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1. Introdução

i. Objetivo

Pretende-se  criar  uma  aplicação  para  dispositivos  Android,  para  ser  utilizada  na
navegação e localização dentro da Escola Superior de Aveiro Norte (ESAN). Idealmente,
a  aplicação  criada  deverá  fornecer  informações  de  cada sala  pela  qual  o  utilizador
passar, como horários e outros detalhes.

A necessidade da criação deste projeto relaciona-se com a crescente importância da
comunicação sem fios, particularmente da tecnologia Bluetooth na determinação da
proximidade e no acesso a informações.

Para  a  realização  deste  projeto,  será  necessário  o  uso  de  04  unidades  de  beacons
Bluetooth, roteadores  Wi-Fi (Access Points) e um telemóvel com conexão  bluetooth e
Wi-Fi.

Além dos requisitos supracitados, será necessário a implementação de uma base de
dados  relacional  para  que  se  possa  guardar  informações  a  respeito  das  interfaces
existentes  na  ESAN  e  um  website para  que  se  possa  consultar  e  gerir  os  dados  a
respeito das interfaces existentes. 

A base de dados deverá manter informações relevantes a respeito de cada interface já
existente  na  Escola  Superior  de  Aveiro  Norte,  como  também  de  quaisquer  outras
interfaces  adicionadas  que  sejam  importantes  para  o  projeto.  Posteriormente,  esta
base de dados deverá comportar, também, dados de utilização da aplicação, para que
se possa realizar análises estatísticas sobre os mesmos.

O website deve prover ao utilizador normal (não administrador) acesso a informações
básicas  a  respeito  das  interfaces  existentes,  tanto  Access  Points quanto  Bluetooth
Beacons, como o edereço MAC da interface e sua localização na escola (Através de um
mapa).  Os  administradores,  no  entanto,  terão  controlo  completo  sobre  os  dados  e
interfaces existentes,  podendo criar  novas interfaces,  editar  interfaces existentes ou
removê-las, além de alterar a relação entre as salas e as interfaces beacon existentes.
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ii. Breve Análise de Requisitos

(1)  Requisitos da Aplicação Mobile

a) Verificar se há permissão para obter a localização do utilizador.1

b) Verificar se a interface Wi-Fi está habilitada.

c) Verificar se há conexão com a Internet.

d) Verificar se a interface Bluetooth está habilitada.

e) Realizar  a  autenticação  dos  utilizadores  através  do  sistema  de  autenticação
utilizado pela Universidade de Aveiro (Oauth 1.0a).

f) Obter informações a respeito do utilizador através da  API da Universidade de
Aveiro (nome e horário).

g) Indicar  a  localização do utilizador  em tempo real  dentro  da  ESAN de forma
gráfica, através de um ícone (simbolizando o utilizador) em um mapa da escola.

h) Fornecer informação a respeito do espaço útil mais próximo – salas de aula,
secretaria, biblioteca e laboratórios – como: disciplinas a decorrer, professores
responsáveis, horário das aulas, nome da sala, data, curso do qual a disciplina
faz parte.

i) Possibilitar ao utilizador a opção de enviar e guardar dados de uso ao servidor,
como:  a  localização  encontrada,  as  interfaces  utilizadas  para  realizar  a
localização, o horário e a data em que a localização do utilizador foi realizada.

j) Indicar  ao  utilizador  salas  de  aula  relevantes  ao  seu  horário  no  dia  atual,
destacando as salas em que terá aula neste dia com um ícone.

1 A partir da versão 6.0 – Marshmallow do Android (API 23), para se obter informações de interfaces Wi-Fi é 
necessário o acesso a informação de localização do utilizador, embora não seja utilizada pela aplicação.
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(2)  Requisitos do Website

a) Realizar  a  autenticação  dos  utilizadores  através  do  sistema  de  autenticação
utilizado pela Universidade de Aveiro (Oauth 1.0a).

b) Obter informações a respeito do utilizador através da  API da Universidade de
Aveiro (nome e horário).

c) Verificar se as credenciais inseridas pertencem a um utilizador comum ou a um
administrador.

d) Disponibilizar aos utilizadores comuns visualização da informação a respeito das
interfaces existentes, como o endereço MAC e o nome atribuído.

e) Disponibilizar  aos  utilizadores  comuns  a  visualização  da  localização  das
interfaces um um mapa da ESAN.

f) Disponibilizar aos administradores a possibilidade de inserir uma nova interface
(Access Point ou Bluetooth Beacon).

g) Disponibilizar aos administradores a possibilidade de editar quaisquer interfaces
existentes.

h) Disponibilizar  aos  administradores  a  possibilidade  de  remover  quaisquer
interfaces existentes.

i) Disponibilizar aos administradores a possibilidade de editar a atribuição de salas
para cada Bluetooth Beacon.

j) Disponibilizar  a  possibilidade  de  finalizar  a  sessão  da  conta  autenticada  no
momento, para que se possa realizar a autenticação com credenciais diferentes.
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2. Desenvolvimento

i. Planeamento Inicial

O projeto foi planeado tendo como base o seguinte diagrama de Gantt:

Como pode ser observado na figura anterior, o planeamento foi baseado no Modelo em
Cascata com foco em prototipagem, mantendo em simultâneo apenas as atividades que
pudessem ser complementares.

A primeira fase do projeto consiste no planeamento e a análise de requisitos. Junto a isso,
desenvolve-se  um  design  inicial  da  aplicação  de  modo  que  se  possa  acomodar  as
funcionalidades  necessárias  de  uma  forma  viável,  além  de  ser  possível  perceber
incompatibilidades visuais ou falhas de usabilidade do produto final numa fase inicial do
projeto.

O  fim  destas  primeiras  tarefas  dá  início  à  fase  principal  do  projeto:  prototipagem  e
desenvolvimento. A fase de desenvolvimento é dividida em três frentes:  mobile,  base de
dados e web, atribuídos 60%, 10% e 30% do tempo, respetivamente. 
No caso deste projeto, por se tratar de interfaces externas ao telemóvel, a prototipagem
modular de funcionalidades serviria para redefinir certos aspetos da análise de requisitos,
uma vez que seria possível determinar a forma mais apropriada para se implementar uma
funcionalidade.  Por  conta  disso,  a  documentação  seria  desenvolvida  junto  ao
desenvolvimento. A cada nova funcionalidade implementada, seria também adicionada ao
guia de utilização ou, no caso de uma alteração em uma das funcionalidades, o documento
de requisitos também seria atualizado.

Por  fim,  a  fase  de  implementação  seria  o  momento  de  organizar  todos  os  módulos
desenvolvidos e integrá-los numa única aplicação. Como a maioria dos testes foram sendo
realizados ao se desenvolver os módulos e durante o desenvolvimento, os únicos testes a
serem realizados neste momento são os de integração das funcionalidades. 

Por fim, dá-se início à fase de suporte do projeto. Esta fase deverá ser continuada até o
momento de apresentação do projeto, sendo utilizada para realizar pequenas correções,
refinamento do design e resoluções de bugs e falhas encontrados.
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ii. Cronologia Seguida

O planeamento inicial descrito acima foi seguido de início. No entanto, logo ao se iniciar a
fase de prototipagem, inconsistências na análise de requisitos começaram a aparecer. O
projeto começava a se desenvolver de acordo com a viabilidade de certas funcionalidades,
por exemplo a utilização do sensor giroscópio. O telemóvel em que a prototipagem era
feita,  Huawei Honor 6A (Android Nougat – 7.0), não dispunha de um giroscópio, o que
impossibilitou – ou, no mínimo, dificultou muito – a implementação das funcionalidades
dependentes deste sensor.
Com isso em mente, um novo planeamento foi sendo criado à medida em que o projeto
progredia,  com funcionalidades adicionadas e removidas do documento de requisitos a
cada etapa do projeto, ilustrado pela imagem a seguir:

Como pode ser  observado na imagem acima,  a cronologia seguida não foi  baseada no
Modelo em Cascata, mas em um Modelo Iterativo. Diversas atividades sobrepuseram-se
conforme o projeto avançava, com a revisão e reestruturação de algumas atividades.

O planeamento nesta cronologia foi realizado em dois momentos: o primeiro, logo ao início
do projeto, definindo requisitos da aplicação mobile, requisitos da base de dados e o design
inicial da aplicação mobile. E o segundo, por volta da metade do projeto, em que certos
aspetos da aplicação mobile tiveram de ser repensados, assim como o design do website
começou a ser criado.

A fase mais extensa do projeto foi o desenvolvimento da aplicação  mobile, por envolver
não  apenas  o  desenvolvimento  do  código  da  aplicação  em  si,  mas  também  pela
prototipagem dos  módulos  funcionais,  os  testes  e  a  remodelação  dos  seus  requisitos;
sendo que, a partir do momento que se iniciou esta fase, só terminou quando a aplicação
mobile estava  concluída,  com  quase  todos  os  módulos  funcionais  integrados  e
devidamente  testados.  A  criação  e  evolução  da  base  de  dados  aconteceu  conforme  a
necessidade da aplicação mobile em relacionar e obter dados, sendo finalmente concluída
apenas em meados de Dezembro.

Em contrapartida, a fase mais curta deste projeto foi, justamente, a documentação. Pelo
fato  dos  requisitos  gerais  da  aplicação sofrerem alterações  constantes,  apenas  quando
estabeleceram-se  de  forma final  é  que  a  documentação  foi  iniciada.  Embora  todas  as
funcionalidades  implementadas  estivessem  sido  anotadas,  somente  foram  incluídas  na
documentação ao final do projeto.
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iii. Tecnologias Utilizadas

(1)  Aplicação Mobile

A aplicação mobile foi desenvolvida utilizando a IDE Android Studio 2.2.3, com a SDK
KitKat 4.4 (API  19),  para que abrangesse o maior número de dispositivos possível.
Sendo assim, a programação toda foi feita em Java, baseando-se, principalmente, em
classes  de  tarefas  assíncronas  para  realizar  a  autenticação  e  obtenção  de  dados,
threads para a execução de tarefas de rotina e parsing e tratamento de informações
em formato JSON.

A interface de comunicação sem fios Wi-Fi foi utilizada para a obtenção de informação
da base de dados, para realizar a varredura de Access Points disponíveis próximos e
obter dados a respeito dos mesmos, como o endereço MAC e a força do sinal. Estas
informações auxiliam no cálculo da posição atual do utilizador.

A interface de comunicação sem fios Bluetooth foi utilizada para realizar a varredura
de  dispositivos  Bluetooth próximos  e  obter  algumas  informações  a  respeito  dos
mesmos, como nome e endereço MAC. 

Além das  interfaces  existentes  no telemóvel,  foram utilizadas  quatro  unidades  do
Microchip rn4871,  pré-programados para que funcionem como  Bluetooth Beacons2

uma vez que energizados:

2 Uma interface Bluetooth Beacon é um dispositivo cuja única funcionalidade é de emitir uma determinada 
informação (normalmente o endereço MAC) por Bluetooth em um intervalo regular. Não acontece qualquer receção
de informação por parte do emissor.
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(2)  Website

Para o desenvolvimento do website foram utilizadas as linguagens HTML, CSS, Php e
Javascript (Jquery), sendo utilizado um único plugin para a gestão de cookies (Jquery-
cookie3). O Notepad++ v7.5.4 foi utilizado como IDE, provido dos plugins: JSLint para
sublinhar em vermelho erros de sintaxe em Javascript,  JSON Viewer para visualizar
objetos JSON devidamente formatados e apresentados e  PHP Autocompletion  para
auxiliar  o  desenvolvimento  em  PHP,  completando  expressões  automaticamente  à
medida em que a escrevemos. Para o design do website foram utilizadas as bibliotecas
Bootstrap 4.0 e W3-css.

Para prover maior segurança, as interações entre o servidor e a base de dados são
feitas  através  de serviços  disponíveis  no servidor mas não acessíveis  diretamente.
Embora não seja uma implementação direta do modelo REST4, é baseado no mesmo.
Isso significa que para se obter, inserir, atualizar ou remover qualquer informação da
base de dados  é  necessário  realizar  um pedido para  este  serviço,  que realizará a
operação caso o pedido seja válido e sem erros (como tentar inserir caracteres em um
campo que somente aceita números).

Para realizar a diferenciação do conteúdo visualizado doravante o tipo de credenciais
utilizadas, foram utilizados cookies e dados de sessão. Ao realizar a autenticação, um
valor específico presente nas credenciais era comparado com os existentes na base de
dados. Caso não exista a relação destes dados na base de dados, é atribuído o papel
de utilizador comum às credenciais em questão, omitindo grande parte das interações
possíveis no website.

(3)  Servidor

Inicialmente,  foi  criado  e  configurado  um  pequeno  servidor  utilizando  um  antigo
computador que já não possuía muita utilidade. Para tal, foi configurado o Apache 2.0
no porto 5057 com suporte aos módulos Php 7.0 e SSH, com base de dados MariaDB
integrados em um sistema operacional Arch Linux (versão do kernel 4.14.9). 

Para  o  desenvolvimento  inicial  do  projeto,  principalmente  a  prototipagem  dos
módulos  funcionais,  este  servidor  foi  essencial.  No  entanto,  ao  se  avançar  no
desenvolvimento da aplicação  mobile,  era necessário acesso irrestrito aos dados, o
que não acontecia quando o trabalho era realizado dentro da ESAN. O bloqueio de
comunicação por parte do Firewall impossibilitava a continuação do servidor criado.
Sendo assim, todos os ficheiros  e dados foram migrados para um servidor  virtual
disponibilizado especialmente para o projeto,  com todos os módulos e programas
necessários. Contudo, para se conectar ao servidor fora da ESAN, era necessário a
conexão à VPN da Universidade de Aveiro.

3 Disponível em: https://github.com/carhartl/jquery-cookie
4 O termo REST se referia, originalmente, a um conjunto de princípios de arquitetura (descritos mais abaixo), na 

atualidade é utilizado no sentido mais amplo para descrever qualquer interface web simples que utiliza XML (ou 
YAML, JSON, ou texto puro) e HTTP, sem as abstrações adicionais dos protocolos baseados em padrões de trocas 
de mensagem como o protocolo SOAP. 
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iv.Implementação

(1)  Aplicação Mobile

A aplicação mobile está dividida em três módulos distintos: Inicialização, Autenticação
e o  Módulo Principal.  Cada etapa é responsável por uma série de tarefas que, em
conjunto, fazem a aplicação funcionar de forma correta.

a) Inicialização

O módulo inicial da aplicação tem como objetivo a verificação das interfaces
necessárias para que os outros módulos funcionem de forma correta e para
que seja possível utilizar a aplicação. 

Como pode ser observado no fluxograma acima, primeiramente são verificadas
–  e  requeridas  –  as  permissões  necessárias  para  que  o  programa funcione
corretamente. Depois, é verificado se as interfaces de comunicação sem fios
(Wi-Fi  e Bluetooth) estão habilitadas e se há conexão com a  Internet. Caso as
interfaces não estejam habilitadas, a aplicação requer permissão para ligá-las.
Quando  todas  as  interfaces  estão  devidamente  habilitadas  e  as  permissões
foram conferidas, o utilizador é encaminhado ao próximo módulo.
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b) Autenticação

O  módulo  de  autenticação  é  baseado  na  plataforma  Oauth1.0a  de
autenticação, utilizada pela Universidade de Aveiro, sendo necessário conexão
com a Internet para que seja possível autenticar as credenciais.

Como  descrito  pelo  fluxograma  acima,  a  autenticação  passa  por  algumas
etapas:  primeiramente  busca  no  telemóvel  do  utilizador  o  arquivo  com  as
credenciais já autenticadas anteriormente, caso o arquivo exista, checa a data
de criação do mesmo, verificando se ainda é válido. Caso seja válido, procede
com a autenticação das credenciais e obtenção de informações do utilizador,
redirecionando-o para o módulo principal.

Caso o arquivo não exista ou tenha se passado mais de 30 dias desde a sua
criação, o processo de autenticação é iniciado. Neste processo é requerido ao
utilizador  que  insira  suas  credenciais  da  Universidade  de  Aveiro  (utilizador
universal)  e  que,  logo em seguida,  autorize a  obtenção e utilização de suas
informações pela aplicação. Uma vez autenticado e autorizado,  os dados de
autenticação são guardados em um arquivo no telemóvel junto à sua data de
criação.  Caso  o  arquivo  já  exista  mas  esteja  expirado,  a  data  de  criação  é
atualizada.  Uma  melhor  explicação  de  como  a  autenticação  através  da
plataforma Oauth1.0a foi implementada será descrita mais adiante, por ter sido
implementada, também, no website.
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c) Módulo Principal

O módulo  principal  da  aplicação  mobile  depende diretamente  dos  módulos
anteriores. Isso porque, necessita de conexão com a  Internet para buscar os
dados  existentes  na  base de dados a respeito das  interfaces  disponíveis  na
ESAN, assim como para buscar as informações relativas às salas; necessita dos
dados obtidos durante o processo de autenticação para realizar o destaque de
salas importantes no dia em questão; e necessita,  não obrigatoriamente, da
interface de comunicações sem fio  Bluetooth habilitada para que a aplicação
funcione como foi idealizada.

Como descrito no fluxograma acima, o módulo principal está encarregado de
realizar a localização do utilizador de acordo com os  Access Points disponíveis
ao seu redor.  Para isso,  ao se  iniciar  este módulo,  uma instância do objeto
InterfaceManager é  criada,  obtendo  os  dados  de  todos  os  Access  Points  e
Bluetooth  Beacons disponíveis  na  ESAN.  Em  seguida,  são  criados  quatro
threads que  serão  responsáveis  pela  realização  de  quase  todas  as
funcionalidades implementadas na aplicação: busca de interfaces Wi-Fi, busca
de interfaces Bluetooth, rotina de localização e limpeza de interfaces Bluetooth
que não sejam mais visíveis.
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A primeira thread (busca de interfaces Wi-Fi) é executada a cada 5 segundos e
realiza  uma  varredura  de  todos  os  Access  Points disponíveis  ao  redor  do
utilizador. Ao encontrá-los, é realizada a filtragem de interfaces de acordo com
o endereço MAC, comparando-os com os existentes na base de dados. Cada
interface cujo endereço MAC seja conhecido é transformada num objeto do
tipo  Interface,  com informações a respeito do   Access Point em si  e de sua
localização, e adicionada a uma lista de interfaces disponíveis (organizada pela
força de sinal), que será utilizada para calcular a localização do utilizador.

A  segunda  thread (busca  de  interfaces  Bluetooth)  é  executada  a  cada  10
segundos e funciona do mesmo modo que a anterior, no entanto, não apenas
adiciona o objeto criado à lista de interfaces disponíveis, mas também adiciona
o mesmo objeto à lista de beacons encontrados, que despoletará o método que
insere  os  ícones  de  informação  sobre  as  salas  relacionadas  ao  beacon
encontrado. Ao se carregar sobre um dos ícones, a informação a respeito das
atividades a decorrer na sala em questão são apresentadas ao utilizador.

A terceira thread (rotina de localização) é executada a cada 7 segundos e tenta
realizar  o  cálculo  da  localização  do  utilizador  através  da  lista  de  interfaces
disponíveis, preenchida pelas duas  threads anteriores. Esta rotina possui dois
retornos  possíveis,  de  acordo  com  o  tamanho  da  lista  utilizada  como
argumento: retorna a última localização determinada do utilizador, no caso da
lista estiver vazia; ou retorna a localização calculada do utilizador, no caso da
lista possuir ao menos uma interface.

O cálculo  de localização,  no  entanto,  é  realizado de três  formas  diferentes,
doravante  o  número  de  interfaces  encontradas:  caso  exista  apenas  uma
interface disponíveis, simplesmente retorna um ponto na mesma localização X
da  interface  somado  à  distância  em  relação  à  interface;  caso  existam  duas
interfaces na lista, o cálculo utilizado é baseado na semelhança de triângulos
isósceles:
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Uma vez que é conhecida a localização de todas as  interfaces presentes na
ESAN, pode-se calcular a distância entre as interfaces e relacionar esta nova
informação à distância obtida entre o utilizador e as interfaces.  Para se calcular
a posição X do utilizador neste caso basta resolver a equação:

X=d2−d22

2d2

Do mesmo modo, para encontrar  a posição  Y do utilizador basta resolver a
equação:

Y=√d 12−X2

Por  fim,  para  que  a  posição  seja  devidamente  apresentada  no  mapa,  é
necessário adicionar um fator de correção à ambos os valores encontrados:
para o  X, multiplica-se o valor obtido por 1.000 e adiciona-se 500. Para o  Y,
subtrai-se o dobro do valor do raio, calculado por:

raio=√d 12−d 22

Sendo assim, o ponto obtido pode ser expresso por:

[( d2−d 22

2d2
∗1000)+500 ,√d12−d2−d 22

2d2
−2∗(√d12−d 22)]
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Caso  a  lista  possua  três  ou  mais  interfaces  disponíveis,  a  localização  do
utilizador é calculada através do método de trilateração. Este método baseia-se
na obtenção do ponto em que o raio de três circunferências se encontram,
sendo assim, é necessário – no mínimo – três interfaces.

A trilateração é diferente da triangulação por não se utilizar dos ângulos entre
as interfaces e o utilizador para se realizar o cálculo da localização. No caso,
sabendo a distância entre o utilizador e a interface (raio das circunferências) e a
posição de cada interface, é possível obter a posição atual através da relação
pitagórica  entre  triângulos  retângulos  aplicada  à  resolução  de  sistemas  por
matrizes, especificamente pela Regra de Cramer.

Primeiramente  cria-se  três  triângulos  retângulos  para  cada  interface:  o  raio
como hipotenusa, a diferença entre a posição  X como o cateto adjacente e a
diferença entre a posição Y como cateto oposto. Cria-se, então um sistema de
equações ao se aplicar a relação pitagórica: 

raio2=( APx−X )2+( APy−Y )2

De acordo com a Regra de Cramer, é possível obter o valor de cada incógnita de
um determinado sistema através da resolução por matrizes. Sendo assim, cria-
se  uma matriz  de  coeficientes (neste  caso 2x2)  e uma matriz  de resultados
(2x1). Calcula-se, então, a determinante da matriz dos coeficientes. Em seguida,
substitui-se cada coluna da matriz de coeficientes pela matriz de resultados,
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calcula-se  sua  determinante  e  dividimos  pela  determinante  anteriormente
calculada.  Deste  modo,  ao substituir  a  primeira coluna e realizar  as  contas,
obtemos o valor  de  X e  ao  realizarmos a  mesma operação com a  segunda
coluna, obtemos o valor de Y. Por fim, a rotina de localização move o ícone de
localização no mapa para o ponto relativo aos valores encontrados. 

É  importante  destacar,  no  entanto,  que  antes  de  realizar  os  cálculos  por
trilateração ou por semelhança de triângulos iscósceles, é necessário filtrar a
lista de interfaces disponíveis, para que se excluam interfaces que estejam a
circunscrever outras  interfaces.  Isso porque,  por se basear  na interseção de
circunferências, quando uma circunferência se encontra circunscrita a outra, ao
se calcular as equações para o sistema, acaba-se por anular as incógnitas, o que
leva a uma operação inválida (divisão por 0).

Deste modo, a filtragem remove sempre a interface mais distante, tornando o
cálculo mais preciso. Esse fenómeno é acentuado na ESAN pelo fato dos Access
Points terem sido instalados na mesma posição Y. 

A quarta e última thread (limpeza de interfaces Bluetooth) é executada a cada
minuto e realiza a limpeza dos ícones de informação de salas caso o  beacon
correspondente  àquela  sala  já  não  seja  visível  ao  utilizador,  o  que  evita  o
excesso de ícones desnecessários na tela principal da aplicação. No momento,
esta thread acaba por remover todos os ícones da tela principal, com exceção
do mapa e do ícone de localização, mesmo que mais de um beacon tenha sido
encontrado.
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(2) Website

O  website foi desenvolvido nos moldes de um programa, em que uma ligação não
carrega uma nova página, mas modifica o conteúdo existente na divisão principal. A
conexão com a base de dados é realizado através de um ficheiro (DbConnection.php)
não  acessível  por  qualquer  utilizador.  Este  ficheiro  é  incluído  no início  da  página
principal para que possa buscar as informações da base de dados. Do mesmo modo
foi criado um arquivo para realizar as interações com a base de dados, para adicionar,
editar ou remover informações. Deste modo, evita-se que qualquer utilizador tenha
acesso  à  base  de  dados  e  comprometa  sua  integridade.  Assim como  a  aplicação
mobile, o website foi dividido em dois módulos principais: autenticação e gestão:

a) Autenticação

A autenticação é realizada através da plataforma Oauth, também utilizada pela
Universidade de Aveiro. Para tal, foi necessário a utilização de dados de sessão
e algumas cookies, para guardar valores intermediários durante o processo de
autenticação.

Ao acessar a página inicial do website, os cookies são verificados, em busca dos
dados de autenticação. Caso não existam ou estejam expirados, o processo de
autenticação é iniciado. Se existirem e forem válidos, obtém-se as informações
do utilizador e a página de gestão é carregada.

O  processo  de  autenticação,  de  modo  geral,  segue  o  mesmo  modelo  da
autenticação da aplicação mobile, em que é necessário inserir as credenciais da
Universidade de Aveiro (utilizador universal) e depois permitir a visualização e
utilização de seus dados pelo website. Neste caso, os dados de utilização serão
apenas para determinar o tipo de conta autenticada. Ao se autenticar, obtém-
se da Universidade de Aveiro, o e-mail do utilizador junto a um iupi, uma chave
de identificação. Esta chave é passada na query string ao se carregar a página
principal,  cuja primeira tarefa é obter o  iupi enviado e buscá-lo na base de
dados. Caso o tipo de conta associado ao valor desta chave seja ‘ADM’, todas as
funcionalidades do  website  tornam-se visíveis e utilizáveis.  Caso contrário, o
utilizador terá acesso apenas à visualização de algumas informações a respeito
das interfaces existentes na base de dados.
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b) Gestão

O  módulo  de  gestão  é  a  página  principal  do  website,  possuindo  as
funcionalidades para a gestão das interfaces existentes. Nesta página é possível
não apenas visualizar as interfaces existentes – listando todas juntas, apenas
beacons ou apenas  Access Points  – mas também adicionar novas interfaces,
editar  as  interfaces  existentes,  remover  as  interfaces  existentes  e  editar  as
relações entre os as interfaces Bluetooth beacon e as salas à estes atribuídas.

Este módulo foi  desenvolvido pensando em facilitar a gestão das interfaces,
facilitando as operações disponíveis  através  de formulários e  feeback visual,
exibindo as  interfaces  em um mapa da ESAN (o  mesmo mapa  utilizado  na
aplicação mobile). A ideia por trás deste website é evitar a interação direta com
a base  de  dados,  minimizando  erros  e  garantindo  a  integridade  dos  dados
existentes.

Como apontado na aplicação  mobile, as interações com a base de dados são
realizadas através de um ficheiro à parte (insertdata.php), sendo que nenhum
código SQL é enviado diretamente desta página para a base de dados, evitando
crosscripting e ataques de injeção.  Este arquivo foi criado com o intuito de
limitar as ações possíveis de um utilizador com a base de dados. Sendo assim,
ao se realizar um pedido deste ficheiro, envia-se junto um  header com uma
determinada  flag,   este  valor  é  testado  por  uma cláusula  switch,  limitando
ainda mais a possibilidade de uso indevido do ficheiro. A flag testada pode ser:
add_interfaces, remove_interfaces, edit_interfaces ou beacon_sala. Caso a flag
enviada não seja nenhuma destas, o ficheiro retorna um erro. Caso a flag seja
válida, realiza a operação indicada.

Pelo fato do website ter sido desenvolvido nos moldes de um programa, como
dito anteriormente, muitas das funções de remoção e inserção de dados foi
feita através de Php, para que mesmo que algum utilizador queira verificar o
código fonte, não consiga. Os métodos mais simples, que somente realizam o
tratamento ou organização dos dados foram desenvolvidos em Jquery, por ser
mais simples a interação desta linguagem com elementos DOM do HTML.

Ao exibir a localização das interfaces no mapa, percebe-se que as interfaces
Bluetooth beacon possuem cor diferente não apenas das interfaces Wi-Fi, mas
também  entre  si.  Isso  porque  a  designação  do  ícone  de  identificação  da
interface é feito de acordo com o número de identificação na base de dados
desta mesma interface. A ideia é estabelecer um limite de beacons existentes. 

Em  todas  as  funcionalidades  de  manipulação  de  dados  é  necessária  a
confirmação por parte do utilizador, sempre com a possibilidade de se cancelar
a ação ou excluir algum item da lista de modificação. Por se tratar de dados
necessários  para  que  o  projeto  funcione,  a  prioridade  deve  ser  sempre  a
integridade e disponibilidade da informação.
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v. Dificuldades e Pontos de Destaque

(1) Oauth 1.0a

A plataforma de autenticação utilizada pela Universidade de Aveiro é a versão
1.0a do protocolo  Open Authorization.  A versão atual da framework é a 2.0,
mais simples de ser implementada. Isso porque, a versão 1.0   compreende três
passos para a realização da autenticação: a autenticação na Universidade de
Aveiro,  a  autorização  da  utilização  dos  serviços  pretendidos  e,  por  fim,  a
utilização dos serviços em si.  Pelo fato do Oauth 1.0 ser  implementado em
ligações não seguras (http), é necessário realizar a verificação dos parâmetros
enviados,  através  de  uma  assinatura,  um  dos  pontos  problemáticos  desta
versão segundo os próprios desenvolvedores do protocolo.

A grande dificuldade foi realizar a autenticação através desta plataforma com a
documentação incompleta, fornecida pelo próprio serviço de autenticação da
Universidade de Aveiro. De modo geral, as diretrizes estão bem explicadas, os
endpoints são  fornecidos  junto  à  um  exemplo.  No  entanto,  a  falta  de
informação a respeito de como se realiza a assinatura dos parâmetros acabou
por se tornar uma barreira quase intransponível no projeto. No entanto, após
ler diversos exemplos e a própria documentação do protocolo, alguns pontos
foram sendo esclarecidos e mais palpáveis.
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O  ponto  crucial  para  conseguir  implementar  a  autenticação  através  do
protocolo Oauth foi encontrar um artigo do programador Sean M. Tracey na
revista  Linux e Open Source,  publicada em Portugal  pela editora  Goody S/A.
Neste  artigo,  Sean M. Tracey descreve como implementar  em Python 2.7  e
Flask a autenticação de três passos da plataforma online Twitter. A explicação
do  programador  junto  aos  excertos  de  código  presentes  na  revista  foram
essenciais para que se fosse criado o primeiro  template de autenticação em
Python. A partir deste template foi possível implementar o mesmo protocolo
nas linguagens Java e Php.

Como dito  anteriormente,  a  maior  barreira  foi  a  criação de uma assinatura
válida para a autenticação. Isso porque, no website da Universidade de Aveiro
que disponibiliza o guia de implementação do protocolo, dizem apenas:

 “Assinatura do pedido. Esta assinatura deve ser gerada em função dos parâmetros, 
do método HTTP do pedido e do próprio URI.“ 
(http://api.web.ua.pt/pt/services/universidade_de_aveiro/oauth – 01/2018)

Não há menção de que os parâmetros devem estar ordenados alfabeticamente
pela chave, que devem ser concatenados no formato “chave=valor” separados
através de um “&” e que estes parâmetros devem ser codificados no formato
URL. Não obstante, não há qualquer nota a respeito do tipo de codificação que
a  assinatura  deve  ter  após  passar  pela  função  de  síntese  HMAC-SHA1.
Simplesmente  deixam  uma  ligação  para  o  website
“https://tools.ietf.org/html/rfc5849#section-3.4”,  com  a  legenda  “Mais
Informações”.  Este  website,  por  acaso,  possui  uma  explicação  muito  mais
profunda e completa a respeito de como realizar a assinatura, no entanto, o
formato da informação não corresponde ao guia fornecido pela universidade.
Obviamente,  lendo e  pesquisando é  sempre  possível  entender  e  superar  os
problemas enfrentados. Mas para quem nunca tinha visto o protocolo antes e
que tenta seguir o guia fornecido,  o sucesso é a última coisa que se espera
obter.

Finalizando  as  dificuldades  enfrentadas  com  este  protocolo,  vale  a  pena
destacar que a implementação do protocolo facilitou – na medida do possível –
a  implementação  de  um  sistema  de  credenciais.  Isso  porque,  além  de  não
precisar criar uma base de dados para guardar as informações dos utilizadores,
era possível obter alguma informações após a autenticação e mais, o sistema
em si já oferecia o grau de segurança desejado.

No  entanto,  esta  mesma  implementação  do  protocolo  merece  destaque  no
projeto.  Como dito anteriormente, além de fornecer segurança ao  website e
aplicação  mobile,  também permite a obtenção de informações a respeito do
utilizador, que são utilizadas de forma diferente em cada uma das partes do
projeto. 
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Na aplicação  mobile,  a  autenticação é feita através de uma instância de um
objeto WebView. O utilizador é direcionado aos endereços necessários, realiza a
autenticação e concede as permissões; assim que o faz, o WebView é fechado,
as informações autenticadas são guardadas em um ficheiro no telemóvel e o
utilizador  é  encaminhado  à  próxima  atividade.  Além  disso,  através  da
autenticação  foi  possível  obter  as  informações  a  respeito  do  horário  do
utilizador, seja este um estudante ou um docente. A função que verifica o tipo
de  utilizador  se  baseia  na  obtenção  de  3  informações:  nome,  horário  de
estudante e horário de docente. Ao se requisitar os três parâmetros e guardá-
los em uma lista, um dos dois últimos parâmetros será vazio, pois o docente não
possui horário de estudante e vice-versa. Sabendo disso, após completar a lista,
esta verifica o conteúdo e determina, de acordo com o índice do item vazio,
qual o tipo de utilizador. Esta informação é transmitida para a próxima atividade
através de um Bundle.

No website, a autenticação teve de ser feita utilizando cookies para se guardar
informações entre os passos da autenticação. Isso porque ao ser transferido da
conexão original (http) para uma conexão segura (https), todos as informações
guardadas na sessão são apagados e a sessão é reiniciada (por serem protocolos
diferentes).  Sendo  assim,  cria-se  uma  cookie com os  valores  temporários,  a
autenticação  é  efetuada,  as  cookies são  eliminadas  e  depois,  quando  já  se
possui os dados de autenticação válidos, são guardados novamente em cookies,
com a validade de 30 dias, mesma validade dos dados autenticados.
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(2) Obtenção de informações das interfaces existentes

Por mais trivial que pareça, um dos pilares-base do projeto é conhecer todo e
cada interface existente disponível na ESAN. Informações como a posição da
interface na escola, o seu endereço MAC, por exemplo, são essenciais para que
se possa calcular a localização do utilizador, ou mesmo para que se possa obter
as interfaces certas ao se realizar a varredura. Estas informações, no entanto,
não estão disponíveis a nenhum utilizador senão funcionários do Serviço de
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (STIC)  de  Aveiro.  Embora  seja
informação  que  pode  ser  adquirida  através  de  aplicações  de  varredura  de
redes, como o WifiMonitor, não foi disponibilizada mesmo argumentando que
era para um projeto final de curso.

Obviamente,  a  informação  necessária  foi  adquirida  mas  com  bastante
dificuldade. Embora a aplicação supracitada captasse as informações a respeito
das interfaces, existe distorção e interferência do sinal obtido, fazendo com que
algumas interfaces fossem captadas em locais diferentes ou com a força do
sinal  alterada.  Estas alterações acabaram por atrasar a obtenção dos dados,
protelando  a  etapa  de  testes  das  funcionalidades  principais  por  algumas
semanas.
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(3)  Interferência e alteração dos sinais captados

Em determinados pontos da ESAN é possível  captar alterações em relação a
força  do sinal  ou  mesmo obter  endereços  MAC aparentemente  duplicados.
Estas alterações e distorções ocorrem por alguns fatores,  nomeadamente,  a
estrutura  de  corredores  da  Escola  Superior  de  Aveiro Norte,  a  presença de
trilhos de metal no teto destes corredores e um  Access Point  extremamente
potente no Gabinete 02, configurado em um canal que interfere com outros
Access Points.

As ondas emitidas pelas interfaces  Wi-Fi viajam como uma circunferência em
expansão, em que o centro é a antena de transmissão da interface. Conforme o
sinal  emitido expande,  vai  perdendo força e,  consequentemente,  o sinal  vai
ficando cada vez mais fraco, até o ponto em que desaparece. No entanto, essa
expansão permite outro fenómeno: a reflexão do sinal, que é o acontece no
ambiente da escola. 

A  estrutura  de  corredores  da  ESAN  permite  que  os  sinais  emitidos  sejam
refletidos pelas paredes sem muitas perdas, o que os faz alcançar pontos mais
distantes do que normalmente alcançariam. A presença de objetos metálicos,
como o trilho  que  percorre  os  corredores,  os  armários  próximos  a  um dos
laboratórios e mesmo os tubos de aquecimento próximos ao chão, acabam por
refletir ainda mais os sinais que já estão sendo refletidos pelas paredes. Por si
só,  este  fenómeno  foi  suficiente  para  distorcer  o  cálculo  da  localização  do
utilizador, pois tornava os sinais instáveis e aumentava a variação dos sinais
encontrados.

Um fenómeno observado por diversas vezes durante os testes dos módulos de
localização e obtenção de informação das interfaces comprovou a ineficácia do
projeto  nas  circunstâncias  atuais:  enquanto  próximo  às  salas  13  e  14,  era
possível capturar o sinal do um Access Point do início do corredor com 75% de
integridade, um pouco menor do sinal que estava sendo captado da sala 14
(82%).  Isso  fazia  com  que  ao  chamar  a  rotina  de  localização,  a  aplicação
calculava a posição como se o utilizador estivesse a 10 metros de um  Access
Point que na  verdade se  encontrava  a  pelo menos  50 metros  de distância,
causando um fator de erro tão grande que acabava por desaparecer com o
ícone de localização.

O Access Point do Gabinete 02, por sua vez, acaba por distorcer ainda mais o
sinal recebido de alguns  Access Points por dois motivos. O primeiro motivo é
que esta interface é extremamente potente, sendo uma das únicas encontradas
em praticamente todos os pontos testados. O segundo motivo é que o canal em
que está configurado interfere com pelo menos um dos canais utilizados dentro
da ESAN para a configuração dos pontos de acesso.  Este último ponto é de
grande  importância  quando  se  pretende  montar  uma  infraestrutura  Wi-Fi,
tendo em vista que quanto menos interferência existe, mais limpo e constante
é o sinal captado.
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A imagem acima explica o porquê da interferência. Embora não seja utilizado
canais acima do 10 na ESAN, o Access Point  do Gabinete 02 está configurado
no canal 11, interferindo com outros pontos de acesso configurados no canal
09.
Por conta das distorções e interferências presentes nos sinais, foi  observado
que  a  aplicação  obtinha  melhores  resultados  quando  60%  das  interfaces
estavam cadastradas na base de dados. Por conta disso, em alguns pontos da
escola não é possível realizar o cálculo da posição do utilizador.
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3. Conclusão

i. Funcionalidades Não Implementadas

(1) Bluetooth Beacons

Embora o projeto tivesse planeado a utilização de 04 unidades do  Microchip
RN4871 como interfaces Bluetooth Beacon, a implementação destas interfaces
não foi possível.  Por conta da dimensão do Microchip, realizar a ligação dos fios
de  alimentação  ao  dispositivo  se  mostrou  tarefa  extremamente  árdua  e
complexa.  Principalmente por não possuir as ferramentas adequadas para o
fazer.

A primeira tentativa para soldar os fios de alimentação do dispositivo resultou
na danificação do Microchip por conta do calor excessivo do ferro de solda. A
segunda  tentativa  em  um  segundo  dispositivo  correu  bem,  tornando  o
dispositivo operacional. Os dispositivos restantes foram preparados do mesmo
modo, no entanto não se obteve o mesmo resultado em todos. 

Cerca de dois ou três dias de operação, a solda realizada no segundo dispositivo
quebrou e na tentativa de reparo, o  Microchip acabou por ser danificado. Os
outros dispositivos seguiram a mesma linha.

É  possível  que  estejam  ainda  operacionais  ao  menos  três  dos  Microchips
utilizados, no entanto, por falta de equipamento adequado, foi decidido deixar
para um projeto futuro a implementação destes dispositivos.

Contudo, a aplicação mobile e a base de dados já possuem a estrutura para dar
suporte aos beacons que vierem ser adicionados ao projeto, bastando apenas
inserir os endereços MAC na base de dados.

(2) Identificação das salas de interesse

Na  aplicação  mobile,  após  a  autenticação  do  utilizador  e  a  obtenção  das
informações a  respeito de seu horário,  estes  dados  são transferidos  para  o
módulo  principal  da  aplicação.  Ao  ser  iniciado,  o  módulo  guarda  estas
informações numa lista, pronta para ser utilizada. No entanto, não foi criada
funções para realizar o parsing da informação e organizá-la de acordo.

Com as informações devidamente organizadas, bastaria adaptar o método de
criação  dos  ícones  de  informação  das  salas  para  que  marcasse  as  salas
presentes  no  horário  do  dia  em  questão.  Esta  funcionalidade  não  foi
implementada nesta iteração por considerar que o código e a funcionalidade
em  si  funcionariam  melhor  caso  implementados  numa segunda  ou  terceira
iteração do projeto.
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(3) Guardar dados de uso dos utilizadores

A funcionalidade pretendida compreendia na criação de um histórico de uso
dos utilizadores, de informações como a última localização obtida, as interfaces
utilizadas para o cálculo, a data e o horário atual e o número de identificação
do utilizador (iupi). A funcionalidade não foi implementada por falta de tempo.

O intuito deste histórico seria a possibilidade de aprimoramento do algoritmo
de localização, uma vez que as amostras obtidas indicariam quais as interfaces
contribuem para o maior número de cálculos errados.

Outro uso pensado para esta funcionalidade seria a criação de um mapa de
frequência da ESAN, para saber quais os locais mais utilizados pelos estudantes
e docentes. Com esta informação seria possível descobrir quais os melhores
lugares para se colocar um quadro de avisos, por exemplo, para que fosse visto
pelo maior número de estudantes. 
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ii. Modificações e Melhorias

Existem alguns aspetos que podem ser modificados para que o projeto melhore. Entre
eles  vale  a  pena  destacar  o  design,  a  organização  do  website e  o  algoritmo  de
localização.

Do design, tanto da aplicação mobile quanto do website, para se melhorar o projeto
seria necessário modificar  as cores utilizadas e a imagem do mapa da ESAN. As cores
necessitam ser estudadas um pouco mais a fundo para se determinar as melhores
combinações, ou ao menos as combinações que funcionam melhor com a aplicação
mobile e com o  website ao mesmo tempo. Do ponto de vista do mapa da ESAN, é
necessário destacar melhor o nome e número das salas, além de modificar o vista
geral. A ideia original era trabalhar com tons de cinza e deixar o mapa com aparência
de três dimensões, utilizando sombreados e gradiente de cores.

Da  organização  do  código  website,  vale  destacar  que  é  algo  extremamente
importante. Como destacado anteriormente, o  website foi feito numa única página
principal,  em  que  o  conteúdo  é  apagado  e  reescrito  à  medida  em  que  se  vai
navegando pelas  ligações  disponíveis.  No entanto,  toda a  codificação das  funções
utilizadas se encontra no mesmo ficheiro. Seria boa prática remover a definição das
funções deste ficheiro para um novo ficheiro Javascript que seria incluído no ficheiro
original como biblioteca externa Javascript. Deste modo, além de se poder evitar o
acesso às  funções por  parte  dos  utilizadores,  organizar-se-ia  o  código  de  modo a
diminuir o número de linhas do ficheiro principal e melhoraria sua legibilidade.

Por  fim,  o  algoritmo  de  localização  necessita  de  alguns  ajustes  e  poderia  ser
melhorado  caso  utilizasse  o  fator  de  correção  (Offset)  de  cada  interface
individualmente. Deste modo, talvez seja possível reduzir o impacto da interferência e
distorção do sinal no cálculo da localização do utilizador.
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iii. Projetos Futuros : A Continuação Do Projeto

De um ponto de vista  objetivo,  este  projeto está apenas no início.  Esta pode ser
considerada  uma  primeira  iteração.  As  principais  funcionalidades  foram
implementadas  mas  necessitam  ajustes  e  melhorias.  Em  iterações  futuras,  seria
interessante a implementação dos requisitos não implementados e de alguns outros
aspetos.

De modo geral, existem quatro pontos a serem destacados para a continuação deste
projeto:  a  implementação  dos  dispositivos  Bluetooth  Beacon,  o  refinamento  do
algoritmo  de  localização,  o  desenvolvimento  da  funcionalidade  de  destaque  das
principais  salas  do  dia  e  a  integração com o projeto  de  gestão de horários.  Com
exceção  do  último  ponto,  os  outros  destacados  já  foram  explicados  no  plano  de
melhorias.

Na base de dados deste projeto existe uma tabela cujo propósito é guardar a relação
entre os horários e as salas  de aula.  Os horários são compostos por hora do dia,
disciplina, docente responsável e curso de que faz parte. Esta tabela, no entanto, foi
criada com o intuito de ser temporária. Isso porque, à medida que os projetos foram
evoluindo,  percebeu-se uma oportunidade de integração com o projeto Gestor de
Horários, do estudante Nuno Quental Tavares.

A integração seria feita através do desenvolvimento de uma pequena API responsável
por  obter  os  horários,  em  tempo  real,  de  determinada  sala  de  aula,  evitando  a
replicação de parte da base de dados presente no projeto em questão. A ideia surgiu
em  meados  do  projeto  e  uma  pseudo-API  começou  a  ser  desenvolvida,  mas  foi
colocada em pausa devido a complicações em outras etapas do projeto.

A implementação física dos dispositivos Bluetooth Beacon seria outro ponto de maior
destaque.  Indicaria  a  criação de pequenos  recipientes  para  que  se  acomodasse o
Microchip5 e a bateria de alimentação de modo a ser mais facilmente manipulável,
tendo em vista o tamanho e fragilidade de cada dispositivo.

5 A documentação utilizada deste Microchip encontra-se na pasta ‘Anexos’ do diretório central
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