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Plano de atividades do estágio 

 

Tabela 1 - Mapa de Gantt do estágio 

Semana 06-jun 13-jun 20-jun 27-jun 04-jul 11-jul 18-jul 25-jul 

Setup do ambiente de 

desenvolvimento 

        

Aquisição de conhecimentos 

mínimos sobre Google Cloud 

        

Integração com o produto e o 

código-fonte já existente 

        

Desenvolvimento do 

protótipo 

        

 

O plano de estágio está de acordo com o anexo 2.  
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Resumo 

 

O presente projeto foi desenvolvido com um objetivo de servir o projeto da empresa que 

acolheu o estágio, a Go Wi-Fi.  

Ele consiste num desenvolvimento de uma plataforma baseada em Android destinada à 

utilização dos clientes do projeto Go Wi-Fi, permitindo-lhes ter fácil e instantâneo acesso às 

suas campanhas publicitárias, bem como a criação de novas e até o cancelamento de qualquer 

uma. 

Esta aplicação comunica com uma API em Python da Go Wi-Fi alojada no Google App Engine, 

o que permite o tratamento de dados e a interação com as ferramentas restantes da Google 

Cloud. 

 

Palavras-chave 

 

Wi-Fi, frame, Android, API, Google Cloud. 
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Abstract 

 

This project was developed aiming to serve the hosting company’s project – Go Wi-Fi. 

This project is an Android application which targets Go Wi-Fi’s clients, allowing them to have 

easy and instantaneous access to their marketing campaigns, as well as the possibility to create 

new ones and even cancelling any of them. 

This app connects with a Go Wi-Fi Python API deployed on Google App Engine, which 

handles the data allows the interaction with the remaining Google Cloud tools. 

 

Keywords 

 

Wi-Fi, frame, Android, API, Google Cloud. 
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Introdução 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto do curso de 

Engenharia Informática. O curso de Engenharia Informática é uma licenciatura lecionada na 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. 

Esta unidade curricular tem como objetivo a realização de um projeto ou um projeto em 

contexto de estágio, consoante o interesse do aluno. No caso de um projeto em contexto de 

estágio este terá a duração mínima de 280 horas. 

Foi, portanto, elaborado um projeto em contexto de estágio para avaliação da unidade 

curricular, sendo o estágio realizado na empresa Go Wi-Fi. O projeto foi batizado como Go 

Wi-Flytics. 

 

Estrutura do relatório 

 

No que concerne à estrutura do relatório, este divide-se em cinco capítulos: 

No Capítulo I encontra-se informação sobre a instituição acolhedora do estágio. 

No Capítulo II são enumerados os objetivos do projeto realizado. 

No Capítulo III são enumeradas as tecnologias fundamentais para a conceção deste projeto, 

aprofundando a utilidade de cada uma, bem como o processo de desenvolvimento deste 

trabalho.  

O Capítulo IV tem como objetivo dar a conhecer as ferramentas utilizadas no desenvolvimento 

do projeto.  

No Capítulo V descreve as etapas mais relevantes na construção do projeto a nível  técnico. 

Estão ainda presentes as aprendizagens efetuadas. 

O Capítulo VI é onde podemos encontrar os testes realizados. 

O Capítulo VII contém a conclusão e as reflexões finais. 

No fim deste relatório há uma secção de glossário técnico, bibliografia e os anexos.  
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Capítulo I – A instituição 

 

Este capítulo tem como objetivo dar a conhecer informações sobre a instituição acolhedora do 

estágio, tais como setor de atividade, sede, sucursais, número de trabalhadores no local, 

organização interna, datas e factos relevantes sobre a vida da instituição. 

 

1.1 – A empresa Go Wi-Fi 

 

A Go Wi-Fi teve origem como spin-off da Go Telecom, empresa sediada em 2008 que funciona 

como operador de telecomunicações com uma software house, onde desenvolve software de 

IP PBX (Internet Protocol Private Branch Exchange) e de contact center na cloud. (1) 

No local onde decorreu o estágio (Aveiro Business Center), estão 3 funcionários da Go Wi-Fi. 

O líder de projeto, o analista de dados e um programador. 

 

O projeto Go Wi-Fi, cuja designação é igual à da empresa, baseia-se num sistema inovador e 

promissor para estudo de localização dos clientes que se ligaram e estão ligados à rede Go Wi-

Fi Free&Fast. 

 

Estes clientes dividem-se em dois tipos: 

os clientes que contratam o serviço para ter ligação à Internet na sua empresa, sendo estes a 

partir de agora designados por clientes diretos; 

os clientes que frequentam a empresa dos clientes diretos, sendo estes designados a partir de 

agora por clientes finais. 

 

Este projeto pode-se definir como uma plataforma de recolha e agregação massiva de dados 

recolhidos na interação automática entre dispositivos Wi-Fi (como smartphones, tablets, 

computadores portáteis, etc.) e APs. 
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O modelo de negócio consiste em monitorizar os números de clientes finais, a frequência com 

que visitam locais com pontos de acesso da Go Wi-Fi e o período de permanência nestes, para 

estudos de mercado e os clientes diretos melhorarem o rendimento do seu negócio. Isto pode 

ser atingido com pacotes de SMS (Short Message Service) para os clientes finais serem 

informados por exemplo das promoções que os clientes diretos pretendem.  

 

Para além deste método, sempre que nos autenticamos na rede Go Wi-Fi Free&Fast cujo SSID 

(Service Set IDentifier) tem a mesma designação, somos encaminhados para um captive portal 

que pode também ser utilizado para fins promocionais, entre outras funções. 

 

Mesmo assim, existem espalhados pelo país APs com o propósito de dar ligação pública à 

Internet no país onde ainda não a há e servir a Go Wi-Fi com informação sobre esses clientes. 

 

Nota: no caso dos APs pertencentes exclusivamente à Go Wi-Fi, não existem clientes diretos. 
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1.2 - A autenticação na rede livre 

 

A autenticação na rede Go Wi-Fi Free&Fast é configurada de acordo com a Figura 1 - 

Diagrama do processo de autenticação na rede:  

 

 

Figura 1 - Diagrama do processo de autenticação na rede 
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Fonte: Documentação da Go Wi-Fi 

1.3 - Método de funcionamento 

 

Vamos considerar como exemplo o acesso de um cliente final que está a aceder a partir do seu 

smartphone pela segunda vez à rede Go Wi-Fi Free&Fast. 

O utilizador liga-se a um hotspot para obter ligação à Internet e o endereço MAC (Media Access 

Control) que corresponde ao endereço físico do seu dispositivo e é utilizado para assinalar um 

novo acesso à rede. 

 

Este endereço passa primeiro por uma plataforma de cloud da Cisco Systems, designada de 

Meraki, e esta envia esta informação para uma ferramenta da Google Cloud chamada Google 

App Engine (GAE), a parte central do esquema da Figura 2 - Funcionamento da Go WI-Fi 

Python API, que por sua vez envia os dados para a Google Cloud Store, que é um serviço de 

database (base de dados) para objetos de alta disponibilidade. A informação vai agora sendo 

processada pelo GAE e guardada no Google BigQuery, ferramenta para fácil consulta de dados 

para estatística baseada em datawarehouse (base de dados relacional).  

 

Enquanto isto tudo acontece, o cliente final é direcionado para o captive portal configurado 

para o cliente direto ou pela Go Wi-Fi e o GAE envia informação sobre o cliente final pelo 

Firebase notificando o cliente direto pela aplicação Android que esse cliente final que acaba de 

se ligar. A app ainda interage com a API na GAE para a consulta, criação e cancelamento de 

campanhas. 

 

A API (Application Programming Interface) no GAE está escrita na linguagem de 

programação Python e a aplicação para dispositivos móveis está escrita em Java e XML 

utilizando as bibliotecas Android. 
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Figura 2 - Funcionamento da Go WI-Fi Python API 
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Capítulo II – Objetivos do trabalho desenvolvido 

 

Neste capítulo encontramos o estado da arte do projeto. Serão aqui enumerados os objetivos 

do projeto em contexto de estágio e explicado o seu enquadramento. A seção correspondente à 

engenharia de software está também aqui incluída. 

 

2.1 – Enquadramento 

 

O projeto realizado em contexto de estágio para avaliação nesta unidade curricular tem como 

objetivo construir um protótipo de uma aplicação Android que permita aos clientes diretos da 

Go Wi-Fi a notificação instantânea de informação sobre o cliente que acaba de se ligar à rede 

e a criação de campanhas de marketing de SMS utilizando a API REST já existente no produto. 

Este projeto também contribuiu para a API de back-end (Go Wi-Fi Python API) uma vez que 

esta não estava preparada para a utilização dos dados que por ela passam num front-end 

Android. 

 

2.2 – Estado da arte 

 

O estado da arte explica como está fundamentado um projeto científico no sentido de este se 

tornar um produto ou um negócio. 

 

2.2.1 - Fundamentação do projeto 

 

“A génese deste projeto é uma ideia out of the box de um facto de estudo dos comportamentos 

atuais da sociedade.” (2) 
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Atualmente está generalizada e massificada a análise detalhada dos hábitos de navegação na 

Internet para identificação de hábitos e preferências individuais dos utilizadores enquanto estão 

online. 

Acontece que quem tem o potencial de dedicar alguns dos seus recursos a tal estudo são as 

gigantes da área, como a Facebook ou a Google. Este trabalho chegará ao mercado para a venda 

da informação adquirida a outras empresas, num modelo de negócio B2B (Business to 

Business), que por sua vez utilizarão esta para os fins da sua empresa. 

 

Outro problema lembrado de poder solucionar/contornar com a solução é a obtenção mais 

precisa da localização dos clientes finais, sendo que a tecnologia GPS (Global Positioning 

System), considerando os satélites disponíveis para o uso de pessoas comuns, excluindo 

governamentais e militares, têm uma precisão que pode induzir um erro que ronda o valor de 

7.8 metros, de acordo com o governo dos Estados Unidos da América. (3) 

 

Outra hipótese do cálculo deste fator é recorrendo a sensores ou barreiras físicas de forma a 

contar o número de pessoas que entraram e que saíram, de forma a estimar o tempo médio de 

permanência. No caso dos cartões de fidelização, as superfícies que dão uso à informação que 

provém do cruzamento das vendas e dos clientes que possuem este tipo de cartões, conseguem 

fazer por vezes algum uso prático (no âmbito de situações que beneficie tanto o empresário 

como cliente) deste recurso, como por exemplo um desconto de fraldas à quinta-feira quando 

sabemos que o cliente vai ao hipermercado buscar pouca quantidade de fraldas todas as quintas -

feiras. 

 

Se quisermos descobrir mais métodos podemos procurar nas aplicações para dispositivos 

móveis. Por vezes, quando temos em atenção as permissões por estas pedidas, reparamos que 

temos de aceitar termos de acesso a informação do nosso telefone se queremos utilizar a 

aplicação, mesmo que consideremos que a aplicação não necessita de tais dados para funcionar 

corretamente. Acontece que a informação aqui obtida pode também ser vendida pelo criador 

da app a terceiros. Informação é poder. 
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“O principal benefício das tecnologias da informação é que induz as pessoas a fazerem aquilo 

que pretendem. Permite-lhes ser criativas. Permite-lhes ser produtivas. Permite-lhes aprender 

coisas que não pensavam que conseguiam aprender. De certo modo, trata-se de puro 

potencial.” (4) 

 

2.2.2 - Principais conceitos relevantes para o estudo 

 

O principal conceito é tecnologia Wi-Fi e os usos que lhes podemos dar. É possível usá-la para 

estudar os comportamentos online dos clientes baseando-nos na sua presença ativa na rede. Os 

equipamentos Wi-Fi têm capacidade de enviar listagens de dispositivos num local 

periodicamente em intervalos de tempo configurados, por exemplo de um minuto. O processo 

está explicado na Figura 2 - Funcionamento da Go WI-Fi Python API. Basta acrescentar a 

repetição num grande número de vezes numa grande variedade de locais. 

 

No cenário de um festival de música com 20.000 participantes, se os routers/pontos de acesso 

enviarem a listagem de aparelhos nas imediações a cada 60 segundos, são processados em cada 

hora, cerca 1 milhão e 200 mil eventos por cada AP instalado. 

 

2.2.3 - Síntese dos resultados dos estudos 

 

“É atualmente trivial saber exatamente quantos utilizadores estão num site a cada segundo e há 

quanto tempo foi a última visita da cada um, mas ainda não é tão simples (...) saber de forma 

fiável quantas pessoas estão dentro de num centro comercial a cada hora e, menos ainda, saber 

de forma sistemática quando foi a última visita de cada uma delas.” (2) 

 

A solução encontrada para o problema acima citado foi a criação de uma aplicação móvel. As 

aplicações móveis estão instaladas no dispositivo móvel e poderem ser programadas para 

enviar periodicamente este tipo de informação para um servidor central. 
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As principais vantagens desta solução são: 

 

 o programador da app tem imenso controlo sobre a informação e periodicidade de envio 

da mesma; 

 não está dependente da existência/instalação de rede Wi-Fi nos locais. 

 

As principais desvantagens são: 

 

 é extremamente caro criar uma app que sirva um espectro tão largo da população sendo 

uma das alternativas criar várias aplicações para tentar maximizar a abrangência dos 

vários segmentos de utilizadores; 

 uma app com serviços deste tipo teria que calibrar muito bem o volume e a 

periodicidade do envio da informação de forma a minimizar o impacto do sistema na 

autonomia do aparelho porque os utilizadores penalizam fortemente aplicações que 

consumam muita bateria e/ou tráfego de dados sem razão aparente e, por consequência, 

desinstalam-nas; 

 dada a incompatibilidade entre os maiores sistemas operativos, seria obrigatório criar e 

manter uma aplicação para pelo menos dois deles: iOS e Android. 
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2.3 – Objetivos 

 

Os objetivos do projeto em contexto de estágio foram: 

 Adquirir experiência no desenvolvimento de software; 

 Expandir um projeto a nível nacional; 

 Aprender como resolver problemas no tratamento de dados em larga escala; 

 Adquirir experiência com ferramentas da cloud; 

 Utilizar ferramentas de controlo de versões; 

 Dar uma ferramenta móvel aos clientes para interagirem com o serviço. (5) 

  

2.4 – Designação do projeto 

 

O nome Go Wi-Flytics surgiu de um brainstorming da equipa Go Wi-Fi. Na criação do projeto 

no Android Studio para o seu desenvolvimento, houve a necessidade de lhe atribuir um nome. 

Após vários palpites e sugestões, prevaleceu a hipótese “Go Wi-Flytics”. Esta sugeria aquele 

significado de “stats on the fly” (estatísticas on the fly), mantendo o prefixo da empresa, de 

forma a ser facilmente associado. 

 

Na área da tecnologia computacional, a expressão “on the fly” significa que a sua ocorrência é 

dinâmica, de forma a atualizar-se a cada período de tempo sem necessitar de interação, ao 

contrário de algo estaticamente predefinido. (6)  
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2.5 – Metodologias 

 

Este subcapítulo relata as metodologias utilizadas durante o estágio e na elaboração deste 

projeto. 

 

2.5.1 – Scrum 

O Scrum é um método de desenvolvimento de software utilizado na gestão de projetos e 

desenvolvimento ágil de software. (7) 

 

Esta metodologia é não descritiva e é focada na gestão de projetos onde é difícil planear o que 

se irá realizar no futuro. Além disso, é também um conjunto de valores, princípios e práticas 

que fornecem a base para que uma organização adapte as práticas particulares de engenharia e 

gestão e que sejam relevantes para a realidade da empresa. O resultado final é uma versão de 

Scrum que é própria da equipa ou organização. 

 

Inicialmente, o Scrum foi concebido como um estilo de gestão de projetos em empresas de 

fabrico de automóveis e produtos de consumo, quando os gestores observaram que projetos 

utilizando equipas pequenas e multidisciplinares produziam os melhores resultados. Este 

processo foi, mais tarde, devidamente concebido, documentado, testado e aplicado numa 

empresa chamada Easel Corporation. Pouco tempo depois, Ken Schwaber formalizou a 

definição de Scrum e ajudou a implementá-lo no processo desenvolvimento de software por 

todo o mundo. 

 

Jeff Sutherland, John Scumniotales e Jeff McKenna conceberam, documentaram e 

implementaram o Scrum, na empresa Easel Corporation em 1993, incorporando os estilos de 

gestão observados por Takeuchi e Nonaka. Em 1995, Ken Schwaber formalizou a definição de 

Scrum e ajudou a implantá-lo no desenvolvimento de software em todo o mundo. 

Scrum junta conceitos de Lean, desenvolvimento iterativo e do estudo de Hirotaka Takeuchi e 

Ikujiro Nonaka. 
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Características do Scrum 

 

 Os clientes entram no grupo dos stakeholders (indivíduos envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software), tendo peso nas decisões do produto final; 

 Sprints temporários (semanais ou mensais, por exemplo) em que, no fim de cada um, 

existe algo concreto para mostrar aos stakeholders para ser avaliado, como podemos 

observar na Figura 3 - Ciclos do Scrum; 

 Reuniões frequentes com os stakeholders; 

 Reuniões/discussões diárias sobre o progresso do trabalho no projeto, respondendo a 

estas 3 questões: 

o O que foi feito desde ontem em direção à meta? 

o O que está planeado fazer até amanhã para a atingir? 

o Existe algum problema a impedir de a atingir? 

 Atitude pragmática face aos problemas encontrados, nunca penalizando por erros 

humanos; 

 Alto aproveitamento nas horas de trabalho, aumentando a produtividade, assim 

evitando horas extraordinárias de menor rendimento. 

 

 

Figura 3 - Ciclos do Scrum 

Fonte: (7) 
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A metodologia em causa tem várias secções, sendo estas parcialmente modificáveis, de modo 

a adequar o processo a cada negócio ou projeto. A primeira secção é chamada de product 

backlog, que é uma lista de requisitos e objetivos vulgarmente indicados pelo Gestor de Projeto. 

A segunda é a sprint backlog, onde estão presentes os itens prioritários a serem desenvolvidos. 

A terceira é o resultado final do sprint, de onde fará parte a demo, ou amostra significativa 

capaz de ser mostrada aos stakeholders. 

 

No exemplo da Figura 4 - Exemplo de quadro de trabalho baseado no Scrum temos uma secção 

de motivos, outra de objetivos, tarefas a serem executadas, tarefas a verificar e os objetivos 

cumpridos. Um exemplo personalizado para alguns tipos de empresas. 

 

 

Figura 4 - Exemplo de quadro de trabalho baseado no Scrum 

 

Fonte: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/task-boards 
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Scrum simplificado 

 

Na Go Wi-Fi e neste projeto realizado, a metodologia utilizada é um Scrum simplificado, 

adequado à dimensão da equipa. 

 

Durante o estágio havia sprints semanais e pontos de situação diários, como podemos observar 

na Tabela 1 - Mapa de Gantt do estágio. As tarefas atribuídas registadas previamente no GitHub 

(ferramenta utilizada explicada no Capítulo IV) com milestones previamente definidas. Todas 

as contribuições para o repositório de código eram revistas por um membro sénior da equipa. 
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2.6 – Diagramas de desenvolvimento 

 

Neste subcapítulo estão concentrados aspetos dedicados à engenharia de software, como 

diagramas de casos de uso, tabela de atores e respetivos casos de uso, descrição dos casos de 

uso, diagramas de sequência e diagramas de estados. 

 

2.6.1 - Diagrama de Casos de uso 

Um diagrama de casos de uso descreve a funcionalidade proposta para um novo sistema que 

será projetado, ou seja, permite ver de forma simples e rápida todas as interações que as 

funcionalidades do sistema têm entre si, assim como todas as interações com os atores. 

Para os diagramas de casos de uso foi utilizada a linguagem UML (Unified Modeling 

Language). UML é uma linguagem de modelação que permite representar um sistema de forma 

padronizada. (8) 

A Figura 5 - Diagrama de casos de uso apresenta os casos de uso deste projeto. 

 

Utilizador (Cliente)

Consultar campanhas

Criar campanha

Cancelar campanha

 

Figura 5 - Diagrama de casos de uso 
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2.6.2 – Tabela de atores e respetivos casos de uso 

 

Um ator é alguém que interage com o sistema. Um ator tem um papel externo e é quem inicia 

os casos de uso. Especificamente, um ator desempenha um papel ao interagir com o sistema. 

A cada ator corresponde um papel específico, portanto, diversas pessoas que desempenham o 

mesmo papel correspondem a um único ator. O ator é quem inicializa e utiliza o sistema, 

fornecendo os dados e usa as informações provenientes do sistema. 

A Tabela 2 - Tabela de atores e casos de uso apresenta os atores e casos de uso e tem como 

objetivo definir o ator (utilizador) bem como os respetivos casos de uso que interferem com o 

sistema. Os casos de uso definem a maioria dos requisitos de um sistema computacional. Os 

três casos de uso do projeto correspondem ao mesmo ator – o cliente. 

 

Tabela 2 - Tabela de atores e casos de uso 

 

Ator Descrição 

 

Cliente 

Consultar campanhas 

Criar campanha 

Cancelar campanha 
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2.6.3 – Descrição de casos de uso 

 

Cada caso de uso descreve um cenário de possível interação com o utilizador ou com outro 

sistema. Os casos de uso devem ser escritos o mais claro possível evitando os termos técnicos 

que possam dificultar a compreensão inequívoca da funcionalidade descrita, para que todos os 

eventuais leitores possam entendê-los de igual modo. Cada caso de uso deve descrever 

unicamente uma funcionalidade ou um objetivo do sistema. Para sistemas mais complexos, é 

comum serem necessários bastantes casos de uso para uma correta e completa descrição de 

todas as funcionalidades requeridas pelo sistema. 

 

As tabelas de descrição dos casos de uso são compostas por: 

 Nome: designa o caso de uso que se está a definir; 

 Resumo: explica para que serve o caso de uso que se está a desenvolver; 

 Pré-condições: são as condições necessárias para se poder executar o caso de uso; 

 Caminho principal ou caminho feliz: é o que o sistema e o ator principal fazem neste 

caso de uso; 

 Caminhos alternativos: são os caminhos que fazem parte do caso de uso, mas que só 

são executados em certas circunstâncias; 

 Pós-condições: são as verificações finais que são feitas após a execução do que 

representa o caso de uso; 

 Suplementos ou adornos: contém as validações necessárias para se poder executar o 

caso de uso pretendido. 

 

Na Tabela 3 - Descrição do caso de uso Criar campanha, Tabela 4 - Descrição do caso de uso 

Consultar campanhas e Tabela 5 - Descrição do caso de uso Cancelar campanha, observamos a 

descrição dos casos de uso de Criar campanha, Consultar campanhas e Cancelar campanha, 

respetivamente.  
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Tabela 3 - Descrição do caso de uso Criar campanha 

  

Nome Criar campanha 

Resumo Este caso de uso permite ao cliente criar 
uma nova campanha. 

Pré-condições Ligação à internet. 

Caminho principal 1. O sistema exibe as estatísticas dos 

clientes. 

2. O cliente acede à opção "Consultar 

campanhas". 

3. O sistema exibe as campanhas do cliente. 

4. O cliente acede à opção "Criar 

campanha". 

5. O sistema pergunta o tipo de campanha 

desejado (GEO ou HOT). 

6. O cliente define o tipo de campanha a 

criar. 

7. O sistema pede ao cliente para inserir os 

detalhes da campanha. 

8. O cliente insere os detalhes da campanha. 

9. O sistema pede confirmação ao cliente. 

10. O cliente confirma a campanha. 

11. O sistema exibe uma mensagem de 

sucesso da operação: "A campanha foi 

criada com sucesso". 

Caminhos alternativos 5.a) O cliente cancela a operação. 

6.a) O sistema mostra uma mensagem de 

erro por violação de regras de data e hora 

(período de antecedência, período diurno, 

etc.) 

7.a) O cliente cancela a operação. 

11.a) O sistema exibe uma mensagem de 

erro "Não foi possível agendar a 

campanha". 

Pós-condições No fim do caso de uso, o sistema envia um 

pedido de criação de uma campanha com os 

detalhes definidos para a API Go Wi-Fi. 

Suplementos Caso de teste 

hora do sistema = 10:00:00 

data do sistema = 01/01/2016 

data de início da campanha = 01/01/2016 

hora de início da campanha = 10:30:00 

Não é permitido agendar uma campanha 

com antecedência de menos de uma hora. 

O sistema exibe uma mensagem de erro por 

violação das validações da hora e data. 
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Tabela 4 - Descrição do caso de uso Consultar campanhas 

 

 

Tabela 5 - Descrição do caso de uso Cancelar campanha 

Nome Cancelar campanha 

Resumo Este caso de uso permite ao cliente cancelar 

uma campanha já criada. 

Pré-condições Ligação à Internet.  

Caminho principal 1. O sistema exibe as estatísticas dos 

clientes. 

2. O cliente acede à opção "Consultar 

campanhas". 

3. O sistema mostra uma vista simplificada 

de cada campanha. 

4. O cliente seleciona a campanha que 

pretende cancelar escolhendo a opção 

"Cancelar". 

5. O sistema exibe uma mensagem de 

confirmação da operação "Cancelar". 

6. O cliente escolhe a opção "Confirmar". 

7. O sistema exibe uma mensagem de 

sucesso da operação: "A campanha foi 

cancelada". 

Caminhos alternativos 6.a) O cliente escolhe a opção "Cancelar" na 

validação. 

7.a) O sistema exibe uma mensagem de erro 

"A campanha NÃO foi cancelada". 

Pós-condições No fim do caso de uso, o sistema envia um 

pedido de atualização desta campanha para 

a API Go Wi-Fi. 

Suplementos - 

Nome Consultar campanhas 

Resumo Este caso de uso permite ao cliente consultar as 

suas campanhas. 

Pré-condições Ligação à Internet. 

Caminho principal 1. O sistema exibe as estatísticas dos clientes. 

2. O cliente acede à opção "Consultar campanhas". 

3. O sistema exibe as campanhas do cliente. 

4. O cliente seleciona a campanha que pretende 

consultar através da opção "Detalhes". 

5. O sistema mostra os detalhes da campanha 

selecionada. 

Caminhos alternativos 3.a) O sistema não consegue buscar as campanhas 

do cliente. 

Pós-condições - 

Suplementos - 
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2.6.4 – Diagramas de sequência 

 

Os diagramas de sequência mostram as interações entre objetos segundo uma perspetiva 

temporal: 

 Um objeto é representado por um retângulo e uma linha vertical, denominada a linha 

de vida do objeto; 

 Os objetos comunicam trocando mensagens representadas por setas horizontais 

orientadas do emissor de uma mensagem para o seu destinatário; 

 O objetivo é documentar casos de uso e representar interações entre objetos. 

 

Um diagrama de sequência descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum 

comportamento ao longo do tempo. Nele são registados os comportamentos de um único caso 

de uso e mostra os objetos e as mensagens passadas entre esses objetos no caso de uso. Em 

síntese: o Diagrama de Sequência é uma das ferramentas UML usadas para representar 

interações entre objetos de um cenário, realizadas através de operações ou métodos 

(procedimentos ou funções). Este diagrama é construído a partir do Diagrama de Casos de Uso.  

 

Na Figura 6 - Diagrama de sequência do Consultar campanhas, Figura 7 - Diagrama de 

sequência do Criar campanha e Figura 8 - Diagrama de sequência do Cancelar campanha 

poderão ser visualizados os diagramas de sequência deste projeto: Consultar campanhas, Criar 

campanha e Cancelar campanha, respetivamente. 
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Cliente

Interface consultar campanha
(Aplicação Móvel)

API Go Wi-Fi

O cliente acede à opção "Consultar campanhas"

A app faz um pedido das campanhas do utilizador

A app testa o acesso à Internet

O sistemas mostra as estatísticas

A app faz um pedido das estatísticas dos clientes

A API envia as estatísticas

A API envia as campanhas

O sistema mostra as campanhas

O cliente 
tem acesso 
à Internet

 

Figura 6 - Diagrama de sequência do Consultar campanhas 
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Cliente

Interface criar campanha
(Aplicação Móvel)

API Go Wi-Fi

O cliente acede à opção "Consultar campanhas"

A app faz um pedido das campanhas do utilizador

A app testa o acesso à Internet

O sistemas mostra as estatísticas

A app faz um pedido das estatísticas dos clientes

A API envia as estatísticas

A API envia as campanhas

O sistema mostra as campanhas

O cliente  acede à opção "Criar campanha"

O sistema pede para escolher o tipo de campanha

O cliente define o tipo de campanha

O sistema pede ao cliente para introduzir os detalhes da campanha

O cliente introduz os detalhes da campanha

O sistema pede confirmação

O cliente confirma a campanha
A app envia um pedido criação de campanha

A API cria a campanha e envia mensagem de sucesso

O sistema mostra a mensagem de sucesso da operação

O cliente 
tem acesso 
à Internet

 

Figura 7 - Diagrama de sequência do Criar campanha 
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Cliente

Interface cancelar campanha
(Aplicação Móvel)

API Go Wi-Fi

O cliente acede à opção "Consultar campanhas"

A app faz um pedido das campanhas do utilizador

A app testa o acesso à Internet

O sistemas mostra as estatísticas

A app faz um pedido das estatísticas dos clientes

A API envia as estatísticas

A API envia as campanhas

O sistema mostra as campanhas

O cliente  seleciona a campanha acedendo à opção "Cancelar"

O sistema pede para confirmar o cancelamento

O cliente escolhe a opção "Confirmar"

A app envia um pedido de cancelamento da campanha

A API cria a campanha e envia mensagem de sucesso

O sistema mostra a mensagem de sucesso da operação

O cliente 
tem acesso 
à Internet

 

Figura 8 - Diagrama de sequência do Cancelar campanha 



 

 

2.6.5 - Diagrama de estados 

 

O diagrama de estados é uma representação do estado ou da situação em que um objeto se pode 

encontrar no decorrer da execução de um processo de um sistema. Desta forma o objeto pode 

passar de um estado inicial para um estado final de uma transição. 

 

A Figura 9 - Diagrama de estados da campanha mostra quais os estados que o objeto “campanha” 

pode tomar. 

 

 

Agendada

Cancelada

Terminada

Se data de execucao da campanha < data atual

Se 'cancelada'

Não

Sim

Sim

Não

 
Figura 9 - Diagrama de estados da campanha 

  



 

 

Capítulo III – Tecnologias presentes 

 

Neste capítulo serão abordadas detalhadamente as tecnologias fulcrais para a criação deste 

projeto, tais como: 

 

Wi-Fi 

Tecnologia para redes sem fios pertencente à norma 802.11 WLAN (Wireless Local Area 

Network) do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Esta tecnologia 

possibilita a interligação numa rede local e entre redes a partir de um router compatível e 

dispositivos com antenas Wi-fi. 

 

Android 

Tecnologia que reúne um sistema operativo para dispositivos como smartphones, tablets, 

wearables, smartTVs, sistemas de navegação de carros, etc. e as aplicações para ele produzidas. 

 

Cloud 

Conceito que reúne variadas tecnologias que permite poupar recursos físicos utilizando 

servidores virtuais alojados num serviço on-demand. Isto permite ter os nossos serviços online 

a baixo custo, desde bases de dados a plataformas de desenvolvimento.  



 

 

3.2 Tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11) 

 

O principal objetivo das tecnologias de redes locais sem fios, no geral, e da tecnologia IEEE 

802.11, em particular, são os de fornecer capacidades de comunicação em alto débito em áreas 

geográficas relativamente restritas (como domicílios, empresas, escolas, etc.) a um número 

variável e parcialmente elevado de utilizadores móveis, sem necessidade de infraestruturas 

caras e de instalação morosa, em bandas de frequência de utilização livre (ou seja, sem 

necessidade de licença). (9) 

 

3.2.1 Aspectos gerais 

O Wi-Fi utiliza principalmente as radiofrequências ISM (Industrial, Scientifical and Medical) 

de 2.4 gigahertz UHF (Ultra High Frequency) e 5 gigahertz SHF (Super High Frequency), 

como podemos ver na Erro! A origem da referência não foi encontrada., que apresenta o 

espectro de radiofrequências. (10) 

 

 

Figura 10 - Espectro de ondas rádio 

Fonte: Apontamentos da Academia Cisco IPG – CCNA3 Chapter 4 – Wireless LANs 



 

 

 

A Wi-Fi Alliance (detentora da marca Wi-Fi), define o Wi-Fi como um produto WLAN 

baseado nas normas 802.11 do IEEE. 

 

3.2.1.1 Modos de funcionamento 

 

As redes IEEE 802.11 têm dois modos básicos de funcionamento: 

 Ad hoc – dois ou mais equipamentos que comunicam diretamente entre si, sem 

infraestrutura (apenas os dispositivos); 

 Infraestrutura – os equipamentos terminais comunicam diretamente com um ponto de 

acesso. Este AP permite a ligação entre os equipamentos que lhe acedem e a rede a que 

está diretamente ligado. (11) 

 

3.2.1.2 Comparação entre WLANs e Ethernet LANs 

 

A Tabela 6 - Comparação Ethernet LAN vs WLAN mostra algumas diferenças entre uma rede 

Ethernet e uma rede sem fios (WLAN). 

 

Tabela 6 - Comparação Ethernet LAN vs WLAN 

Característica WLAN Ethernet LAN 

Camada física Radiofrequência Cabo 

Acesso ao meio Colisões são evitadas Colisões são detetadas 

Disponibilidade Qualquer utilizador com uma 

interface de rede ao alcance de 

um ponto de acesso 

Requer ligação por cabo 

Interferência do sinal  Sim Desprezável 

Regulamento Regulamento adicional pelas 

autoridades nacionais 

Ditadas pelo IEEE 

 



 

 

Adaptado de: Apontamentos da Academia Cisco IPG – CCNA3 Chapter 4 – Wireless LANs 

  



 

 

Vantagens do Wi-Fi 

O Wi-Fi começa a ser uma tecnologia prioritária devido à sua conveniência, alta velocidade 

nas ligações, relação custo-eficiência e fácil integração com outras redes. 

 

Algumas das vantagens são: 

 Mobilidade; 

 Segurança (devido à autenticação e encriptação); 

 Fiabilidade; 

 Vantagens de instalação; 

 Aumento da flexibilidade; 

 Aumento da produtividade; 

 Redução de custos; 

 Capacidade de expandir e adaptar consoante as necessidades.  

 

Algumas desvantagens são: 

 Meio físico partilhado; 

 Alcance limitado; 

 Densidade /Saturação da banda 

 Interferências (12) 

 

3.2.1.3 – SU-MIMO e MU-MIMO 

A maioria dos routers funciona no modo SU-MIMO (SingleUser, Multiple Input, Multiple 

Output). Isto é, apenas numa direção. Por outras palavras, os routers que não suportam 

tecnologias MIMO (Multiple Input, Multiple Output) apenas podem “comunicar” com um 

determinado dispositivo num determinado instante de tempo. Ou seja, se um PC está a receber 

conteúdos via stream (que passam pelo router), o router não tem a capacidade de difundir outro 

stream para outro equipamento. (ex. duas máquinas a reproduzir vídeos diferentes em 

simultâneo). 



 

 

Na verdade, eles não estar a receber informação no mesmo exato momento. O “truque” usado 

para os routers mais antigos é a rapidez de envio dessa informação para cada dispositivo. 

Apesar de em alguns momentos a transmissão parar momentaneamente, tudo é transparente 

para o utilizador final. Em resumo, os routers mais antigos apenas conseguem comunicar com 

uma única máquina num determinado período de tempo.  

Para melhorar o SU-MIMO, foi criado o MU-MIMO (MultiUser, Multiple Input, Multiple 

Output). Este é uma norma que tem como base as tecnologias SU-MIMO e SDMA (Space 

Division Multiple Access).  Com o MU-MIMO o router consegue manter, em simultâneo, até 

4 ligações com 802.11n (até 8 com a norma 802.11 ad) com equipamentos diferentes o que 

melhora significativamente o desempenho de toda a rede. (13) 

 

Como podemos ver na  

Figura 11 - SU-MIMO e MU-MIMO 

, utilizando SU-MIMO os streams de comunicação apenas são mantidos com um dispositivo 

num determinado período de tempo. Já com a tecnologia MU-MIMO o router consegue 

comunicar em simultâneo, num mesmo período de tempo, com mais do que um equipamento. 

Um pouco como uma comunicação adjacente.  

 



 

 

 

Figura 11 - SU-MIMO e MU-MIMO 

Fonte: http://chimera.labs.oreilly.com/books/1234000001739 

3.2.1.4 - Interferências 

A área de alcance da antena não é completamente coberta por esta, pois não existe um modelo 

de antena perfeita, capaz de emitir o seu sinal com igual potência em todo o seu raio de ação. 

Este conceito é conhecido como antena isotrópica, ou antena perfeita. Sabemos por testes 

efetuados a esta teoria de que a área de alcance de uma antena omnidirecional é disforme. É 

disforme mesmo em espaço aberto, sem vento. Quanto aos espaços com “obstáculos”, algumas 

interferências causadas por materiais que podem ocorrer são: 

 

Reflexão 



 

 

 

Figura 12 - Reflexão das ondas RF 

Fonte: (14) 

 

Não trespassam o material, seguindo um ângulo igual ao formado pela direção que a onda 

seguia antes da colisão e a superfície. 

  



 

 

Refração 

 

 

Figura 13 - Refração das ondas RF 

Fonte: (14) 

 

Completamente ou parcialmente trespassam o obstáculo, mas por vezes é alterada a sua 

velocidade. 

 

Difração 

 

Figura 14 - Difração das ondas RF 

Fonte: (14) 

 

Contornam o obstáculo, formando uma zona sem cobertura, também chamada de “sombra”. 

  



 

 

Espalhamento 

 

Figura 15 - Espalhamento das ondas RF 

Fonte: (14) 

 

A onda é dividida e segue diversos ângulos diferentes. 

 

Absorção 

 

Figura 16 - Absorção das ondas RF 

Fonte: (14) 

  

Terminam a viagem da onda, formando também uma zona com menos ou mesmo sem 

cobertura. (14) 

  



 

 

3.2.2 Subnível MAC 

 

Vulgarmente as WLANs são chamadas de Wi-Fi, por consequência da maioria das WLANs 

modernas serem baseadas nesta norma.  

Computadores, consolas, dispositivos móveis (como computadores portáteis, tablets, 

smartphones e smartwatches), câmaras digitais, sistemas de som e impressoras modernas 

podem usar a tecnologia Wi-Fi. Basta para isso que se liguem a um ponto de acesso sem fios, 

que por sua vez enviará os dados para o dispositivo que fará o encaminhamento para a Internet 

(router, equipamento da camada 3 do modelo OSI - Figura 17 - Lugar do 802.11 no modelo OSI) 

ou então a um dispositivo cliente, também ligado à Internet, que suporte a função de 

encaminhamento. Esta função de encaminhamento, quando exercida por dispositivos móveis, 

também se pode chamar de tethering. (15)  

 

 

Figura 17 - Lugar do 802.11 no modelo OSI 

Fonte: (15)  



 

 

3.2.2.1 - Endereço físico (MAC Address) 

 

O endereço MAC, também designado de endereço físico de um dispositivo é um identificador 

único atribuído às interfaces de rede para comunicações na camada 2, representada na Tabela 

9 - Modelo OSI.  

 

Os endereços MAC são normalmente atribuídos pelo fabricante da interface de rede, ou NIC 

(Network Interface Controller) e são armazenadas no hardware.  

Um dispositivo pode ter mais que uma interface de rede e um dispositivo pode ter mais que um 

endereço físico, através das várias interfaces. (16) Este endereço é criado seguindo uma das 

normas da IEEE, sendo elas: 

 MAC-48 

 EUI-48 

 EUI-64  

 

EUI significa Extended Unique Identifier, ou seja, identificador único por extenso. Como neste 

projeto interessa-nos a norma utilizada para redes Wi-Fi, vamos observar como se compõe um 

endereço MAC seguindo a norma MAC-48, que é utilizada nestes casos. 

 

Um endereço MAC-48 na forma human-friendly, isto é, para fácil leitura de humanos é 

composto por 6 grupos de 2 dígitos hexadecimais, separados por hífenes por ordem de 

transmissão. Por exemplo: 01-23-45-67-89-ab  



 

 

Como podemos observar na Figura 18 - Exemplo de endereço MAC, a primeira metade deste 

endereço identifica o fabricante e a segunda metade identifica a interface. 

 

Figura 18 - Exemplo de endereço MAC 

Fonte: (16) 

 

É este endereço físico que vai ser utilizado como chave primária e identificativa do cliente final 

ao longo deste projeto.  

 

 

3.2.2.2 - CSMA/CA 

 

Carrier sense multiple access (CSMA) é um protocolo probabilístico de acesso ao meio (MAC) 

em que um nó pode verificar a ausência de outro tráfego antes de transmitir num meio de 

transmissão, como um bus ou o espetro eletromagnético. 

Carrier Sense significa que um transmissor tenta determinar se outro transmissor está em 

progresso antes de dar início à sua transmissão. Ou seja, tenta detetar a presença de um sinal 

vindo de outro nó antes de transmitir. Se de facto detetar, o nó aguarda a transmissão em 

progresso e só a seguir envia os seus dados. Nesta tecnologia, há uma lógica de “escutar antes 

de falar”. 

A parte de Multiple Access significa que vários nós podem trocar informação no mesmo meio. 

Transmissões de um nó são geralmente recebidas por todos os outros ligados ao mesmo meio.  

(17) 

  



 

 

CSMA/CA 

CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance) é mais uma variante do CSMA para aumentar 

o desempenho. Se outra transmissão é “escutada”, a transmissão do nó que a detetou é adiada 

por um intervalo de tempo aleatório. Este intervalo aleatório reduz a probabilidade de dois ou 

mais nós à espera para transmitir se encontrem no mesmo momento para transmitir, após 

detetar o fim da transmissão “sentida”. Isto reduz a incidência de colisões. 

 

RTS/CTS 

 

RTS (Request to Send) e CTS (Clear to Send) é um mecanismo opcional utilizado para 

reduzir as colisões de frames no protocolo 802.11. (18) 

 

Uma frame RTS contém 5 campos: 

1. Controlo de frame 

2. Duração 

3. Endereço do recetor 

4. Endereço do transmissor 

5. FCS 

Uma frame CTS contém 4 campos: 

1. Controlo de frame 

2. Duração 

3. Endereço do recetor 

4. FCS 

Uma frame ACK contém também os mesmos 4 campos do CTS. 

  



 

 

3.2.2.3 – IFS 

 

Foram definidos dois tipos de serviços: um serviço do tipo best effort, suportado no mecanismo 

CSMA/CA, designado por DCF (Distributed Coordination Function), funcional nos modos 

ad-hoc e infra-estruturado; e um serviço opcional, designado por PCF (Point Coordination 

Function), construído com recurso ao serviço DCF, livre de colisões, orientado para o suporte 

de aplicações sensíveis ao atraso, e disponível apenas em modo infra-estruturado.  

O acesso ao meio físico é controlado com base num conjunto de IFS (Interframe Spaces). Após 

a transmissão de um pacote, o meio físico tem que estar livre durante um tempo correspondente 

a um IFS antes que se possa dar início a uma nova transmissão. Estão definidos três IFS 

diferentes, que possuem diferentes prioridades no acesso ao meio físico: 

 

 Short InterFrame Space (SIFS) – utilizado para funções de gestão do próprio MAC, como 

que sejam o mecanismo de confirmação, fragmentação de frames ou mecanismo opcional 

RTS/CTS; 

 Point Coordination Function IFS (PIFS) – tem uma maior duração que o SIFS mas menor 

que o DIFS, de forma a que o tráfego PCF tenha prioridade sobre o tráfego best effort; 

 Distributed Coordination Function IFS (DIFS) – usado para o tráfego best effort. É o maior 

dos IFS. (9) 

 

  



 

 

3.2.3 – Segurança em redes Wi-Fi 

 

Tal como um cofre tem uma combinação para ser aberto, uma rede tem também uma 

combinação (neste caso de carateres) para se ter acesso ao seu conteúdo. 

Existem duas categorias de mecanismos de encriptação:  

 encriptação simétrica; 

 encriptação assimétrica. 

 

Na encriptação simétrica é utilizada a mesma chave para as operações de codificação e 

descodificação da informação. Antes do envio de uma mensagem, esta é codificada utilizando 

um algoritmo conhecido e uma chave secreta. Depois de codificada, a mensagem é enviada e, 

posteriormente, descodificada pelo recetor que utiliza, para tal, a mesma chave secreta utilizada 

para a codificação. 

Exemplos de algoritmos com chave simétrica estão representados na Tabela 7 - Algoritmos de 

chave simétrica. 

 

Tabela 7 - Algoritmos de chave simétrica 

Algoritmo Tamanho dos 

blocos 

Tamanho das 

chaves 

Tipo Divulgação 

DES 64 bits 64 bits Domínio 

público 

Grande, 

Obsoleta 

3DES 64 bits 64 bits, até 3 

chaves 

diferentes 

Domínio 

público 

Muito grande 

RC-4 - Variável, 

normalmente 

128 bits 

Proprietário Grande 

IDEA 64 bits 128 bits Patenteado, 

Comercial 

Grande 

AES 128 bits 128, 192 ou 256 

bits 

Domínio 

público 

Muito grande 

 

Adaptado de: (9)  



 

 

Na encriptação assimétrica são utilizadas duas chaves: uma chave pública e uma chave privada. 

Uma delas serve para as operações de codificação e a outra para a descodificação da 

informação. As chaves públicas são trocadas livremente, dado que qualquer mensagem 

encriptada com esta chave só poderá ser descodificada com a correspondente chave privada. O 

algoritmo mais conhecido de chave assimétrica é o RSA (Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard 

Adleman, seus criadores), vulgarmente utilizado nas ligações SSH (Secure Shell). 

 

O sistema funciona como explicado a seguir: 

O utilizador A pretende enviar uma mensagem ao utilizador B. O utilizador A tem de:  

 Obter a chave pública do utilizador B 

 Codificar a mensagem com essa chave 

 Enviar a mensagem 

O utilizador B irá, aquando a receção da mensagem, descodificar a mensagem utilizando a sua 

chave privada. (9)  



 

 

3.2.3.1– AAA 

 

AAA (Authentication, Authorization and Accounting) é um polinómio que representa as 

normas essenciais para a concretização de qualquer sistema de segurança. Podem-se traduzir 

como autenticação, autorização e contabilização. 

 

Na autenticação dos clientes da rede ao AP, existem vários parâmetros de associação:  

 SSID 

 Palavra-passe 

 Modo de rede 

 Modo de segurança 

 

O SSID é o nome da rede. A palavra-passe permite aos utilizadores ligarem-se à rede. O modo 

de rede refere-se à norma utilizada: 802.11 a, b, g, n, ac, ad, etc. O modo de segurança pode 

ser WEP, WPA ou WPA2. 

Nas definições do canal é definido o espaço de frequência utilizada para transmitir informação. 

A escolha do canal pode ser configurada como automática ou manual. 

Após uma autenticação bem-sucedida, os sistemas de AAA passam à fase de autorização. Aqui 

são determinadas as ações e os recursos aos quais o utilizador autenticado tem acesso. 

Finalmente, na fase de contabilização, contabiliza-se as ações do utilizador para efeitos de 

taxação, registo ou auditoria. (9)    



 

 

3.2.3.2 – WEP, WPA e WPA2 

 

Como o Wi-Fi é propagado pelo ar, um intruso poderá por vezes entrar facilmente no alcance 

da rede. Esta é uma desvantagem em relação às ligações por cabo, que raramente estão 

configuradas com métodos de autenticação e é suficiente um intruso utilizar um cabo RJ-45 e 

uma tomada com esta entrada para se ligar à rede. 

 

Ao surgir esta dificuldade na segurança, surgiu a necessidade de o Wi-Fi funcionar em espaço 

aberto com mais segurança e assim foram adotados métodos de encriptação, como o WEP 

(Wired Equivalent Privacy). E estes foram substituídos por outros métodos ainda mais robustos 

e seguros que utilizamos hoje - WPA e WPA2 (Wi-Fi Protected Access) e que são declarados 

pela Wi-Fi Alliance como “resistentes a ataques”. (11) 

   



 

 

3.2.3.4 – IEEE 802.11i e IEEE 802.1x 

 

A autenticação entre o cliente wireless e o AP ou router pode ser aberta ou privada. No primeiro 

caso, o dispositivo que recebe os pedidos de autenticação responde sempre que aceita esses 

pedidos. Se vigora o modo pessoal de autenticação, a autenticação é feita por uma chave pré-

acordada, conhecida por PSK (Pre Shared Key). Já no modo empresarial, a autenticação é 

obtida a partir do sistema de autenticação existente na empresa através da norma 802.1X/EAP. 

EAP significa Extensible Authentication Protocol. 

A emenda IEEE 802.11i foi desenvolvida com o intuito de resolver os problemas e limitações 

do WEP, caracterizando-se por uma série de melhorias substanciais, nomeadamente 

encriptação robusta, conjunto extensível de mecanismos de autenticação, integração com 

sistemas de AAA existentes e mecanismo de gestão de chave. Esta emenda, agora integrada na 

norma IEEE 802.11, recorre à norma IEEE 802.1x. 

O IEEE 802.1x assenta numa arquitetura composta por três entidades fundamentais: o 

suplicante, o servidor de autenticação e o autenticador. 

O suplicante não é mais que o cliente do processo. O servidor de autenticação verifica e valida 

as credenciais de acesso do suplicante. O autenticador é o sistema intermediário entre os dois 

anteriores que impõe as restrições de acesso por este determinadas. 

O recurso a um servidor de autenticação permite que todos os pontos de acesso utilizem o 

mesmo sistema central de autenticação e que a autenticação faça uso do sistema de AAA. (9) 

 

  



 

 

3.3. – Plataforma Android 

 

Android é o nome de um Sistema Operativo móvel da empresa americana Google. Vem na 

maioria das vezes instalado numa variedade de smartphones e tablets de uma gama de 

fabricantes oferecendo acesso aos serviços da Google como o Google Search, YouTube, 

Google Maps, Gmail, etc.. Isto significa que se pode facilmente procurar informação na web, 

ver vídeos, procurar direções para o destino e escrever emails num telemóvel, tal como num 

computador. (19) É projetado principalmente para dispositivos móveis com ecrã sensível ao 

toque como smartphones e tablets, mas também em TVs, automóveis e relógios de pulso 

inteligentes (smartwatches). O ecrã sensível ao toque permite o utilizador manipular objetos 

virtuais e também de um teclado virtual, como podemos ver na Figura 19 - Ecrã principal da 

versão atual do sistema operativo Android, 6.0. (20) 

 

 

Figura 19 - Ecrã principal da versão atual do sistema operativo Android, 6.0 

Fonte: (20) 

 

A aplicação desenvolvida no projeto é destinada a dispositivos Android. Esta decisão deve-se 

à popularidade de dispositivos com este sistema operativo. 

  



 

 

3.3.1 – Versões do Android 

 

A informação da Tabela 8 - Versões do Android até agora apresenta as versões do Android até 

agora. Foi obtida num período de 7 dias terminando em 5 de setembro de 2016. Versões cuja 

distribuição é menor que 0.1% não estão presentes na tabela. (21) 

 

Tabela 8 - Versões do Android até agora 

Versão Nome de código API Distribuição 

2.2 Froyo 8 0.1% 

2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 10 1.5% 

4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 1.4% 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 5.6% 

4.2.x 17 7.7% 

4.3 18 2.3% 

4.4 KitKat 19 27.7% 

5.0 
Lollipop 

21 13.1% 

5.1 22 21.9% 

6.0 Marshmallow 23 18.7% 

7.0 Nougat 24 0.0%* 

 

Adaptado de: (21) 

 

* Apesar de já anunciados, nenhum dispositivo com o Android 7.0 foi lançado no mercado, 

nem nenhum dispositivo já lançado obteve atualizações de sistema para essa versão. 

  



 

 

3.3.2 – Java 

 

Java é uma linguagem de programação que é concorrente, baseada em classes e orientada a 

objetos (OOP – Object Oriented Programming) e especificamente concebida para ter o menor 

número de dependências de implementação possível. 

Tem o objetivo de cumprir o lema WORA (Write Once, Run Anywhere), ou seja, ser compatível 

com o maior número de dispositivos possível sem necessidade de recompilação. 

Em 2016 foi considerada a linguagem mais popular em uso, particularmente para aplicações 

web cliente-servidor. O Java foi inventado em 1995 por James Gosling, funcionário da Sun 

MicroSystems, que acabou por ser comprada e agora pertence à Oracle Corporation. (22) 

A versão mais recente é a Java 8. A Figura 24 - Ecrã de edição de uma classe Java no Android 

Studio mostra o algum código num ficheiro de Java. 

 

Java é uma linguagem utilizada para programação em Android, sendo que é nos ficheiros .java 

que a parte lógica do software é guardada. 

 

3.3.3 – XML 

 

Na computação, XML (eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação que 

define um conjunto de regras para codificar documentos num formato legível para humanos e 

máquinas.  

Os objetivos da criação desta linguagem foram a simplicidade, compatibilidade e usabilidade 

na Internet. É um formato textual de dados com grande compatibilidade via Unicode para 

diferentes linguagens de humanos. Podemos observar um exemplo de código XML na Figura 

20 - Ficheiro XML no Android Studio. Apesar do XML se concentrar em documentos, a linguagem 

é abundantemente utilizada para representação de estruturas de dados arbitrárias, como as 

usadas em web services. 



 

 

Várias formas de sintaxe existem para ajudar na definição de linguagens baseadas em XML, 

enquanto programadores desenvolveram várias APIs para ajudar o processamento de dados em 

XML. (23) 

 

 

 

Figura 20 - Ficheiro XML no Android Studio 

 

XML é uma linguagem utilizada para programação em Android, sendo que é nos ficheiros .xml 

que a parte gráfica do software é guardada.  



 

 

3.3 – Cloud 

 

“É um conceito e não uma tecnologia que está a revolucionar a forma como as pessoas e as 

empresas utilizam os recursos disponibilizados pelas TI” (24) 

 

Segundo António Miguel Ferreira (24), a cloud é um conjunto de tecnologias, como a 

virtualização, que revoluciona a utilização dos recursos pelas tecnologias da informação.  

 

Com a computação em cloud, criar uma empresa na área da informática torna-se mais rápido, 

fácil, prático, simples e económico. A necessidade de um bastidor com servidores não é mais 

uma necessidade. Existem serviços que possibilitam ter uma estrutura como esta oferecendo 

ainda altos níveis de redundância e apenas gastando aquilo que se utiliza. Podemos dividir as 

propriedades da cloud em características, serviços e implementações. Esta divisão está 

representada na Figura 21 - Esquema dos tipos de Cloud. 

 

 

Figura 21 - Esquema dos tipos de Cloud 

Fonte: Apontamentos da unidade curricular de Sistemas Distribuídos cedidos pelo docente  



 

 

Podemos também incluir na lista dos que vemos na figura os serviços: 

 DaaS – Development as a Service (Desenvolvimento como Serviço); 

 CaaS – Communication as a Service (Comunicação como Serviço), como o Microsoft 

Link; 

 DBaaS – DataBase as a Service (Base de Dados como Serviço); 

 BaaS ou mBaaS – [mobile] Backend as a Service (Backend [móvel] como Serviço), 

utilizado para desenvolvimento, utilizando APIs e SDKs; 

 FaaS – Function as a Service (Função como Serviço), que permite o arranque e o 

encerro de máquinas virtuais à medida do pedido efetuado; 

 EaaS – Everything as a Service (Tudo como Serviço), que abrange tudo o relacionado 

com tecnologias da informação e comunicação. 

 

 

A cloud pode servir e ser utilizada de várias maneiras, sendo que a Figura 22 - Representação 

das funcionalidades da Google Cloud em forma de nuvem mostra algumas das suas ferramentas 

e modelos de cloud. Vamos concentrar-nos em PaaS, dado que é das componentes mais 

importante para o projeto. 

 

 

Figura 22 - Representação das funcionalidades da Google Cloud em forma de nuvem 

Fonte: https://www.atlasnet.eu/training/cp100a/  



 

 

3.3.1 – PaaS 

 

“Para dar resposta a estes requisitos do projeto Go Wi-Fi, sem que tal obrigue a construir e 

manter um datacenter, optou-se por utilizar infraestruturas PaaS (Platform as a Service) 

desenvolvidas pela Google.” (2) 

 

Sendo o modelo PaaS, comparativamente ao IaaS e ao SaaS, aquele em que o utilizador tem 

menos responsabilidade sobre os recursos, este torna-se o mais direto para determinado tipo de 

projetos e aplicações. A Google, com as soluções da Google Cloud Platform fornece serviços 

adequados. 

 

A Google Cloud Platform é uma plataforma de computação em nuvem construída pela Google  

que disponibiliza alojamento na sua estrutura interna (data center), a mesma usada para o 

Google Search e o Youtube. Fornece produtos para desenvolvimento de uma vasta gama desde 

simples websites a aplicações complexas. (25) 

 

Trata-se da utilização de um ambiente de desenvolvimento ou serviço de bases de dados, 

tipicamente para programadores. Desta plataforma, são utilizadas ferramentas como o Google 

App Engine, o Google Cloud Datastore e o Google BigQuery, para fins de processamento, 

armazenamento e apoio à decisão, respetivamente. 

  



 

 

Capítulo IV – Ferramentas utilizadas 

 

Este capítulo tem como objetivo dar a conhecer as ferramentas utilizadas na construção do 

projeto, explicando a função de cada uma. 

 

4.1 - Meraki e CMX 

 

CMX (Connected Mobile Experiences) é uma característica da Meraki, sistema wireless com 

firmware baseado em Linux.  

O CMX, representado na Figura 23 - Imagem de gráficos com dados sobre o tráfego na Meraki  

mostra as estatísticas da localização em tempo real para melhorar a relação dos clientes com a 

empresa, mantendo o cliente mais perto dos produtos e das novidades desta. A informação 

recolhida pelos pontos de acesso é sincronizada com a cloud da Meraki e automaticamente 

exibida no dashboard, revelando os comportamentos do cliente. (26) 

 

 

Figura 23 - Imagem de gráficos com dados sobre o tráfego na Meraki 

Fonte: Documentação da Go Wi-Fi  



 

 

4.2 – Android Studio 

 

Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development 

Environment ou IDE) para desenvolver software para a plataforma Android. Foi lançada em 

dezembro de 2014 e é disponibilizado gratuitamente sob a Licença Apache 2.0.. (27) 

 

Na escolha do IDE, foi decido desenvolver o código através do Android Studio em vez do 

Eclipse e do NetBeans por razões como: 

 O Android Studio e os sistemas operativos Android são desenvolvidos pela Google; 

 O Eclipse e o NetBeans necessitavam de algumas configurações de plug-ins e SDKs 

(Software Development Kit) adicionais para conseguir começar a desenvolver uma app; 

 O Android Studio é baseado no IntelliJ, a qual eu já me tinha familiarizado, que 

podemos ver na Figura 24 - Ecrã de edição de uma classe Java no Android Studio exibindo 

a edição de uma classe Java. 

 

 

Figura 24 - Ecrã de edição de uma classe Java no Android Studio 

  



 

 

4.3 - Material design 

 

Google Material design ou Quantum Paper é uma linguagem de design desenvolvida pela 

Google em 2014. Permite dar um uso mais liberal a layouts em grelha, animações e transições 

responsivas, margens e efeitos de profundidade, tais como a luz e a sombra, que podemos 

observar na Figura 25 - Alguns componentes do Material Design. (28) 

Na criação desta linguagem, os funcionários da Google basearam-se em objetos reais de 

trabalho, como papel e tinta. O material é comparável a objetos físicos, pois tem superfícies e 

cantos, mas é mais maleável do que esses objetos, como no caso das expansões e reduções no 

tamanho. Está disponível desde a API 21 do Android. É utilizada para várias plataformas como 

Android e web, por exemplo) através de várias APIs. 

 

 

Figura 25 - Alguns componentes do Material Design 

Fonte: (28)  



 

 

4.4 – Git 

 

Git é um sistema de controlo de versões distribuído e um sistema de gestão de código fonte, 

feito para esta tarefa ser simples e ágil. O Git foi inicialmente projetado e criado para o 

desenvolvimento do kernel Linux, mas foi adotado por muitos outros projetos. 

Cada diretório de trabalho do Git é um repositório com um histórico completo e habilidade 

total de acompanhamento das revisões, não dependente de acesso a uma rede ou a um servidor 

central. (29) 

Na Figura 26 - Git Shell, a linha de comandos Git, pode-se observar uma pasta do computador 

que está sob observação de alterações pelo Git. A mensagem ‘[master =]’ mostra que o 

conteúdo da pasta é igual ao do repositório. 

 

 

Figura 26 - Git Shell, a linha de comandos Git 

 

Tal como o Android Studio, o Git é um software livre, sob a versão 2 da GNU General Public 

License. 

  



 

 

4.5 – GitHub 

 

Em 2008, Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath e PJ Hyett disponibilizaram a plataforma 

GitHub. Esta serve para alojar código-fonte de projetos. Estes projetos podem ser acedidos e 

manipulados utilizando uma linha de comandos Git e fazendo uso dos comandos da tecnologia. 

Os repositórios, onde são guardados os projetos dos clientes, são definidos como públicos (para 

Open Source) ou privados. 

O site github.com também fornece funcionalidades semelhantes a uma rede social, como feeds, 

seguidores, wikis, gráficos de rede social para mostrar como os programadores trabalham nas 

suas versões (também designadas de forks) de repositórios e que ramo (branch) contém a 

versão mais recente. A Figura 27 - Exemplos de issues do estágio na plataforma GitHub mostra 

uma lista de issues, que são tarefas quanto ao desenvolvimento do código do repositório. 

Um utilizador tem de possuir uma conta para usufruir do serviço e para contribuir para a 

comunidade do website, mas os repositórios públicos, estão disponíveis na Internet e podem 

ser transferidos por todos. Com uma conta, os utilizadores podem discutir, gerir, criar 

repositórios, submeter contribuições para outros repositórios e rever alterações ao código. O 

software GitHub foi escrito em Ruby on Rails e Erlang. (30) 

 

 

Figura 27 - Exemplos de issues do estágio na plataforma GitHub 



 

 

4.6 - APIs 

 

Uma API (Application Programming Interface) é um conjunto de rotinas, protocolos e 

ferramentas para construir software. Uma boa API torna o trabalho do programador mais fácil, 

fornecendo todos os blocos de código, que são unidos por este.  

As especificações da API podem tomar muitas formas, como rotinas, estruturas de dados, 

classes de objetos, variáveis, invocar procedimentos, etc.  (31) 

 

Uma API pode ser um sistema baseado em: 

 web; 

 sistemas operativos; 

 sistemas de bases de dados; 

 hardware; 

 software (libraries ou bibliotecas). 

 

4.6.1 - Android API 

A API da raiz do projeto é a própria Android API. Apesar de ser apenas conhecida como 

“Android”, possui bibliotecas repletas de variáveis e funções adequadas para o sistema 

operativo. Abaixo encontram-se exemplos das principais APIs utilizadas. 

 

4.6.2 - Go Wi-Fi Python API 

Esta API construída em Python foi desenvolvida pela Go Wi-Fi, de modo a tratar a informação 

que chega da Cisco Meraki. É executada sobre o Google App Engine e distribui a informação 

pelas bases de dados desejadas e trata-a da maneira como foi escrita para tal. Mais informação 

deste ciclo está ilustrada na Figura 2 - Funcionamento da Go WI-Fi Python API. 

  



 

 

4.6.3 - Google Maps API 

 

Em consequência da reflexão sobre a exibição de conteúdo ao utilizador da informação 

disponível, foi utilizada como solução esta API. Foi assim possível evitar mostrar os valores 

das coordenadas ao utilizador de forma mais cómoda, dado que se queria evitar a exibição 

destes valores devido ao facto de necessitar na grande maioria dos cassos, do auxílio de um 

mapa para saber a área definida. 

Assim, a área da campanha é escolhida num mapa e também exibida num mapa, como mostra 

a Figura 28 - Ecrã exibindo um mapa através das coordenadas fornecidas,  apesar de que, no 

lado do servidor e do programador, são apenas armazenadas as coordenadas dos cantos superior 

direito e inferior esquerdo deste. 

 

 

Figura 28 - Ecrã exibindo um mapa através das coordenadas fornecidas 

  



 

 

4.7 – JSON 

 

JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de intercâmbio de dados. Foi concebido para 

ser legível por humanos e máquinas, sendo fácil para estas compilar e gerar código neste 

formato. É baseado numa norma de JavaScript e é completamente independente, mas apresenta 

algumas semelhanças em relação às linguagens de programação C, C++, C#, Java, JavaScript, 

Perl, Python e outras linguagens familiares aos programadores. Estas propriedades fazem do 

JSON a linguagem ideal para intercâmbio de dados. 

O JSON assenta em duas estruturas: 

 uma coleção de pares nome/valor (ou chave/valor), que se assemelha a um array 

associativo; 

 uma lista ordenada de valores, que se assemelha a um vetor. 

Isto são estruturas de dados universais. Virtualmente todas as linguagens de programação 

modernas suportam-nas de uma forma ou outra. Faz sentido que o formato dos dados seja 

intercambiável com linguagens de programação baseadas nestas estruturas. 

Em JSON, a informação é organizada de acordo com 5 tipos diferentes de variáveis:  

 object 

 array 

 value 

 string 

 number 

 

O object é um conjunto de pares nome/valor não ordenados. Começa com ‘{‘ e acaba com ‘}’. 

Cada nome é seguido de ‘:’ e os pares nome/valor são separados por ‘,’. 

Um array é uma coleção ordenada de valores. Começa com ‘[‘ e termina com ‘]’. Os valores 

são separados por ‘,’. 



 

 

Um value pode ser uma string quando dentro de ‘ ” ’ (aspas), um número, true (valor 

verdadeiro),  false (valor falso), null (valor nulo), um object ou um array. Estas estruturas 

podem ser encaixadas umas nas outras. 

Uma string é uma sequência de zero ou mais caracteres Unicode, limitados por ‘ “ ‘ (aspas), 

usando escape de carácters com ‘\’. Um carácter é representado com uma string de carácter 

único. Semelhante às strings em C ou Java. 

Um number é semelhante a um number em C ou Java, com a diferença que os formatos octal 

e hexadecimal não são utilizados. 

O ‘ ‘ (espaço) pode ser inserido entre qualquer par de tokens. (32) 

 

Foi necessário aprender a interpretar JSON neste projeto porque os POSTs trocados com a Go  

Wi-Fi Python API eram codificados nesta linguagem.  

  



 

 

4.8 - Postman 

 

Postman é uma aplicação que serve para auxiliar os programadores a desenvolverem APIs. É 

fácil de fazer pedidos HTTP através dele, guardar essa informação, partilhá-la, gerar código e 

documentá-lo. Contém também integração na Cloud. (33) 

Neste projeto, foi utilizado para executar get requests e posts em JSON para a Go Wi-Fi Python 

API, como vemos na Figura 29 - Pedido GET a um URL da Go Wi-FI Python API. 

 

 

Figura 29 - Pedido GET a um URL da Go Wi-FI Python API 

 

Atualmente só está ainda disponível na Chrome Web Store, loja de extensões para o browser 

Google Chrome e como aplicação para OS X. 

  



 

 

4.9 – Slack 

 

Slack é uma ferramenta de comunicação para equipas baseada na cloud e co-fundada por 

Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson, e Serguei Mourachov. O Slack começou 

como uma ferramenta para uso interno da empresa dos fundadores (TinySpeck) aquando o 

desenvolvimento do jogo de browser Glitch, agora encerrado. O nome, apesar de significado 

“preguiçar”, significa "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" (Registo para 

Procurar Todas as Conversas e Conhecimentos). (34) 

 

Foi utilizado durante o estágio para comunicação da equipa, em especial para troca de ficheiros 

multimédia e documentos em formato digital. O administrador criou um channel chamado 

#android no servidor da equipa dedicado ao projeto aqui desenvolvido. Um conjunto de 

mensagens do channel #android pode-se observar na Figura 30 - Imagem de conversa no channel 

dedicado a este projeto. 

 

 

Figura 30 - Imagem de conversa no channel dedicado a este projeto 

  



 

 

Capítulo V - Trabalho desenvolvido 

 

Entrando mais a fundo na elaboração do projeto, vão ser descritas abaixo partes de alguma 

relevância conseguidas ao longo do desenvolvimento do projeto. 

 

5.1 - Aprendizagens efetuadas 

 

Todo o ambiente de desenvolvimento em Android foi estudado, bem como as suas bibliotecas 

através da documentação oficial (Android Developers) e as regras de bom design de aplicações, 

respeitando as normas da linguagem Material Design. Foi conveniente também aprender boas 

práticas de POO (Programação Orientada a Objetos), como por exemplo os princípios KISS 

(Keep It Simple, Stupid/Keep It Simple Stupid), DRY (Don’t Repeat Yourself) e Add More 

Classes. 

O princípio KISS insiste na simplicidade do código e o princípio DRY insiste na não repetição 

de código, utilizando assim o termo inglês functionize (funcionalizar), que significa colocar 

código utilizado em diferentes partes do software numa função/método para ser invocado e não 

programado mais uma vez. O princípio Add More Classes insiste na divisão de classes 

demasiado complexas em classes mais simples separadas. 

 

  



 

 

5.2 – Classe central do software 

 

A classe central do programa é a classe Campaign. Esta classe tem como objetivo representar 

um objeto, que neste caso é um objeto sem forma física no mundo (campanha publicitária), 

mas após compreendido é fácil de identificar os seus atributos. É também nesta classe que os 

getters e setters (métodos para obtenção do valor e atribuição de um valor, respetivamente) de 

cada atributo estão presentes. Os atributos da classe Campaign estão ilustrados na Figura 31 - 

Atributos da classe Campaign. 

 

Figura 31 - Atributos da classe Campaign 

 

Estes atributos têm como objetivo a representação de uma campanha publicitária da Go Wi-Fi 

e tem um campo para acolher a toda a informação proveniente da Go Wi-Fi Python API que é 

pertinente de mostrar ou utilizada um fim necessário da aplicação (caso das coordenadas e do 

identificador único da campanha) ao cliente na aplicação. 



 

 

 

5.3 - Classe auxiliar 

 

Com o objetivo de cumprir o princípio DRY, foi criada uma classe auxiliar chamada Helper. 

Esta classe contém cerca de 500 linhas com diversas funções com utilidade em várias classes 

no programa. Esta classe permite fácil portabilidade e pode ser bastante útil para outros 

projetos, pois compila sobretudo de métodos de utilidade geral, não apenas direcionados às 

classes deste programa. Alguns métodos desta classe podem observar-se na Figura 32 - 

Métodos da classe Helper. 

 

 

Figura 32 - Métodos da classe Helper 

  



 

 

5.4 – Activity YourCampaigns 

 

Uma activity corresponde a um ecrã apresentado na aplicação Android e possui um ficheiro 

.xml e um ficheiro .java associados para representar a parte gráfica e lógica da correspondente 

activity. 

A activity YourCampaigns foi complexa de construir, pois exibe uma lista de tamanho variável 

atualizada assente em 3 classes Java diferentes. A primeira é a correspondente à parte lógica, a 

segunda contém a forma de uma card e a terceira o adapter. 

 

Para construir uma recycler view com card view como a representada na Figura 33 - 

RecyclerView com cards para cada campanha, é necessário construir as estruturas seguintes 

em código: 

 Classe da activity com tarefa assíncrona para “buscar” os dados das campanhas e com 

tarefa principal de exibir os dados após a busca estar concluída; 

 ViewHolder para representar uma card de campanha; 

 Adapter para “insuflar” o layout da activity e inserir as cards representadas pela 

ViewHolder na lista; 

 

Enquanto a tarefa principal da classe YourCampaigns exibe uma mensagem de carregamento 

para o utilizador aguardar, entra em funcionamento uma tarefa assíncrona que “busca” os dados 

das campanhas através de uma função com capacidades de efetuar parsing (interpretação de 

código) a um pedido GET à Go Wi-Fi Python API, em que o código chega em Python. 

Após a obtenção dos dados, é invocada uma recycler view através da classe 

CampaignCardsAdapter que contém como parâmetro de entrada o aspeto de uma card definida 

na classe CampaignViewHolder. Esta recycler view vai gerir o número de cards na lista a 

apresentar. Por fim, a tarefa principal da YourCampaigns fecha a mensagem de espera e 

apresenta a lista ao utilizador. 



 

 

 

Figura 33 - RecyclerView com cards para cada campanha 

 

5.5 – Mostrar mapas através de coordenadas específicas 

 

Com a ajuda da API do Google Maps, é possível exibir mapas na aplicação desde que 

tenhamos uma chave fornecida pela Google Cloud Platform chamada API KEY. Esta API 

KEY é inserida no código e é necessária para o funcionamento da API do Google Maps. 

Esta API contém funções como centrar o ecrã em coordenadas específicas, sobressair zonas 

de concentração (filtro HeatMaps), obter as coordenadas da zona do mapa a ser utilizado, 

entre outras. 

Foi utilizada para fins de mostrar zonas geográficas de ação de campanhas já criadas e para 

selecionar estas zonas de ação também, através da obtenção das coordenadas do mapa nos 

cantos NE (Northeast) e SW (Southwest), ou seja, noroeste e sudoeste, que num plano do ecrã 

são o canto superior direito e inferior esquerdo. Um exemplo de ecrã proveniente desta API é 

possível ver na Figura 28 - Ecrã exibindo um mapa através das coordenadas fornecidas. 

 



 

 

5.6 – Cancelar campanha 

 

Na Figura 33 - RecyclerView com cards para cada campanha pode-se observar um botão 

vermelho com a mensagem “CANCELAR”. Este botão permite ao utilizador cancelar uma 

campanha, ou seja, alterar o seu estado para “cancelada”. Aquando o premir desse botão, é 

mostrado ao utilizador um diálogo de confirmação como o da Figura 34 - Diálogo de 

confirmação para cancelar uma campanha. A opção “CANCELAR” do diálogo fecha o diálogo 

e apresenta uma pequena mensagem dizendo que a campanha não foi cancelada. A opção 

“CONFIRMAR” vai enviar um POST à Go Wi-Fi Python API com a chave única desta 

campanha e mais alguns dados de forma a efetuar um pedido de mudança de estado. 

 

 

Figura 34 - Diálogo de confirmação para cancelar uma campanha 



 

 

  



 

 

5.7 – Formulário criar campanha 

 

A função da aplicação de criar uma nova campanha é bastante complexa devido à quantidade 

de activities necessárias e transporte de dados entre elas. Podemos observar as activities do 

formulário através da Figura 35 - Imagens do formulário criar campanha. São identificadas 

pelo nome CreateCampaignActivityX (em que X é o número da ordem por que aparecem). 

Para este transporte de dados, foi utilizado o mecanismo seguinte: 

Na primeira activity do formulário é instanciado um objeto do tipo Campaign. A este objeto 

são aplicados os setters dos atributos à medida que preenchidos e mais tarde encapsulado numa 

espécie de “caixa” chamada Bundle. Um objeto do tipo Bundle é enviado para a activity 

seguinte através de um objeto do tipo Intent, que é a classe responsável por invocar a activity 

seguinte. Este objeto do tipo Intent é invocado aquando o premir dos botões “CONTINUAR” 

e “CONFIRMAR”.  

 

Figura 35 - Imagens do formulário criar campanha 



 

 

5.8 – Guardar opções selecionadas numa checklist 

 

Aquando o desenvolvimento da activity CreateCampaignActivity3, surgiu um fator de 

dificuldade – a escrita em memória das escolhas do utilizador no diálogo dos filtros. 

Nesta activity, o utilizador escolhe um filtro e é exibido um diálogo para definir esse filtro 

como desejado, como apresenta a Figura 36 - Exemplo de escolha múltipla opcional numa 

checklist. Acontece que o sistema explicado em 5.7 não era suficiente para conseguir isso. Os 

dados perdiam-se ao reabrir o diálogo. A solução passava pela implementação de uma interface 

Parcelable na classe Campaigns. Isto trouxe alguns novos métodos para a classe Campaigns e 

implicou a restrutura do formulário, pois a partir deste ponto foi necessário alterar os métodos 

responsáveis por guardar os atributos preenchidos no objeto do tipo Bundle. 

 

 

Figura 36 - Exemplo de escolha múltipla opcional numa checklist 



 

 

Capítulo VI - Testes realizados 

 

No decorrer deste projeto foram executados variados testes unitários. Outros colegas da Go 

Wi-Fi tiveram oportunidade de realizar testes de exploração, baseados na sua experiência. 

Foram realizados frequentemente testes de aceitação com o supervisor do estágio, para este ter 

a possibilidade de encaminhar devidamente o projeto. 

A aplicação não foi sujeita a uma equipa de testers, estando supostamente não preparada para 

o seu lançamento para o mercado de aplicações. 

 

Ficaram por realizar testes de software como: 

 Testes de integração; 

 Testes de sistema; 

 Testes de operação. 

 

Pode-se considerar que a aplicação está pronta a ser utilizada de acordo com as funções que foi 

desenvolvida para executar, portanto, mesmo sem testes da fase alfa, poder-se-ia classificar o 

estado da aplicação como estando na fase beta. 

 

Exemplo de teste 

Foi criada uma campanha através do formulário com os seguintes atributos: 

 Tipo: Geo 

 Nome: teste app 

 Data de início: 01-11-2016 às 14:00h 

 Data de início: 08-11-2016 às 16:00h  



 

 

 Filtros: nenhum filtro especificado -> TUDO em todos os filtros 

 Selecionado no mapa: zona envolvente de Sintra, Portugal 

 Texto de SMS: teste app 

 Número de SMS: 1 

 

A campanha foi confirmada pelo tester e a mensagem devolvida pelo sistema foi de sucesso: 

“A campanha foi agendada”.  



 

 

Capítulo VII – Conclusões 

 

Autoavaliação 

No início deste projeto, a programação para dispositivos Android era algo em que não tinha 

experiência prévia ou muito conhecimento, pois nunca tive anteriormente oportunidade de o 

estudar. Após um estudo significativo e a familiarização destas tecnologias, fui capaz de 

começar a desenvolver o projeto. 

 

Dificuldades encontradas 

Durante a realização do projeto, surgiram várias barreiras de dificuldade, como a utilização de 

threads primárias e secundárias. Isto era necessário para conseguir uma vista de cards de 

campanhas provenientes da cloud. Esta barreira obrigou a reformulação do meu projeto. A boa 

documentação da linguagem Android e a ajuda do supervisor do estágio ajudaram a resolver a 

questão. O achado das bibliotecas RecyclerView e Parcelable foi fundamental para o sucesso 

no funcionamento da aplicação. 

Outra das dificuldades foi a integração da API Google Maps na aplicação, pois também era 

algo que ainda não tinha utilizado no meu percurso. Mais uma vez a documentação auxiliou 

devidamente e com a ajuda de alguns exemplos de aplicações com esta API, fui capaz de 

integrá-la com sucesso no meu projeto. 

 

Para desenvolvimento futuro 

Esta questão do desenvolvimento futuro é muitas vezes infinita, mas a duração do estágio foi 

dois meses e, uma aplicação bem conseguida, testada e finalizada demora muitas vezes mais 

(dependendo dos recursos). O passo seguinte poderia ser a criação de campanhas a partir de 

outras já criadas, função existente na dashboard da Go Wi-Fi. 

Algumas validações extra, fatores de segurança e otimização seria também possível de fazer, 

bem como a interação da aplicação com o utilizador através de push notifications, comunicando 

o início da campanha agendada e o seu respetivo fim. Quando perto da produção da aplicação, 

seria uma boa altura para implementar a autenticação necessária. 



 

 

Reflexão 

Este projeto foi bastante significativo para mim pois abriu uma porta na minha carreira no 

mundo dos dispositivos móveis. Apesar de todas as dificuldades, foi sem dúvida enriquecedor 

trabalhar na empresa Go Wi-Fi durante dois meses. Muito do meu projeto e de projetos da 

empresa foi possível de aprender e compreender o seu funcionamento, o que leva a ganhar 

experiência na área. O estágio traz aquele fator extra de experiência de trabalho que o projeto 

isolado não consegue dar da mesma maneira. Pode-se dizer também que o estágio foi adequado 

ao plano do curso de Engenharia Informática, em termos de pôr à prova os conhecimentos, 

aprofundá-los e adquirir novos. 

Penso que me posso sentir orgulhoso do meu esforço e dedicação por todo este progresso desde 

o início das aulas de projeto. 

Agora considero prosseguir os meus estudos na área de Computação Móvel. 

  



 

 

Glossário técnico 

 

Access point – Numa rede local sem fios, um ponto de acesso é uma estação que transmite e 

recebe dados. Tem como função ligar os utilizadores da mesma rede e também servir de ponto 

de ligação entre a rede sem fios e a rede com fios. 

App – Abreviatura de application (aplicação), utilizada frequentemente para designar 

programas para dispositivos móveis. 

back-end – Corresponde aos “bastidores” do software. A lógica necessária para construir esse 

software. 

B2B – Business to Business (B2B) é um formato de negócio. Um negócio B2B é um negócio 

que ocorre entre duas entidades empresariais. 

Captive portal – Um captive portal é um ecrã para onde são enviados os utilizadores assim 

que se ligam ao serviço. Este espaço pode ser aproveitado para publicidade. 

Cloud – É um conceito que permite o acesso ubíquo, conveniente e a pedido, através da rede, 

a um conjunto de recursos de computação partilhados (redes, servidores, armazenamento, 

aplicações, serviços etc.), que podem ser aprovisionados ou libertados, com um mínimo de 

esforço e sem interação com o fornecedor. 

Contact center – Um contact center é um ponto central numa empresa onde todo o contacto 

com o cliente é gerido. O contact center tipicamente inclui um ou mais cal centres, mas pode 

incluir outros tipos de contacto também, incluindo newsletters por email e catálogos por 

correio. A informação obtida de todos os clientes é aqui armazenada. 

Dashboard – seção de resumo do estado do sistema. Semelhante ao painel de instrumentos de 

um automóvel. 

Database (Base de dados) – estrutura organizada para armazenamento e manipulação de dados. 

Data center – Local onde estão alojados os servidores de um Sistema. 

Datawarehouse – Base de dados em estrela. Utilizada para estudos de mercado por 

utilizadores que não são da área das Tecnologias da Informação. 

Front-end – O contrário de back-end. É o “palco” do software. Corresponde à parte gráfica 

(visível ao utilizador final) do software. 

Git – Tecnologia que permite o controlo de versões no desenvolvimento de software. 

GitHub – Plataforma que usando o Git como base, aloja os projetos dos utilizadores na cloud, 

bem como fornece outros serviços para auxiliar o trabalho de equipa. Muito utilizado para 

disponibilizar o código fonte dos projetos open source. 



 

 

Google App Engine – Ferramenta da Google Cloud. Permite executar uma aplicação na web. 

Google Cloud Platform – Plataforma de computação na cloud desenvolvida pela Google. 

GPS – Global Positioning System é um sistema de localização de dispositivos na Terra 

utilizando triangulação entre satélites dedicados. 

Home Page – Página inicial de um web site. 

Hardware – Parte física de um sistema. Peças palpáveis de um sistema. 

Internet – A rede global que interliga os utilizadores de todo o planeta. 

IPBX – Sistema que liga uma rede de computadores a uma rede telefónica. Utilizada para a 

tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). 

Link – Portal que leva um utilizador de um sítio da rede para outro. 

Mapa de Gantt – Diagrama utilizado para demonstrar o progresso das diferentes etapas de um 

projeto.  

Meraki – Plataforma de cloud da Cisco. 

Milestones – Meta de uma etapa de um projeto. 

Modelo OSI – modelo utilizado para compreensão das redes de computadores. 

Open-source – Software livre, sem custo monetário, disponibilizados à comunidade para 

voluntários poderem contribuir. 

Python – Linguagem de programação. 

REST – Princípio de interoperabilidade entre diferentes sistemas através de um web service. 

Router – Equipamento de rede capaz de interligar utilizadores a ele ligados e ainda ligar estes 

a outra rede. 

Setup – Preparação, instalação. 

SMS (Short Message Service) – Serviço de mensagens de texto entre telemóveis através de 

operadores de rede. 

Software – Parte não palpável, porém representável de um sistema. Produto da programação 

de computadores. 

Software house – Empresa que produz software e gera negócio através dele. 

Source code – Código fonte de um programa. É o código escrito pelos programadores na 

construção do software. 

Spin-off – Em gestão empresarial, spin-off é um projeto de uma empresa que ganha proporções 

e se torna uma empresa independente. 

Sprint - Etapa de um projeto. 

SSID – Identificador público ou nome de uma rede de computadores. 



Stakeholder – Indivíduos envolvidos no processo de desenvolvimento de software: 

programadores, gestores de projeto, clientes, designers, etc. 

Unicode - Padrão que permite aos computadores representar e manipular texto de qualquer 

sistema de escrita existente. 

Web – A web, ou World Wide Web é basicamente um Sistema de servidores ligados à internet 

que suportam documentos formatados. Estes documentos são formatados em linguagens de 

marcação como HTML e suportam links para outros documentos, como gráficos, áudio e 

ficheiros de vídeo. 

Web service - É uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. 

Web site – Sítio virtual na Internet que tem um endereço, conteúdo e é muitas vezes legível 

para humanos. O total de web sites online que existem constituem a Internet. 
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Anexos

Anexo 1 - Modelo OSI 

Tabela 9 - Modelo OSI 

Número Aplicação PDU Função 

7 Aplicação Dados Suporte de aplicações 

6 Apresentação Dados Representação de dados 

5 Sessão Dados Regras de comunicação 

4 Transporte Segmento Controlo de transporte de dados 

3 Rede Pacote Gestão de endereçamento de dados 

2 Ligação de dados Frame Controlo de transmissão 

1 Física Bit Transmissão física 

Adaptado de: https://www.targetso.com/2016/08/17/o-que-e-modelo-osi-open-system-

interconnection/ 



Anexo 2 – Plano de estágio 
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