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Resumo
Este projeto foi realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto
Aplicado/Estágio Profissionalizante do Mestrado de Computação Móvel da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. Foi celebrado um
acordo de estágio curricular entre a instituição de ensino e a empresa Softinsa –
Engenharia de Software Avançado, Lda..
O trabalho enquadra-se principalmente na área de cidades inteligentes (ou
smart cities) incidindo no smart waste e nas vantagens da digitalização dos serviços de
recolha de resíduos sólidos urbanos nos municípios. Com um sistema de smart waste, é
possível obter uma melhor perspetiva (analítica) de dados, capacidade de informação,
gestão de custos e impacto ambiental do sector de resíduos dos municípios, tornando mais
fácil o aprimoramento do processo. Foi com estes objetivos que a Câmara Municipal de
Viseu decidiu avançar com o projeto de smart waste. A solução projetada para resolver
os problemas indicados foi, portanto, um sistema de gestão e monitorização dos resíduos
e do processo de recolha. A parte do projeto municipal aqui trabalhada foi a integração
dos dados provenientes desta solução de gestão de resíduos num monitor de operações
através da configuração deste, o desenvolvimento de uma web API que comunica com
uma base de dados com a informação dos eventos (contentores e recolhas) e a criação de
dashboards de business analytics com estes dados.
Os resultados finais deste projeto são representados da forma de fácil leitura,
na compreensão analítica dos dados no capítulo 3 e na escalabilidade do sistema. Este
projeto é original pelo conjunto de ferramentas selecionadas para a sua elaboração e
documenta assim a construção de um sistema funcional com estes requisitos.
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Cidades inteligentes, Internet das Coisas, análise de
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Cognos Analytics
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Abstract
This project was created under the demand of the curricular unit Projeto
Aplicado/Estágio Profissionalizante (Project/Internship) of the Mobile Computing
Master’s degree of the Higher School of Technology and Management in the Polytechnic
of Guarda. This teaching institution signed a deal with a company named Softinsa –
Engenharia de Software Avançado, Lda.
The project belongs to the smart cities field and is specially about the
monitorization and analysis of urban waste management data. With a smart waste system,
it is possible to get a better (analytical) data view, cost management and environmental
impact on city waste management sector, making it easier to improve the process. The
Viseu City Hall administration, with these objectives in mind, decided to launch a smart
waste project. The designed solution to solve the problems found was a waste
management and monitoring system on the collecting process. The part of this big project
developed in the present report is the integration of data which source is a smart waste
solution installed in the field on an operations monitor, the development of a web API
which connects to a database with data from the occurred events (containers and collects)
and also the configuration of a business analytics dashboard with this data.
The final results of the project are presented as the easy reading and analytical
understanding of the field data as well as its scalability. This project is original because
of the selected tools to build it and this way documents how to build a functional system
for the presented demands.

Keywords:

smart cities, IoT, analytics, Intelligent Operations Center,
Node-Red, Cognos Analytics
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Introdução

1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo é explicado o contexto, a motivação e os objetivos deste
estágio. O presente documento tem como propósito expor o trabalho desenvolvido no
estágio profissionalizante de mestrado, sobre gestão de resíduos em cidades inteligentes
com ferramentas de monitorização e business analytics.

Contexto
Este projeto foi realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto
Aplicado/Estágio Profissionalizante do Mestrado de Computação Móvel da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. Foi celebrado um
acordo de estágio curricular com um período de 6 meses (período de dois de outubro de
2017 até vinte e nove de março de 2018) entre a instituição de ensino e a empresa Softinsa
– Engenharia de Software Avançado, Lda.. Quando este acordo foi aceite, a Softinsa tinha
a decorrer um projeto para a Câmara Municipal de Viseu na área de cidades inteligentes,
tema que veio a ser usado neste relatório de estágio.

Motivação
O constante crescimento e acessibilidade da tecnologia, a vontade de
inovação, o investimento para maiores retornos e as questões ambientais são motivos para
equipar e transformar as cidades, tal como as conhecemos, em ecossistemas digitais,
designando-as de smart cities [1].
Uma smart city pode ser vista como um sistema em que diferentes soluções
IoT coexistem e cooperam. Considerando esta visão, o número de instalações IoT está,
hoje em dia, em contínua expansão e envolve cenários bastante variados, abrangendo
desde iluminação pública, gestão de resíduos, gestão de energia, gestão hídrica, etc. [1].
O trabalho enquadra-se principalmente na área de cidades inteligentes (ou
smart cities) incidindo no smart waste e nas vantagens da digitalização dos serviços de
recolha de resíduos sólidos urbanos nos municípios. A forma como a recolha de resíduos
é realizada não tem evoluído muito nos últimos anos e é, portanto, feito da mesma forma
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que antes da era IoT: o veículo de recolha percorre rotas predefinidas desenhadas a partir
de mapas que possuem a localização dos contentores a recolher. Na fase de levantamento
de requisitos, um dos problemas indicados pelo cliente (CMV) no método de recolha até
aqui utilizado é a falta de controlo dos números absolutos de contentores e quantidade de
resíduos recolhidos, face ao que é pesado e entregue para ser tratado e aterrado. A forma
como são pesados os resíduos recolhidos ainda consiste na pesagem do camião com carga
numa balança de veículos e subtraindo-lhe o valor da sua tara. Isto faz com que haja uma
imprecisão causada pelo desprezo de variáveis como o peso do combustível no tanque,
do condutor, de ferramentas de trabalho transportadas no veículo, etc. Esta diferença de
peso tem impacto no valor monetário a pagar para aterro, pois os resíduos são taxados ao
quilograma. Este problema seria resolvido se o sistema de smart waste comunicasse com
balanças instaladas nestes veículos que indicam apenas o valor da carga transportada, de
acordo com o planeamento inicial do projeto.
Com um sistema de smart waste a ajudar os responsáveis deste setor, é
possível obter uma melhor perspetiva de dados (analítica), capacidade de informação,
gestão de custos e impacto ambiental do sector de resíduos dos municípios, tornando mais
fácil o aprimoramento do processo. Foi com estes objetivos que a Câmara Municipal de
Viseu decidiu avançar com o projeto de smart waste. Contratando os serviços da Compta
Emerging Business (parceiro da IBM) para a instalação de hardware nos contentores e
veículos de recolha de resíduos da Ferrovial (empresa a quem a recolha e tratamento de
resíduos estão concessionados nos concelhos do Planalto Beirão, entre eles o concelho de
Viseu) e os serviços da Softinsa para a implementação do gestor de operações que
processa e apresenta os dados destes sensores.
A solução projetada para resolver os problemas indicados foi, portanto, um
sistema de gestão e monitorização dos resíduos e do processo de recolha. Esta
monitorização é feita através de sensores de volumetria instalados nas tampas dos
contentores do município e módulos GPS/GPRS nos veículos de recolha. Este hardware
já se encontrava instalado no início do estágio profissionalizante.
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Objetivos
A parte do projeto municipal aqui trabalhada foi a integração dos dados
provenientes desta solução de gestão de resíduos num monitor de operações através da
configuração deste, o desenvolvimento de uma web API que comunica com uma base de
dados com a informação dos eventos (contentores e recolhas) e a criação de dashboards
de business analytics com estes dados.
Como o hardware necessário a este projeto estava instalado no início do
estágio profissionalizante, isto levou a que o primeiro objetivo da implementação fosse
redirecionar estes dados obtidos no terreno para uma web API que os armazena numa
base de dados do centro de operações. A web API assenta em Node-RED, uma plataforma
open source desenvolvida com o propósito de compilar e correr código Javascript do lado
do servidor (server-side). O monitor de operações é o IBM Intelligent Operations Center,
em que foram configuradas duas bases de dados DB2, base de dados pertencente à IBM.
Por motivos de compatibilidade, criaram-se algumas máquinas virtuais com sistema
operativo Linux, distribuição Fedora (versão 27) e nela instalada as ferramentas
necessárias para o desenvolvimento do projeto. O código aqui desenvolvido foi mais tarde
transferido para o servidor de produção do projeto, que pertence ao cliente deste: a
Câmara Municipal de Viseu.

Etapas do estágio
Para o projeto realizado, a investigação e seleção das tecnologias a utilizar foi
realizada pela empresa no início do período de estágio. Portanto, este capítulo é utilizado
para explicar as fases do projeto em vez de uma comparação com outros trabalhos
semelhantes. O molde aplicado neste projeto já tinha sido utilizado em circunstâncias
similares para o município de Abrantes e Braga.

Metodologia
Desde o início do período de estágio até à conclusão do relatório de estágio,
houveram fases de preparação, configuração, análise, desenvolvimento, etc. As principais
fases no decorrer do projeto são seis e listam-se abaixo.
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Familiarização

Os primeiros dias do projeto foram utilizados para ganhar familiaridade com
as tecnologias a utilizar: IBM IOC, Java, IBM Integration Bus (também chamado de
broker) e DB2.
1.4.1.2.

Preparação do ambiente de desenvolvimento

Por motivos de compatibilidade de software, foram preparadas algumas
máquinas virtuais com sistema operativo Linux, que representam os servidores de
desenvolvimento deste projeto. Foi instalado neste servidor todo o software necessário
para o trabalho.
1.4.1.3.

Análise de requisitos

Seguiu-se a análise de requisitos, que consistiu num período de 3 semanas
integrado na Câmara Municipal de Viseu para adquirir uma maior proximidade ao
processo de recolha e tratamento de resíduos através do gabinete do ambiente. Foi um
período de interiorização de termos técnicos da atividade, como “monstros” (grandes
objetos deitados ao lixo que exigem um veículo especial para a sua recolha) e “recolha
seletiva” (recolha de uma apenas uma categoria de resíduos, por exemplo: vidro, madeira,
monstros).
Toda a informação reunida nesta fase foi utilizada para conseguir escrever o
documento de análise de requisitos, exigido como objetivo de estágio pela Softinsa. Este
documento encontra-se no Erro! A origem da referência não foi encontrada..

1.4.1.4.

Desenvolvimento e testes modulares

O desenvolvimento e a fase de testes modulares ocorreram de forma iterativa
durante o resto do tempo disponível.

1.4.1.5.

Implementação no servidor de produção

O servidor do projeto real foi disponibilizado nas últimas duas semanas para
a implementação em cenário real.
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Documentação

A fase final diz respeito à elaboração do presente documento. Foi a fase de
juntar todos os diagramas, excertos importantes do código, fluxos, conhecimentos das
tecnologias até aqui obtidos e estudo de alguns artigos científicos para suporte do que foi
escrito acerca de smart cities.

Soluções Existentes
Apesar deste projeto ser realizado em moldes semelhantes ao que foi
concebido para o município de Braga e Abrantes, cada cliente tem também os seus
requisitos mais específicos consoante as necessidades. Este projeto distingue-se assim dos
restantes pela seleção de ferramentas para o construir, licenciadas e open source, bem
como pelo código da web API, com fluxos (flows) específicos para os respetivos
requisitos definidos na análise de requisitos.

Organização do Relatório
O primeiro capítulo deste relatório coloca-nos a par dos problemas
identificados, da solução apresentada e as várias fases do estágio e do trabalho. O segundo
capítulo contém a descrição técnica da implementação do projeto, deixando os resultados
para o terceiro capítulo. No capítulo 4 temos as conclusões globais sobre o tema abordado
e o projeto em si.
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2. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA
O capítulo encontra-se dividido em cinco módulos do projeto (2.2 a 2.7) para
aprofundamento de cada um. Serão explicados os módulos de hardware, como os sensores
instalados nos contentores e os módulos GPS/GPRS nos veículos, e os módulos de
software, como a base de dados, a web API, o monitor de operações e a plataforma de
analytics, camada mais alta do projeto.

Arquitetura do Sistema
A arquitetura representada abaixo mostra o percurso dos dados de capacidade
atingida provenientes dos sensores nos contentores até ao IBM IOC. Estes são enviados
para os módulos instalados nos veículos de recolha por RFID e após isso enviados para a
plataforma BEE2Waste através de GPRS. Os dados desta plataforma são encaminhados
para o IOC sendo processados pela web API construída e armazenados na base de dados
configurada para o IOC. A integração destes dados no IOC torna possível funcionalidades
adicionais e visualizações dinâmicas definidas consoante as necessidades da CMV. A

Figura 2.1 é o diagrama presente na análise de requisitos (presente no Anexo
A e representa este fluxo de dados explicado.
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Figura 2.1 - Diagrama de arquitetura inicial

Arquitetura do hardware
O diagrama de arquitetura foi atualizado e é agora composto por um diagrama
de hardware e um de software. Na

Figura 2.2 é exibido o diagrama de hardware, com a origem dos dados no
fundo (sensores) e o servidor que os armazena e processa no topo.
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Figura 2.2 - Diagrama de arquitetura (hardware)

2.1.1.1.

Topologia do servidor de produção

O servidor de produção do IOC pode ser instalado de 3 maneiras diferentes:
1. Máquina única (single-server)
2. Múltiplas máquinas, sem alta disponibilidade (multi-server standard
environment)
3. Múltiplas máquinas, com alta disponibilidade (multi-server high
availability)
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A opção pretendida pela Câmara Municipal de Viseu foi a segunda –
múltiplas máquinas, sem alta disponibilidade (multi-server standard environment). Esta
topologia fornece mais capacidade de processamento que a primeira, mas menos
segurança em cenários de desastres e perdas de dados que a terceira. É composta por 4
servidores:
1. Data server
2. Web server
3. Analytics server
4. Application server
A Figura 2.3 ilustra a composição desta topologia.

Figura 2.3 - Topologia do servidor de produção
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Arquitetura do software
No diagrama de software estão representados os módulos de funcionamento
do projeto: o módulo da base de dados, da web API, do monitor de operações, da
framework Javascript e da plataforma de analytics. Pode-se observar esse diagrama na

Figura 2.4.
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Figura 2.4 - Diagrama de arquitetura (software)
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Tecnologias presentes na arquitetura

No diagrama de arquitetura das tecnologias do software utilizado estão
representadas as correspondentes tecnologias utilizadas para os módulos da

Figura 2.4. Podemos observar esse diagrama na Figura 2.5.
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Figura 2.5 - Diagrama de arquitetura das tecnologias (software)

Hardware e plataforma
Sensores dos contentores
Os dispositivos instalados nas tampas dos contentores de resíduos contêm um
sensor de volumetria que calcula o volume atualmente ocupado no contentor através da
distância viajada por ondas emitidas pelo dispositivo. As ondas são emitidas e refletidas,
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e considerando que viajam à velocidade do som no ar (velocidade constante), é possível
obter a distância a partir do tempo levado a chegar de volta ao sensor.

𝑑
𝑣 = < = > 𝑑 = 𝑣𝑡 < = > 𝑑 = 340𝑡
𝑡
v: velocidade do som (340 metros/segundo)
d: espaço percorrido (metros)

t: tempo gasto no percurso (segundos)

A partir desta distância obtida e sabendo a altura da tampa do contentor até
ao seu fundo, é efetuado o cálculo do volume do contentor ocupado de forma interna.
Este valor é expresso em percentagem nas mensagens enviadas, como se pode observar
nos campos “stage” e “unit_desc_stage” das mensagens no Anexo . Este dispositivo tem
também uma tag que interage com o leitor RFID instalado no dispositivo do veículo de
recolha. Esta interação dá-se através do método de comunicação dos dados lidos pelo
sensor de volumetria. Esta tag é energizada aquando a aproximação do módulo do leitor
RFID instalado no veículo de recolha.
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A Figura 2.6 é uma imagem promocional deste módulo de comunicação
RFID/sensor de volumetria e contém 3 exemplos de valores lidos de diferentes
capacidades do contentor.

Figura 2.6 - Sensor de volumetria dos contentores

Fonte: https://www.ceb-solutions.com/pt-pt/produtos/bee2waste/
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Módulos GPS/GPRS dos veículos
Os dispositivos instalados nos veículos de recolha possuem 3 componentes
principais: o leitor RFID, o sistema de GPS e o módulo GPRS.
O primeiro é responsável por comunicar com o contentor, energizando a tag
RFID presente no módulo do contentor para esta lhe enviar os dados obtidos pelo sensor
de volumetria. O sistema de GPS tem como propósito obter a localização do veículo
periodicamente, para carimbar as coordenadas no pacote IP a enviar para as web APIs. Já
a componente de GPRS serve para comunicar por internet móvel os dados recolhidos
codificados em JSON.
Há duas categorias de pacotes enviados para a web API, que são distinguidos
por um campo JSON chamado “issueType_name”. Este pode tomar os valores
“Contentor” e “Viagem”, distinguindo assim os dados do contentor e os dados da viagem
de recolha de resíduos. Estes dados incluem as coordenadas GPS, o código único da tag
RFID do contentor, número de contentores recolhidos, matrícula do veículo, etc.
Exemplos de mensagens JSON enviadas por estes módulos encontram-se no Anexo .

Plataforma BEE2Waste
O BEE2Waste da Compta é um software de gestão de recolha de resíduos que
aborda todas as fases dos processos de limpeza urbana e é baseado na nuvem. É capaz de
interagir com uma grande variedade de metodologias IoT e sensores e é operada para que
possam ser implementados métodos de trabalho mais eficientes, adaptados às
necessidades específicas de cada cidade [2]. Os sensores e esta plataforma foram
instalados e configurados pela empresa Compta Emerging Business, membro do projeto
Viseu Smart City.
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Abaixo, a Figura 2.7 e a Figura 2.8 mostram o ecrã da interface web do
grsuWaste, versão 3.

Figura 2.7 - Interface web ezWaste (gráficos)

Figura 2.8 - Interface web ezWaste (contentores)
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Como se pode observar na Figura 2.7, o nome desta plataforma era
grsuWaste, designação antiga da solução BEE2Waste. Esta versão plataforma era
naturalmente mais limitada que a seguinte – BEE2Waste – que podemos observar na
Figura 2.9.

Figura 2.9 - Interface web BEE2Waste (circuitos)

Fonte: https://www.ceb-solutions.com/pt-pt/produtos/bee2waste/
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Base de dados
DB2
DB2 é um produto de base de dados da IBM. É um sistema de gestão de base
de dados relacional, ou Relational Database Management System (RDBMS). Este
produto foi concebido para armazenar, analisar e obter dados eficazmente. Suporta
também funcionalidades orientadas a objetos e estruturas não relacionais com XML e
JSON. Inicialmente, a IBM desenvolveu o DB2 para a sua plataforma específica, mas,
em 1990, decidiu desenvolver um servidor de base de dados universal, ou Universal Data
Base (UDB) DB2 Server, que suporta qualquer sistema operativo como Linux, Unix e
Windows [3].

Instalação
A instalação do software IBM Intelligent Operations Center contém um
manual digital (disponível em https://www01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046083&aid=3) passo a passo e está
modularizada de forma que possa facilitar a instalação num novo servidor. Começa pela
instalação da base de dados e um desses módulos passa pela execução de 3 scripts na
bash (terminal do Linux) que são responsáveis pela criação das bases de dados e das
tabelas necessárias para o funcionamento do IOC:
 o ficheiro create_db.sh, responsável pela criação da base de dados
IOCDB;
 o ficheiro create_datadb.sh, responsável pela criação da base de
dados IOCDATA;
 o ficheiro run_i18n.sh, responsável pela instalação das traduções da
base de dados IOCDB.

Estrutura necessária para o funcionamento do IOC
A Figura 2.10 e a Figura 2.11 mostram a estrutura das bases de dados
IOCDATA e IOCDB, criadas através dos scripts do 2.3.2 para funcionamento interno
do IOC. A Tabela 2.1 lista os schemas destas bases de dados.
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Figura 2.11 - Base de dados IOCDATA

Figura 2.10 - Base de dados IOCDB

Tabela 2.1 - Schemas que contêm as tabelas internas do IOC
Iocdata

Iocdb

DB2GSE

DB2GSE

IOC

DB2INST2

NULLID

IOC

SQLJ

NULLID

ST_INFORMTN_SCHEMA SOP
SYSCAT

SQLJ

SYSFUN

ST_INFORMTN_SCHEMA

SYSIBM

SYSCAT

SYSIBMADM

SYSFUN

SYSIBMINTERNAL

SYSIBM

SYSIBMTS

SYSIBMADM

SYSPROC

SYSIBMINTERNAL

SYSPUBLIC

SYSIBMTS

SYSSTAT

SYSPROC

SYSTOOLS

SYSPUBLIC

VISEU*

SYSSTAT
SYSTOOLS
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Estrutura adicional
Além das tabelas fundamentais para o funcionamento do IOC, foi necessário
para o projeto criar uma estrutura adicional para alojar os dados provenientes dos sensores
(depois de processados pela web API) e para cumprir especificações da análise de
requisitos.
Dos vários modos do IOC para obtenção de dados para uma data source
(explicação no 2.6.1.1), o que se utilizou foi a busca em base de dados DB2. Foi assim
decidido que na base de dados IOCDATA já criada iria ser criado um esquema (schema)
de nome VISEU para as seguintes tabelas, views e triggers.

2.3.4.1.

Tabelas

O diagrama ER (entidade-relacionamento) das tabelas da estrutura criada
encontra-se representado na Figura 2.12 - Diagrama ER
Nele podemos observar os campos de cada tabela e o relacionamento entre a
tabela waste e waste_requests, através da tabela waste_waste_requests, tabela
intermédia para possibilitar o relacionamento de muitos para muitos (M:N).
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Figura 2.12 - Diagrama ER
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A estrutura das tabelas waste, waste_history e token já tinha sido criada para
projetos anteriores, de forma que não foram concebidas de raiz. Foram criadas no schema
VISEU sem dados, aproveitando a estrutura em SQL proveniente da documentação de
projetos anteriores. As restantes tabelas são únicas a este projeto e foram pensadas para
aproveitar a tabela waste. O propósito de cada tabela deste modelo ER (modelo entidaderelacionamento) está explicado na Tabela 2.2.
Tabela 2.2 - Tabelas da BD e seu conteúdo

Nome da tabela

Conteúdo

Waste

Dados mais recentes dos sensores

Waste_history

Histórico de dados dos sensores

Token

Mensagens JSON recebidas

Waste_containers

Inventário dos contentores

Waste_requests

Solicitações de intervenção

Waste_waste_requests

IDs de tabelas (tabela intermédia)

O código de criação das tabelas encontra-se no Anexo .
2.3.4.2.

Views

A view waste_view é criada apenas a partir da tabela waste e já havia sido
criada noutros projetos. As restantes views são únicas a este projeto. A utilidade de cada
view está explicada na Tabela 2.3.
Nome da view

O que devolve

Waste_view

Dados dos sensores

Collected_containers_view

Lista dos contentores recolhidos

Uncollected_containers_view

Lista dos contentores por recolher

Circuits_view

Lista dos circuitos

Waste_requests_view

Lista de solicitações
Tabela 2.3 - Views e sua função

O código de criação das views encontra-se no Anexo .
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Triggers

O trigger tg_waste insere a mensagem recebida pelos sensores na tabela
waste_history e é ativado sempre que essa mensagem é inserida na tabela waste. A tabela
waste_history serve de histórico, pois só a mensagem mais recente de cada contentor é
mantida na tabela waste. Este trigger já havia sido projetado e utilizado em projetos
anteriores e foi também aproveitado para o schema VISEU.

CREATE OR REPLACE TRIGGER viseu.TG_WASTE
AFTER INSERT OR UPDATE ON viseu.WASTE
REFERENCING NEW AS WST
FOR EACH ROW
NOT SECURED
BEGIN
INSERT INTO viseu.WASTE_HISTORY (
sender_id, timestamp, entity_uid, entity_name, issueType_uid,
issueType_name, issueSubType_uid, issueSubType_name, route_name,
driver_name, license_plate, stage, unit_desc_stage, geo_type,
latitude, longitude, polygon, status, color, start_datetime,
end_datetime,unit_desc_km,total_containers,unit_desc_total_containers,
total_weight,unit_desc_total_weight,waste_type, km,routeguid,
subrouteguid
) VALUES (
WST.sender_id, WST.timestamp, WST.entity_uid, WST.entity_name,
WST.issueType_uid, WST.issueType_name, WST.issueSubType_uid,
WST.issueSubType_name, WST.route_name, WST.driver_name,
WST.license_plate, WST.stage, WST.unit_desc_stage, WST.geo_type,
WST.latitude, WST.longitude, WST.polygon, WST.status, WST.color,
WST.start_datetime, WST.end_datetime, WST.unit_desc_km,
WST.total_containers, WST.unit_desc_total_containers,
WST.total_weight, WST.unit_desc_total_weight,
WST.waste_type, WST.km,WST.routeguid, WST.subrouteguid
);
END;
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Versões
A versão do DB2 instalada no servidor de produção do projeto é a IBM DB2
Express-C 11.1.2.2, incluída no IOC 5.1. A versão instalada no servidor de
desenvolvimento é a IBM DB2 Developer Community Edition, cuja licença é grátis, mas
o produto é limitado em espaço da base de dados e memória.
A Tabela 2.4 mostra as versões do DB2 e respetivos nomes atribuídos até à
versão 10.5.

Version

Code Name

3.4
8.1, 8.2
9.1
9.5
9.7
9.8
10.1
10.5

Cobweb
Stinger
Viper
Viper 2
Cobra
(Foram acrescentadas características como PureScale)
Galileo
Kepler
Tabela 2.4 - Versões anteriores do DB2

Fonte: https://www.tutorialspoint.com/db2/db2_introduction.htm

Web API
Uma web API é, numa tradução literal, uma interface de programação da
aplicação disponível pela web. Esta permite solicitar dados a uma base de dados através
de um endpoint HTTP ou HTTPS. Esta informação é vulgarmente codificada em JSON
ou XML [4]. De forma a processar os dados originados nos sensores que se encontram
no terreno e armazena-los na base de dados do IOC, projetou-se uma web API assente em
Java construída com o software IBM Integration Bus, também conhecido por broker, e
mais tarde construída com o software Node-RED.
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JSON
JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de intercâmbio de dados de
pequenas dimensões [5]. É facilmente interpretado e gerado por máquinas e baseia-se
numa norma da linguagem de programação JavaScript. É um formato de texto que é
completamente independente, mas utiliza convenções que são familiares aos
programadores de linguagens como C, C++, C#, Java, JavaScript, Pel, Python e outras
[5].
O JSON assenta em duas estruturas:


Uma coleção de pares nome/valor (name/value). Em outras
linguagens, isto é tomado como um objeto, registo, estrutura,
dicionário, tabela de hash, lista com chaves ou array associativo;



Uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isto é
tomado como um array, vetor, lista ou sequência.

Estas são estruturas de dados universais. Virtualmente todas as linguagens de
programação modernas suportam-nos de uma forma ou outra.
Em JSON, os valores podem ser:


Um objeto, conjunto não ordenado de pares nome/valor;



Um array, conjunto ordenado de valores



Valor, que pode ser uma string, um número, booleano, null, objeto ou
array



String, sequência de zero ou mais caráteres Unicode



Número, um simples valor numérico inteiro ou decimal

Colocar objetos dentro de objetos ou arrays dentro de arrays é um método
conhecido como nesting (aninhar). Este formato é utilizado neste projeto para codificar
as mensagens trocadas entre os sensores e a web API. Exemplos das mensagens JSON
enviadas pelos contentores e veículos encontram-se no Anexo .
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IBM Integration Bus
O IBM Integration Bus, WebSphere Message Broker, ou simplesmente
broker, é uma plataforma de construção de web APIs baseada em Eclipse e por
consequência escrita na linguagem de programação Java.
O seu funcionamento baseia-se na construção de fluxos (flows) constituídos
por nós de fluxos de mensagem (message flow nodes), ou simplesmente nós. Estes nós
representam a ação tomada relativamente aos dados.
Um exemplo de um fluxo aplicável no projeto seria o que vemos na Figura
2.13.

Figura 2.13 - Fluxo da API em IBM Integration Bus
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As funções destes nós são:
 HTTPInput: cria um URI relativo ao endereço da web API que ativa
o resto do fluxo;
 Validation: valida o texto recebido como corretamente codificado em
JSON;
 Router: reencaminha a mensagem consoante uma ou mais condições;
 Labels: servem de checkpoints para o reencaminhamento do ESQL
router;
 JavaComputeNode: operações a aplicar à mensagem com código
Java, como inserir na base de dados através da biblioteca java.sql;
 HTTPReply: devolve um código de resposta (200, 400, 500, etc.) ou
uma resposta em si (consoante o caso) pelo endpoint solicitado.
A versão utilizada quando este software estava designado a integrar o projeto
era a v10.0.0.10. Esta hipótese foi abandonada perto da data de migração para o servidor
de produção devido à falta do licenciamento necessário, sendo substituída pelo software
Node-RED.

Node-RED
O Node-RED é uma ferramenta de desenvolvimento open source baseada em
fluxos e assente em NodeJS, escrito na linguagem de programação JavaScript. Permite a
edição de fluxos a partir de uma página web local (por omissão: http://localhost:1880).
Foi originalmente desenvolvido pela IBM para estabelecer comunicação entre
dispositivos de hardware, APIs e serviços online como parte da Internet das Coisas. Os
fluxos são armazenados em JSON [6]. É distribuído pelo repositório de packages do
NodeJS, o npm (Node Package Manager).

2.4.3.1.

NodeJS

O NodeJS é uma framework de JavaScript open source baseada no motor de
JavaScript V8 do Google Chrome. Esta permite o uso do JavaScript moderno, como
linguagem do lado do servidor (server-side language) ao contrário do tradicional uso do
JavaScript, apenas como linguagem do lado do cliente (cliente-side language). No server-
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side, o código é processado no servidor da aplicação enquanto que no client-side é
processado no web browser cliente da aplicação.
O gestor de extensões/plugins/packages do NodeJS chama-se npm e é
instalado aquando o NodeJS. Este é responsável pela instalação e desinstalação, global
ou local (instalação local refere-se ao âmbito de um só projeto; global refere-se à
instalação no sistema). O Node-RED é um bom exemplo de package para instalação
global, pois com o comando “node-red” o serviço inicia no porto 1880 TCP e UDP (por
omissão). Supondo que se está a trabalhar numa máquina local de desenvolvimento,
acedendo ao endereço http://localhost:1880 no web browser, é possível manipular os
fluxos do Node-RED.

2.4.3.2.

Versões

A versão do Node-RED instalada no servidor de produção é mais recente
publicada em março de 2018 - v0.18.4. A versão instalada no servidor de
desenvolvimento é a v0.18.7. O Node-RED foi instalado no NodeJS versão 7.10.1, devido
a questões de compatibilidade com o Node-RED, o Fedora e a package node-redcontrib-db2, necessária para o projeto.

Fluxos da web API
Considerando os objetivos da web API, foram construídos fluxos para cada
necessidade. A interação da web API é diretamente com a base de dados. Para o NodeRED comunicar com uma base de dados DB2, foi necessário a utilização de um nó
chamado “node-red-contrib-db2”, disponível no repositório de packages do Node-RED
e no NPM. Este nó tem as suas limitações específicas, como devolver um payload (dados
da mensagem transmitida pelo fluxo, por onde passam os resultados da query) a cada
linha recebida. Estas linhas compõem o resultado total do comando SELECT na base de
dados e, por este motivo, são recebidas uma de cada vez. Outra limitação presente é
também o facto de limpar os valores da variável msg aquando a passagem dos dados por
este nó, variável importante no uso do Node-RED.
Os fluxos do Node-RED funcionam passando mensagens entre os nós. Estas
mensagens são objetos JavaScript e podem ter quaisquer propriedades. Na maioria dos
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casos, estas mensagens têm uma propriedade chamada payload – propriedade que mais
nós utilizam para guardar os dados obtidos, por omissão. Os nós de cor amarela que
podemos observar na Figura 2.14 com duas setas cruzadas à esquerda, são nós de
“change” que permitem a atribuição de valores a variáveis. É com estes nós que
guardamos os valores presentes nas variáveis que vão ser reescritas em variáveis de
ambiente (objeto flow). Os nós de cor laranja que podemos observar também na Figura
2.14 com um “f” à esquerda são nós de função. Estes nós são generalistas - só têm um
campo de texto e servem para introduzir código com qualquer propósito. Os nós de cor
amarela com uma imagem de 6 pontos ligados a um retângulo através de uma seta à
esquerda, que também podemos observar na mesma figura são nós de junção (join).
Foram utilizados neste fluxo para contornar a limitação de chegar apenas uma linha de
cada vez na resposta dada pela BD.

2.4.4.1.

Ler os dados de contentores e viagens

O raciocínio deste fluxo é mais simples que a sua elaboração. O procedimento
necessário é enviar um pedido HTTP GET à web API para desencadear a ação desejada.
Ao receber este pedido, o Node-RED interage com a base de dados, lê os dados na view
viseu.waste_view e devolve-os ao sistema que efetuou o pedido. A complexidade do
fluxo é justificada pelas limitações do nó ibmdb, da package “node-red-contrib-db2”.
Segue-se a explicação do funcionamento do fluxo na Figura 2.14:
1. Receber um pedido HTTP GET no Node-RED
2. Guardar os valores de msg.req e msg.res em variáveis auxiliares
3. Autenticar-se na BD e solicitar a contagem de linhas na view
4. Guardar o número de linhas numa variável auxiliar
5. Utilizar o número de linhas para comparar ao contador de linhas que
chegam ao nó JOIN
6. Quando o número de linhas contadas é igual ao número de linhas
recebidas, repor os valores de msg.req e msg.res
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7. Responder ao pedido HTTP com os resultados acumulados no nó
JOIN

Figura 2.14 - Fluxo de resposta ao pedido GET do URI /wastes

Código dos nós de função:
(1º nó)
msg.database = "iocdata";
msg.payload = "select count(*) from viseu.waste_view";
return msg;

(2º nó)
msg.rowcount = msg.payload[1];
msg.database = "iocdata";
msg.payload = "select * from viseu.waste_view";
return msg;
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Inserir contentor/viagem

O fluxo da Figura 2.15 tem o objetivo de inserir um registo na tabela token,
waste e waste_history. O registo desta última está ao cargo do trigger viseu.tg_waste,
representado em 2.3.4.3.
Funcionamento:
1. Receber um pedido HTTP POST no Node-RED
2. Colocar a query da variável msg.insert_query na variável msg.payload
3. Guardar os valores de msg.req, msg.res e merge_query em variáveis
auxiliares
4. Autenticar-se na BD e inserir um token gerado pelo Node-RED na
tabela viseu.token com um comando SELECT INSERT através da
variável msg.payload
5. Buscar a variável merge_query às variáveis auxiliares
6. Colocar a query da variável msg.merge_query na variável
msg.payload
7. Autenticar-se novamente na base de dados e efetuar assim um
comando MERGE na tabela viseu.waste e ativando o trigger
viseu.tg_waste
8. Repor as variáveis msg.req e msg.res para responder ao pedido HTTP
POST
9. Responder ao pedido HTTP com sucesso

Figura 2.15 - Fluxo de resposta ao pedido POST do URI /wastes

33

Gestão de Resíduos em Cidades Inteligentes

Desenvolvimento do Sistema

Código dos nós de função
(1º nó)
const token = msg.uuid.replace(/-/g, ''); // ⇨ 'f64f2940-fae4-11e78c5f-ef356f279131'
//formatar matrícula
let lp = msg.payload.features[0].properties.license_plate;
msg.payload.features[0].properties.license_plate = lp.substring(0,2) +
"-" + lp.substring(2,4) + "-" + lp.substring(4,6);
//concatenar url_params
const url_params = () => {
const obj = msg.payload.features[0].properties.url_params;
const keys = Object.keys(obj);
//console.log(keys);
let result = '';
keys.forEach((key, i) => {
if (i !== 0) result = result.concat("&");
result = result.concat(key + '=' +
msg.payload.features[0].properties.url_params[key]);
});
return result;
};
msg.payload.features[0].properties.url_params = url_params();
const insert_query = "SELECT count(1) FROM NEW TABLE (INSERT INTO
VISEU.TOKEN (message, token) VALUES ('" + JSON.stringify(msg.payload)
+ "', '" + token + "'))";
msg.jsonData = msg.payload;
msg.database = 'iocdata';
msg.payload = insert_query;
return msg;

(2º nó)
O código completo deste segundo nó foi movido para o Anexo devido à sua
extensão. Um excerto desse código é:
const jsonData = msg.jsonData;
let merge_query = "MERGE INTO VISEU.WASTE AS tgt USING ( VALUES ( ";
//valores obtidos
const jsonValues = [
"'" + jsonData.features[0].properties.sender_id + "'",

(…)
"'" + jsonData.features[0].properties.url_params + "'",
"'http://ezwaste0051.ceb-solutions.com'"
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];
merge_query = merge_query.concat(jsonValues);
merge_boilerplate = ")) AS src ("

(…)
+ " src.subrouteguid,src.url, src.url_params, src.full_url)";
merge_query = merge_query.concat(merge_boilerplate);
msg.database = 'iocdata';
msg.payload = merge_query;
return msg;

2.4.4.3.

Criar incidente

Na Figura 2.16 está um fluxo projetado para uma função alarmística,
possibilitando o envio de emails através da web API.
Funcionamento:
1. Receber um pedido HTTP POST com as propriedades do incidente
2. Guardar as propriedades do email, como o endereço e o texto em
variáveis de ambiente
3. Inserir na tabela viseu.waste_request o incidente
4. Repor as variáveis do email
5. Enviar email de notificação

Figura 2.16 - Fluxo de resposta ao pedido POST do URI /wastes/insert_and_mail

Código do nó de função
msg.from = 'Câmara Municipal de Viseu';
msg.to = 'rui.trigo@pt.softinsa.com;' //até ter o endereço desejado
msg.database = 'IOCDATA';
msg.payload = msg.payload.insert_query;
return msg;
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Fechar incidente

Na Figura 2.17 está representado um fluxo com a função de fechar incidentes
resolvidos.
Funcionamento:
1. Aquando a chegada do pedido à web API, guardar o argumento
passado no URI (token) e guardá-lo numa variável de ambiente, pois
este é o identificador do incidente
2. Efetuar

um

UPDATE

do

campo

status

da

tabela

viseu.waste_incident na linha onde o token é igual ao valor guardado
na variável
3. Repor as variáveis msg.req e msg.res
4. Responder ao pedido HTTP com sucesso

Figura 2.17 - Fluxo de resposta ao pedido GET do URI /wastes/client_request/:token

Código do nó de função:
msg.token = msg.payload;
msg.database = 'iocdata';
msg.payload = 'SELECT id, token, estado FROM NEW TABLE (UPDATE
viseu.waste_incident SET status = \'Concluído\' WHERE token = ' +
msg.token + ')';
return msg;
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Invocação dos fluxos da web API
Durante o processo de desenvolvimento da web API, foi utilizada uma
framework de Javascript para a testar. Como existe uma framework assim que já vem
instalada juntamente com o IOC, chamada Dojo Toolkit, foi esta a escolha para scripts de
invocação dos fluxos. Este código seria para aplicar em páginas web do IOC com
formulários e assim fazer uso da web API de forma cumprir os requisitos do cliente.

Dojo Toolkit
A Dojo Toolkit é uma biblioteca modular open source de JavaScript projetada
para

o

rápido

desenvolvimento

inter-plataformas,

aplicações

baseadas

em

JavaScript/AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) e web sites. O seu
desenvolvimento começou em 2004 e é protegido por uma licença BSD modificada até à
versão 2.0, em que as versões seguintes são protegidas pela Academic Free License [7].

2.5.1.1.

Versões

O Dojo Toolkit tem a versão 1 (chamada simplesmente de Dojo Toolkit),
funciona com JavaScript simples e é distribuída de forma independente e utilizada através
do download da biblioteca ou de Google CDN (Content Delivery Network). A versão 2
(chamada somente de Dojo 2) funciona com TypeScript e pode ser facilmente utilizada
como package do NodeJS. De forma a unificar as componentes do Dojo, a versão 3 foi
concebida e comunicada pelo blog oficial do projeto a julho de 2018 [8].
A versão utilizada nos servidores foi a v1.13.0, devido à versão do IOC
utilizada.
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Scripts de invocação dos fluxos de Node-RED
O código Javascript desenvolvido com esta biblioteca (Dojo Toolkit) com o
objetivo de simular os pedidos dos formulários do IOC com todos os argumentos
necessários e desta forma testar a web API encontra-se no Anexo . Há um ficheiro de
código para os 4 fluxos descritos em 2.5.2:
 invocação do fluxo “ler dados de contentores/viagens”
 invocação do fluxo “inserir contentor/viagem”
 invocação do fluxo “criar incidente”
 invocação do fluxo “fechar incidente”

Monitor de operações
Nas cidades inteligentes, existe uma necessidade de monitorizar e operar os
sistemas instalados no terreno. Estes sistemas podem possuir uma interface de
monitorização própria, mas com soluções de diferentes fabricantes e o número de
interfaces e software diferente a operar aumenta gradualmente.
Existem, então, para conter este problema os monitores de operações, ou
gestores/centros de operações. Estes são vistos como “sistemas de sistemas” e agrupam
os dados de qualquer fonte com ligação à Internet num só local, possibilitando a utilização
de apenas uma interface para as diferentes soluções instaladas no terreno.
O monitor de operações utilizado neste projeto foi o Intelligent Operations
Center, da IBM, vulgarmente conhecido como IBM IOC, ou apenas IOC.
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Intelligent Operations Center
A perspetiva da IBM das cidades inteligentes é a de manter o crescimento
económico através da capacidade de antecipar problemas e agir antecipadamente, bem
como minimizar o impacto de perturbações. Os aspetos humanos, de planeamento, gestão
e infraestruturas estão interligados, portanto, a melhoria da capacidade de decisão através
da análise de dados e coordenação de recursos de todos os órgãos e departamentos.
O IOC é um programa tudo-em-um com uma interface de utilizador que
permite às organizações e/ou instituições facilitar eficazmente a supervisão e coordenação
das várias operações. Coordenar recursos para dar resposta imediata permite às
organizações e órgãos municipais antecipar e corrigir os problemas de melhor forma [9].
Esta plataforma é a solução de Smarter Cities (termo utilizado pela IBM para designar
smart cities) que sincroniza e analisa esforços dos diversos setores e órgãos municipais;
isto dá aos tomadores de decisões informação consolidada que permite antecipação, em
vez de reação, aos problemas.
O IOC não só fornece uma vista unificada de toda a infraestrutura e
departamentos, mas também todos os dados recebidos e informação de eventos para
melhorar a eficácia operacional, monitorizando serviços e operações de forma a facilitar
uma tomada de decisões ponderada e possibilitar uma gestão e coordenação eficazes de
respostas a eventos.
Algumas das vantagens da solução incluem alertas automáticos, otimização
de operações planeadas e não planeadas utilizando relatórios detalhados e uma abordagem
de monitorização, ajustando sistemas onde é necessário atingir resultados baseados nas
observações. Estas vantagens habilitam a construção de uma convergência de domínios
numa organização, através da comunicação e colaboração, melhorando assim a qualidade
de serviço e reduzindo custos associados coordenando tais eventos [9].
Com o data source de contentores de resíduos, é possível representar a
localização destes no mapa através de sobreposição, como se pode observar na Figura
2.18 e na Figura 2.19.
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Figura 2.18 - Amostra de contentores representada no concelho de Viseu

Figura 2.19 - Amostra de contentores representada na cidade de Viseu
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Integração de dados

Transferir dados para o IBM IOC é um processo crítico. Estes dados podem
estar em diferentes formatos e vir de diferentes origens. O processo de importação de
dados é implementado numa componente designada de data receiver. O data receiver
consiste na configuração de uma data source (fonte de dados) e runtime (tempo de
execução, uma das fases do ciclo de vida dos programas [10]). A configuração da data
source é criada pelo utilizador sysadmin utilizando a ferramenta de configuração de data
sources. Esta configuração é armazenada na base de dados de sistema e utilizada pela
componente de runtime da data receiver para importar os dados.
Quando a data source é configurada para importar dados de tabelas de bases
de dados externas ou de ficheiros CSV (Comma-Separated Values), a componente de
runtime é ativada pelo scheduler (responsável pela alocação de recursos para completar
uma tarefa [11]) cada vez que necessita de iniciar o processo de importação de dados. O
scheduler é configurado como um polling interval (de modo periódico entre o fim e o
início de cada execução) na configuração da data source e especifica com que frequência
verifica a existência de dados novos para atualizar a base de dados de sistema.
A arquitetura de alto nível do sistema de importação de dados do IOC está
representada na Figura 2.20.

Figura 2.20 - Arquitetura do mecanismo de importação de dados do IOC

Fonte: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248201.pdf
Outro método de obtenção de dados do IOC é utilizando APIs Java ou REST
(Representational State Transfer) ou então enviando uma mensagem CAP (Common
Alerting Protocol) para o sistema. Neste caso, a componente de runtime é ativada pela
chamada da API ou uma message-driven bean (MDB) quando esta está a receber
mensagens CAP, em vez de ser o scheduler a ativá-la [12].
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Na Figura 2.21 está representado o diagrama do fluxo de importação de dados
para o IOC através dos três métodos mencionados.

Figura 2.21 - Diagrama do fluxo de importação de dados do IOC

Fonte: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248201.pdf
O método utilizado para a obtenção de dados neste projeto foi uma data
source configurada para uma base de dados DB2. As views do schema viseu em 2.3.4.2
são utilizadas para a representação dos contentores e viagens de recolha no mapa do IOC.
A Figura 2.22 mostra parte das configurações feitas para representação de contentores no
servidor de desenvolvimento.

Figura 2.22 - Configuração de uma data source de contentores
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Versões

O controlo de versões do IOC é tomado como LTS (Long-Term Support),
possuindo longos ciclos de manutenção. Possui várias minor releases, sendo a mais atual
de momento a 5.1.0.13, lançada a 25-07-2018. A versão utilizada no servidor de produção
deste projeto é a 5.1.0.9 e a versão utilizada no servidor de desenvolvimento é a 5.1.0. A

Figura 2.23 ilustra as major releases do IBM IOC: 1.0, 1.5, 1.6 e 5.1.

43

Gestão de Resíduos em Cidades Inteligentes

Desenvolvimento do Sistema

Figura 2.23 - Versões anteriores do IOC

Fonte: https:// www01.ibm.com/software/support/lifecycleapp/
PLCDetail.wss?from=spf&synkey=F699301E87280N12
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Autenticação

Como o IOC contém uma interface para o utilizador final, o acesso ao seu
portal é feito com autenticação do utilizador. Respeitando normas de segurança e
autenticação, foram criados acessos para cada utilizador que teria diferentes
responsabilidades no IOC. A tabela destas contas de utilizador pode ser consultada no
documento de análise de requisitos, no Anexo A.

Business analytics
Business analytics refere-se às capacidades, tecnologias e práticas para a
exploração contínua e investigação do desempenho anterior do negócio, de forma a obter
uma perspetiva informada e conduzir o planeamento deste. A área de business analytics
concentra-se no desenvolvimento de novas intuições e na compreensão do desempenho
do negócio baseando-se nos dados e métodos estatísticos. Isto contrasta com o business
intelligence, que tradicionalmente se concentrava no uso de uma série de métricas
consistentes já existentes para medir o desempenho no passado e guiar o planeamento do
negócio baseadas em dados e métodos estatísticos.
O business analytics faz uso extensivo de análise estatística, incluindo
modelos explanatórios e preditivos, bem como uma gestão baseada em factos para levar
à tomada de decisões e pode ser usada como input para decisões tomadas por humanos
ou decisões programadas totalmente automáticas. Isto abrange selecionar dados, originar
relatórios, OLAP (OnLine Analytical Processing) e alertar. Por outras palavas,
ferramentas com estas funcionalidades podem responder a questões como “o que
aconteceu”, “com que frequência”, “onde está o problema” e “que ações são necessárias”.
O business analytics pode responder ainda a questões como “porque está isto a
acontecer”, “e se estas tendências continuarem”, “o que vai acontecer de seguida”
(modelo preditivo) e “qual é o melhor resultado que pode ser obtido” (otimização) [13].
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Cognos Analytics
O IBM Cognos Analytics é o sucessor do IBM Cognos Business Intelligence,
produto de business intelligence baseado em web. Fornece um lote de ferramentas para
gerar relatórios, análise de dados, scorecarding (ferramenta de gestão de desempenho
estratégico), bem como monitorização de eventos e métricas. Este software é composto
por vários componentes projetados para cumprir os diferentes requisitos de informação
numa empresa. Alguns dos components do Cognos são: IBM Cognos Framework
Manager, IBM Cognos Cube Designer e IBM Cognos Transformer [14].
Por ser uma ferramenta baseada em web, é possível representar os seus
dashboards, relatórios e gráficos através de HTML, o que significa que podem ser
embutidos numa aplicação web ou outra aplicação que suporte HTML. A aplicação pode
exibir assim um gráfico estático ou dinâmico, através de web requests. Pode-se observar
um dashboard com gráficos na Figura 2.24.

Figura 2.24 - Dashboard Cognos Analytics
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Versões

A versão mais recente do Cognos Business Intelligence é a 10.2.2, sendo que
a versão 11 já tem o novo nome de Cognos Analytics.
A versão instalada no servidor de desenvolvimento é a versão 11.0.6. À data
de fim do estágio curricular, o Cognos Analytics não se encontrava ainda instalado no
servidor de produção.

2.7.1.2.

Métricas representadas em dashboards do Cognos Analytics

As métricas definidas na análise de requisitos são representadas através de
gráficos em relatórios do Cognos Analytics. O capítulo 3 demonstra essa mesma
representação.
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3. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
Neste capítulo são exibidos os dados tratados no projeto desde a base de dados
até à forma final, em gráficos de business analytics. Estes gráficos de dados são, assim, o
nível mais alto dos dados tratados e o método mais ilustrativo de os representar. Foram
escolhidas algumas das métricas recolhidas na fase de análise de requisitos para serem
introduzidas neste capítulo, considerando os dados disponíveis.
Foi criada uma view na base de dados DB2 para cada métrica representada
nos tópicos 3.1 a 3.7. O código SQL da criação dessas views encontra-se junto à
explicação da obtenção de cada métrica.
Exemplos de métricas (retirado do 3.2 do Anexo A):
 número de contentores no circuito
 número de contentores com recolha em atraso por mês
 número de circuitos de contentores com recolha em atraso por mês
 número de incidentes criados por mês
 número de incidentes resolvidos por mês
 número de contentores com monstros por mês
 número de circuitos de monstros por mês
 número de circuitos de monstros solicitados por cada motivo
 quantidade de resíduos reciclada por mês
 quantidade de resíduos reciclada por habitante
 quantidade de resíduos reciclada por categoria em ecocentros
 quantidade de resíduos reciclada por categoria em ecopontos
 quantidade de resíduos reciclada no município de Viseu vs Planalto
Beirão
 toneladas recolhidas por tipo de resíduos (RSU/monstros/ORM)
 custo de recolha por tonelada por habitante
 custo de recolha por tonelada por mês
 nível de emissões CO2 por viagem
 nível de emissões CO2 por mês
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Quantidade de resíduos recolhidos por categoria
por mês
A quantidade de resíduos recolhidos por mês de cada categoria pode ser
obtida através do somatório das pesagens da carga de resíduos nos registos de “Fim de
circuito” (unidades: toneladas), agrupado por categoria de resíduos, mês e ano.

--tons por categoria de residuos
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_tons_categoria AS
SELECT sum(total_weight) gathered_waste_tons, WASTE_TYPE, YEAR,
MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
GROUP BY WASTE_TYPE, YEAR, MONTH;

Na Figura 3.1 está um gráfico colorido de barras verticais agrupadas que representa
ilustrativamente os valores desta métrica.

Figura 3.1 - Métrica dos resíduos recolhidos por categoria
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Quantidade de resíduos recolhidos em circuitos de
recolha indiferenciada por mês
O custo da recolha de resíduos indiferenciados por cada mês pode ser obtido
através do somatório das pesagens da carga de resíduos nos registos “Fim de circuito”,
que sejam de circuitos de recolha de indiferenciados, convertendo-o para kg e
multiplicando-o pelo custo estabelecido para recolha e tratamento de 1 kg de resíduos
indiferenciados, agrupado por mês e ano.
--custos recolha indiferenciados por mes
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_recolha_indiferenciados_mes AS
SELECT sum(TOTAL_WEIGHT) * 1000 *
(SELECT kg_indiferenciados FROM viseu.custo_recolha_residuos)
cost_euros, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
AND WASTE_TYPE LIKE 'Indiferenciados'
GROUP BY YEAR, MONTH;

Na Figura 3.2 está um gráfico colorido de linhas que representa ilustrativamente os
valores desta métrica.

Figura 3.2 - Métrica dos resíduos indiferenciados recolhidos
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Quantidade de resíduos recolhidos em circuitos de
recolha seletiva por mês
A quantidade de resíduos recolhidos em circuitos de recolha seletiva pode ser
obtida através do somatório das pesagens da carga de resíduos nos registos “Fim de
circuito”, que não sejam de circuitos de recolha de indiferenciados, convertendo-o para
kg e multiplicando-o pelo custo estabelecido para recolha e tratamento de 1 kg de resíduos
de recolha seletiva, agrupado por mês e ano.

--custos recolha seletiva por mes
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_recolha_seletiva_mes AS
SELECT sum(TOTAL_WEIGHT) * 1000 *
(SELECT kg_indiferenciados FROM viseu.custo_recolha_residuos)
cost_euros, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
AND WASTE_TYPE NOT LIKE 'Indiferenciados'
GROUP BY YEAR, MONTH;

Na Figura 3.3 está um gráfico colorido de linhas que representa ilustrativamente os
valores desta métrica.

Figura 3.3 - Métrica dos resíduos de recolha seletiva recolhidos
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Capitação dos resíduos recolhidos no concelho por
mês
A capitação dos resíduos recolhidos no concelho por mês pode ser obtida
através do somatório das pesagens da carga de resíduos nos registos “Fim de circuito”,
convertendo esse valor para kg e dividindo-o pelo número de habitantes do concelho,
agrupado por mês e ano.

--tons(kg) por habitante
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_tons_habitante AS
SELECT dec(sum(total_weight),9,3) * 1000 /
(SELECT populacao FROM VISEU.populacao_concelho)
kg_per_citizen, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
GROUP BY YEAR, MONTH;

Na Figura 3.4 está um gráfico colorido de barras horizontais que representa
ilustrativamente os valores desta métrica.

Figura 3.4 - Métrica da capitação de resíduos recolhidos
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Média mensal de emissões de CO2 pelos veículos
de recolha
A média mensal da quantidade de CO2 emitida pelos veículos de recolha de
resíduos pode ser obtida através do somatório dos valores máximos das leituras do contaquilómetros (unidade: km) de cada veículo, multiplicando-o pelo valor estimado de CO2
emitido por km nestes veículos e dividindo-o pelo número decimal de meses entre a data
mais antiga de circuito e a data atual.

--media mensal de co2 libertado
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_media_co2_mes AS
SELECT sum(maxkm) *
(SELECT co2_por_km FROM viseu.POLUICAO_VEICULO_RECOLHA) /
(SELECT months_between(CURRENT TIMESTAMP, min(timestamp)) FROM
viseu.CIRCUITS_VIEW)
AS g_co2_month FROM
(SELECT max(km) maxkm FROM viseu.CIRCUITS_VIEW GROUP BY
LICENSE_PLATE);

Na Figura 3.5 está uma representação no Cognos Analytics de valor único que indica os
valores desta métrica.

Figura 3.5 - Métrica da média de emissões de CO2
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Número de solicitações por estado por mês
O número de solicitações efetuadas por estado e por mês pode ser obtido
através da contagem de todas as solicitações, agrupada por estado, mês e ano.

--nº de incidentes em cada estado
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_incidentes_resolvidos AS
SELECT count(*) total_requests, STATUS, YEAR, MONTH
FROM VISEU.WASTE_REQUESTS_VIEW
GROUP BY STATUS, YEAR, MONTH;

Na Figura 3.6 está um gráfico colorido de barras verticais agrupadas que representa
ilustrativamente os valores desta métrica.

Figura 3.6 - Métrica das solicitações por estado
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Número de circuitos de monstros por mês
O número de circuitos de monstros efetuados por mês e por ano pode ser
obtido através da contagem de todas os circuitos da rota “Circuito Monstros”, agrupada
por mês e ano.

--nº de circuitos de monstros
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_circuitos_monstro AS
SELECT count(*) total_monsters_circuits, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ROUTE_NAME LIKE 'Circuito Monstros'
GROUP BY YEAR, MONTH;

Na Figura 3.7 está um gráfico colorido de barras verticais que representa ilustrativamente
os valores desta métrica.

Figura 3.7 - Métrica do número de circuitos de monstros
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4. CONCLUSÕES
Neste projeto foi construído um sistema de armazenamento, tratamento e
consulta de dados de recolha de resíduos sólidos urbanos representados na forma de
eventos num mapa interativo do concelho de Viseu e também na forma de gráficos de
business analytics. Para o armazenamento foram configuradas as bases de dados do IBM
IOC com tabelas projetadas e acrescentadas consoante as necessidades do projeto. Para o
tratamento de dados foi construída uma web API com o software Node-RED. Os fluxos
desta web API foram testados com páginas web com programação com o Dojo Toolkit.
As visualizações são possibilitadas através do software da IBM utilizado: IBM Intelligent
Operations Center e IBM Cognos Analytics.
As dificuldades surgiram durante todo o projeto, sendo as mais críticas a falta
de documentação e exemplos disponíveis com software da IBM. Foi necessário adequar
e projetar frequentemente as tabelas da base de dados consoante as necessidades
surgentes, que acresceu alguma dificuldade ao projeto por estas não estarem bem
delineadas de início. Outras dificuldades como a aprendizagem de todas as tecnologias
não anteriormente utilizadas que tiveram de ser estudadas e aprendidas, como a
framework Dojo Toolkit e as suas bibliotecas de Javascript, as especificidades das bases
de dados DB2, o IBM Integration Bus, o Node-RED, o IOC e o Cognos Analytics.
No fim do projeto foi possível ganhar uma opinião sobre uma possível melhor
escolha de tecnologias, substituindo por exemplo o Node-RED e o Dojo Toolkit, devido
à especificidade do primeiro não ter sido projetado para ambientes empresariais de
produção e do segundo possuir menos ferramentas de desenvolvimento e teste que o seu
sucessor - o Dojo 2.
Os resultados finais deste sistema são representados da forma fácil de ler e na
compreensão analítica dos dados no capítulo 3 e a escalabilidade do sistema.
Este projeto é original pelo conjunto de ferramentas selecionadas para a sua
elaboração e documenta assim a construção de um sistema funcional com estes requisitos.
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Trabalho futuro
Para trabalho futuro, pode-se considerar continuar a construção de views e
gráficos para responder aos restantes requisitos indicados no início do capítulo 3. Da
forma como está o sistema construído, está preparado para escalar sem a necessidade de
o restruturar e é possível o acrescento de outros componentes de cidades inteligentes no
IOC, como por exemplo, contadores inteligentes do consumo de água e eletricidade
(postos de transformação e iluminação pública), ocorrências participadas pelo cidadão
que exijam necessidade de intervenção, localização e dados das viagens dos transportes
públicos.

Contribuição
Este trabalho contribui para uma melhor sensibilização do que acontece no
setor de resíduos sólidos urbanos nas cidades inteligentes e estabelece um método intertecnológico de obter uma visão geral e analítica sobre este setor. Este método pode e deve
ser adaptado às necessidades específicas de cada município.

58

Gestão de Resíduos em Cidades Inteligentes

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
[1] R. Petrolo, A. Roukounaki, V. Loscrí, N. Mitton e J. Soldatos, “Connecting
Physical Things to a SmartCity-OS,” em 2016 IEEE International Conference on
Sensing, Communication and Networking (SECON Workshops), London, UK,
2016.
[2] Compta Emerging Business, “Bee2Waste - Solução para Gestão da Recolha
Sólidos Urbanos | Compta Emerging Business,” [Online]. Available:
https://www.ceb-solutions.com/pt-pt/produtos/bee2waste/. [Acedido em 01 08
2018].
[3] TutorialsPoint, “DB2 Introduction,” [Online]. Available:
https://www.tutorialspoint.com/db2/db2_introduction.htm. [Acedido em 02 08
2018].
[4] Wikipedia, “Web API - Wikipédia, a enciclopédia livre,” [Online]. Available:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_API. [Acedido em 03 08 2018].
[5] “JSON,” ECMA International, [Online]. Available: http://json.org/. [Acedido em
10 08 2018].
[6] Wikipedia, “Node-RED - Wikipedia,” [Online]. Available:
https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED. [Acedido em 05 08 2018].
[7] Wikipedia, “Dojo Toolkit - Wikipedia,” [Online]. Available:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dojo_Toolkit. [Acedido em 20 08 2018].
[8] JS Foundation, “Dojo Version 3.0 | Dojo,” 27 07 2018. [Online]. Available:
https://dojo.io/blog/2018/07/27/2018-07-27-Dojo-version-3-release/. [Acedido em
21 08 2018].
[9] L. Zhuhadar, E. Thrasher, S. Marklin e P. O. d. Pablos, “The next wave of
innovation - Review of smart cities intelligent operation systems,” Computers in
Human Behaviour, vol. 66, pp. 273-281, 2017.
[10] Wikipedia, “Run time (program lifecycle phase) - Wikipedia,” [Online].
Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Run_time_(program_lifecycle_phase).
[Acedido em 16 09 2018].
[11] Wikipedia, “Scheduling (computing),” [Online]. Available:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduling_(computing). [Acedido em 16 09 2018].
[12] IBM, “IBM Redbooks | IBM Intelligent Operations Center 1.6 Programming
Guide,” 28 05 2014. [Online]. Available:
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248201.pdf. [Acedido em 15 08
2018].
[13] Wikipedia, “Business Analytics - Wikipedia,” [Online]. Available:
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_analytics. [Acedido em 04 08 2018].
[14] Wikipedia, “IBM Cognos Business Intelligence - Wikipedia,” [Online]. Available:
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Cognos_Business_Intelligence. [Acedido em
12 08 2018].

59

Gestão de Resíduos em Cidades Inteligentes

Bibliografia

60

Gestão de Resíduos em Cidades Inteligentes

Anexo A

ANEXO A
Documento de análise de requisitos

Começa na página seguinte uma cópia integral do documento.
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Análise Funcional: Integração
Solução RSU Ferrovial - IOC

Colaboração entre a Softinsa e a Câmara Municipal de Viseu

Viseu, Novembro de 2017
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1. Introdução
1.1. Objetivos
Este documento reúne os resultados da análise de requisitos do projeto de integração da solução de
gestão de resíduos implementada na Ferrovial para o Município de Viseu e o Centro de Operações
de Cidades Inteligentes, Intelligent Operations Center (IOC) da IBM da Câmara Municipal de Viseu
(CMV).
Este serviço surge de uma colaboração entre a Softinsa e a CMV.

1.2. Reuniões de levantamento de requisitos
A Softinsa efetuou várias entrevistas com os interlocutores da CMV de forma a aferir a realidade
atual (As Is) no que concerne à gestão de resíduos e aos desafios que são colocados em termos de
monitorização por parte da CMV.
Deste modo, foi efetuado um levantamento de requisitos para a integração da solução de resíduos
com o IOC cujo resultado faz parte do presente documento.

2. Situação atual
2.1. BEE2waste
O BEE2waste (antigo ezWaste) é a plataforma de gestão de resíduos da Ferrovial. Esta plataforma
interage com sensores nos contentores e viaturas que permitem aferir a recolha e o peso dos
resíduos recolhidos.
Neste momento, existe um acesso do BEE2waste concedido à CMV que permite através de browser
aceder a várias funcionalidades e informações relativas à gestão de resíduos com algumas
limitações identificadas no ponto seguinte.
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2.2. Limitações identificadas (PENDENTE)
As limitações propostas são as seguintes:







falta de um dashboard de fácil visualização de métricas;
não deteta contentores não recolhidos numa determinada rota pré-definida;
indistinção entre recolha seletiva e indiferenciada;
não regista motivos ou solicitações de agendamento de rotas de monstros;
não permite a deteção de contentores no raio de um ponto definido;
não permite o registo de incidentes.

Porém, para nos assegurarmos que elas de facto existem é necessário colocar as respetivas
questões à Ferrovial/Compta:







Existe um dashboard de fácil visualização de métricas?
O Bee2Waste deteta contentores não recolhidos numa determinada rota pré-definida?
Existe distinção entre recolha seletiva e diferenciada?
São registados os pedidos de agendamento de rotas de monstros?
Permite a deteção de contentores num raio a partir de um ponto definido?
Permite o registo de incidentes?
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2.3. Arquitetura do sistema
A arquitetura representada abaixo define que os dados da capacidade atingida de cada contentor são
recolhidos na rota pela viatura de recolha, que por sua vez envia estes dados para a plataforma
BEE2waste.
A integração no IOC tornará possível funcionalidades adicionais e visualizações dinâmicas
definidas consoante as necessidades da CMV.

Figura 1- Diagrama de arquitetura do sistema
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2.4. Atribuição dos nomes de utilizadores para autenticação no IOC
A convenção a utilizar para a atribuição aos nomes de utilizador segue a regra:
[nome].[apelido]

A intenção nesta regra é fazer uso da parte inicial do endereço de e-mail que os utilizadores da
CMV utilizam diariamente nas suas funções.

2.4.1. Utilizadores a criar (tabela provisória)

Grupo\Utilizador

Nome próprio

Cargo

Nome de utilizador

Operators

(fiscalizacao1)

Fiscalização

fiscalizacao.1

(fiscalizacao2)
DivisaoAmbiente

fiscalizacao.2

(fiscalização ativa 1)

Fiscalização ativa fiscativa.1

(fiscalização ativa 2)

fiscativa.2

Catarina Cruz

Técnico superior

(técnico superior 1)
SolutionAdmins

SystemAdmins

catarina.cruz
tecnisup.1

Ana M. Carvalho

Chefe de divisão

anam.carvalho

Henrique Domingos

Diretor

henrique.domingos

(administrador 1)

Administração

admin.1

(administrador 2)

admin.2

(administrador 3)

admin.3

(administrador 4)

admin.4

(administrador 5)

admin.5

(administrador 6)

admin.6

(administrador do
sistema)

Informático
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3. Solução funcional
3.1. Requisitos funcionais
3.1.1. Solicitar circuito de contentores com recolha em atraso
O IOC deve assinalar no mapa os contentores que não foram recolhidos nas suas rotas. O utilizador
poderá consultar esses contentores e solicitar a recolha destes. Após confirmação da ação o IOC
abre um ticket a partir deste formulário e é enviado um e-mail para a Ferrovial com um link para
fechar este ticket.
Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador tecnisup.1, ou de igual privilégio, seleciona um
contentor e acede à ação “Solicitar circuito de contentores com recolha em atraso”
 O IOC exibe um formulário para o utilizador os contentores a recolher
 O utilizador tecnisup.1 introduz os contentores a recolher e confirma
 O IOC abre um ticket a partir deste formulário e notifica a Ferrovial através de e-mail com
um link para fechar o mesmo ticket
Métricas envolvidas
 número de contentores no circuito
 número de contentores com recolha em atraso por mês
 número de circuitos de contentores com recolha em atraso por mês

3.1.2. Solicitar circuitos de monstros
O IOC deve permitir o utilizador solicitar o agendamento de um circuito de monstros e o registar o
método que levou ao agendamento deste. Após confirmação da ação o IOC abre um ticket a partir
deste formulário e é enviado um e-mail para a Ferrovial com um link para fechar este ticket.
Os métodos tradicionais de ativação de uma rota de monstros são:
 telefonema de um cidadão
 e-mail de um colaborador da CMV
 funcionários noutro viatura durante a sua rota
Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador tecnisup.1, ou de igual privilégio, seleciona o
contentor desejado e acede à ação “Solicitar circuito de monstros”
 O IOC exibe um formulário para introduzir os contentores a recolher
 O utilizador tecnisup.1 introduz os contentores a recolher e confirma
 O IOC abre um ticket a partir deste formulário e notifica a Ferrovial através de e-mail com
um link para fechar o mesmo ticket
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Métricas envolvidas
 número de contentores com monstros por mês
 número de circuitos de monstros por mês
 número de circuitos de monstros solicitados por cada motivo

3.1.3. Criação de um incidente
O IOC deve suportar o registo de incidentes que necessitem de intervenção, como um contentor
destruído, por exemplo. Após confirmação da ação o IOC abre um ticket a partir deste formulário e
é enviado um e-mail para a Ferrovial com um link para fechar este ticket.
Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador tecnisup.1, ou de igual privilégio, acede à ação
“novo item”, escolhe “criar incidente” e arrasta o quadrado colorido até ao ponto do
incidente
 O IOC exibe um formulário para introduzir a descrição do incidente
 O utilizador tecnisup.1 introduz a descrição do acidente e confirma
 O IOC abre um ticket a partir deste formulário e notifica a Ferrovial através de e-mail com
um link para fechar o mesmo ticket
Métricas relacionadas
 número de incidentes criados por mês
 número de incidentes resolvidos por mês

3.1.4. Atualização e categorização dos resíduos na recolha seletiva
O IOC deve permitir ao utilizador introduzir a quantidade de resíduos provenientes da recolha
seletiva, especificando a sua categoria. Os resíduos da recolha seletiva dividem-se em dois grupos,
em função da sua origem: ecocentros e ecopontos. Estes grupos subdividem-se em categorias, como
demonstrado na tabela 1 e na tabela das categorias dos resíduos selecionados nos ecocentros, em
anexo.
Município

Vidro

Papel

Embalagens

Viseu
Total municípios
Planalto Beirão
Tabela 1- Categorias dos resíduos da recolha seletiva nos ecopontos
Tabela das categorias da recolha seletiva nos ecocentros - ver anexo.
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Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador tecnisup.1, ou de igual privilégio, seleciona a opção
“atualizar valores da recolha seletiva”
 O IOC exibe os valores totais dos resíduos da recolha seletiva do presente ano
 O utilizador tecnisup.1 seleciona o mês que deseja atualizar e insere os dados respetivos ao
ecocentro e aos ecopontos e clica no botão “guardar” no final, de forma a guardar as
alterações efetuadas
 O IOC exibe uma notificação de sucesso na gravação das alterações
Métricas envolvidas






quantidade de resíduos reciclada por mês
quantidade de resíduos reciclada por habitante
quantidade de resíduos reciclada por categoria em ecocentros
quantidade de resíduos reciclada por categoria em ecopontos
quantidade de resíduos reciclada no município de Viseu vs Planalto Beirão

3.1.5. Definição da quantidade de resíduos aterrados
As diferentes categorias dos resíduos indiferenciados são:
 RSU (Resíduos Sólidos Urbanos)
 Monstros
 Outros Resíduos Municipais
A parcela dos RSU vai por inteiro para aterro. Nas outras duas categorias são separados os resíduos
reaproveitáveis dos que de facto vão para aterro. A indicação dos valores específicos impacto direto
nas métricas de custos, pois as taxas (custo de exploração e taxa de gestão de resíduos) são
calculadas consoante a quantidade destes resíduos que realmente vão para aterro. As fórmulas
relativas a estes custos encontram-se em anexo.
Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador tecnisup.1, ou de igual privilégio, seleciona a opção
“definir quantidade de resíduos aterrados”
 O IOC exibe os valores totais dos resíduos da recolha indiferenciada do presente ano
 O utilizador tecnisup.1 seleciona o mês que deseja atualizar e insere os dados respetivos aos
monstros e outros resíduos municipais e clica no botão “guardar” no final, de forma a
guardar as alterações efetuadas
 O IOC exibe uma notificação de sucesso na gravação das alterações
Métricas relacionadas





quantidade de resíduos aterrada vs quantidade de resíduos reciclada
toneladas de RSU vs toneladas de monstros vs toneladas de ORM
custo de recolha por tonelada por habitante
custo de recolha por tonelada por mês

3.1.6. Localizar contentores no raio
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De modo a cumprir a legislação que dita a distância mínima a ter entre os contentores e as
habitações em zonas urbanas e rurais, o IOC deve permitir filtrar a os contentores localizados numa
área com raio definido pelo utilizador e com centro a partir de um ponto escolhido no mapa.
Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, a partir da opção “mais ações”, o utilizador fiscalizacao.1, ou de
igual privilégio, acede à ação “novo item”, escolhe “habitação” e arrasta o quadrado
colorido até ao ponto do incidente
 O IOC exibe um formulário para introduzir a descrição da habitação
 O utilizador fiscalizacao.1 introduz a descrição da habitação e confirma
 O IOC exibe a habitação no mapa
 O utilizador fiscalizacao.1 seleciona a habitação desejada e acede à ação “mostrar itens
próximos”
 O IOC exibe um formulário para selecionar o tipo de contentores e o raio a pesquisar
 O utilizador fiscalizacao.1 escolhe o tipo de contentores, o raio e as unidades e confirma
 O IOC desenha a área (círculo) e os contentores nela incluídos

3.1.7. Pesquisa de contentores por número de inventário ou endereço
O IOC deve possuir um portal que permite ao utilizador pesquisar um contentor específico pelo seu
número de inventário ou pelo endereço da sua localização. Deverá haver um filtro para mostrar
apenas os contentores mais recentes.
Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador fiscalizacao.1, ou de igual privilégio, seleciona a
ação “consultar lista de contentores”
 O IOC exibe um formulário para pesquisa por número de inventário ou endereço e uma lista
dos contentores em forma de tabela
 O utilizador fiscalizacao.1 introduz o número de inventário ou endereço do contentor e na
linha do contentor desejado clica no botão “detalhes”

3.1.8. Armazenamento dos relatórios mensais e faturas para confronto de valores
O IOC deve possuir um portal que permita o upload, download e pesquisa dos relatórios mensais de
recolha seletiva e das faturas pagas pela CMV dos resíduos recolhidos pela Ferrovial, de modo a
estas poderem ser utilizadas para confronto de valores com as métricas. Esta funcionalidade serve
também para auxiliar na indicação dos valores na diferenciação de resíduos.
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Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador tecnisup.1, ou de igual privilégio, seleciona a ação
“consultar e adicionar faturas/relatórios”
 O IOC exibe um formulário para pesquisa por data e uma lista das faturas/relatórios em
forma de tabela
 O utilizador tecnisup.1 introduz o mês a consultar e na linha da fatura/relatório desejada
clica no botão “ver”

3.1.9. Atualização de valores demográficos, económicos e ecológicos
O IOC deve permitir, a partir de um portal, a atualização manual dos seguintes valores:





número de habitantes no concelho de Viseu
tabela de custos de recolha de resíduos
quantidades da diferenciação do tipo de resíduos
emissão média de CO2 por km

Procedimento operacional
 Na vista principal do IOC, o utilizador tecnisup.1, ou de igual privilégio, seleciona a ação
“atualizar valores”
 O IOC exibe as informações económicas, demográficas e ecológicas em forma de tabela
 O utilizador tecnisup.1 clica no botão “editar” na secção que deseja alterar os valores e clica
no botão “guardar” no final, de forma a guardar as alterações efetuadas
 O IOC exibe uma notificação de sucesso na gravação das alterações
Métricas relacionadas
 nível de emissões CO2 por viagem
 nível de emissões CO2 por mês
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3.1.10. Atributos-chave (preview cards)
Os atributos-chave a serem visualizados nas preview cards devem ser:
para os contentores:





número de inventário
data da última recolha
nome da rota
tipo de resíduos

para os circuitos:






data de início e de fim
nome do circuito
tipo de resíduos
total de contentores recolhidos
peso total

3.1.11. Dashboard com métricas
O IOC deve permitir ao utilizador o acesso a um dashboard com métricas pré-definidas. Este
dashboard contém relatórios gerados pelo IBM Cognos. As métricas a serem representadas
encontram-se no ponto 3.2..

3.2. Métricas/Indicadores



















número de contentores no circuito
número de contentores com recolha em atraso por mês
número de circuitos de contentores com recolha em atraso por mês
número de incidentes criados por mês
número de incidentes resolvidos por mês
número de contentores com monstros por mês
número de circuitos de monstros por mês
número de circuitos de monstros solicitados por cada motivo
quantidade de resíduos reciclada por mês
quantidade de resíduos reciclada por habitante
quantidade de resíduos reciclada por categoria em ecocentros
quantidade de resíduos reciclada por categoria em ecopontos
quantidade de resíduos reciclada no município de Viseu vs Planalto Beirão
toneladas recolhidas por tipo de resíduos (RSU/monstros/ORM)
custo de recolha por tonelada por habitante
custo de recolha por tonelada por mês
nível de emissões CO2 por viagem
nível de emissões CO2 por mês

3.3. Requisitos não funcionais
Organizacionais
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Pretende-se desenvolver o presente projeto de acordo com o previsto na tabela em anexo.
Os dados a utilizar para os gráficos a exibir no dashboard devem estar de acordo com as estatísticas
demográficas em anexo. A função de cálculo da distância terá de ajudar o utilizador a verificar o
cumprimento da legislação citada em anexo.

De produto
O IOC deve ficar alojado num servidor dedicado na web com acesso restrito.

Ambiente físico
O servidor do IOC será acedido pelo navegador de internet (browser) no computador do gestor de
operações da CMV.

Interfaces
A comunicação do BEE2waste e do IOC é realizada através de um estilo de arquitetura REST
implementado num web service a ser executado num broker do IBM Integration Bus. As
mensagens, codificadas em JavaScript Object Notation (JSON), são enviadas do BEE2waste para o
IIB e este guarda-as na base de dados a que o IOC tem acesso de acordo com o tipo de mensagem e
responde com mensagem de sucesso ou erro ocorrido.

Funcionalidade
O IOC deve ter uma disponibilidade de 100%, 24h por dia, 7 dias por semana.

Utilizadores e fatores humanos
A distribuição de privilégios no IOC foi pensada para se adaptar à atual integração e
escalar com relativa facilidade para as integrações futuras. Eis a distribuição prevista:
Grupos de utilizadores a criar no IOC para distribuição de privilégios:





SystemAdmins (Administrador do sistema)
SolutionAdmins (Administrador da solução)
DivisaoAmbiente (Divisão do Ambiente)
Operators (Operacionais)
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Operators
Os utilizadores do grupo Operators terão privilégios suficientes para:
 consultar o mapa da cidade
 consultar a lista de contentores
 consultar o dashboard de métricas
 localizar contentores no raio a partir de um ponto definido
Grupo indicado para fiscalização ou necessidade de acesso temporário.

DivisaoAmbiente
Os utilizadores do grupo DivisaoAmbiente terão todos os privilégios do grupo Operators acrescidos
de:
 solicitar circuitos de contentores com recolha em atraso
 solicitar circuito de monstros
 criar um incidente
 atualizar valores demográficos, ecológicos e económicos
 consultar, fazer upload e download de faturas de despesas em tratamento e recolha dos
resíduos
Grupo indicado para técnicos superiores, chefe de divisão e para cargos de fiscalização ativa.

SolutionAdmins
Os utilizadores do grupo SolutionAdmins terão todos os privilégios do grupo Supervisors.
Grupo indicado para a direção e administração da CMV.

SystemAdmins
Os utilizadores do grupo SystemAdmins terão todos os privilégios do IOC.
Grupo indicado para o informático responsável pela administração do IOC na CMV.

Documentação
Documentação a ser produzida descrevendo a utilização das funcionalidades desenvolvidas deve ser
alojada junto às ações dos eventos do IOC, num portal de ajuda.
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Dados
O fluxo de dados do presente sistema encontra-se representado na Figura 1. Os dados demográficos
do concelho de Viseu e as tabelas de referência para despesas de recolha de resíduos, colocação e
manutenção de contentores encontram-se em anexo.

Segurança
As restrições das palavras-passe do IBM IOC são:
 o tamanho não pode exceder 30 caracteres
 só pode conter os seguintes caracteres:
 letras minúsculas (a-z)
 letras maiúsculas (A-Z)
 números (0-9)
 hífen (-)
 ponto final (.)
 underscore (_)
 til (~)
 não pode começar por hífen ou ponto final
Cada utilizador deverá ter acesso a uma conta exclusivamente designada para si. Todas as palavraspasse deverão ser robustas e estar de acordo com as seguintes regras:






mínimo de 8 carateres
pelo menos uma letra maiúscula
pelo menos uma letra minúscula
pelo menos um número
pelo menos um símbolo

Recursos
Os requisitos do servidor designado para efeitos de alojamento do IOC encontram-se através do
link:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1BFA69B0DF6E11E498CB907A2AA
E2458&osPlatforms=Linux#Top
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Anexos
Custos por kg de resíduos
Recolha = 34,88€ + 6% IVA = 36,9728€
Exploração de Sistema = 42,86€
Taxa de gestão de Resíduos = 7,70€ + 6% IVA = 8,162€
despesa mensal em tratamento e recolha de resíduos = 36,9728 * quantidade recolhida em kg +
42,86€ * quantidade depositada em aterro em kg + 8,162 * quantidade depositada em aterro em kg
custo por tonelada por mês = custo total / quantidade recolhida em kg
capitação = (quantidade recolhida em kg / número de habitantes) / número de dias do mês
custo por habitante por mês = custo total / número de habitantes
Custo de manutenção de contentores
Contentor (litros) Custo manutenção (unitário) S/ IVA Custo manutenção (unitário) C/ IVA (6%)
360

0,17 €

0,1802€

800

0,37 €

0,3922€

1000

0,46 €

0,4876€

1100

0,46 €

0,4876€

3000

1,38 €

1,4628

5000

2,28 €

2,4168€

Custo de colocação de contentores:
Contentor
(litros)

Custo colocação (unitário) Custo colocação (unitário) C/ Custo colocação (unitário)
base S/ IVA
IVA (6%)
c/IVA x 12 meses

360

6,36 €

6,7416€

80,8992€

800

12,46 €

13,2076€

158,4912€

1000

17,19 €

18,2214€

218,6568€

1100

25,78 €

27,3268€

327,9216€

Valores do INE para demografia do concelho de Viseu

77

Gestão de Resíduos em Cidades Inteligentes

Anexo A

Número de habitantes do concelho de Viseu:
2011 (censos INE) – 99274
2016 (estimativa PORDATA) - 97849

Regras de colocação dos contentores (distância mínima)
DL n.º 194/2009, de 20 de Agosto
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, SANEAMENTO E
RESÍDUOS URBANOS(versão actualizada)
Contém as seguintes alterações:
- DL n.º 92/2010, de 26 de Julho
- Lei n.º 12/2014, de 06 de Março

Ver versões do diploma:
- 1ª versão (DL n.º 194/2009, de 20 de Agosto)
- 2ª versão (DL n.º 92/2010, de 26 de Julho)
- 3ª versão - a mais recente (Lei n.º 12/2014, de 06 de Março)

Artigo 59.º
Direito à prestação do serviço

4 - O serviço de gestão de resíduos urbanos considera-se disponível desde que o equipamento de
recolha indiferenciada se encontre instalado a distância inferior a 100 m do limite do prédio e a
entidade gestora efectue uma frequência mínima de recolha que salvaguarde a saúde pública,
ambiente e qualidade de vida dos cidadãos, cujos critérios são definidos em regulamento pela
entidade titular.
5 - O limite previsto no número anterior pode ser aumentado até 200 m em áreas
predominantemente rurais, quanto tal esteja previsto em regulamento de serviço aprovado pela
entidade titular.
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Tempo previsto necessário para cada etapa
Semana

0

1

2

3

Arranque
Análise e definição funcional
Análise as is gestão resíduos e
identificação de pontos de melhoria
TO BE: Definição da solução da
monitorização da gestão de resíduos no
IOC (inclui métricas)
Desenvolvimento
Interfaces
Workflows
Preview cards
Dashboard Cognos
Testes
Documentação
Formação
Go live
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Tabela das categorias dos resíduos selecionados nos ecocentros

REEE

Papel
Ecocentros Cartão

Vidro

Plásticos
Plásticos Mistos Metais Madeira

RCD

Verdes

Viseu
Sub-total
Planalto
Beirão
Total
recolha
seletiva
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ANEXO B
Código SQL desenvolvido para o schema VISEU
Tabelas
CREATE TABLE VISEU.TOKEN(
ID INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( START WITH 1
INCREMENT BY 1 MINVALUE -2147483648 MAXVALUE 2147483647 CACHE 20 ),
message VARCHAR(25000),
token VARCHAR(250),
created_on TIMESTAMP,
constraint pk_token PRIMARY KEY (ID)
);
CREATE TABLE viseu.waste_containers (
ID INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( START WITH 1
INCREMENT BY 1 MINVALUE -2147483648 MAXVALUE 2147483647 NO CYCLE CACHE
20 NO ORDER ),
rfid VARCHAR(300 OCTETS),
id_contentor VARCHAR(100 OCTETS),
num_inventario VARCHAR(100 OCTETS),
modelo VARCHAR(100 OCTETS),
residuo VARCHAR(100 OCTETS),
estado VARCHAR(100 OCTETS) DEFAULT 'Ativo',
situacao VARCHAR(100 OCTETS) DEFAULT 'Servico',
empresa VARCHAR(100 OCTETS),
id_ponto_instalacao VARCHAR(100 OCTETS),
ponto_instalacao INTEGER,
descricao VARCHAR(300 OCTETS),
freguesia VARCHAR(100 OCTETS),
aglomerado VARCHAR(100 OCTETS),
toponimia VARCHAR(300 OCTETS),
n_policia_referencia VARCHAR(300 OCTETS),
lugar VARCHAR(100 OCTETS),
latitude VARCHAR(32 OCTETS),
longitude VARCHAR(32 OCTETS),
criado_em timestamp,
ultima_recolha timestamp,
last_updated timestamp,
start_datetime timestamp,
end_datetime timestamp
);
CREATE TABLE viseu.waste_requests (
ID INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( START WITH 1
INCREMENT BY 1 MINVALUE 0 MAXVALUE 2147483647 NO CYCLE CACHE 20 NO
ORDER ),
token VARCHAR(100 OCTETS),
request_type VARCHAR(32 OCTETS),
motive VARCHAR(32 OCTETS),
description VARCHAR(300 OCTETS),
status VARCHAR(32 OCTETS),
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latitude VARCHAR(32 OCTETS),
longitude VARCHAR(32 OCTETS),
timestamp TIMESTAMP,
start_datetime TIMESTAMP,
end_datetime TIMESTAMP,
last_update TIMESTAMP NOT NULL GENERATED ALWAYS FOR EACH ROW ON
UPDATE AS ROW CHANGE TIMESTAMP,
CONSTRAINT pk_waste_requests PRIMARY KEY (ID)
)
ORGANIZE BY ROW
DATA CAPTURE NONE
IN USERSPACE1
COMPRESS NO;
CREATE TABLE viseu.WASTE (
ID INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( START WITH
1 INCREMENT BY 1 MINVALUE -2147483648 MAXVALUE 2147483647 NO CYCLE
CACHE 20 NO ORDER ),
sender_id VARCHAR(32 OCTETS),
timestamp TIMESTAMP,
entity_uid VARCHAR(32 OCTETS),
entity_name VARCHAR(150 OCTETS),
issueType_uid VARCHAR(150 OCTETS),
issueType_name VARCHAR(150 OCTETS),
issueSubType_uid VARCHAR(150 OCTETS),
issueSubType_name VARCHAR(150 OCTETS),
route_name VARCHAR(150 OCTETS),
driver_name VARCHAR(150 OCTETS),
license_plate VARCHAR(32 OCTETS),
stage VARCHAR(32 OCTETS),
unit_desc_stage VARCHAR(32 OCTETS),
url VARCHAR(300 OCTETS),
url_params VARCHAR(250 OCTETS),
full_url VARCHAR(250 OCTETS),
geo_type VARCHAR(32 OCTETS),
latitude VARCHAR(32 OCTETS),
longitude VARCHAR(32 OCTETS),
polygon VARCHAR(250 OCTETS),
status VARCHAR(32 OCTETS),
color INTEGER,
start_datetime TIMESTAMP,
end_datetime TIMESTAMP,
last_update TIMESTAMP NOT NULL GENERATED ALWAYS FOR EACH ROW
ON UPDATE AS ROW CHANGE TIMESTAMP ,
unit_desc_km VARCHAR(100 OCTETS),
total_containers VARCHAR(100 OCTETS),
unit_desc_total_containers VARCHAR(100 OCTETS),
total_weight VARCHAR(100 OCTETS),
unit_desc_total_weight VARCHAR(100 OCTETS),
km VARCHAR(100 OCTETS),
waste_type VARCHAR(100 OCTETS),
routeguid VARCHAR(100 OCTETS),
subrouteguid VARCHAR(100 OCTETS),
CONSTRAINT pk_waste PRIMARY KEY (ID)
)
ORGANIZE BY ROW
DATA CAPTURE NONE
IN USERSPACE1
COMPRESS NO;
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CREATE TABLE viseu.WASTE_HISTORY (
ID INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( START WITH
1 INCREMENT BY 1 MINVALUE -2147483648 MAXVALUE 2147483647 NO CYCLE
CACHE 20 NO ORDER ),
sender_id VARCHAR(32 OCTETS),
timestamp TIMESTAMP,
entity_uid VARCHAR(100 OCTETS),
entity_name VARCHAR(150 OCTETS),
issueType_uid VARCHAR(150 OCTETS),
issueType_name VARCHAR(150 OCTETS),
issueSubType_uid VARCHAR(150 OCTETS),
issueSubType_name VARCHAR(150 OCTETS),
route_name VARCHAR(150 OCTETS),
driver_name VARCHAR(150 OCTETS),
license_plate VARCHAR(32 OCTETS),
stage VARCHAR(32 OCTETS),
unit_desc_stage VARCHAR(32 OCTETS),
url VARCHAR(300 OCTETS),
url_params VARCHAR(250 OCTETS),
full_url VARCHAR(250 OCTETS),
geo_type VARCHAR(32 OCTETS),
latitude VARCHAR(32 OCTETS),
longitude VARCHAR(32 OCTETS),
polygon VARCHAR(250 OCTETS),
status VARCHAR(32 OCTETS),
color INTEGER,
start_datetime TIMESTAMP,
end_datetime TIMESTAMP,
created_on TIMESTAMP NOT NULL GENERATED ALWAYS FOR EACH ROW ON
UPDATE AS ROW CHANGE TIMESTAMP ,
unit_desc_total_weight VARCHAR(100 OCTETS),
total_weight VARCHAR(100 OCTETS),
unit_desc_total_containers VARCHAR(100 OCTETS),
total_containers VARCHAR(100 OCTETS),
unit_desc_km VARCHAR(100 OCTETS),
waste_type VARCHAR(100 OCTETS),
km VARCHAR(100 OCTETS),
routeguid VARCHAR(100 OCTETS),
subrouteguid VARCHAR(100 OCTETS),
CONSTRAINT pk_waste_history PRIMARY KEY (ID)
) ORGANIZE BY ROW
DATA CAPTURE NONE
IN USERSPACE1
COMPRESS NO;
CREATE TABLE viseu.waste_waste_requests (
waste_id INTEGER NOT NULL,
waste_requests_id INTEGER NOT NULL,
--PK
CONSTRAINT pk_waste PRIMARY KEY (waste_id, waste_requests_id),
--FK
constraint fk_waste_requests_c1 foreign key (waste_requests_id)
references VISEU.waste_requests (id),
constraint fk_waste_c1 foreign key (waste_id) references
VISEU.waste (id)
);
CREATE TABLE viseu.populacao_concelho (populacao NUMERIC);
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INSERT INTO viseu.populacao_concelho (populacao) VALUES 99274;
CREATE TABLE viseu.poluicao_veiculo_recolha (co2_por_km NUMERIC);
INSERT INTO viseu.poluicao_veiculo_recolha (co2_por_km) VALUES 156;
CREATE TABLE viseu.custo_recolha_residuos (kg_indiferenciados float,
kg_seletiva float);
INSERT INTO viseu.custo_recolha_residuos (kg_indiferenciados,
kg_seletiva) VALUES (87.9948, 36.9728);

Views
CREATE OR REPLACE VIEW
viseu.WASTE_VIEW(ID,SENDER_ID,TIMESTAMP,ENTITY_UID,ENTITY_NAME,ISSUETY
PE_UID,ISSUETYPE_NAME,ROUTEGUID,SUBROUTEGUID,ISSUESUBTYPE_UID,ISSUESUB
TYPE_NAME,ROUTE_NAME,DRIVER_NAME,LICENSE_PLATE,STAGE,UNIT_DESC_STAGE,U
RL,URL_PARAMS,FULL_URL,GEO_TYPE,LATITUDE,LONGITUDE,POLYGON,STATUS,COLO
R,START_DATETIME,END_DATETIME,LAST_UPDATE,UNIT_DESC_KM,TOTAL_CONTAINER
S,UNIT_DESC_TOTAL_CONTAINERS,TOTAL_WEIGHT,UNIT_DESC_TOTAL_WEIGHT,WASTE
_TYPE) AS
SELECT
ID,
sender_id AS sender_id,
TIMESTAMP AS TIMESTAMP,
entity_uid AS entity_uid,
entity_name AS entity_name,
issueType_uid AS issueType_uid,
issueType_name AS issueType_name,
routeguid AS routeguid,
subrouteguid AS subrouteguid,
issueSubType_uid AS issueSubType_uid,
issueSubType_name AS issueSubType_name,
route_name AS route_name,
driver_name AS driver_name,
license_plate AS license_plate,
stage AS stage,
unit_desc_stage AS unit_desc_stage,
url AS url,
url_params AS url_params,
full_url AS full_url,
geo_type AS geo_type,
latitude AS latitude,
longitude AS longitude,
polygon AS polygon,
status AS status,
color AS color,
start_datetime AS start_datetime,
end_datetime AS end_datetime,
last_update AS last_update,
unit_desc_km AS unit_desc_km,
total_containers AS total_containers,
unit_desc_total_containers AS unit_desc_total_containers,
total_weight AS total_weight,
unit_desc_total_weight AS unit_desc_total_weight,
waste_type AS waste_type
FROM
viseu.WASTE;
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--contentores recolhidos
CREATE OR replace VIEW viseu.collected_containers_view(waste_id,
timestamp, waste_containers_id, rfid, residuo)
AS SELECT
viseu.waste.ID,
viseu.waste.TIMESTAMP,
viseu.waste_containers.ID,
viseu.WASTE_CONTAINERS.RFID,
viseu.WASTE_CONTAINERS.RESIDUO
FROM viseu.WASTE INNER JOIN viseu.WASTE_CONTAINERS
ON viseu.WASTE.ISSUESUBTYPE_UID LIKE viseu.WASTE_CONTAINERS.RFID
WHERE viseu.WASTE.TIMESTAMP > CURRENT_DATE - 3 DAYS;
--contentores não recolhidos
CREATE OR REPLACE VIEW viseu.uncollected_containers_view(waste_id,
timestamp, waste_containers_id, rfid, residuo)
AS SELECT
viseu.WASTE.ID,
viseu.waste.TIMESTAMP,
viseu.waste_containers.ID,
viseu.WASTE_CONTAINERS.RFID,
viseu.WASTE_CONTAINERS.RESIDUO
FROM viseu.WASTE RIGHT JOIN viseu.WASTE_CONTAINERS
ON viseu.WASTE.ISSUESUBTYPE_UID LIKE viseu.WASTE_CONTAINERS.RFID
WHERE viseu.WASTE_CONTAINERS.RFID NOT IN (SELECT rfid FROM
viseu.COLLECTED_CONTAINERS_VIEW);
--circuitos
CREATE OR REPLACE VIEW viseu.circuits_view(
ID, SENDER_ID, TIMESTAMP, ENTITY_UID, ENTITY_NAME, ISSUETYPE_UID,
ISSUETYPE_NAME, ROUTEGUID, SUBROUTEGUID, ISSUESUBTYPE_UID,
ISSUESUBTYPE_NAME, ROUTE_NAME, DRIVER_NAME, LICENSE_PLATE, STAGE,
UNIT_DESC_STAGE, URL, URL_PARAMS, FULL_URL, GEO_TYPE, LATITUDE,
LONGITUDE, POLYGON, STATUS, COLOR, START_DATETIME, END_DATETIME,
UNIT_DESC_KM, TOTAL_CONTAINERS, UNIT_DESC_TOTAL_CONTAINERS,
TOTAL_WEIGHT, UNIT_DESC_TOTAL_WEIGHT, KM, WASTE_TYPE, YEAR, MONTH)
AS SELECT
ID, SENDER_ID, TIMESTAMP, ENTITY_UID, ENTITY_NAME, ISSUETYPE_UID,
ISSUETYPE_NAME, ROUTEGUID, SUBROUTEGUID, ISSUESUBTYPE_UID,
ISSUESUBTYPE_NAME, ROUTE_NAME, DRIVER_NAME, LICENSE_PLATE, STAGE,
UNIT_DESC_STAGE, URL, URL_PARAMS, FULL_URL, GEO_TYPE, LATITUDE,
LONGITUDE, POLYGON, STATUS, COLOR, START_DATETIME, END_DATETIME,
UNIT_DESC_KM, dec(TOTAL_CONTAINERS,3), UNIT_DESC_TOTAL_CONTAINERS,
dec(replace(TOTAL_WEIGHT, ',','.'),9,3), UNIT_DESC_TOTAL_WEIGHT,
dec(replace(KM, ',','.'),9,3), WASTE_TYPE, YEAR(timestamp),
MONTH(timestamp)
FROM viseu.WASTE_HISTORY
WHERE ISSUETYPE_NAME LIKE 'Viagem';
--ultimos circuitos
CREATE OR REPLACE VIEW viseu.last_circuits_view(
ID, SENDER_ID, TIMESTAMP, ENTITY_UID, ENTITY_NAME, ISSUETYPE_UID,
ISSUETYPE_NAME, ROUTEGUID, SUBROUTEGUID, ISSUESUBTYPE_UID,
ISSUESUBTYPE_NAME, ROUTE_NAME, DRIVER_NAME, LICENSE_PLATE, STAGE,
UNIT_DESC_STAGE, URL, URL_PARAMS, FULL_URL, GEO_TYPE, LATITUDE,
LONGITUDE, POLYGON, STATUS, COLOR, START_DATETIME, END_DATETIME,
UNIT_DESC_KM, TOTAL_CONTAINERS, UNIT_DESC_TOTAL_CONTAINERS,
TOTAL_WEIGHT, UNIT_DESC_TOTAL_WEIGHT, KM, WASTE_TYPE, YEAR, MONTH)
AS SELECT
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ID, SENDER_ID, TIMESTAMP, ENTITY_UID, ENTITY_NAME, ISSUETYPE_UID,
ISSUETYPE_NAME, ROUTEGUID, SUBROUTEGUID, ISSUESUBTYPE_UID,
ISSUESUBTYPE_NAME, ROUTE_NAME, DRIVER_NAME, LICENSE_PLATE, STAGE,
UNIT_DESC_STAGE, URL, URL_PARAMS, FULL_URL, GEO_TYPE, LATITUDE,
LONGITUDE, POLYGON, STATUS, COLOR, START_DATETIME, END_DATETIME,
UNIT_DESC_KM, dec(TOTAL_CONTAINERS,3), UNIT_DESC_TOTAL_CONTAINERS,
dec(replace(TOTAL_WEIGHT, ',','.'),9,3), UNIT_DESC_TOTAL_WEIGHT,
dec(replace(KM, ',','.'),9,3), WASTE_TYPE, YEAR(timestamp),
MONTH(timestamp)
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE "TIMESTAMP" > CURRENT_DATE - 3 DAYS;
--solicitacoes
CREATE OR REPLACE VIEW viseu.waste_requests_view(
id, token, request_type, motive, description, status, latitude,
longitude, timestamp, start_datetime, end_datetime, last_update, year,
month)
AS SELECT
id, token, request_type, motive, description, status, latitude,
longitude, timestamp, start_datetime, end_datetime, last_update,
YEAR(timestamp), MONTH(timestamp)
FROM viseu.WASTE_REQUESTS;

Triggers
CREATE OR REPLACE TRIGGER viseu.TG_WASTE
AFTER INSERT OR UPDATE ON viseu.WASTE
REFERENCING NEW AS WST
FOR EACH ROW
NOT SECURED
BEGIN
INSERT INTO viseu.WASTE_HISTORY (
sender_id, timestamp, entity_uid, entity_name, issueType_uid,
issueType_name, issueSubType_uid, issueSubType_name, route_name,
driver_name, license_plate, stage, unit_desc_stage, geo_type,
latitude, longitude, polygon, status, color, start_datetime,
end_datetime,unit_desc_km,total_containers,unit_desc_total_containers,
total_weight,unit_desc_total_weight,waste_type, km,routeguid,
subrouteguid
) VALUES (
WST.sender_id, WST.timestamp, WST.entity_uid, WST.entity_name,
WST.issueType_uid, WST.issueType_name, WST.issueSubType_uid,
WST.issueSubType_name, WST.route_name, WST.driver_name,
WST.license_plate, WST.stage, WST.unit_desc_stage, WST.geo_type,
WST.latitude, WST.longitude, WST.polygon, WST.status, WST.color,
WST.start_datetime, WST.end_datetime, WST.unit_desc_km,
WST.total_containers, WST.unit_desc_total_containers,
WST.total_weight, WST.unit_desc_total_weight,
WST.waste_type, WST.km,WST.routeguid, WST.subrouteguid
);
END;
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Views das métricas
--tons(kg) por habitante
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_tons_habitante AS
SELECT dec(sum(total_weight),9,3) * 1000 /
(SELECT populacao FROM VISEU.populacao_concelho) kg_per_citizen,
YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
GROUP BY YEAR, MONTH;
--tons por categoria de residuos
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_tons_categoria AS
SELECT sum(total_weight) gathered_waste_tons, WASTE_TYPE, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
GROUP BY WASTE_TYPE, YEAR, MONTH;
--nº de circuitos de monstros
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_circuitos_monstro AS
SELECT count(*) total_monsters_circuits, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ROUTE_NAME LIKE 'Circuito Monstros'
GROUP BY YEAR, MONTH;
--nº de incidentes em cada estado
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_incidentes_resolvidos AS
SELECT count(*) total_requests, STATUS, YEAR, MONTH
FROM VISEU.WASTE_REQUESTS_VIEW
GROUP BY STATUS, YEAR, MONTH;
--media mensal de co2 libertado
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_media_co2_mes AS
SELECT sum(maxkm) *
(SELECT co2_por_km FROM viseu.POLUICAO_VEICULO_RECOLHA) /
(SELECT months_between(CURRENT TIMESTAMP, min(timestamp)) FROM
viseu.CIRCUITS_VIEW)
AS g_co2_month FROM
(SELECT max(km) maxkm FROM viseu.CIRCUITS_VIEW GROUP BY
LICENSE_PLATE);
--custos recolha indiferenciados por mes
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_recolha_indiferenciados_mes AS
SELECT sum(TOTAL_WEIGHT) * 1000 *
(SELECT kg_indiferenciados FROM viseu.custo_recolha_residuos)
cost_euros, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
AND WASTE_TYPE LIKE 'Indiferenciados'
GROUP BY YEAR, MONTH;
--custos recolha seletiva por mes
CREATE OR replace VIEW viseu.metrica_recolha_seletiva_mes AS
SELECT sum(TOTAL_WEIGHT) * 1000 *
(SELECT kg_indiferenciados FROM viseu.custo_recolha_residuos)
cost_euros, YEAR, MONTH
FROM viseu.CIRCUITS_VIEW
WHERE ISSUESUBTYPE_NAME LIKE 'Fim de circuito'
AND WASTE_TYPE NOT LIKE 'Indiferenciados'
GROUP BY YEAR, MONTH;
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ANEXO C
Exemplos de mensagens json
Viagem
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [{
"type": "Feature",
"properties": {
"sender_id": "bee2waste",
"timestamp": 1506335409,
"entity_uid": "1",
"entity_name": "C.M.V.",
"issueType_uid": "tripstartbegin",
"issueType_name": "Viagem",
"issueSubType_uid": "tripstartbegin",
"issueSubType_name": "Inicio de circuito",
"route_name": "Route Circuito 6 - Martinchel",
"driver_name": "Joaquim Seabra",
"license_plate": "82GV87",
"stage": "0",
"unit_desc_stage": "%",
"start_date": 1506330000,
"end_date": 1506333600,
"km": "256,97",
"unit_desc_km": "km",
"total_containers": "85",
"unit_desc_total_containers": "un",
"total_weight": "0,000",
"unit_desc_total_weight": "ton",
"waste_type": "Indiferenciados",
"url": "http:\/\/ezwaste0051.ceb-solutions.com\/",
"url_params": {
"prop1": "value",
"prop2": "value"
}
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [39.45853530172100, -8.217467665672800]
}
}]
}
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Contentor
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [{
"properties": {
"timestamp": 1517848770,
"sender_id": "bee2waste",
"entity_uid": "1",
"entity_name": "C.M.V.",
"issueType_uid": "RFID",
"issueType_name": "Contentor",
"issueSubType_uid": "E2002064831601512870011F",
"issueSubType_name": "Contentor recolhido",
"route_name": "Route Circuito 6 - Martinchel",
"driver_name": "Joaquim Seabra",
"license_plate": "82GV87",
"stage": "0",
"unit_desc_stage": "%",
"start_date": 1506330000,
"end_date": 1506333600,
"km": "256,97",
"unit_desc_km": "km",
"total_containers": "85",
"unit_desc_total_containers": "un",
"total_weight": "0,000",
"unit_desc_total_weight": "ton",
"waste_type": "Indiferenciados",
"routeguid": "IDHAA5V0G3J3VAODFB4LBX3YTDFNGG",
"subrouteguid": "IDHAA5V0G3J3VAODFB4LBX3YTDFNGG",
"url": "http:\/\/ezwaste0051.ceb-solutions.com\/",
"url_params": {
"prop1": "value",
"prop2": "value"
}
},
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [40.6700216,-7.9655778]
}
}]
}
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ANEXO D
Código do segundo nó do fluxo 2.4.4.2 (inserir
contentor/viagem)nserir contentor/viagem)
const jsonData = msg.jsonData;
let merge_query = "MERGE INTO VISEU.WASTE AS tgt USING ( VALUES ( ";
//valores obtidos
const jsonValues = [
"'" + jsonData.features[0].properties.sender_id + "'",
"(TIMESTAMP('1970-01-01', '00:00:00') + " +
jsonData.features[0].properties.timestamp + " SECONDS)",
"'" + jsonData.features[0].properties.entity_uid + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.entity_name + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.issueType_uid + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.issueType_name + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.issueSubType_uid + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.issueSubType_name + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.route_name + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.driver_name + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.license_plate + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.stage + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.unit_desc_stage + "'",
"'" + jsonData.features[0].geometry.type + "'",
"'" + jsonData.features[0].geometry.coordinates[0] + "'",
"'" + jsonData.features[0].geometry.coordinates[1] + "'",
"''", "'ACTIVE'", 1, //polygon, status and color
"(TIMESTAMP('1970-01-01', '00:00:00') + " +
jsonData.features[0].properties.start_date + " SECONDS)",
"(TIMESTAMP('1970-01-01', '00:00:00') + " +
jsonData.features[0].properties.end_date + " SECONDS)",
"'" + jsonData.features[0].properties.km + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.unit_desc_km + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.total_containers + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.unit_desc_total_containers + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.total_weight + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.unit_desc_total_weight + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.waste_type + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.routeguid + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.subrouteguid + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.url + "'",
"'" + jsonData.features[0].properties.url_params + "'",
"'http://ezwaste0051.ceb-solutions.com'"
];
merge_query = merge_query.concat(jsonValues);
merge_boilerplate = ")) AS src ("
+ " sender_id, timestamp, entity_uid, entity_name, issueType_uid,
issueType_name, issueSubType_uid, issueSubType_name, route_name, driver_name,
license_plate, stage,"
+ " unit_desc_stage, geo_type, latitude, longitude, polygon, status,
color, start_datetime, end_datetime, km, unit_desc_km, total_containers,
unit_desc_total_containers,"
+ " total_weight, unit_desc_total_weight, waste_type, routeguid,
subrouteguid, url, url_params, full_url"
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+ ") ON (tgt.issueSubType_uid=src.issueSubType_uid) WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET"
+ " tgt.sender_id=src.sender_id, tgt.timestamp=src.timestamp,
tgt.entity_uid=src.entity_uid, tgt.entity_name=src.entity_name,
tgt.issueType_uid=src.issueType_uid,"
+ " tgt.issueType_name=src.issueType_name,
tgt.issueSubType_uid=src.issueSubType_uid,
tgt.issueSubType_name=src.issueSubType_name, tgt.route_name=src.route_name,"
+ " tgt.driver_name=src.driver_name, tgt.license_plate=src.license_plate,
tgt.stage=src.stage,
tgt.unit_desc_stage=src.unit_desc_stage,tgt.geo_type=src.geo_type,"
+ " tgt.full_url=src.full_url, tgt.latitude=src.latitude,
tgt.longitude=src.longitude, tgt.polygon=src.polygon, tgt.status=src.status,
tgt.color=src.color,"
+ "
tgt.end_datetime=src.end_datetime,tgt.start_datetime=src.start_datetime,tgt.km
=src.km, tgt.unit_desc_km=src.unit_desc_km,
tgt.total_containers=src.total_containers,"
+ " tgt.unit_desc_total_containers=src.unit_desc_total_containers,
tgt.total_weight=src.total_weight,
tgt.unit_desc_total_weight=src.unit_desc_total_weight,"
+ " tgt.waste_type=src.waste_type,
tgt.routeguid=src.routeguid,tgt.subrouteguid=src.subrouteguid,tgt.url=src.url,
tgt.url_params=src.url_params"
+ " WHEN NOT MATCHED THEN INSERT ("
+ "sender_id, timestamp, entity_uid, entity_name, issueType_uid,
issueType_name, issueSubType_uid, issueSubType_name, route_name, driver_name,
license_plate, stage,"
+ " unit_desc_stage, geo_type, latitude, longitude, polygon, status,
color, start_datetime,
end_datetime,km,unit_desc_km,total_containers,unit_desc_total_containers,"
+ " total_weight, unit_desc_total_weight,
waste_type,routeguid,subrouteguid,url, url_params, full_url"
+ ") VALUES ("
+ "src.sender_id, src.timestamp, src.entity_uid, src.entity_name,
src.issueType_uid, src.issueType_name, src.issueSubType_uid,
src.issueSubType_name, src.route_name,"
+ " src.driver_name, src.license_plate, src.stage, src.unit_desc_stage,
src.geo_type, src.latitude, src.longitude, src.polygon, src.status, src.color,
src.start_datetime,"
+ " src.end_datetime,src.km,
src.unit_desc_km,src.total_containers,src.unit_desc_total_containers,
src.total_weight, src.unit_desc_total_weight,src.waste_type,src.routeguid,"
+ " src.subrouteguid,src.url, src.url_params, src.full_url)";
merge_query = merge_query.concat(merge_boilerplate);
msg.database = 'iocdata';
msg.payload = merge_query;

return msg;
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ANEXO E
Código Javascript utilizando biblioteca Dojo para
invocação dos fluxos Node-RED
Invocação do fluxo “ler dados de contentores/viagens”
require([
"dojo/ready",
"dojo/request/script",
"dojo/_base/declare",
"dojo/store/Memory",
"dgrid/OnDemandGrid",
"dijit/registry",
"dijit/form/TextBox",
"dojo/parser",
"dojo/domReady!"
], (
ready,
script,
declare,
Memory,
Grid,
registry
) => {
ready(() => {
//buscar dados json
script.get('http://localhost:1880/wastes', {
jsonp: 'callback'
}).then(data => {
console.log(data);
var timeoutId;
//tratar textbox como dijit
var filter = registry.byId("filter");
//colocar os dados obtidos numa collection
var store = new Memory({ data: data });
console.log(store);
//coluna a filtrar
var filterQuery = function(item, index, items) {
var filterString = filter ? filter.get("value") + "" : "";
// early exists
//if (filterString.length < 2) return true;
if (filterString.length < 1) return true;
//if (!item.Name) return false;
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if (!item.id) return false;
//var name = (item.Name + "").toLowerCase();
var id = (item.id + "");
//if (~name.indexOf(filterString.toLowerCase())) { return
true; }
if (~id.indexOf(filterString.toLowerCase())) { return true; }
return false;
}
//colunas a desenhar
var grid = new Grid({
store: store,
query: filterQuery,
columns: {
//num_inventario: 'num_inventario',
//endereco: 'endereco',
id: 'id',
issuesubtype_name: 'issuesubtype_name',
latitude: 'latitude',
longitude: 'longitude'
}
}, 'grid');
//aplicar filtro à textbox
filter.watch("value", (name, oldValue, newValue) => {
if (timeoutId) {
clearTimeout(timeoutId);
timeoutId = null;
};
timeoutId = setTimeout(() => {
grid.refresh();
}, 300);
});
});
});
});

Invocação do fluxo “inserir contentor/viagem”
require([
"dojo/parser",
"dojox/uuid/generateTimeBasedUuid",
"dojo/request/iframe",
"dojo/io-query"
], function(
parser,
generateTimeBasedUuid,
iframe,
ioQuery
) {
//obter GET parameters
const uri = document.location.href;
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console.log(uri);
var query = uri.substring(uri.indexOf("?") + 1, uri.length);
var queryObject = ioQuery.queryToObject(query);
console.log(queryObject);
//gerar token
let token = generateTimeBasedUuid().replace(/-/g, '');
//console.log(token);
const insert_query = "SELECT COUNT(1) FROM NEW TABLE (INSERT INTO
VISEU.waste_requests (token, request_type, motive, description,
status, latitude, longitude, timestamp, start_datetime, end_datetime)
"
+ "WITH ut AS (SELECT 86400*(DAYS(CURRENT TIMESTAMP - CURRENT
TIMEZONE)-DAYS('1970-01-01')) + MIDNIGHT_SECONDS(CURRENT TIMESTAMP CURRENT TIMEZONE) unix_time FROM SYSIBM.SYSDUMMY1) SELECT '"
+ token + "', '"
+ queryObject.request_type + "', '"
+ queryObject.motive + "', '"
+ queryObject.description + "', '"
+ 'Aberto' + "', '"
+ queryObject.latitude + "', '"
+ queryObject.longitude + "', "
+ "(TIMESTAMP('1970-01-01', '00:00:00') + unix_time SECONDS),
"
+ "(TIMESTAMP('1970-01-01', '00:00:00') + unix_time SECONDS),
"
+ "(TIMESTAMP('1970-01-01', '01:00:00') + unix_time SECONDS) "
+ "FROM ut, SYSIBM.SYSDUMMY1)";
const subject = 'Alerta IOC - Incidente criado';
const body = 'Mensagem automaticamente gerada com os detalhes...\n'
+ 'Para fechar este pedido, quando este se encontrar concluído,
aceda ao link abaixo: \n'
+ 'http://localhost:1880/wastes/requests/' + token;
const payload = { insert_query, subject, body };
console.log(payload);
//enviar post à API Node-RED
iframe.post("http://localhost:1880/wastes/insert_and_email", {
data: payload,
handleAs: 'json'
}).then(data => {
// Do something with the handled data
console.log(data);
}, err => {
// Handle the error condition
console.log(err);
}, evt => {
// Handle a progress event from the request if the
// browser supports XHR2
console.log(evt);
});
//});
});
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Invocação do fluxo “criar incidente”
require([
"dojo/parser",
"dojox/uuid/generateTimeBasedUuid",
"dojo/request/iframe",
"dojo/io-query"
], function(
parser,
generateTimeBasedUuid,
iframe,
ioQuery
) {
//obter GET parameters
const uri = document.location.href;
console.log(uri);
var query = uri.substring(uri.indexOf("?") + 1, uri.length);
var queryObject = ioQuery.queryToObject(query);
console.log(queryObject);
//gerar token
let token = generateTimeBasedUuid().replace(/-/g, '');
//console.log(token);
const insert_query = "SELECT COUNT(1) FROM NEW TABLE (INSERT INTO
VISEU.waste_requests (token, request_type, motive, description,
status, latitude, longitude, timestamp, start_datetime, end_datetime)
"
+ "WITH ut AS (SELECT 86400*(DAYS(CURRENT TIMESTAMP - CURRENT
TIMEZONE)-DAYS('1970-01-01')) + MIDNIGHT_SECONDS(CURRENT TIMESTAMP CURRENT TIMEZONE) unix_time FROM SYSIBM.SYSDUMMY1) SELECT '"
+ token + "', '"
+ queryObject.request_type + "', '"
+ queryObject.motive + "', '"
+ queryObject.description + "', '"
+ 'Aberto' + "', '"
+ queryObject.latitude + "', '"
+ queryObject.longitude + "', "
+ "(TIMESTAMP('1970-01-01', '00:00:00') + unix_time SECONDS),
"
+ "(TIMESTAMP('1970-01-01', '00:00:00') + unix_time SECONDS),
"
+ "(TIMESTAMP('1970-01-01', '01:00:00') + unix_time SECONDS) "
+ "FROM ut, SYSIBM.SYSDUMMY1)";
const subject = 'Alerta IOC - Incidente criado';
const body = 'Mensagem automaticamente gerada com os detalhes...\n'
+ 'Para fechar este pedido, quando este se encontrar concluído,
aceda ao link abaixo: \n'
+ 'http://localhost:1880/wastes/requests/' + token;
const payload = { insert_query, subject, body };
console.log(payload);
//enviar post à API Node-RED
iframe.post("http://localhost:1880/wastes/insert_and_email", {
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data: payload,
handleAs: 'json'
}).then(data => {
// Do something with the handled data
console.log(data);
}, err => {
// Handle the error condition
console.log(err);
}, evt => {
// Handle a progress event from the request if the
// browser supports XHR2
console.log(evt);
});
//});
});

Invocação do fluxo “fechar incidente”
require([
"dojo/parser",
"dojo/request/iframe",
"dojo/io-query"
], function(
parser,
iframe,
ioQuery
) {
//obter GET parameters
const uri = document.location.href;
console.log(uri);
var query = uri.substring(uri.indexOf("?") + 1, uri.length);
var queryObject = ioQuery.queryToObject(query);
console.log(queryObject);
const token = queryObject.token;
const payload = { token };
console.log(payload);
//enviar post à API Node-RED
iframe.put("http://localhost:1880/wastes/client_request/:token", {
data: payload,
handleAs: 'json'
}).then(data => {
// Do something with the handled data
console.log(data);
}, err => {
// Handle the error condition
console.log(err);
}, evt => {
// Handle a progress event from the request if the
// browser supports XHR2
console.log(evt);
});
});
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