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RESUMO
Uma das grandes limitações do sinal GPS é a dificuldade da sua captura em
ambientes fechados, onde a vista do céu é totalmente obstruída, tornando difícil a
sua utilização para a localização. Nesses ambientes, outras formas de localização
podem ser usadas. A maioria dos artigos na literatura, ao propor um sistema de
localização para ambientes fechados, avalia, apenas, o atributo de acurácia. Outros
atributos como custo (instalação e manutenção) e desempenho também devem ser
levados em consideração no momento da escolha de uma técnica de localização.
Este trabalho faz uma análise das principais técnicas de localização existentes,
relacionando os componentes arquiteturais com os atributos de qualidade do
sistema de localização, sendo eles acurácia, responsividade, cobertura,
adaptabilidade, escalabilidade, custo e complexidade. Com base nessa análise, uma
metodologia foi proposta com o objetivo de escolher a melhor arquitetura em relação
ao contexto de localização. Este trabalho também propõe um modelo de localização
orientado a objetos para a troca de algoritmos e sensores durante o processo de
localização. Esse modelo é testado em um sistema de localização para smartphones
desenvolvido durante este trabalho.
Palavras chaves: localização em ambientes fechados, dispositivos móveis, serviço
baseado em localização.

ABSTRACT
Architectural Analysis of Indoor Location Systems
One of the major GPS limitation is that its signals cannot be captured indoors,
where the view of the sky is totally obstructed. In such environments, other forms of
positioning are used. Most articles in the literature which propose a tracking system
for indoors only evaluates the precision attribute. Others attributes such as cost
(installation and maintenance) and performance should be taken into consideration
when choosing a location technique. This paper analyzes the main existing indoor
location techniques, listing the architectural components together with the system
quality attributes. From this analysis, an approach is proposed in order to choose the
best architecture in relation to the context. This paper also proposes an objectoriented model for the exchange of algorithms and sensors during the localization
process. This model is tested on an indoor positioning application for smartphones
developed during this work.

Keywords: indoor location; mobile; location based services.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Atualmente, as pessoas podem se localizar usando um aplicativo de mapas e
um sensor GPS (Global Positioning System), ambos já incluídos na maioria dos
smartphones. O GPS utiliza sinais providos por satélites e capturados nos
dispositivos para estimar a sua localização. Contudo, a precisão da localização é
perdida quando o dispositivo rastreado perde o sinal do satélite, por exemplo, no
momento em que o usuário do aparelho entra em um local onde a vista do céu é
totalmente ou parcialmente obstruída. Esses locais são conhecidos como ambientes
indoor ou ambientes fechados (NIRJON et al., 2014).
A importância da localização em ambientes fechados está relacionada com a
quantidade de serviços que podem ser oferecidos nesses ambientes, tais como
serviços de informação, recomendação, navegação, aplicações para emergências
médicas, serviços de localização para comerciantes, atividades sociais e jogos
baseados na localização (WERNER, 2014).
Apesar de existirem diversas técnicas para a localização em ambientes
fechados, não é claro na literatura qual técnica deve ser escolhida em relação ao
contexto de uso. A maioria dos trabalhos, ao avaliar ou propor um sistema de
localização para ambientes fechados, se concentra, apenas, no atributo de acurácia,
como é o caso dos trabalhos de Xiong e Jamieson (2013) e Lan e Shih (2014).
O trabalho de Curran et al. (2011) faz uma análise comparativa de alguns
sistemas de localização, avaliando, principalmente, a acurácia dos sistemas. O autor
conclui que todo sistema de localização tem suas vantagens e desvantagens
relacionadas a diferentes atributos tais como custo, sensibilidade às interferências e
acurácia. Um fator importante que não é analisado pelos trabalhos na literatura é a
relação entre a necessidade do negócio e os tipos de serviço de localização, já que
do ponto de vista do negócio, a melhor solução é aquela que atende aos requisitos
com o menor valor investido.
As principais técnicas (proximidade, análise de cenário, triangulação e
navegação estimada) possuem mecanismos distintos para efetuar a localização e
esse fator afeta o custo (implantação e manutenção) e o desempenho do sistema.
(LIU et al., 2007)
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A arquitetura do sistema, do ponto de vista do problema da localização, é
composta, basicamente, pelos sensores que serão utilizados para extrair
informações do ambiente juntamente à técnica de localização para calcular a
posição do usuário. Porém, algumas questões ainda não são facilmente respondidas
tais como: qual o melhor sensor e a técnica para um problema específico? Quais os
trade-offs envolvidos? Qual opção, em relação às arquiteturas de localização
concorrentes, é a mais adequada para o problema de localização que se deseja
solucionar?
1.2 Objetivo
Este trabalho possui dois objetivos distintos.
O primeiro objetivo é propor uma metodologia para a escolha da melhor
arquitetura de localização, tendo em vista os requisitos do sistema.
O segundo objetivo é o desenvolvido de um sistema de localização para
ambientes fechados flexível, que permite utilizar mais de uma técnica de localização
para determinar a posição do usuário. Esse sistema pode ser utilizado em ambiente
heterogêneo, em que há a necessidade de utilizar mais de uma técnica localização,
de acordo com o contexto.
1.3 Contribuição
A localização em ambientes abertos, apoiados pelo sinal GPS, está sendo
bastante utilizada por diversos tipos de aplicativos para smartphones, por exemplo,
aplicativos de mapas, navegação, venda de objetos,

redes sociais, etc.

Recentemente, vem ocorrendo uma mudança de paradigma no mercado para
dispositivos móveis, em que os Serviços Baseados em Localização para ambientes
fechados são considerados uma nova fronteira (KANG et al., 2012).
Esses serviços variam quanto aos atributos de acurácia, custo e dificuldade de
implantação. Ainda existem poucos trabalhos que comparam as diferentes técnicas
e sensores levando em consideração o ambiente que o sistema funcionará e os
requisitos de negócio (VIEIRA; LEAL, 2015).
Este trabalho faz uma comparação entre as principais técnicas de localização e
as suas ramificações, extraindo do estado da arte as principais caraterísticas de um

14

sistema de localização: acurácia, responsividade, cobertura, adaptabilidade,
escalabilidade e custo (FARID et al., 2013).
As características foram reunidas em tabelas, possibilitando a comparação
entre o sistema ideal e as técnicas de localização que melhor atendem os requisitos
e limitações do ambiente.
A metodologia proposta neste trabalho pode ser utilizada durante o processo
de escolha de uma técnica de localização para ambientes fechados, em que os
componentes de uma arquitetura de localização devem ser conhecidos, assim como
a sua influência nos atributos de qualidade do sistema.
A segunda contribuição do trabalho refere-se ao modelo de localização
orientado a objetos. Esse modelo concede os seguintes benefícios durante a fase de
localização do sistema:


Troca de técnicas e sensores no momento de execução;



Sensores e técnicas podem ser trocados baseados no contexto;



A mesma aplicação pode prover mais de uma solução de localização,
utilizando mais de uma técnica de localização, dependendo do contexto;



Novas técnicas e sensores podem ser adicionados, porém o motor de
localização permanece o mesmo.

O modelo de localização proposto neste trabalho pode ajudar na troca de
sensores e técnicas em trabalhos futuros.

1.4 Método de trabalho
Abaixo, são descritas as etapas da pesquisa que foram definidas com o
objetivo de organizar as atividades do trabalho.
1.4.1. Revisão bibliográfica
Neste capítulo são apresentadas as descobertas e os problemas atuais sobre
sistemas de localização para ambientes fechados e serviços baseados em
localização. Serão, também, abordadas as diversas técnicas utilizadas para a
solução do problema de localização e suas vantagens e desvantagens.
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Durante a escrita desse capítulo, foram analisados artigos que descrevem
diferentes sistemas de localização, dos quais foram extraídos os seguintes atributos
de qualidade: acurácia, responsividade, cobertura, adaptabilidade, escalabilidade,
custo e complexidade. Esses atributos servirão como base para a etapa de escolha
da melhor arquitetura para um cenário específico.
Durante a análise de um artigo, é normal que alguns dos atributos não sejam
encontrados. Nesse caso, outros artigos, com um sistema similar, são analisados
para completar a extração dos atributos.

1.4.2. Metodologia para escolha arquitetural
O ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) constitui um método de
avaliação de arquitetura que identifica trade-offs entre os atributos de qualidade de
um sistema e ajuda a estimar se a arquitetura do sistema atenderá os requisitos do
negócio.
Um dos pré-requisitos do ATAM é reconhecer as implicações dos parâmetros
arquiteturais nos atributos de qualidade do sistema (LIMA et al., 2014). Sendo assim,
as informações, coletadas durante revisão bibliográfica, servem de insumo para a
análise e escolha arquitetural executada nessa etapa.
A metodologia utilizada é composta por cinco etapas, sendo elas: o
mapeamento das alternativas com seus atributos de qualidade, construção da árvore
de utilidades (baseada na árvore de utilidades do ATAM), adequação dos requisitos
e cenários, comparação das alternativas e, pôr fim, a escolha da alternativa que
melhor atende os requisitos do projeto.

1.4.3. Construção da aplicação de localização
A próxima atividade consiste no desenvolvimento do projeto do aplicativo móvel
que servirá de base para aplicação do modelo de localização orientado a objetos
mencionado
subatividades:

na

seção

1.2.

Essa

atividade

é

composta

pelas

seguintes

16



Definição do sistema: o objetivo do sistema é definido, assim como seus
requisitos funcionais;



Projeto do aplicativo móvel: nessa etapa é criado o modelo orientado a
objetos, responsável por apoiar a localização. São descritas as
responsabilidades de cada classe e seu funcionamento;



Construção do aplicativo.

1.4.4. Avaliação dos resultados
Nesta etapa, a metodologia de escolha arquitetural (capítulo 3) e a aplicação
de localização (capítulo 4) são avaliadas.
Na avaliação da metodologia de escolha arquitetural, as principais dificuldades
na tomada de decisões arquiteturais são enumeradas e comparadas com a
abordagem proposta.
Em relação à aplicação de localização, as seguintes características são
avaliadas:
a) Novas técnicas e sensores podem ser adicionados, porém o motor de
localização permanece o mesmo.
b) Troca de técnicas e sensores em momento de execução baseado no contexto.
c) A mesma aplicação pode prover mais de uma solução de localização.

1.4.5. Conclusão
Na fase final do trabalho, as conclusões relativas à abordagem de escolha
arquitetural dos diferentes sistemas de localização são apresentadas.
Também é feita uma análise sobre o modelo de localização orientado a objetos
e possíveis trabalhos futuros.
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1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está dividido da seguinte forma:
Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: São apresentados os principais conceitos
relacionados ao objetivo do trabalho. Este capítulo está dividido em:


Serviços Baseados em Localização (do inglês Location Based Services, LBS):
nessa subseção, é explicado o que é um LBS e seus diferentes tipos, assim
como a acurácia necessária para diferentes tipos de serviços.



Sistemas de localização baseados em proximidade: nessa subseção alguns
trabalhos sobre localização que utilizam a técnica de proximidade são
apresentados. As limitações do sistema, assim como os atributos de qualidade
relevantes para a análise arquitetural, que será feita no capítulo 3, são extraídos.



Sistemas de localização baseados em fingerprinting: nessa subseção, alguns
trabalhos sobre localização que utilizam a técnica de fingerprinting são
apresentados. As limitações do sistema, assim como os atributos de qualidade
relevantes para a análise arquitetural, que será feita no capítulo 3, são extraídos.



Sistemas de localização baseados em triangulação: nessa subseção, alguns
trabalhos sobre localização que utilizam a técnica de triangulação são
apresentados. As limitações do sistema, assim como os atributos de qualidade
relevantes para a análise arquitetural, que será feita no capítulo 3, são extraídos.



Sistemas de localização baseados em navegação estimada: nessa subseção,
alguns trabalhos sobre localização utilizando a técnica de navegação estimada
são apresentados. As limitações do sistema, assim como os atributos de
qualidade relevantes para a análise arquitetural, que será feita no capítulo 3, são
extraídos.
Capítulo 3 – Abordagem para escolha arquitetural: nesse capítulo, uma

abordagem para escolha de um sistema de localização é apresentada. A abordagem
utiliza as informações coletadas durante a revisão bibliográfica. Um projeto real é
apresentado e as etapas da abordagem proposta são aplicadas.
Capítulo 4 – Definição e construção do sistema: nesse capítulo uma
aplicação de localização é especificada e construída.
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Capítulo 5 – Avaliação dos resultados: os resultados da abordagem de
escolha arquitetural (capítulo 3) e do sistema de localização (capítulo 4) são
analisados.
Capítulo 6 – Conclusão: nesse capítulo são apresentadas as contribuições
alcançadas por este trabalho e possíveis melhorias no modelo de localização e na
abordagem de escolha arquitetural.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
Esta seção apresenta os principais trabalhos da literatura sobre localização em
ambientes fechados e serviços baseados em localização. Este capítulo tem como
objetivo apresentar as principais técnicas de localização, suas vantagens e
desvantagens assim como extrair os atributos de qualidade associados a sistemas
de localização.
2.2 Serviços baseados em localização
Serviços baseados em localização podem ser definidos como serviços que
integram a localização de um dispositivo móvel com outras informações para prover
valor adicional ao usuário. LBS são, normalmente, associados a aparelhos móveis,
mas não são exclusivos a esses dispositivos. Atualmente, LBS são usados para
melhorar algoritmos de busca, prover auxílio na navegação, informações de tráfego,
localização de serviços e pessoas (WILSON, 2012).
O grande salto para a criação de serviços baseados em localização está
relacionado com a entrada do GPS no mercado. O GPS é um sistema desenvolvido
pelos Estados Unidos para fins militares. Com o passar do tempo, foi concedida
permissão para utilização do sinal GPS em serviços comerciais, objetivando resolver
problemas de navegação e localização (GIANNAKOPOULOS, 2014).
No início dos anos 2000, uma grande demanda por serviços móveis foi iniciada
pelas operadoras de telefonia. Apesar dos serviços de voz serem considerados o
principal produto da telefonia móvel, os serviços de dados começaram a crescer.
Posteriormente, a localização do usuário constitui uma nova dimensão nos
serviços de dados, permitindo às empresas disponibilizarem novos serviços
baseados no posicionamento, de forma que os serviços providos sejam mais
relevantes ao usuário.
De acordo com Pricope (2013), a propaganda baseada em localização e redes
sociais são os direcionadores da evolução das tecnologias de navegação e
posicionamento. Saber a localização de um usuário permite que comerciantes
entreguem anúncios objetivos para um público específico. Um exemplo seria um
usuário passeando em um shopping center que seria atraído para uma loja por uma
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oferta recebida no seu celular, em uma versão mais simplificada do exibido no filme
Minority Report (SPIELBERG et al., 2002).
Obviamente, cada tipo de serviço baseado em localização requer um nível de
acurácia.
A acurácia, para sistemas de localização, pode ser definida como a relação
entre a localização estimada e sua localização real. Quanto maior a acurácia, melhor
é o sistema.
A Tabela 1 revela um conjunto de aplicações de Serviços Baseados em
Localização com a respectiva precisão necessária, de acordo com o trabalho de
Schiller e Voisard (2004).

Tabela 1 ‒ Tipos de serviços baseados em localização
Aplicação

Acurácia

Notícias

Baixa

Direção

Alta

Informação de
tráfego

Baixa

Ponto de interesse

Média / Alta

Navegação no
carro

Média / Alta

Aplicação
Games
Emergência
Rastreamento de
mercadoria
Rastreamento de
criança
Rastreamento de
animais

Acurácia
Média
Alta
Alta
Média / Alta
Média / Alta

Fonte: (SCHILLER; VOISARD, 2004)

Apesar da classificação “Alta”, “Média” e “Baixa”, o trabalho de Schiller e Voisard
(2004) não deixa claro quais são as medidas exatas de cada um desses níveis.

Os LBS podem ser classificados em: orientados à pessoa ou orientados a
dispositivo. Em sistemas orientados à pessoa, a aplicação localiza o usuário ou
utiliza a posição da pessoa para melhorar o serviço provido. Normalmente, a pessoa
pode controlar o serviço.
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Já no caso de LBS orientados a dispositivo, o foco pode estar na pessoa, mas
não necessariamente. Nesse caso, um objeto ou um grupo de pessoas também
podem ser localizados. Nesse tipo de sistema, o usuário não controla o serviço,
como por exemplo, no caso de rastreamento de carros roubados.
Em LBS orientados a pessoas, pode-se fazer outra classificação, levando-se
em consideração a forma como o serviço acessa os dados, que podem ser de 2
tipos: modo Pull ou modo Push (AFYOUNI et al., 2014):


No modo Pull, o usuário requisita a informação ao servidor. Por sua vez,
o servidor envia informações dependentes da sua localização atual.



No modo Push, o envio da informação é iniciado pelo servidor, sem o
usuário ter feito qualquer requisição. O provedor do serviço leva em
consideração a localização do usuário para enviar alertas ou outras
informações.

Em conjunto com um LBS, frequentemente está sendo utilizado um Sistema de
Recomendação (LIN, 2013). A função de um sistema de recomendação consiste em
dar predições, sugestões e opiniões de acordo com a configuração do usuário ou
qualquer outro critério (HUSAIN; DIH, 2012). Essa recomendação visa ajudar o
usuário no processo de tomada de decisão, por exemplo, sugerindo qual item
comprar, que música escutar ou quais notícias ler (KANTOR et al., 2011). Existem
três tipos de sistemas de recomendação:


Filtro colaborativo: se baseia nas preferências de usuários com
comportamentos parecidos.



Baseado em conteúdo: faz sugestão aos usuários baseadas nas suas
experiências passadas e preferências.



Baseado em conhecimento: coleta dados durante a interação do usuário
com o sistema. Esses dados são usados, posteriormente, para a tomada
de decisão.

2.3 Técnicas de localização
As técnicas de localização podem ser divididas em três categorias:
triangulação, proximidade e análise de cenário (FARID et al., 2013). Além das
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categorias citadas, a navegação estimada, também, é uma técnica muito usada na
localização de pessoas em ambientes fechados (HARLE, 2013).
Figura 1 – Principais categorias de técnicas de localização para ambientes fechados

Fonte: O Autor (2016)

Para cada uma das técnicas de localização, os atributos de qualidade de
sistemas de localização, baseado no estudo de Farid et al. (2013), serão extraídos.
Os atributos extraídos são:
1. Acurácia: acurácia pode ser classificada como a relação entre a localização
estimada do dispositivo e sua localização real. Quanto maior a acurácia
menor o erro entre a localização real e a localização estimada.
2. Responsividade: a responsividade determina o quão rápido o sistema
atualiza a posição do alvo em movimento.
3. Cobertura: a cobertura pode ser local, escalável ou global. Cobertura local é
pequena e bem definida (e.g., uma única sala ou edifício). Em relação à
cobertura escalável, é possível estendê-la adicionando hardware. Cobertura
global é aquela que seu desempenho abrange toda uma área específica.
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4. Adaptabilidade: mudanças no ambiente podem afetar o desempenho do
sistema de localização. A habilidade do sistema de lidar com essas
mudanças é a adaptabilidade.
5. Escalabilidade: é a propriedade relacionada ao desempenho do sistema ao
lidar com um número maior de pedidos de localização.
6. Custo e complexidade: o custo de um sistema de localização pode surgir do
gasto com infraestrutura, energia, custo de instalação e manutenção. Se um
sistema pode reutilizar equipamentos já instalados no local, o custo com
infraestrutura é reduzido. A complexidade no processamento de sinais e
algoritmos usados na estimativa de localização é outro ponto que necessita
um balanceamento com o desempenho do sistema. Trade-offs entre a
complexidade do sistema e a acurácia afetam o custo de todo o sistema
O objetivo da extração dos atributos de qualidade é a comparação entre as
diferentes técnicas. Para isso, os atributos serão separados em diferentes níveis, de
acordo com os valores de referência da Tabela 2.
Tabela 2 – Valores de referência dos atributos de qualidade

Acurácia
Responsividade
Cobertura

Adaptabilidade

Escalabilidade

Baixo

Médio

Alta

Mais de 5 metros

Entre de 1,5 - 5m

Menos de 1,5 metro

Mais de 5 segundos

Entre 1s e 5s

<= 1 segundo

Local

Escalável

Cobertura global

É parcialmente

É dificilmente

influenciável

influenciável

É facilmente influenciável

Suporta menos de 50

Suporta de 50 até 500

requisições

requisições simultâneas

Não há necessidade de
Custo e Complexidade

adição de infraestrutura e
mapeamento no ambiente

Necessidade de adição
de infraestrutura / ou
necessidade de
mapeamento

Suporta muitas
requisições
simultâneas (>500)
Necessidade de
adição de
infraestrutura e
mapeamento do
ambiente

Fonte: Tabela criada com base nas informações do trabalho de Farid et al., (2013)
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2.3.1. Triangulação
Algoritmos de Triangulação utilizam as propriedades geométricas de triângulos
para estimar a localização do alvo. A triangulação tem duas derivações (lateração e
angulação), que diferem de acordo com o tipo de informação que é usado para
calcular a posição do alvo. Lateração calcula a posição de um objeto medindo suas
distâncias de vários pontos de referência, que, no caso de sistemas baseados em
sinais Wi-Fi, são os próprios PAs (Pontos de Acesso). As medições são baseadas
no tempo de chegada do sinal (em inglês Time of Arrival, TOA) ou na diferença de
tempo de chegada do sinal (em inglês Time Difference of Arrival, TDOA).
Na técnica de lateração TOA (Time of Arrival), a distância do alvo para o ponto
de referência é diretamente proporcional ao tempo de propagação. Para a aplicação
dessa técnica, são necessários, no mínimo, três pontos de referência, como
representado na Figura 2. Em sistemas baseados em TOA, o tempo de propagação
do sinal é medido entre o receptor e transmissor do sinal e, a partir desse tempo, a
distância é calculada.
Figura 2 ‒ Técnica de lateração utilizando TOA

Fonte: (SIMON CARLSEN, 2010)
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Para melhor precisão utilizando TOA, o ideal são ambientes LOS (Line-ofSight), onde as antenas transmissora e receptora não encontram barreiras. Porém
esse tipo de disposição é difícil de ser encontrado em ambientes fechados devido à
disposição dos objetos e das paredes nesses ambientes.
Chan e Tsui (2006) aplicam uma técnica para ignorar os sinais obtidos de
antenas NLOS (Non-Line-of-Sight), ou seja, sinais de antenas que estão obstruídas
são ignorados e a localização é feita baseada nas outras antenas que não estão
sendo obstruídas. Para que isso funcione, é preciso ter no mínimo quatro PAs,
sendo, pelo menos, três em LOS.
Apesar de os cálculos serem relativamente simples na aplicação do TOA, como
exemplificado por Chan e Tsui (2006), alguns pré-requisitos são necessários para a
sua utilização, por exemplo a sincronização de tempo de forma precisa entre o
transmissor e o receptor e a adição de uma informação de tempo no pacote
transmitido entre eles. Um fator importante é que ambientes com áreas NLOS
podem provocar uma taxa de erro muito elevada, resultando em imprecisão. Como a
existência de NLOS é uma constante em ambientes fechados como shoppings
centers, utilizar unicamente TOA nesse contexto acaba sendo atualmente inviável.
Outra técnica de lateração é a TDOA (Time Difference Of Arrival), em que a
posição do alvo é determinada analisando a diferença de tempo entre os emissores
do sinal, não necessitando que o receptor esteja sincronizado com os emissores.
Apesar de ser considerada mais preciso que TOA, essa técnica ainda é influenciada
pelos mesmos problemas encontrados no TOA, por exemplo a alta taxa de erro em
ambientes NLOS.
Uma terceira técnica de lateração é baseada em RSSI (Received Signal
Strength Indication) ou na atenuação do sinal, exemplificado na Figura 3.
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Figura 3 ‒ Posicionamento baseado em RSSI

Fonte: (LIU; DARABI, 2007).

As técnicas citadas anteriormente (TOA e TDOA) precisam de ambientes LOS,
devido a erros elevados em locais NLOS. Já sistemas baseados na atenuação do
sinal utilizam modelos matemáticos para relacionar a intensidade do sinal transmitido
e sinal recebido, resultando em uma estimativa de distância.
O trabalho de Oguejiofor et al. (2013) propõe um algoritmo de localização
baseado em RSSI e trilateração. Nesse trabalho, juntamente à técnica de lateração,
é utilizado um modelo de propagação de sinal denominado FSPL (do inglês FreeSpace Path Loss). A ideia por trás do modelo de propagação de sinal refere-se ao
fato de que a intensidade do sinal diminui, quadraticamente, com a distância entre o
transmissor e o receptor. O FSPL assume um ambiente LOS, porém, a maioria dos
sistemas embarcados operam em ambientes NLOS.
A Equação 1 é usada para o cálculo da distância, em que n representa o
exponente de atenuação do sinal (path loss), d representa a distância entre o
transmissor e o receptor e A é a intensidade do sinal (RSSI) a um metro de
distância. Alguns testes empíricos são efetuados para determinar o exponente de
atenuação de sinal (n) no trabalho de Oguejiofor et al., (2013).

Equação 1 ‒ Equação que relaciona distância e RSSI
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A quarta técnica de lateração é a RTOF (Roundtrip Time Of Flight), que é muito
parecida com TOA. A diferença é que o tempo medido é calculado do transmissor
até o receptor e depois é adicionado ao tempo de retorno ao transmissor. Problemas
com esse tipo de técnica ocorrem devido ao tempo de resposta do receptor. Em
ambientes abertos, onde a distância percorrida pelo sinal é grande, esse tempo
pode ser ignorado. Já em locais onde a distância percorrida pelo sinal é menor, a
variação no tempo de resposta ocasiona erros.
Outra técnica conhecida é a Fase de Chegada (em inglês Phase of Arrival,
POA), porém não cabe discuti-la a fundo, pois ela acaba tendo os mesmos
problemas da técnica TOA, em que é necessário que o receptor e transmissor
tenham um contato visual em linha reta e sem obstruções (LOS).
O trabalho de Banin et al. (2013) introduz um protocolo batizado de Wi-Fi Time
of Flight (ToF), que é um outro nome dado a técnica TOA. A ideia é determinar a
distância medindo o tempo de viagem do sinal de forma similar ao GPS.
Seguindo a linha do trabalho de Banin et al. (2013), novos adendos ao padrão
802.11 estão sendo introduzidos para possibilitar que sistemas Wi-Fi tenham
serviços de localização mais precisos. Um exemplo é o protocolo FTM (Fine Timing
Measurament), em que uma informação de tempo é introduzida no pacote pelo PA
Wi-Fi.
O padrão IEEE Std 802.11-2012 já faz uso de uma informação de tempo
conhecida como Timing Measurement (TM) para sincronização das PAs Wi-Fi.
Porém, considerando-se a tarefa de localização baseada em Wi-Fi, a utilização do
TM possuí algumas limitações, por exemplo, a falta de suporte multicanal e baixa
acurácia.
O uso de FTM como um novo processo na localização habilita o uso de
algoritmos MUSIC (Multiple Signal Classification). Em janeiro de 2015, foi iniciado
um novo fórum de discussão no IEEE Mentor chamado NGP (Next Generation
Positioning) que visa complementar os serviços de localização para o protocolo
802.11 (“IEEE Standards Association - Documents”). Os principais motivadores do
NGP são:
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 Identificar modelos de uso de sistemas baseados em localização e seus
requisitos;
 Prover uma revisão na atual tecnologia de localização do protocolo 802.11;
 Avaliar se os casos de uso são suportados pela atual tecnologia de
posicionamento.
Alguns casos de uso que estão sendo analisados fazem uso da alta acurácia
do serviço de localização, tais como:
 Guiar o cliente para o exato local de um produto em uma prateleira;
 Microcercas eletrônicas, que possibilitam identificar o cliente ao entrar na loja de
forma mais precisa e oferecer serviços específicos para diferentes locais em um
ambiente.
No momento de escrita deste trabalho, uma nova revisão do padrão IEEE
802.11, que descreve o FTM ainda estava na versão rascunho (IEEE 802.11REVmc
4.0 ‒ Draft / IEEE 802.11aq_D6.0 ‒ Draft), dificultando a obtenção de informações
mais completas sobre o seu funcionamento.
A Tabela 3 sumariza as informações coletadas sobre sistemas de localização
que usam triangulação.
Tabela 3 ‒ Atributos de qualidade em sistemas que utilizam triangulação
Triangulação

Acurácia

Responsividade

Cobertura

Adaptabilidade

AoA WiFi

ToA WiFi

TDoA WiFi

RSS WiFi

RSS Bluetooth

UWB ToA

Média
(XIONG; JAMIESON,
2013)
Alta
(XIONG; JAMIESON,
2013)
Média

Alta
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)
Alta
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Alta
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)
Alta
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Média
(FERRIS et al.,
2007)
Média
(FERRIS et al.,
2007)

Média
(BEKKELIEN,
2012)
Média
(BEKKELIEN,
2012)

Alta
(LAARAIEDH; YU, 2011),
(MAUTZ, 2012)
Alta
(LAARAIEDH; YU, 2011),
(MAUTZ, 2012)

Média
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Média
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Média
(FERRIS et al.,
2007)

Média
(BEKKELIEN,
2012)

Média
(LAARAIEDH; YU, 2011),
(MAUTZ, 2012)

Média
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Média
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Média
(FERRIS et al.,
2007)

Média
(BEKKELIEN,
2012)

Alta
(LAARAIEDH; YU, 2011),
(MAUTZ, 2012)

(XIONG; JAMIESON,
2013)
Média
(XIONG; JAMIESON,
2013)

Escalabilidade

Média
(XIONG; JAMIESON,
2013)

Média
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Média
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Média
(FERRIS et al.,
2007)

Média
(BEKKELIEN,
2012)

Alta
(LAARAIEDH; YU, 2011),
(MAUTZ, 2012)

Custo e
Complexidade

Alto
(XIONG; JAMIESON,
2013)

Alto
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Alto
(GOLDEN; BATEMAN,
2007)

Baixo
(FERRIS et al.,
2007)

Médio
(BEKKELIEN,
2012)

Alto
(MAUTZ, 2012)

Obs.: Os níveis (Baixo, Médio, Alto), são baseados na Tabela 2.
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2.3.2. Proximidade
Técnicas de proximidade se baseiam em um conjunto de antenas, cada uma
com a sua localização bem definida. Quando o alvo é detectado por apenas uma
antena, ele está localizado próximo àquela antena. Já quando o alvo é detectado por
mais de uma antena, aquela com a intensidade mais forte corresponde à localização
do alvo.
Para explorar os serviços baseados em proximidade, a Apple lançou o sistema
denominado iBeacon em setembro de 2013 (YANG et al., 2015). A denominação
“iBeacon” é uma marca registrada da Apple para referenciar produtos que utilizam a
tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) para auxiliar na localização e experiência do
usuário (SHAHRIAR, 2015). Atualmente, existem outras empresas fabricando esses
dispositivos além da Apple, tais como Estimote e Qualcomm (NAMIOT, 2015).
Os sistemas de localização que utilizam a tecnologia Bluetooth são constituídos
por dispositivos BLE que são espalhados no ambiente monitorado. Esses
dispositivos emitem um sinal que é capturado pelos smartphones, que utilizam a
intensidade do sinal para estimar a distância entre o emissor do sinal o aparelho
cliente.
Por meio da iBeacon API (Application Programming Interface), é possível
identificar três intervalos distintos, como exemplificado na Figura 4, entre o beacon e
o smartphone:


Imediato: o smartphone se encontra a menos de 50 cm centímetros do
beacon;



Próximo: o smartphone se encontra entre 50 cm e 5 metros do beacon;



Distante: o smartphone se encontra entre 5 e 30 metros do beacon.

A intensidade do sinal é afetada por muitos obstáculos como paredes, objetos
e pessoas. Por esse motivo, a distância é medida de forma grosseira.
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Figura 4 ‒ Nível de distância detectada pelos iBeacons

Fonte: O Autor (2016)

De acordo com Leplawy (2015), a instalação e uso de iBeacons no ambiente
monitorado é simples, porém requer um grande número de dispositivos para um alto
grau de acurácia. IBeacons trabalham com baterias internas, que devem ser
trocadas de tempos em tempos. O tempo de vida da bateria pode variar de 6 meses
a 2 anos (SHAHRIAR, 2015).
Um outro exemplo da técnica de proximidade é aplicada pela Google, baseada
na obtenção das coordenadas aproximadas dos PAs Wi-Fi juntamente ao seu
código identificador conhecido como Media Access Control (MAC) (DENG et al.,
2013). O envio dessas informações é feito por diversos canais, como smartphones,
aplicativos no computador e dispositivos receptores de rádio acoplados em veículos.
Após a captura, essas informações ficam disponibilizadas para utilização por meio
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do sistema de localização da Google. Esse tipo de serviço provê uma acurácia de 20
a 50 metros (GOOGLE, 2016).
Outras abordagens que utilizam a técnica de proximidade são as baseadas na
luz e no som. A primeira opera baseada na luminosidade transmitida por lâmpadas
de LEDs (Light Emitting Diode), que conseguem transmitir diferentes informações
para uma câmera presente no smartphone, de forma imperceptível ao olho humano
(NAMIOT, 2015).
Sistemas de localização baseado em som usam sinais sonoros transmitidos
por dispositivos que tem a sua localização conhecida. Eles ajudam a determinar a
localização de um sensor em movimento (e.g., um dispositivo móvel com um
microfone) através da análise dos sons recebidos pelo microfone (NAMIOT, 2015).
A Tabela 4 sumariza as informações coletadas sobre sistemas de localização
que usam triangulação.

Tabela 4 ‒ Atributos de qualidade em sistemas que usam proximidade
Proximidade
iBeacon

Wi-Fi RSS

Baseado em Luz Baseado em Som

Acurácia

Média
Baixa
Alta
Baixa
(SHAHRIAR, 2015) (NAMIOT, 2012) (LI et al., 2014) (ROSSI et al., 2013)

Responsividade

Alta
Média
Alta
Alta
(SHAHRIAR, 2015) (NAMIOT, 2012) (LI et al., 2014) (ROSSI et al., 2013)

Cobertura

Média
Média
Baixa
Baixa
(SHAHRIAR, 2015) (NAMIOT, 2012) (LI et al., 2014) (ROSSI et al., 2013)

Adaptabilidade

Média
Alta
Alta
Baixa
(SHAHRIAR, 2015) (NAMIOT, 2012) (LI et al., 2014) (ROSSI et al., 2013)

Escalabilidade

Alta
Alta
Alta
Alta
(SHAHRIAR, 2015) (NAMIOT, 2012) (LI et al., 2014) (ROSSI et al., 2013)

Custo e Complexidade

Alta
Baixa
Média
Média
(SHAHRIAR, 2015) (NAMIOT, 2012) (LI et al., 2014) (ROSSI et al., 2013)

Obs.: Os níveis (Baixo, Médio, Alto), são baseados na Tabela 2.
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2.3.3. Análise de cenário
Algoritmos de análise de cenário coletam características de um local em um
primeiro momento, conhecido como fase offline. As informações coletadas são
guardadas em uma base de dados para consulta na fase de localização (fase
online).
Na fase online, é comparado o valor atual, obtido pelo sensor, com aquele
obtido na fase offline. O valor mais próximo é selecionado e, com isso, a localização
do alvo correspondente àquele ponto. Em algoritmos de análise de cenário,
normalmente a intensidade do sinal (RSSI) é utilizada na montagem do mapa. A
técnica de associação de um determinado ponto no mapa com uma característica é
denominada Location Fingerprinting (LF) (CHAN et al., 2009),(KJ; MUNK, 2008).
Um dos primeiros trabalhos encontrados na literatura que aborda a questão de
posicionamento usando RSSI é o escrito por Bahl, Padmanabhan e Balachandran,
(2000). O sistema sugerido nesse trabalho (RADAR) motivou outros (SAHA et al.,
2003 e BRUNATO; KALLO, 2002) ao sugerir a utilização da infraestrutura Wi-Fi já
presente em diversos ambientes em vez da construção, instalação e configuração de
hardware especializado.
Moura (2008) aponta que, devido à dificuldade de implantação de uma rede
cabeada por causa da estrutura física do ambiente, cada vez mais se opta pela
utilização de PAs Wi-Fi para transmissão de dados. Muitos edifícios como shoppingcenters, escolas, escritórios e fábricas utilizam PAs Wi-Fi para permitir acesso à rede
de dados. Essa infraestrutura pode ser utilizada por um sistema que analisa os
sinais Wi-Fi e, a partir disso, inferir as coordenadas do dispositivo cliente no local.
A técnica LF é composta de 2 estágios, como descrito por Martin et al. (2010):
1. Fase de treinamento ou fase offline, quando o mapa da área em questão
é construído. A área em questão é dividida em uma grade e os valores
RSSI (Received Signal Strength Indication) de diferentes PAs são
gravadas em cada item da grade.
2. Fase online, na qual o dispositivo infere a sua localização, baseando-se
na melhor correspondência entre os sinais de rádio sendo recebidos e
aqueles gravados anteriormente na fase de treinamento.
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A fase offline é descrita na literatura como uma etapa muito exaustiva, devido à
quantidade de trabalho manual necessária para mapeamento do ambiente, tornando
os sistemas que empregam essa técnica de alto custo (TURNER et al., 2011). Uma
abordagem empregada na tentativa de minimizar o esforço da fase offline é o
emprego de um Modelo de Propagação de Sinal.
A localização baseada em um Modelo de Propagação de Sinal é mais simples
e requer menor esforço computacional. No entanto, para ter uma melhor acurácia, o
modelo deve refletir o ambiente fechado da maneira correta, o que é difícil. Além
disso, uma distância considerada eficiente para um Modelo de Propagação de Sinal
está restrita a algumas dezenas de metros para sensores RFID (do inglês "RadioFrequency IDentification") (LI et al., 2013).
No caso de ambientes Wi-Fi, apesar de o sinal cobrir um espaço maior, o
Modelo de Propagação de Sinal é mais complexo de ser construído, devendo levar
em consideração paredes e objetos que influenciaram no sinal Wi-Fi. Além disso,
seria necessário saber a localização de todos os PAs Wi-Fi utilizados no
mapeamento do ambiente.
Durante a fase online, é necessária a utilização de um algoritmo de localização.
Os algoritmos deste tipo podem ser separados em 2 categorias (ROXIN; GABER,
2007):
 Algoritmos determinísticos. Tais algoritmos usam valores escalares da
intensidade do sinal recebido dos PAs. É feita a média dos valores das
medições em determinada localização, que é associada com a localização do
dispositivo.
 Algoritmos probabilísticos. Nesse caso a localização do dispositivo é baseado
no valor do mapa com maior probabilidade. A ideia principal é assumir que as
distribuições dos valores de sinais recebidos (RSSI) são similares às
distribuições gaussianas.
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Na Tabela 5, são listados alguns trabalhos sobre localização e a técnica
utilizada em cada um.
Tabela 5 ‒ Trabalhos sobre localização e técnicas utilizadas
Trabalho

Outros Sensores
Uso

(HOANG et al., 2013)

de

para

Técnica

Algoritmo utilizado

acelerômetro

detecção

de

Probabilística

Modelo oculto de Markov

passos
Localização Bayesiana em combinação
(GIANNAKOPOULOS
, 2014)

-

Probabilística

com

a

Função

probabilidade

de

normal

densidade

de

(Função

de

Gauss)
(MOURA, 2008)

-

Probabilística

Modelo oculto de Markov

Probabilística

Filtro de partículas (método Bayesiano)

Determinística

Método determinista k-NNSS.

Utilizado RFID e um
(LI et al., 2013)

modelo de propagação
de sinal juntamente ao
Fingerprinting.

(BAHL et al., 2000)

-

Fonte: O Autor (2016)

Um dos objetivos deste trabalho é a criação de uma aplicação para localização
em ambientes fechados. A técnica de análise de cenário conhecida como Wi-Fi
fingerprinting é uma das técnicas que será utilizada para estimar a localização na
aplicação. Uma grande limitação dessa técnica está na custosa fase offline, devido
ao exaustivo trabalho de mapeamento do ambiente.
Os principais problemas encontrados na literatura sobre localização utilizando
redes Wi-Fi são decorrentes de vários tipos de interferências, por exemplo:
 Efeito de caminhos múltiplos: quando o sinal sem fio é irradiado, pode
encontrar superfícies reflexivas. Assim, tanto o sinal original quanto o sinal
refletido podem atingir a antena do receptor. Com isso, o cliente acaba
recebendo sinais do mesmo transmissor que viajou por caminhos diferentes
(GOSWAMI, 2013), tornando imprecisa a interpretação das informações
provenientes dos sinais que chegam aos dispositivos.
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 NLOS (Non-Line-of-Sight): sistemas de localização com redes Wi-Fi para
ambientes fechados têm por objetivo fornecer a localização em locais como
prédios, shoppings centers, aeroportos e universidades. Nesses ambientes há
uma alta probabilidade de que a antena do PA Wi-Fi e a antena do dispositivo
receptor não estejam em linha reta e sem obstrução, dificultando a localização
quando utilizadas algumas técnicas que se baseiam em LOS (Line of Sight),
como por exemplo, TOA (Time of Arrival) (MAUTZ, 2012).
Além desses problemas, num ambiente fechado, há objetos e pessoas se
movendo, mudanças no cenário e superfícies reflexivas, que são atributos que
atrapalham a propagação do sinal (LIU; DARABI, 2007).
As técnicas de análise de cenário não se limitam na utilização de sinais Wi-Fi
para mapeamento do ambiente. O trabalho de Chen, L et al., (2013) utiliza sinais
proveniente de 13 PAs Bluetooth espalhadas no ambiente monitorado.
Outro exemplo da técnica de análise de cenário é o uso das informações dos
distúrbios dos campos magnéticos presentes em um ambiente fechado (CHUNG et
al., 2011). A medição dos campos magnéticos pode ser feita por compasso
magnético, presente na grande maioria dos smartphones.
A Tabela 6 sumariza as informações coletadas sobre sistemas de localização
que usam análise de cenário.
Tabela 6 ‒ Atributos de qualidade em sistemas que usam análise de cenário
Análise de cenário
Wi-Fi Fingerprinting Bluetooth Fingerprinting
Acurácia

Média
(DORTZ et al., 2012)

Média
(CHEN, L et al., 2013)

Responsividade

Baixa
(DORTZ et al., 2012)

Baixa
(CHEN, L et al., 2013)

Média
(DORTZ et al., 2012)
Média
(DORTZ et al., 2012)
Alta
(DORTZ et al., 2012)
Baixa
(DORTZ et al., 2012)

Média
(CHEN, L et al., 2013)
Média
(CHEN, L et al., 2013)
Alta
(CHEN, L et al., 2013)
Média
(CHEN, L et al., 2013)

Cobertura
Adaptabilidade
Escalabilidade
Custo e Complexidade

Obs.: Os níveis (Baixo, Médio, Alto), são baseados na Tabela 2.

Magnetômetro Fingerprinting
Média
(XIE et al., 2014)
Alta
(XIE et al., 2014),
(CHUNG et al., 2011)
Média (XIE et al., 2014),
(CHUNG et al., 2011)
Alta
(XIE et al., 2014), (CHUNG et al., 2011)
Alta
(XIE et al., 2014), (CHUNG et al., 2011)
Baixa
(XIE et al., 2014), (CHUNG et al., 2011)
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2.3.4. Navegação estimada
Sistema de navegação inercial (em inglês: Inertial Navigation System, INS) é
um sistema que se baseia nas leis clássicas da mecânica para obter a aceleração de
um corpo e, a partir dela, calcular a mudança na velocidade e posição com
sucessivos cálculos matemáticos em relação ao tempo.
Com um dispositivo chamado acelerômetro, é possível determinar a aceleração
de um objeto. Um INS, normalmente, contém três desses dispositivos, sendo um
para

cada

direção

(TITTERTON;

WESTON,

2004).

INS

foram

usados,

extensivamente, em naves espaciais, mísseis guiados e submarinos. Antes do
advento dos sistemas guiados por sinais GPS, INS era o mecanismo mais utilizado
para posicionamento. Esses sistemas são autocontidos, pois todas as mensurações
são feitas, internamente, e sem o auxílio de dados externos (GOSWAMI, 2013).
Com o desenvolvimento de Sistemas Microeletromecânicos (do inglês
Microelectromechanical Systems, MEMS), INS tem sido incorporado em dispositivos
móveis. Alguns MEMS encontrados nos celulares, atualmente, são o acelerômetro, o
giroscópio e o compasso magnético.
O método de determinar a localização por medições inerciais é chamado
Navegação estimada (em inglês: Dead Reckoning, DR), que consiste em estimar a
localização atual baseada na posição anteriormente conhecida juntamente à
aplicação de cálculos baseados na aceleração, velocidade, tempo e direção.
Um dos trabalhos pioneiros encontrados na literatura é o de Barshan e DurrantWhyte (1995). Nesse trabalho, é apresentado um INS para robôs. Com base no
desenvolvimento de modelos detalhados da plataforma inercial, foi mostrado como
os sensores podem ajudar na localização dos robôs. Ainda neste trabalho, o autor
evidencia a utilização de um Filtro de Kalman Extendido. O filtro foi usado para
estimar a posição e orientação dos robôs com base nos dados gerados pelos
sensores.
Em ambientes fechados, em que o método DR é aplicado para determinar a
posição das pessoas, dá-se o nome de Pedestrian Dead Reckoning (PDR).
Beauregard e Haas (2006) desenvolveram um sistema experimental que utiliza
uma combinação de PDR e GPS. Nesse trabalho um acelerômetro provê os sinais
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para uma rede neural, que, por sua vez, faz as predições de tamanho do passo das
pessoas para cálculo do posicionamento em ambientes fechados. No decorrer do
experimento executado por Beauregard e Haas (2006), a técnica PDR é detalhada.
Basicamente ela é dividida em duas partes:
1. Detecção de passo e estimação: os autores se basearam em outros trabalhos
conhecidos para a escolha da técnica aplicada (KAPPI et al., 2001),
(LEPPÄKOSKI; KÄPPI, 2001). Nessa técnica, uma medida é obtida com base
nos três eixos dos acelerômetros e, após alguns cálculos, os resultados são
usados para alimentar uma rede neural sem realimentação (feedforward).
2. Estimativa da direção: para essa etapa, as medições de um compasso
magnético e GPS foram usados individualmente. Não houve tentativa de
juntar os dados obtidos por esses sensores. Uma observação exposta no
trabalho é que o compasso magnético provê a orientação, porém não
necessariamente é a direção do percurso, pois o pedestre pode estar
andando de lado, por exemplo. É assumido, também, que o compasso está
em um ponto fixo relativo ao corpo do usuário.
Os problemas encontrados na aplicação de PDR são: o erro cumulativo e a
imprecisão que sempre aumentam ao longo do tempo. O autor sugere uma fase de
correção da localização. Quando a distância entre medições absolutas do GPS é
menor que 500 metros, o erro da estimativa de localização ficou em torno de 10
metros. Assim, Beauregard e Haas (2006) propõem a utilização futura de técnicas
baseadas em rádio frequência em conjunto com PDR.
A Tabela 7 sumariza as informações coletadas sobre sistemas de localização
que usam navegação estimada.
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Tabela 7 ‒ Atributos de qualidade em sistemas que usam navegação estimada
Navegação estimada
Acurácia

Média
(PRATAMA; HIDAYAT, 2012)

Responsividade

Alta
(PRATAMA; HIDAYAT, 2012)

Cobertura

Média
(PRATAMA; HIDAYAT, 2012)

Adaptabilidade

Média
(PRATAMA; HIDAYAT, 2012)

Escalabilidade

Alta
(PRATAMA; HIDAYAT, 2012)

Custo e Complexidade

Baixa
(PRATAMA; HIDAYAT, 2012)

Obs.: Os níveis (Baixo, Médio, Alto), são baseados na Tabela 2.

2.4 Conclusão do capítulo
Com a revisão bibliográfica feita nesta seção, foi possível levantar algumas
propriedades que são inerentes aos sistemas de localização para ambientes
fechados. As informações coletadas serão utilizadas durante a escolha de uma
arquitetura de um sistema de localização para ambientes fechados que será feita na
próxima seção.
Existem muitas técnicas e sensores usados para a localização em ambientes
fechados, e cada um desses componentes possuem diferentes características.
Devido a essa grande quantidade de técnicas e sensores, soluções híbridas estão
sendo estudadas e são consideradas tendências (FARID et al., 2013). No capítulo 4,
um sistema de localização é descrito e construído levando-se em consideração
diferentes técnicas e sensores.
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3 METODOLOGIA PARA ESCOLHA ARQUITETURAL
Analisar um sistema antecipadamente durante o processo de desenvolvimento
é uma atividade importante, já que o tempo e custo de uma implantação podem ser
altos. O custo de correção de um erro encontrado durante o levantamento de
requisitos ou nas primeiras fases do design é muito menor do que encontrá-lo
durante os testes. A arquitetura é o produto da fase de design e seu efeito sobre o
projeto do sistema é profundo (CLEMENTS et al., 2003).
Durante a revisão bibliográfica, foi possível verificar a grande quantidade de
sensores e técnicas de localização existentes para ambientes fechados. A escolha
de uma técnica de localização em detrimento da outra deve levar em consideração,
também, os requisitos de negócio.
O processo de design arquitetural depende da experiência dos arquitetos, seu
passado educacional e o grau de inovação do sistema a ser desenvolvido (FALESSI;
CANTONE, 2011).
A Figura 5 descreve os seguintes passos do processo de design arquitetural:
1. Entendimento do problema: essa fase consiste em analisar o problema
extraindo as necessidades mais críticas da descrição do problema. Essa
fase se baseia em grande parte na análise de requisitos, focando nas
necessidades que são mais significantes do ponto de vista arquitetural. Isso
é feito determinando os atributos de qualidade do sistema a ser
desenvolvido, que juntamente aos objetivos do negócio, direcionarão as
decisões arquiteturais.
2. Encontrar a solução para o problema: essa fase consiste no processo de
tomada de decisão para atender as necessidades dos stakeholders, fazendo
a escolha arquitetural mais apropriada entre as alternativas existentes.
Nessa fase, as propriedades dos componentes e seus relacionamentos são
definidos.
3. Avaliar a solução: finalmente, é necessário decidir o quanto a arquitetura
escolhida resolve o problema. No contexto arquitetural, essa fase é a de
avaliação arquitetural.
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Figura 5 ‒ Processo de design arquitetural

Fonte: (FALESSI; CANTONE, 2011) - Adaptado

Neste capítulo será apresentada uma metodologia para escolha da melhor
técnica de localização. Após a apresentação da metodologia, um estudo de caso
será exposto. A metodologia proposta é composta por cinco fases, entre elas está a
fase de construção da árvore de utilidades do ATAM (Architecture Trade-off Analysis
Method).
O ATAM é um método de análise arquitetural que verifica quão bem a
arquitetura do sistema satisfaz objetivos particulares de qualidade. Ele, também,
fornece informações sobre interdependência dos atributos de qualidade (LIMA et al.,
2014).
A árvore de utilidades do ATAM é uma técnica top-down que provê a tradução
dos direcionadores do negócio do sistema em cenários concretos do sistema. A
Figura 6 é um exemplo da árvore de utilidades do ATAM. Ela ajuda a guiar as
decisões de design baseadas nos cenários e nos requisitos de qualidade concretos.
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Figura 6 – Exemplo de uma árvore de utilidades

Fonte: (KAZMAN et al., 2000) – Adaptado.

No método tradicional do ATAM, os stakeholders escolhem os atributos de
qualidade importante para o sistema como um todo.
Na abordagem proposta, os atributos de qualidades utilizados são os seis
critérios de desempenho inerentes de sistemas de localização de acordo com Farid
et al. (2013), apresentados durante o capítulo 2.

3.1 Metodologia proposta
A metodologia proposta para a escolha da melhor técnica de localização é
composta por cinco etapas (Figura 7).
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Figura 7 ‒ Etapas da metodologia proposta

Fonte: o Autor (2016)

As etapas com os seus respectivos artefatos de entrada e saída são expostos
nas Figuras Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 12.
Figura 8 – Etapa 1

Fonte: o Autor (2016)

Na primeira etapa, artigos da literatura são analisados tendo em vista os
atributos de qualidade que são importantes para o sistema em questão.
O resultado desta etapa são as alternativas possíveis para o problema.

Figura 9 – Etapa 2

Fonte: o Autor (2016)
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Na etapa 2, a árvore de utilidades é construída. Na metodologia proposta, a
árvore de utilidades tem o objetivo de representar os requisitos do sistema
separados por atributo de qualidade.

Figura 10 – Etapa 3

Fonte: o Autor (2016)

Na etapa 3, é feito um refinamento maior dos requisitos. O resultado é o
sistema desejado do ponto de vista dos níveis dos atributos de qualidade.
Figura 11 – Etapa 4

Fonte: O Autor (2016)

Na etapa 4, as Distâncias Manhattan entre o sistema desejado e as alternativas
são calculadas. O resultado são os sistemas que mais se aproximam do sistema
desejado.
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Figura 12 – Etapa 5

Fonte: O Autor (2016)

Na última etapa, os prós e contras das alternativas que mais se aproximam do
sistema desejado, são analisados para que seja feita a escolha final do sistema.

3.2 Estudo de caso
Um projeto foi escolhido para a aplicação da abordagem de escolha
arquitetural proposta por este trabalho.
O projeto, intitulado Part-Me, foi cadastrado no Santander Empreendedor e
está entre os 150 melhores projetos (Projeto Empreendedorismo, 2014).
O criador do projeto é Anderson Alves de Sousa, o qual concedeu uma
permissão escrita para citação do seu projeto neste trabalho (APÊNDICE F – Carta
de autorização).

3.2.1. Visão geral do sistema
O sistema tem o nome de Part-Me e é composto, basicamente, por um sistema
Web e um aplicativo para dispositivo móvel. O objetivo do sistema é o
compartilhamento de informações de vaga em estacionamentos.
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Os benefícios do sistema são:


Facilidade na localização de vagas;



Localizar o carro estacionado com maior facilidade;



Programa de fidelidade utilizando os check-ins e check-outs;



Envio de promoções aos clientes baseados na sua localização.

3.2.1.1. Requisitos do sistema
O sistema de localização funciona com base em um registro via smartphone ou
tablet. Quando o usuário estacionar em uma vaga, o sistema deve detectar esse
evento e atualizar a vaga com o status de ocupada. Da mesma forma, quando o
usuário retirar o carro, o sistema deve atualizar a vaga como desocupada.
As vagas desocupadas mais próximas serão informadas para usuários de
acordo com a sua localização.

3.2.2. Entendimento do problema
Do ponto de vista da localização em ambientes fechados, o problema consiste
em detectar, por meio do smartphone do usuário, que o carro está ocupando uma
determinada vaga no estacionamento. O sistema, também, deve saber a localização
de outros usuários próximos que desejam receber informações de vagas
desocupadas. Além disso, o sistema deve guiar o usuário para a vaga onde ele
deixou o carro.

3.2.3. Aplicação da metodologia
A próxima etapa é encontrar a melhor solução para o problema.
Para isso, as etapas da metodologia proposta são aplicadas.
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3.2.3.1. Mapeamento das alternativas com seus atributos de qualidade
Essa etapa foi feita durante o estado da arte. Nela, as principais técnicas de
sistema de localização foram mapeadas juntamente aos seus atributos de qualidade.

3.2.3.2. Construção da árvore de utilidades
A árvore de utilidades do ATAM é construída baseada apenas nos atributos de
qualidade relacionados a sistemas de localização (Figura 13).
No primeiro nível da árvore de utilidades, estão localizados os atributos de
qualidade mais gerais do sistema. No próximo nível são especificados os subfatores
do atributo de qualidade genérico. O atributo de qualidade mais genérico pode ser
dividido em diversos subfatores.
No último nível são colocados o requisito e o cenário de negócio que ilustra a
importância daquele subfator para o sistema a ser construído.
A árvore de utilidades apresenta os requisitos do sistema e os mapeia para a
respectiva propriedade arquitetural. Ela, também, apresenta um cenário, para o
requisito específico (BASS et al., 2003).
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Figura 13 ‒ Árvore de utilidades do sistema Part-Me

Fonte: o Autor (2016)

Durante a construção da árvore de utilidades, em conjunto com o dono do
projeto, todos os requisitos e cenários são, igualmente, importantes para ele.
A próxima etapa (adequação dos cenários e requisitos) visa validar os valores
dos atributos de qualidade que foram identificados na construção da árvore de
utilidades.
Durante a revisão bibliográfica, a definição utilizada do atributo de
adaptabilidade está relacionada à habilidade do sistema de lidar com mudanças no
ambiente. No requisito de adaptabilidade, utilizado na Figura 13, é considerado que,
quando o usuário está saindo do carro, ocorre uma mudança no ambiente e o
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sistema ainda deve conseguir efetuar a localização, sem ser influenciado por esta
ação.
3.2.3.3. Adequação dos requisitos e cenários
Os stakeholders adequam os requisitos, levando em consideração o que é
mais importante para o negócio.
No ATAM, a priorização dos cenários pode ser feita usando um ranking relativo
como “Alto”, “Médio”, “Baixo”. Esse tipo de associação é utilizada, pois,
normalmente, os stakeholders têm dificuldade em mensurar um cenário de forma
mais granular do que “Alto”, “Médio” e “Baixo” (KAZMAN et al., 2000).
Ao se refinar a árvore de utilidades, normalmente, leva a resultados
inesperados, como por exemplo, atributos de qualidade que antes não eram
considerados tão importantes, acabem se tornando importantes e vice-versa
(KAZMAN et al., 2000).
Normalmente, a priorização dos cenários da árvore de utilidades é feita em
duas dimensões:
1) A importância do cenário para o sucesso do sistema.
2) O grau de dificuldade para atingir o sucesso do cenário, na visão dos
arquitetos.
Na metodologia proposta, é feita uma discussão para cada um dos atributos de
qualidade, extraindo o nível do atributo. Com base nesse nível, é encontrada a
correspondência com a Tabela 2 (apresentada durante a revisão bibliográfica).
Basicamente a discussão servirá para:
1. Alinhar o entendimento dos cenários entre o arquiteto da solução e o
dono projeto.
2. Extração do nível dos atributos de qualidade.
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A Tabela 8 revela os cenários e a letra da discussão sobre o mesmo.
Tabela 8 ‒ Tabela de discussão dos atributos de qualidade do sistema
Atributo de qualidade

Requisito/Cenário

Discussão

Acurácia

O sistema deve estimar a localização do
dispositivo com no máximo 1 metro de erro,
importante no momento de localizar o veículo.

A

Responsividade

O sistema deve atualizar a posição do usuário
a cada 3 segundos, importante para
visualização no mapa.

B

Cobertura

O sistema deve funcionar em estacionamentos
de até 4000 vagas, estacionamentos com essa
dimensão são candidatos para a instalação.

C

Adaptabilidade

O sistema deve detectar que o usuário parou o
carro, importante para saber a vaga onde está
estacionado.

D

Escalabilidade

O sistema deve suportar 500 usuários tentando
estacionar ao mesmo tempo.

E

Custo e Complexidade

O sistema deve ter um custo baixo, importante
para o processo seletivo.

F

Fonte: o Autor (2016)

A. Na visão do dono do projeto, este é o cenário mais importante, pois, sem 1
metro de acurácia, não será possível estimar qual vaga o cliente estará
ocupando. O grande problema apontado pelo arquiteto é que, mesmo com uma
localização de um metro, será difícil estimar com precisão a localização a vaga
que o usuário está ocupando. O que acontece se o sistema estimar a vaga do
usuário de forma errada?
Além disso, foi identificado um trade-off com relação ao custo e complexidade
do sistema. Quanto mais preciso o sistema, mais caro e complexo ficará a
solução.
Uma possível alternativa exposta pelo arquiteto é prover ao cliente do
estacionamento uma lista de possíveis vagas em que o cliente estacionou e o
próprio cliente selecionará a vaga correta.
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O dono do projeto, antes de partir para uma solução de localização para
ambientes fechados, já havia estudado soluções baseadas em crowdsourcing.
A grande preocupação da solução baseada unicamente nas entradas dos
usuários é a margem de erro que poderia ocorrer. A solução de localização,
nesse caso, diminuiria as alternativas existentes, auxiliando o usuário e
obtendo as informações necessárias para ajudar os outros usuários.
Para esse nível de informação, uma acurácia de 1,5 a 5 metros é o suficiente.
Nível do atributo de qualidade (Acurácia): Média
B. Para atualizar o mapa de forma correta, três segundos é um intervalo de tempo
que o dono do projeto entende como satisfatório. A atualização do mapa
servirá como auxílio no momento de estacionar o carro (procurando uma vaga)
e encontrá-lo novamente.
Nível do atributo de qualidade (Responsividade): Média
C. O dono do projeto tem como objetivo instalar o sistema em centros comerciais
que possuem um grande número de vagas. Quanto maior a cobertura maior a
custo relacionado à infraestrutura.
Nível do atributo de qualidade (Cobertura): Média (escalável)
D. Inicialmente, a percepção do dono do projeto era que esse cenário necessitava
de um nível de adaptabilidade “baixo”. Porém, o sistema detectar que o carro
parou é imprescindível para que o sistema consiga estimar quais as possíveis
vagas que o usuário se encontra.
Um ponto importante que foi exposto para o dono do projeto, é o fato que esse
tipo de detecção pode ser feito utilizando outros meios, já presentes na maioria
dos dispositivos móveis, como o ActivityRecognitionApi. Essa API detecta a
atividade do usuário do dispositivo móvel por meio dos dados dos sensores
presentes nos smartphones, por exemplo, se o usuário está andando a pé, de
carro, de bicicleta ou se está parado (Google Activity Recognition API, 2016).
Nível do atributo de qualidade (Adaptabilidade): Alta
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E. De acordo com o dono do projeto, poderão existir 500 pessoas tentando
estacionar ou localizar o seu respectivo carro ao mesmo tempo. Esse número
requer um nível de escalabilidade alto, de acordo com a Tabela 2.
Nível do atributo de qualidade (Escalabilidade): Alta
F. Este projeto está participando de um processo de seleção em que o custo de
instalação e manutenção são critérios importantes. Devido a esse fator, o custo
deve ser baixo. Diferentemente dos outros atributos de qualidade, quanto mais
baixo o custo e complexidade, melhor é o sistema.
Nível do atributo de qualidade (Custo e complexidade): Baixo
3.2.3.4. Comparação com as alternativas
Após a extração dos requisitos, temos o nível dos atributos de qualidade
desejado para o sistema. O nível é representado na Tabela 9.
Tabela 9 ‒ Atributos de qualidade do sistema desejado
Sistema desejado
Atributos de qualidade
Acurácia
Responsividade
Cobertura
Adaptabilidade
Escalabilidade
Custo e Complexidade

Valor
Média
Média
Média
Alta
Alta
Baixo

Fonte: o Autor (2016)

Um problema encontrado ao tentar comparar as alternativas é a não utilização
de valores numéricos, dificultando o cálculo de similaridade entre as técnicas
existentes e o sistema desejado. O trabalho de WITTEN e FRANK (2005) declara
que, quando atributos nominais estão presentes, é necessário formular uma
“distância” entre diferentes valores daquele atributo.
A conversão para valores numéricos dos atributos “Alto”, “Médio” e “Baixo”,
serão feitos baseados na Tabela 10 e são, respectivamente, 10, 5 e 1. Esses valores
foram utilizados para manter uma escala linear entre os níveis dos atributos. A
Figura 14 é a representação visual do sistema desejado. Uma observação sobre a
representação gráfica é o atributo de “Custo e Complexidade”: quando o valor é
“Baixo”, o valor numérico desse atributo é 10. Já quando o valor é “Alto”, o valor

52

numérico é 1. Essa diferença é feita para visualizar quando um valor influencia
positivamente ou negativamente.
Tabela 10 ‒ Atribuição de valores numéricos conforme os atributos de qualidade

Nível do Atributo
Baixo*

Médio

Alto*

Acurácia

1

5

10

Responsividade

1

5

10

Cobertura

1

5

10

Adaptabilidade

1

5

10

Escalabilidade

1

5

10

10

5

1

Atributo

Custo e Complexidade

* No caso do atributo “Custo e complexidade”, o valor “Baixo” é atribuído um valor numérico 10. No
caso do valor “Alto”, é atribuído o valor numérico 1.

Fonte: o Autor (2016)

Figura 14 ‒ Gráfico que representa o sistema desejado pelo cliente

Sistema desejado

Custo e
Complexidade

Acurácia
10
8
6
4
2
0

Escalabilidade

Responsividade
Sistema desejado
Cobertura

Adaptabilidade

Fonte: o Autor (2016)

A próxima etapa é selecionar as técnicas mais próximas para comparação.
Calcular a distância entre dois exemplos quando existe apenas um atributo numérico
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é trivial: é calculada a diferença entre os dois valores de cada exemplo (WITTEN;
FRANK, 2005). Quando existem diversos valores numéricos, normalmente a
Distância Euclidiana ou a Distância Manhattan é utilizada (WITTEN; FRANK, 2005).
Para a metodologia proposta, será utilizada a Distância Manhattan. A
Distância Manhattan é calculada a partir da soma das diferenças entre x e y em
cada dimensão. A equação para o cálculo está representada na Equação 2.
Equação 2 – Cálculo da Distância Manhattan

Fonte: (WANG et al., 2007)

O resultado da aplicação do cálculo da Distância Manhattan para cada uma
das técnicas está representado na Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14. As
técnicas que estão mais próximas de atender os requisitos do sistema são aquelas
com o menor valor de distância.
Tabela 11 – Distância Manhattan para as técnicas de Triangulação
Triangulação
Valor
Técnica
24
AoA WiFi
29
ToA WiFi
29
TDoA WiFi
10
RSS WiFi
15
RSS Bluetooth
19
UwB ToA
Fonte: o Autor (2016)
Tabela 12 – Distância Manhattan para as técnicas de Proximidade
Proximidade
Valor
Técnica
15
IBeancon
4
Wi-Fi RSS
19
Baseado em Luz
27
Baseado em Som
Fonte: o Autor (2016)

54

Tabela 13 – Distância Manhattan para as técnicas de Análise de Cenário
Análise de cenário
Técnica
Wi-Fi Fingerprinting
Bluetooth Fingerprinting
Magnetômetro Fingerprinting

Valor
9
14
5

Fonte: o Autor (2016)

Tabela 14 – Distância Manhattan para a técnica de Navegação Estimada
Navegação estimada
Navegação estimada

10

Fonte: o Autor (2016)

As 5 técnicas que mais se aproximam do sistema desejado (utilizando o cálculo
da Distância Manhattan nos atributos de qualidade) estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Técnicas de localização e a respectiva Distância Manhattan
Técnica
Proximidade Wi-Fi RSS
Magnetômetro Fingerprinting
Wi-Fi Fingerprinting
Triangulação RSS WiFi
Navegação estimada

Distância
Manhattan
4
5
9
10
10

Fonte: o Autor (2016)

A partir deste grupo menor de técnicas, o próximo passo é analisar os pontos
positivos e negativos dessas técnicas para a escolha final.
A Figura 15 representa a técnica de triangulação baseado na intensidade do
sinal Wi-Fi.
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Figura 15 – Gráfico da técnica de triangulação RSSI Wi-Fi
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Acurácia
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RSS WiFi
Cobertura

Adaptabilidade

Fonte: o Autor (2016)

Vantagens:
 Por utilizar a intensidade do sinal Wi-Fi, é possível utilizar roteadores do
ambiente.
 Não é necessário um mapeamento prévio do ambiente.
Desvantagens:
 São necessários pelo menos 3 pontos de acesso Wi-Fi visíveis.
 Para melhor triangulação, os pontos de acesso não podem estar
obstruídos (LOS).
A Figura 16 representa a técnica de proximidade baseada na intensidade do
sinal Wi-Fi.
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Figura 16 – Gráfico da técnica de Proximidade Wi-Fi RSS
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Fonte: o Autor (2016)

Vantagens:
 Por utilizar a intensidade do sinal Wi-Fi, é possível utilizar a infraestrutura
do ambiente.
 Não é necessário um mapeamento prévio do ambiente.
Desvantagens:
 Acurácia é muito baixa.

A Figura 17 representa a técnica de fingerprinting baseada na intensidade do
sinal Wi-Fi.

57

Figura 17 – Gráfico da técnica de análise de cenário Wi-Fi Fingerprinting
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Fonte: o Autor (2016)

Vantagens:
 Por utilizar a intensidade do sinal Wi-Fi, é possível utilizar a infraestrutura
do ambiente.
Desvantagens:
 É necessário um mapeamento do ambiente.

A Figura 18 representa a técnica de fingerprinting baseado nos campos
magnéticos do ambiente.
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Figura 18 – Gráfico da técnica de análise de cenário Magnetômetro Fingerprinting
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Fonte: o Autor (2016)

Vantagens:
 Nenhum custo com infraestrutura, pois utiliza as informações do campo
magnético presente no local.
Desvantagens:
 É necessário um mapeamento do ambiente.

A Figura 19 representa a técnica de navegação estimada.
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Figura 19 – Gráfico da técnica de Navegação estimada
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Fonte: o Autor (2016)

Vantagens:
 Não depende de nenhuma infraestrutura externa, pois utiliza os sensores
inerciais presentes na grande maioria dos smartphones.
Desvantagens:
 Acurácia diminui no decorrer do tempo, pois o erro é cumulativo.
 Necessita da informação de ponto de partida, sendo necessária outra
técnica para prover essa informação.
 O carro pode influenciar no campo magnético.

3.2.3.5. Escolha da alternativa
Após apresentação e a discussão das alternativas com o dono do projeto, uma
delas deve ser escolhida.
A aplicação da Distância Manhattan ajudou na filtragem das alternativas,
resultando naquelas que mais se ajustam ao sistema que o dono do projeto procura.
Uma alternativa para a escolha final seria escolher a alternativa com a menor
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distância. A recomendação da metodologia proposta é que seja feita uma etapa de
comparação dos pontos positivos e negativos das técnicas com menor Distância
Manhattan.
O objetivo da etapa de comparação de é munir o arquiteto e o dono do projeto
de mais informações relevantes para a tomada de decisão.
Tendo em vista as vantagens e desvantagens, a técnica escolhida foi a
triangulação Wi-Fi pelos seguintes motivos:
1. Apesar da necessidade de, pelo menos, três PAs visíveis para a
triangulação do alvo, essa técnica não precisa de mapeamento do ambiente
(eliminando as técnicas baseadas em análise de cenário).
2. A técnica de Proximidade Wi-Fi RSS, apesar de ser a técnica com a menor
Distância Manhattan, possui um baixo nível de acurácia.
3. A técnica de Navegação Estimada necessita de outra técnica para estimar o
ponto inicial, aumentando a complexidade e o custo de sua implantação.
Uma observação importante está relacionada ao risco de não escolher a
técnica mais próxima em relação à distância Manhattan. Ao escolher a técnica
triangulação Wi-Fi, ao invés da técnica de proximidade Wi-Fi, está se atribuindo uma
preferência a alguns atributos de qualidade em relação a outros. Neste caso, é
possível observar na Tabela 16 que, ao escolher a Triangulação RSS Wi-Fi, está se
optando por priorizar o atributo de acurácia, em detrimento dos atributos de
adaptabilidade e escalabilidade.
Tabela 16 – Comparação entre as alternativas
Atributos de qualidade
Acurácia
Responsividade
Cobertura
Adaptabilidade
Escalabilidade
Custo e Complexidade
Fonte: o Autor (2016)

Sistema desejado
5
5
5
10
10
10

Triangulação RSS WiFi Proximidade Wi-Fi RSS
5
1
5
5
5
5
5
10
5
10
10
10
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3.3 Conclusão do capítulo
Existem muitas técnicas de localização, porém a escolha da melhor técnica
para um problema de localização específico requer uma análise dos diversos
atributos de qualidade envolvidos em conjunto com os requisitos de negócio.
A metodologia proposta tem como objetivo auxiliar na escolha da melhor
técnica de localização, levando em consideração os atributos de qualidade inerentes
de qualquer sistema de localização.
Na etapa de comparação entre as alternativas, com a utilização dos atributos
de qualidade e a Distância Manhattan, foi possível restringir o número de técnicas
analisadas entre as cinco técnicas que mais se aproximavam do sistema desejado.
A restrição do número de técnicas não excluiu a análise dos pontos positivos e
negativos das técnicas restantes, porém facilitou essa análise, diminuindo o escopo
da atividade.
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4 DEFINIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA
Um dos objetivos propostos por este trabalho é o desenvolvimento de um
sistema de localização para ambientes fechados flexível. Neste capítulo, o sistema
proposto será detalhado e construído.
O objetivo da aplicação é a localização em ambientes fechados com a
possibilidade da troca entre diferentes técnicas de localização, utilizando-se o
mesmo mecanismo de localização.
Todas as aplicações investigadas durante a revisão bibliográfica utilizam
apenas uma técnica de localização. Levando em consideração a grande quantidade
de técnicas e sensores existentes, um sistema que possibilite mudar a técnica e os
sensores usando o mesmo mecanismo de localização, facilita a sua utilização em
diferentes cenários.
4.1 Escopo do sistema
Para a construção desse sistema, utilizaremos como base o modelo genérico
proposto por Zhang et al., (2010).
A aplicação será desenvolvida para ambiente Android e utilizará duas técnicas
distintas de localização.
Haverá uma interface que utilizará a técnica de análise de cenário e outra
interface para a técnica de proximidade. As duas interfaces utilizarão o mesmo
mecanismo de localização, apenas a estratégia das técnicas mudará.
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4.2 Funcionamento da aplicação
A aplicação é composta por três interfaces para interação com usuário. A
Figura 20 mostra as telas da aplicação.
Figura 20 – Protótipo das telas

Quando o usuário clicar no botão “Mapeamento Fingerprint” (1), ele será
redirecionado para uma tela, em que uma imagem, que representa a planta baixa do
local a ser mapeado, deverá ser escolhida (2). Após a escolha da imagem, o usuário
é redirecionado para a tela de mapeamento (3).
Na tela de mapeamento (3), o usuário executará a fase offline da técnica de
Fingerprint, montando um mapa RSSI do ambiente monitorado. Após o
mapeamento, clicando no botão “Fase Online Fingerprint” (4) o usuário é
redirecionado para a tela de escolha do mapa (5). Após a escolha, a próxima tela
realizará a fase online de localização (6).

64

4.2.1. Fingerprint ‒ fase offline
O mapa RSSI é uma base de dados de coordenadas físicas do ambiente,
associadas com a intensidade de sinal Wi-Fi de todas os PAs observadas no
respectivo ponto. Basicamente, as informações do mapa têm o seguinte formato
, sendo x e y as coordenadas da localização em que as informações
foram gravadas e RSSI é a intensidade do sinal dos diferentes PAs observados
naquele ponto.
A Figura 21 representa a captura dos dados RSSI e a gravação destes
juntamente à coordenada de localização.

Figura 21 ‒ Fase offline da técnica Fingerprint

Fonte: CHEN et al., 2013 – Adaptado.

Para a criação do mapa RSSI, o usuário deve andar pelo ambiente a ser
mapeado e explicitamente cadastrar pontos no mapa, guardando tanto as
coordenadas físicas (ponto x e y da planta baixa do ambiente) quanto os valores
RSSI de todos os PAs visíveis.
Os passos a serem feitos para mapeamento do ambiente são:
1.

Usuário escolhe o mapa da sua galeria de imagens: o usuário deve fotografar a
planta baixa do ambiente que ele deseja mapear. Não necessita ser,
necessariamente, a planta baixa, podendo ser uma imagem que representa o
ambiente.
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2.

Usuário se posiciona em um ponto do mapa que deseja mapear: Esse será o
local do primeiro ponto Fingerprint do mapeamento.

3.

Usuário clica no ponto do mapa onde ele se encontra: clicando no ponto do
mapa onde o usuário se encontra, a aplicação guardará aquela coordenada da
imagem, que, posteriormente, será associada com as informações RSSI
coletadas, formando um ponto Fingerprint.

4.

Usuário clica em “Mapear Roteadores”: nesse momento, a aplicação grava na
base de dados a intensidade do sinal Wi-Fi de todos os pontos de acesso
visíveis e os associa às coordenadas escolhidas.

5.

Caso o usuário deseje mapear mais um ponto, deve se posicionar em outro
local no mapa.

4.2.2. Fingerprint ‒ fase online
Na fase online, os dados coletados na fase offline são lidos e utilizados na
estimativa de localização do usuário.
Para o cálculo de localização, é necessária a utilização de algum algoritmo,
seja ele determinístico ou probabilístico, assim como discutido na seção 2.3.2.
Neste trabalho, foi escolhido o método determinista NNSS (Nearest Neighbour
in Signal Space), o mesmo aplicado por BAHL e PADMANABHAN (2000).
No método de localização escolhido, as RSSIs dos sinais de cada um dos PAs
de um ambiente observado pelo dispositivo cliente formam um vetor de atributos. No
mapa, cada ponto de localização é representado por um vetor gerado por meio das
médias de um conjunto de medidas obtidas naquela posição. Assim, na fase online,
são calculadas as distâncias euclidianas entre o vetor observado no momento atual
e cada um dos vetores das diferentes posições que formam o mapa. A estimativa do
sistema é a posição, cuja distância calculada tenha sido a menor. A Figura 22
mostra o processo realizado durante a Fase Online.
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Figura 22 ‒ Diagrama do processo para obtenção da localização atual

Fonte: o Autor (2016)

No terceiro passo do fluxo, deve-se “Calcular distância entre o valor atual e o
valor da base”. Nesse ponto é necessária uma função para calcular a distância
euclidiana entre a intensidade RSSI gravada na base e os valores RSSI atualmente
observados pelo cliente. A fórmula para o cálculo da distância euclidiana é mostrada
na Equação 3.
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Equação 3 ‒ Cálculo da distância euclidiana

O algoritmo em Java para o cálculo da distância é mostrado na Figura 23.

Figura 23 ‒ Algoritmo em Java para cálculo da distância euclidiana

4.2.3. Proximidade ‒ fase de mapeamento
Quando o usuário “pressionar” o botão “Mapeamento Proximidade”, será
redirecionado para uma tela onde uma imagem que representa a planta baixa do
local a ser mapeado deve ser escolhida. A imagem da planta baixa já deve estar
inserida no dispositivo do usuário.
A diferença entre a fase de mapeamento Fingerprint e Proximidade está na
informação que será obtida do ambiente e salva no banco de dados. No caso do
mapeamento proximidade, haverá, apenas, um PA capturado por ponto do mapa.
Dessa forma, podemos reutilizar o modelo físico da técnica de Fingerprint.
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4.2.4. Proximidade ‒ fase online
Assim como na fase online da técnica de fingerprint, os dados coletados na
fase offline são utilizados para o cálculo da posição do usuário.
O algoritmo utilizado para a técnica de proximidade é mais simples. Dado dos
pontos mapeados A e B, com intensidade de sinal X e Y respectivamente. Se a
intensidade X > Y, o alvo está localização do ponto A, caso contrário, o alvo está
localizado em Y.
Figura 24 ‒ Fase Online da técnica de proximidade

Fonte: o Autor (2016)

É possível fazer variações no algoritmo de proximidade, levando-se em
consideração a fórmula de perda de sinal em relação à distância. Porém, para
exemplificar a troca do mecanismo de localização, o algoritmo mais simples já é o
suficiente.
4.2.5. Modelo de dados
Analisando o escopo da aplicação, as entidades a serem utilizadas no
desenvolvimento da aplicação são:


Mapa: entidade responsável por guardar o nome do mapa a ser utilizado e a
sua imagem.
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FingerprintPoint:

entidade

responsável

por

guardar

informações

das

coordenadas no mapa.


RSSI: entidade responsável por guardar as informações de Mac address e
intensidade do sinal Wi-Fi dos PAs.

A Figura 25 mostra o modelo físico criado a partir das entidades.
Figura 25 ‒ Modelo Físico criado para a aplicação

Fonte: o Autor (2016)

A Tabela 17, Tabela 18, e Tabela 19 descrevem as entidades e os atributos do
modelo de dados.
Tabela 17 – Informações da entidade Mapa
Entidade: Mapa
Atributo

Domínio

Tamanho

Nome

Texto

255

Imagem

Blob

-

Descrição
Nome do mapa informado ao se cadastrar um
novo ambiente. É a chave da entidade.
Imagem do ambiente.

70

Tabela 18 – Informações da entidade Fingerprint_point
Entidade: Fingerprint_point
Atributo

Domínio

Tamanho

Descrição

Id

Int

-

Chave da entidade fingerprint_point.

Posx

Double

-

Posição do ponto mapeado no eixo x.

Posy

Double

-

Posição do ponto mapeado no eixo y.

Mapa_nome

Texto

255

Relacionamento com a chave da entidade Mapa.

Tabela 19 – Informações da entidade RSSI
Entidade: Rssi
Atributo

Domínio

Tamanho

Id

Int

-

Mac_address

Texto

255

Valor

Int

-

Fingerprint_point_id

Int

-

Descrição
Chave da entidade RSSI
Identificação do PA.
Valor da intensidade do sinal do PA
correspondente.
Relacionamento com a entidade
fingerprint_point

4.2.6. Mecanismo de localização
Para criar um mecanismo de localização que possua a habilidade de trabalhar
com diferentes técnicas e sensores, é necessário analisar as principais
características de um sistema de localização.
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Com exceção da técnica de navegação estimada, as outras abordagens de
localização levantadas durante a revisão bibliográfica têm uma fase de preparação
em que alguma informação do ambiente necessita ser salva em um banco de dados.
A informação armazenada durante a fase de preparação é totalmente dependente
da técnica de localização usada (Tabela 20).

Tabela 20 ‒ Informações coletadas na fase offline para cada técnica
Técnica de localização

Triangulação

Informação coletada durante a preparação
Posição de todos os emissores de sinal. Essa informação é necessária
para os cálculos de triangulação.
As posições dos transmissores de sinais são necessárias, juntamente
ao ID deste. Durante a fase de localização, a posição do alvo é

Proximidade

determinada pela atenuação de sinal entre o emissor e o alvo. Quando
a intensidade do sinal de um transmissor é forte, o alvo está localizado
mais próximo deste transmissor.
É necessário um mapeamento de todos os pontos do ambiente

Análise de cenário

monitorado. Cada ponto possui a intensidade do sinal de todos os
transmissores visíveis.
Não é necessário nenhum tipo de informação, porém a posição inicial

Navegação estimada

do alvo precisa ser conhecida, caso contrário não é possível localizar o
alvo. Normalmente a navegação estimada é aplicada com o apoio de
outra técnica de localização.

Apesar da heterogeneidade das técnicas, o processo de localização é o
mesmo, independente da técnica e sensor utilizado. O processo de localização está
representado pela Figura 26.
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Figura 26 ‒ Processo de localização

Fonte: (ZHANG et al., 2010) adaptado

A primeira fase do processo de localização consiste em medir os sinais do
ambiente. Após a medição, os sinais provenientes do ambiente são enviados para
uma segunda fase, em que a posição do alvo é calculada.
Durante esse processo, algumas propriedades destes sinais, como tempo de
chegada, intensidade do sinal e direção são medidas pelos sensores. Essas
informações serão utilizadas na segunda fase. Trilateração e triangulação são as
abordagens mais comuns para o cálculo da posição do alvo (ZHANG et al., 2010).

Figura 27 – Processo de localização com atualização da UI
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Fonte: elaborado pelo autor baseado no modelo de (ZHANG et al., 2010).

Aplicando o processo de localização em uma aplicação para dispositivos
móveis, adicionaremos uma terceira fase, que atualiza a interface do usuário
baseado na sua posição (Figura 27).
Tabela 21 – Etapas do processo de localização

Primeira fase:
Medição do Sinal

Segunda fase:
Cálculo da posição

Nessa etapa, os sinais são transmitidos pelo emissor de
sinal (e.g. ponto de acesso Wi-Fi) e capturados pelo alvo
(e.g. smartphone). Propriedades como tempo de chegada
ou intensidade do sinal serão usadas na próxima fase para
cálculo da posição do alvo.
Na segunda fase, a posição do alvo será calculada baseada
nos parâmetros recebidos da primeira fase. O algoritmo
usado depende do sinal recebido e da posição dos pontos
de referência (e.g. posição dos pontos de acesso).

Terceira fase:
Atualizar interface
do usuário

Responsável por atualizar a interface do usuário.

Fonte: o Autor (2016)

Baseado no processo de localização da Figura 27, um mecanismo de
localização genérico, foi construído, utilizando design orientado a objetos. A
Figura 28 representa o modelo criado:
Figura 28 – Modelo de localização Orientado a Objetos
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Fonte: o Autor (2016)

O mecanismo de localização é composto por duas classes abstratas e duas
interfaces:


LocalizationPhase: classe responsável por fazer a chamada dos métodos

de cada classe na ordem correta. O método locate faz a chamada dos métodos
dos outros objetos (SignalListener, PositionCalculator, UIUpdater), que foram
passadas durante a construção do objeto. Nessa classe, o padrão de design
Template Method (GAMMA et al., 1994) é usado. O padrão de design Template
define o esqueleto de um algoritmo dentro de um método, transferindo algumas
funcionalidades para as subclasses, permitindo que as subclasses às
redefinam, sem alterar a estrutura do algoritmo.


SignalListener: interface que sinaliza a responsabilidade de obter o sinal

do ambiente de acordo com a técnica utilizada. A obtenção do sinal do
ambiente varia de acordo com o contexto (Wi-Fi, Bluetooth, Sensores inerciais).


PositionCalculator: essa classe possui o método calculate, responsável

por calcular a posição do alvo baseado em uma lista de objetos que
implementam a interface Signal. Nessa classe, o padrão de design Strategy
(GAMMA et al., 1994) é usado. A classe concreta do tipo PositionCalculator
usa o algoritmo para o cálculo da posição, que pode variar entre trilateração,
NNSS, proximidade etc. O padrão Strategy está associado a necessidade de
variação entre diferentes algoritmos que seguem uma interface comum.
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UIUpdater: interface que a classe responsável pela atualização da

interface do usuário deve implementar.
Para cada técnica de localização, novas classes devem ser criadas que
estendam o mecanismo de localização genérico.
No caso da técnica de Wi-Fi fingerprinting, deve ser criada uma classe (e.g.
WifiFingerprintingPositionCalculator) que estende a classe PositionCalculator. Nessa
classe ficará codificado o cálculo responsável por encontrar o ponto onde o alvo está
localizado (que neste caso é o algoritmo NNSS). A Figura 29 mostra parte da classe
codificada.
Figura 29 – Classe específica da técnica Wi-Fi Fingerprinting

Fonte: o Autor (2016)

O código-fonte completo do mecanismo de localização se encontra no
Apêndice A.
4.2.6.1. Contexto de localização
Uma das contribuições atribuídas ao mecanismo de localização durante o
Capítulo 1, foi a troca de técnicas e sensores em momento de execução baseado no
contexto.
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Para realizar essa atividade, o mecanismo de localização, deve identificar a
necessidade de troca das classes que executam a localização. A abordagem
escolhida para efetuar essa ação foi a adição de um outro componente genérico
(ContextDetector).
A classe, que implementa a interface ContextDetector identifica (com base
nos sinais provenientes do ambiente) se é necessário a troca dos outros
componentes do mecanismo. No caso da aplicação construída, existem duas
possibilidades de mudança:

1. Utilizar o algoritmo de cálculo da posição (PositionCalculator), baseado
em Fingerprinting.
2. Utilizar o algoritmo de cálculo da posição baseado em Proximidade.
A Figura 30 representa o diagrama de classes do mecanismo de localização,
enquanto a Figura 31 mostra o fluxo do mecanismo com a adição da etapa de
detecção do contexto.
Figura 30 – Adição do componente ContextDetector no mecanismo de localização

Fonte: o Autor (2016)
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Figura 31 – Adição da etapa de Detecção do contexto no mecanismo de localização

Fonte: elaborado pelo autor baseado no modelo de (ZHANG et al., 2010).

Após a primeira fase (Medição do sinal), os sinais do ambiente são enviados
para uma etapa de detecção do contexto. Nessa etapa, um algoritmo avalia qual a
técnica de localização será utilizada na segunda fase (cálculo da posição). A Figura
32 é a representação do algoritmo utilizado neste trabalho para detecção do
contexto.
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Figura 32 – Algoritmo para detecção do contexto

Fonte: o Autor (2016)
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4.3 Conclusão do capítulo
Durante a revisão bibliográfica, foi possível identificar que existem muitas
técnicas e sensores utilizados para a localização em ambientes fechados. A escolha
da melhor técnica e do sensor depende do contexto que a aplicação será utilizada.
Neste capítulo, um sistema de localização que possibilita a utilização de
diferentes técnicas de localização foi apresentado, baseando-se no modelo genérico
proposto por (ZHANG et al., 2010). Como a escolha de uma técnica específica
depende do contexto, uma etapa de detecção de contexto foi adicionada. Nessa
etapa, os sinais provenientes do ambiente são analisados e a escolha da técnica de
localização é efetuada. Posteriormente, a técnica escolhida é utilizada durante a
fase de localização.
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5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção, os resultados da Metodologia de Escolha Arquitetural (Capítulo 3)
e da Aplicação de Localização (Capítulo 4), são avaliados.

5.1 Avaliação da metodologia de escolha arquitetural
De acordo com o trabalho de Tofan et al., (2013), as principais dificuldades na
tomada de decisões arquiteturais são:
a) Dependência com outras decisões devem ser levadas em consideração;
b) A decisão pode causar grande impacto no negócio;
c) A decisão pode causar consequências negativas;
d) Faltam decisões similares feitas anteriormente para comparação;
e) Necessidade de muito esforço;
f) Trade-offs entre os atributos de qualidade.

Na Tabela 22, é apresentado como a metodologia proposta lida com essas
dificuldades.
Outro dado importante levantado pelo trabalho refere-se ao fato de que boas
decisões arquiteturais, normalmente, envolvem números maiores dos seguintes
itens:
a) Número de alternativas consideradas no início do processo de decisão.
b) Número de alternativas estudadas por um período de tempo.
c) Número de atributos de qualidade analisados.
Na metodologia proposta, tanto o número de alternativas quanto o número de
atributos de qualidade analisados dependem da possibilidade de extraí-los dos
trabalhos da literatura.
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Tabela 22 – Principais dificuldades na tomada de decisão arquitetural

Principais dificuldades

Metodologia proposta

(TOFAN et al., 2013)

A construção da árvore de utilidades ajudou a
Dependências com outras
decisões devem ser levadas em
consideração.

listar

os

cenários

requisitos
de

juntamente

negócio,

com

ajudando

os
no

direcionamento da decisão, tendo em vista os
atributos de qualidade selecionados.
Fazer a conexão do atributo de qualidade com

A decisão pode causar grande
impacto no negócio.

um cenário de negócio visa tomar as melhores
decisões do ponto de vista de negócio.
A discussão durante a comparação com as

A decisão pode causar
consequências negativas

alternativas tem o objetivo de minimizar as
consequências negativas da decisão.
A

metodologia

proposta
Faltam decisões similares feitas
anteriormente para comparação.

neste

de

escolha

trabalho

se

arquitetural
baseia

nos

atributos de qualidade extraídos de artigos,
em que a solução já é aplicada e, até certo
grau, testada.
O maior esforço na metodologia aplicada foi o

Necessidade de muito esforço de
pensamento e análise

levantamento dos atributos de qualidade, feito
durante a revisão bibliográfica.
Um dos resultados da fase de adequação dos

Trade-offs entre os atributos de
qualidade

Requisitos e Cenários é a análise dos Tradeoffs entre os requisitos e seu impacto do ponto
de vista do negócio.

Fonte: o Autor (2016)
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Durante a aplicação da metodologia, são realizadas algumas discussões,
representadas na Figura 33.
Figura 33 – Discussões realizadas durante a metodologia proposta

Fonte: o Autor (2016)

Durante a etapa de construção da árvore de utilidades, há uma discussão com
o dono do projeto com o objetivo de fazer o levantamento de requisitos inicial do
projeto, tendo em vista os atributos de qualidade de sistemas de localização para
ambientes fechados. O resultado da discussão é a árvore de utilidades construída.
Na etapa de adequação dos requisitos e cenários, é feita uma discussão com o
dono do projeto com o objetivo de obter o valor do atributo de qualidade ideal para o
negócio. A construção da árvore de utilidades (na fase anterior) funciona como um
direcionador, fazendo a ligação entre um requisito e um cenário real.
Já na etapa de Comparação com as Alternativas, o nível do atributo (baixo,
médio, alto) é transformado em um valor numérico. Isso é feito para que seja
possível aplicar o cálculo da Distância Manhattan entre os sistemas existentes e o
sistema ideal. Essa etapa restringiu a decisão entre as cinco técnicas mais próximas
do sistema desejado, facilitando a escolha da alternativa. Ainda nesta etapa, é feita
uma discussão dos prós e contras de cada técnica, com o objetivo de efetuar a
escolha da técnica que melhor atenda aos requisitos.
Na última etapa, após a escolha da alternativa, os riscos da decisão são
expostos. No estudo de caso realizado, a escolha da triangulação Wi-Fi ao invés da
proximidade Wi-Fi (sistema com menor distância Manhattan em relação ao sistema
desejado), representa a priorização do atributo acurácia em relação ao atributo de
adaptabilidade e escalabilidade.
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Um ponto de atenção em relação aos atributos de qualidade é se esses
atributos serão atingíveis após a construção do sistema desejado, já que os níveis
desses atributos foram extraídos baseados nos resultados dos testes nas condições
específicas descritas nos artigos.

5.2 Avaliação da aplicação de localização
A avaliação da aplicação de localização foi baseada na sua capacidade de
realizar as ações seguintes:
a) Novas técnicas e sensores podem ser adicionados, porém o motor de
localização permanece o mesmo.
O mecanismo de localização possibilitou a adição de técnicas diferentes,
usando as classes e interfaces propostas. O algoritmo da técnica de
proximidade é implementado pela classe WifiProximityPositionCalculator, já o
algoritmo

da

técnica

de

fingerprinting

é

implementado

pela

classe

WifiFingerprintPositionCalculator. As duas classes estendem a classe abstrata
PositionCalculator. O código-fonte está localizado no APÊNDICE A – Código fonte
do mecanismo de localização na aplicação Android.

Novas técnicas e sensores podem ser adicionados, a partir da criação de
novas classes que implementam as abstrações criadas, podendo assim serem
utilizadas pelo mecanismo de localização.
b) Troca de técnicas e sensores em momento de execução baseado no
contexto.
Utilizando

uma

regra

para

identificar

a

mudança

de

contexto

(implementado na classe ContextDetectorRule), foi possível mudar a técnica
utilizada em tempo de execução.
O teste realizado consistiu nos seguintes passos:
1. Mapeamento de uma parte do ambiente com a técnica de fingerprinting.
2. Mapeamento de outra parte do ambiente com a técnica de proximidade.
3. Durante a fase a online, o mecanismo de busca, a partir dos dados de
intensidade do sinal e MAC address, escolhe a técnica a ser localizada.
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A Figura 34, mostra a fase de mapeamento do ambiente.
Figura 34 – Mapeamento do ambiente utilizando duas técnicas de localização

Fonte: o Autor (2016)

A evidência do teste de mudança de contexto está disponível no
APÊNDICE E – Evidência do teste da mudança de contexto.
c) A mesma aplicação pode prover mais de uma solução de localização.
Utilizando o mesmo mecanismo de localização, a aplicação proposta
utiliza duas técnicas distintas de localização (Fingerprinting e Proximidade).
Durante a aplicação dos testes (Apêndices B, C e D), foi feito um
mapeamento do ambiente específico para a técnica de Proximidade e outro
mapeamento para a técnica de Fingerprinting.
Posteriormente, durante a Fase Online de localização, o mesmo
mecanismo de localização foi utilizado na codificação (Apêndice A).

85

6 CONCLUSÃO
Este capítulo tem o objetivo de apresentar a conclusão da pesquisa realizada,
as contribuições atingidas abordadas pelo autor e sugestões de trabalhos futuros.
6.1 Considerações finais
O capítulo 2 apresentou diferentes técnicas e sensores que podem ser
utilizados em um sistema de localização para ambientes fechados. Baseado nesse
conhecimento, este trabalho propôs uma metodologia para escolha arquitetural de
sistemas de localização para ambientes fechados.
A metodologia apresentada no capítulo 3 leva em consideração os atributos de
qualidade inerentes de qualquer sistema de localização, sendo eles: acurácia,
cobertura, responsividade, adaptabilidade, escalabilidade, custo e complexidade
(FARID et al., 2013).
Durante o capítulo 4 um sistema de localização para ambientes fechados
flexível foi descrito e construído. A flexibilidade do sistema proposto está baseada
nas seguintes características do sistema:
a) Novas técnicas e sensores podem ser adicionados, porém o motor de
localização permanece o mesmo;
b) Possibilidade de efetuar a troca de técnicas e sensores no momento de
execução, baseado no contexto;
c) A mesma aplicação pode prover mais de uma solução de localização.
Tendo-se em vista que cada técnica possui pontos fortes e fracos, uma
vantagem do sistema proposto é a possibilidade de alternar o algoritmo de
localização, dependendo do contexto.

6.2 Contribuições da pesquisa
Apoiando-se no trabalho de Farid et al., (2013), este trabalho propõe que a
escolha de um sistema de localização para ambientes fechados não deva levar em
consideração apenas o atributo de acurácia, mas também a relação de Trade-off
existente entre todos os atributos.
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Uma contribuição deste trabalho é a metodologia para a escolha arquitetural
proposta no capítulo 3. Essa metodologia pode ser aplicada durante a escolha de
uma técnica de localização para ambientes fechados, aumentando as chances de
selecionar uma técnica que atenda aos requisitos do negócio.
Ainda no capítulo 3, foi realizado um estudo de caso em que a metodologia
proposta foi aplicada. Após identificar o nível dos atributos de qualidade do sistema
ideal, foi feito um cálculo da Distância Manhattan entre os atributos dos sistemas
existentes. Essa etapa possibilitou diminuir as alternativas possíveis em apenas
cinco técnicas, ao invés de quatorze analisadas inicialmente.
No capítulo 4, uma aplicação de localização foi construída, tendo como base o
modelo de localização proposto por Zhang et al., (2010). Durante o desenvolvimento
da aplicação, uma evolução do modelo foi proposta. Essa evolução consistiu na
adição de uma fase de detecção do contexto.
A detecção do contexto possibilitou realizar a troca dinâmica da técnica de
localização, baseado nos sinais capturados do ambiente, fazendo com que a
aplicação de localização pudesse utilizar mais de uma técnica de localização.
6.3 Trabalhos futuros
A busca por sistemas de localização para ambientes fechados vêm crescendo,
assim como as pesquisas relacionadas a esse tema (PARK et al., 2016).
A seguir, são propostos trabalhos futuros que podem se apoiar na pesquisa
deste trabalho:
a) Evolução do mecanismo de localização utilizado neste trabalho, utilizando
múltiplas técnicas de localização em um mesmo contexto com o objetivo de
melhorar a acurácia do sistema;
b) Mapeamento dos atributos de qualidade (acurácia, responsividade,
cobertura, adaptabilidade, escalabilidade, custo e complexidade) de outros
sistemas de localização existentes, melhorando o processo de escolha da
melhor técnica de localização;

87

c) Utilização das informações de localização em ambientes fechados nas
APIs públicas, como Google Maps, facilitando a criação de serviços
baseados em localização.
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APÊNDICE A – Código fonte do mecanismo de localização na aplicação Android

Classe LocalizationPhase
package com.edu.indoortrace.localizacao;
import java.util.List;
import
import
import
import
import

com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator.Position;
com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator.PositionCalculator;
com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener.Signal;
com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener.SignalListener;
com.edu.indoortrace.localizacao.uiupdater.UIUpdater;

public abstract class LocalizationPhase {
private static final String TAG = "FASEONLINELOCALIZACAO";
public LocalizationPhase(SignalListener signalListener, PositionCalculator
positionCalculator, UIUpdater uiUpdater) {
this.signalListener = signalListener;
this.positionCalculator = positionCalculator;
this.uiUpdater = uiUpdater;
}
/**
* Interface responsável por obter o sinal atual de acordo com a estratégia
* da classe concreta
*/
private SignalListener signalListener;
/**
* Interface responsável por utilizar um algoritmo de localização, de acordo com
* a estratégia da classe concreta
*/
private PositionCalculator positionCalculator;
/**
* Interface responsável por atualizar a UI de acordo com a estratégia da classe
concreta
*/
private UIUpdater uiUpdater;
public final void locate(){
List<? extends Signal> signal = this.signalListener.getSignal();
Position posicaoAtual = this.positionCalculator.calculate(signal);
this.uiUpdater.updateUI(posicaoAtual);
}
}

Interface SignalListener
package com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener;
import java.util.List;
public interface SignalListener {
List<? extends Signal> getSignal();
}
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Classe WiFiSignalListener
package com.edu.indoortrace.localizacao.concreto.signallistener.wifi;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import android.net.wifi.ScanResult;
import com.edu.indoortrace.localizacao.ApplicationContext;
import com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener.Signal;
import com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener.SignalListener;
public class WiFiSignalListener implements SignalListener {
ApplicationContext contextoAplicacao;
public WiFiSignalListener(ApplicationContext contextoAplicacao) {
this.contextoAplicacao = contextoAplicacao;
}
@Override
public List<? extends Signal> getSignal() {
List<WifiSignal> retorno = new ArrayList<WifiSignal>();
//É Possível implementar uma estratégia de várias medições e fazer uma média
List<ScanResult> medicoesWifi = contextoAplicacao.getScanResults();
for (ScanResult scanResult : medicoesWifi) {
WifiSignal signal = new WifiSignal();
signal.setMacAddress(scanResult.BSSID);
signal.setRssi(scanResult.level);
retorno.add(signal);
}
return retorno;
}
}

Classe abstrata PositionCalculator
package com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator;
import java.util.List;
import com.edu.indoortrace.localizacao.ApplicationContext;
import com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener.Signal;
public abstract class PositionCalculator {
public ApplicationContext applicationContext;
public PositionCalculator(ApplicationContext contextoAplicacao) {
this.applicationContext = contextoAplicacao;
}
public abstract Position calculate(List<? extends Signal> sinalAtual);
}
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Classe WiFiFingerprintPositionCalculator
package com.edu.indoortrace.localizacao.concreto.fingerprint.positioncalculator;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.TreeSet;
import android.util.Log;
import
import
import
import
import
import

com.edu.indoortrace.localizacao.ApplicationContext;
com.edu.indoortrace.localizacao.concreto.fingerprint.Fingerprint;
com.edu.indoortrace.localizacao.concreto.signallistener.wifi.WifiSignal;
com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator.Position;
com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator.PositionCalculator;
com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener.Signal;

public class WifiFingerprintPositionCalculator extends PositionCalculator {
private static final String TAG = "WifiFingerprintPositionCalculator_TAG";
public WifiFingerprintPositionCalculator(ApplicationContext contextoAplicacao) {
super(contextoAplicacao);
}
@Override
public Position calculate(List<? extends Signal> sinalAtual) {
List<Fingerprint> listaPontosFingerprints = applicationContext.obterListaFingerprint();
Fingerprint pontoMaisProximo = null;
float menorDistancia = -1;
if (listaPontosFingerprints != null) {
for (Fingerprint fingerprintDaBase : listaPontosFingerprints) {
float distanciaAtual = calcularDistancia(fingerprintDaBase, sinalAtual);
if (menorDistancia == -1 || menorDistancia > distanciaAtual) {
menorDistancia = distanciaAtual;
pontoMaisProximo = fingerprintDaBase;
}
}
}
return pontoMaisProximo;
}
private static float calcularDistancia(Fingerprint fingerprintDaBase, List<? extends Signal>
sinalAtual) {
float result = 0f;
HashMap<String, Integer> escaneamentoAtual = transformaEmMap(sinalAtual);
HashMap<String, Integer> medicoesRSSIdoPontoDaBase = fingerprintDaBase.getMeasurements();
TreeSet<String> macAddressAtuais = new TreeSet<String>();
macAddressAtuais.addAll(escaneamentoAtual.keySet());
for (String key : macAddressAtuais) {
int valor = 0;
Integer rssiDoBanco = medicoesRSSIdoPontoDaBase.get(key);
if (rssiDoBanco == null)
continue;
Integer rssiAtual = escaneamentoAtual.get(key);
valor = rssiAtual - rssiDoBanco;
valor = valor * valor;
result += valor;
}
result = (float) Math.sqrt(result);
Log.i(TAG, "RESULTADO " + fingerprintDaBase + " " + result);
return result;
}
private static HashMap<String, Integer> transformaEmMap(List<? extends Signal> sinalAtual) {
HashMap<String, Integer> escaneamentoAtual = new HashMap<String, Integer>();
for (Signal signal : sinalAtual) {
WifiSignal wifiSignal = (WifiSignal) signal;
escaneamentoAtual.put(wifiSignal.getMacAddress(), wifiSignal.getRssi());
}
return escaneamentoAtual;
}
}

99

Classe WifiProximityPositionCalculator
package com.edu.indoortrace.localizacao.concreto.proximidade.positioncalculator;
import
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
java.util.Collections;
java.util.Comparator;
java.util.HashMap;
java.util.List;

import android.util.Log;
import
import
import
import
import
import
import

com.edu.indoortrace.TipoLocalizacaoEnum;
com.edu.indoortrace.localizacao.ApplicationContext;
com.edu.indoortrace.localizacao.concreto.fingerprint.Fingerprint;
com.edu.indoortrace.localizacao.concreto.signallistener.wifi.WifiSignal;
com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator.Position;
com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator.PositionCalculator;
com.edu.indoortrace.localizacao.signallistener.Signal;

public class WifiProximityPositionCalculator extends PositionCalculator {
private static final String TAG = "WifiProximityPositionCalculator_TAG";
public WifiProximityPositionCalculator(ApplicationContext contextoAplicacao) {
super(contextoAplicacao);
}
@Override
public Position calculate(List<? extends Signal> sinalAtual) {
Position retorno = null;
List<Fingerprint> listaPontosFingerprints = applicationContext.obterListaFingerprint();
List<Fingerprint> listaPontosFingerprintsProximity = new ArrayList<Fingerprint>();
for (Fingerprint fingerprint : listaPontosFingerprints) {
if
(fingerprint.getTechniqueType().equals(TipoLocalizacaoEnum.PROXIMIDADE_WIFI.name())){
listaPontosFingerprintsProximity.add(fingerprint);
}
}
Collections.sort(sinalAtual, new Comparator<Signal>() {
@Override
public int compare(Signal sinal1, Signal sinal2) {
Integer rssi1 = ((WifiSignal) sinal1).getRssi();
Integer rssi2 = ((WifiSignal) sinal2).getRssi();
return rssi2.compareTo(rssi1);
}
});
forSinalAtual:
for (Signal sinal : sinalAtual) {
final WifiSignal wifiSignal = (WifiSignal) sinal;
for (Fingerprint fingerprintBase : listaPontosFingerprintsProximity) {
HashMap<String, Integer> medidaDaBase = fingerprintBase.getMeasurements();
Integer valor = medidaDaBase.get(wifiSignal.getMacAddress());
Log.i(TAG, "?VALOR ENCONTRADO?");
if (valor != null) {
Log.i(TAG, "!VALOR ENCONTRADO!");
retorno = fingerprintBase;
break forSinalAtual;
}
}
}
return retorno;
}
}
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Interface UIUpdater
package com.edu.indoortrace.localizacao.uiupdater;
import com.edu.indoortrace.localizacao.positioncalculator.Position;
public interface UIUpdater {
void updateUI(Position posicao);
}

Interface ContextDetector
public interface ContextDetector {
public TipoLocalizacaoEnum retrieveContextFromEnv(List<? extends Signal> sinalAtual);
}

Classe ContextDetectorRule
public class ContextDetectorRule implements ContextDetector {
private static final int LIMITE = 20;
private static final String TAG = "CONTEXTDETECTION";
ApplicationContext contextoAplicacao;
public ContextDetectorRule(ApplicationContext contextoAplicacao) {
this.contextoAplicacao = contextoAplicacao;
}
@Override
public TipoLocalizacaoEnum retrieveContextFromEnv(List<? extends Signal> sinalAtual) {
ordenarListaSinais(sinalAtual);
final StringBuilder s = criarStringToast(sinalAtual);
List<Fingerprint> listaPontosFingerprints =
contextoAplicacao.obterListaFingerprint();
List<Fingerprint> pontosProximidade =
obterPontosProximidade(listaPontosFingerprints);
if (listaPontosFingerprints != null) {
for (Signal signal : sinalAtual) {
WifiSignal wifiAtual = (WifiSignal)signal;
Log.i(TAG, "MAC "+wifiAtual.getMacAddress() +"|"+
wifiAtual.getRssi());
for (Fingerprint fingerprintProximidade :
pontosProximidade) {
HashMap<String, Integer> measurementsProximidade =
fingerprintProximidade.getMeasurements();
if
(measurementsProximidade.containsKey(wifiAtual.getMacAddress())){
Integer valorRSSIdoPontoNaBase =
measurementsProximidade.get(wifiAtual.getMacAddress());
int diff =
Math.abs(Math.abs(valorRSSIdoPontoNaBase) - Math.abs(wifiAtual.getRssi()));
if (diff < LIMITE) {
s.append("\n Diferença :
"+wifiAtual.getMacAddress() +" "+diff);
this.contextoAplicacao.getActivity().runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
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Toast.makeText(contextoAplicacao.getActivity(),
s.toString() + "\n" +
"TECNICA SELECIONADA: "+TipoLocalizacaoEnum.PROXIMIDADE_WIFI.name(),
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});
return
TipoLocalizacaoEnum.PROXIMIDADE_WIFI;
}
}
}
}
}
this.contextoAplicacao.getActivity().runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
Toast.makeText(contextoAplicacao.getActivity(),
s.toString() + "\n" +
"TECNICA SELECIONADA:
"+TipoLocalizacaoEnum.FINGERPRINT_WIFI.name(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
});
return TipoLocalizacaoEnum.FINGERPRINT_WIFI;
}
private StringBuilder criarStringToast(List<? extends Signal> sinalAtual) {
final StringBuilder s = new StringBuilder();
for (Signal sig : sinalAtual) {
WifiSignal wf = (WifiSignal) sig;
s.append(wf.getMacAddress() + "|" + wf.getRssi() +"\n");
}
return s;
}
private void ordenarListaSinais(List<? extends Signal> sinalAtual) {
Collections.sort(sinalAtual, new Comparator<Signal>() {
@Override
public int compare(Signal sinal1, Signal sinal2) {
Integer rssi1 = ((WifiSignal) sinal1).getRssi();
Integer rssi2 = ((WifiSignal) sinal2).getRssi();
return rssi2.compareTo(rssi1);
}
});
}
private List<Fingerprint> obterPontosProximidade(List<Fingerprint>
listaPontosFingerprints) {
List<Fingerprint> retorno = new ArrayList<Fingerprint>();
for (final Fingerprint fingerprint : listaPontosFingerprints) {
if
(fingerprint.getTechniqueType().equals(TipoLocalizacaoEnum.PROXIMIDADE_WIFI.name())){
retorno.add(fingerprint);
}
}
return retorno;
}
}
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APÊNDICE B – Evidência do teste funcional (técnica de proximidade).

1) O usuário selecionou o mapeamento de proximidade. Essa ação direciona para a tela 2.

2) O usuário se posicionou próximo ao AP 1 e
depois próximo ao AP 2 e clica em obter RSSI
para gravar a intensidade do sinal e o endereço
MAC do ponto de acesso mais próximo.

3) Na tela inicial da aplicação o usuário

4) Durante a fase online , quando o usuário

5) Já quando o usuário estava mais próximo do

clicou no botão para a execução da fase

estava mais próximo do Ponto de acesso 1

ponto de acesso 2 (AP2), o ponto mapeado

online da técnica de proximidade

(AP1), o ponto mapeado durante a fase offline

mais próximo do AP 2 ficou verde.

ficou verde.
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APÊNDICE C – Comparativo entre a posição do alvo e estado da aplicação da técnica de proximidade

Na figura abaixo pontos azuis representam a posição real do usuário.
O algoritmo da técnica de proximidade é simples e consiste no sistema detectar se o usuário está mais
próximo de um determinado ponto de acesso ou de outro.
Neste caso só existem dois pontos de acesso mapeados.

1) Os pontos azuis representam a posição real do

2) Quanto o alvo fica mais próximo de outro ponto

alvo (esses pontos não aparecem na interface da

mapeado, este fica verde.

aplicação). O ponto verde representa a posição do
alvo calculada pela aplicação, utilizando a técnica de
proximidade.

104

APÊNDICE D – Evidência do teste funcional (técnica fingerprint).

1) O usuário selecionou o mapeamento de

2) O usuário mapeia os pontos fingerprint no

3) Na tela inicial da aplicação o usuário clicou no

fingerprint. Essa ação direciona para a tela 2.

ambiente.

botão para a execução da fase online da técnica de
fingerprint.

4) Durante a fase online , o usuário se moveu pelo
ambiente. O ponto verde mostra a localização do
usuário calculada pela aplicação utilizando a técnica
de fingerprint.

4) Mudança da posição do usuário.

5) Mudança da posição do usuário.
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APÊNDICE E – Evidência do teste da mudança de contexto.

1)

Durante a fase de mapeamento do ambiente, seis pontos foram mapeados:



Quatro pontos utilizando a técnica fingerprinting.



Dois pontos utilizando a técnica de proximidade.

2) No inicio da fase online, a aplicação escolhe a
técnica de fingerprinting, enquanto o usuário está no
ambiente mapeado com esta técnica. Na imagem o
ponto verde é a localização estimada do usuário pela
aplicação.

3) O usuário se deslocano ambiente. A técnica

4) Ao se aproximar do ponto mapeado com a técnica

5) Na imagem o usuário se aproximou do segundo

selecionada continua sendo a fingerprinting.

de proximidade, o sistema altera a técnica de

ponto mapeado com a técnica de proximidade.

localização utilizada.
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APÊNDICE F – Carta de autorização

