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RESUMO

collection capabilities of mobile devices and of the

As plataformas J2ME e J2EE tern oferccido

Global Positioning System (GPS), a scenario can

novas opo rtunida des de desenvolvirnento de

be en visioned, in which it becom es poss ible to

software para sistemas de informacao geografica.

remotely monitor the posi tion of one to se veral

Pa r sercrn arnbientes computacion ais »be rt os

targets in an efficient and eco no mica l way .

voltados, respcctivarnente, par a dis positi vos

Li kewis e, it becomes possib le to serve spatial

portateis c sistemas web, a integracao dessas

orientation information in a way that has been little

plataformas ofcrcce alternativas tecnologicas muito

explored so far.

dinarnicas e intercssantcs para uma infra-estrutura
de se rv ice s ba seado s em loc ali zac ao . A
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possibilidade de coleta de dados por dispositivos

based services

movers, assoc iada

a funcio na lida de

do GP S

(Glo bal Positioning System), cria um cenario

onde e possive l mo riitorar remotamen te
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posicionamento de urn ou varies alvos de forma

a

desenvolvi mento das tecnologias de

eficiente c acessivel economicamente. De maneira

aplica cces mo veis e de sistemas web te rn

analoga , torna-se viavel prover inforrnacoes de

propiciado uma interatividade na troca de dados

orientacao espacial, algo pouco ex plorado ate 0

com tal dina mismo que hoje epossfvel acessar,

memento.

de qualquer loca lidade, uma base de dad os. A

Palav r as-cha ve : geo proce ssa me nto,
sistemas moveis, serv ices de localizacao

popu larizacao de disposi tivos como
possibil itou

0

0

GPS

uso pessoa l e comercial de

inforrna coes referent es

a propria

localizacao

es pa c ia l, an tes res tritos a fi ns mi litares.

ABSTRACT

Combinando esses dois fatores, torna-se possfvel

T he widespread acce ptance of software
deve lopment platforms such as J2ME and J2EE
opens up ne w opportunit ies in the fie ld of

coletarinformacoes geograficas de objetos movers
e transmiti-las em tempo real. Por ser urn conjunto
de tecnol o gia s reun idas pa r a l id ar co m

geo graphi c in formation systems. S ince the

re prese ntacoes comp utacionais do espaco

mentioned platforms are targeted at, respectively,
port abl e de vices and We b-based systems, their
integration suggests vel)' dynamic and interesting

geog rafico, ess a interacao recebe a des ignacao

technological alte rnativ es for a locatio n- based

no vas a p li c ac oe s t ai s co mo si stema d e
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de geoprocessam ento.

a usa de objetos movers

para geoprocessamen to abriu uma vasta garna de
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monitoram ento ambienta l e biolo gico [1] e

como as apresentadas abaixo:

monitoramento de vefculos terrestres [5].

Essas aplicacoes podern faze r usa de uma
infra-estrutura baseada em ferramentas de uso livre
como a propri a In ternet, satelites de G PS e
servidorcs web, que podem ser configurados em
qualqucr computador pessoal que esteja on-line;
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o que torna financeiramente viavel a construcao
Na sentenca SGPGGA , Lemos a localizacao

desses em qualquer esc ala.

Part indo dessa grande acessibilidade que as
aplicacoes moveis vern apresentando do ponto de
vista estrutural e ec on omico, este artigo propoe
urn sistema de monit oracao desenvol vido sobre
as plataforma s Java2[3] associadas ao uso de
dispositivo GPS .

topol6gica do aparelho. a s campos relevantes a
latitud e sao 0 terceiro e 0 quarto, a longitu de sao
o qu into e

0

sexto e

a altitude e 0 deci rno. Na

latitude e longitude, os algarisrnos aesquerda do
ponto sao referentes respectivamente aos minutes
e graus, tendo 0 primeiro scmpre dois digitos, e a
direit a temos 0 valor refereruc aos decirnos de
segundo. Velocidade e direc ao sao representadas

MATERIA lS E lVIETODOS

nos campos oito e nove da sentenca $G PRMC.

o sistema de monitoracao proposto utiliza
a propria Internet para troca de dados e urn
corn p utado r pes soal co mo estaca o base . A

plataforma J2EE (Java2 Enterpri se Edition) e uma
ferramenta eficientc para 0 desen volvimento de
sistemas web. Esses sistemas caracterizam-se por
executarem um servidor de aplicacoes, penni ti ndo
processam ento dos c1ad os q ue trafeg am na
Int ern et. 0 apare lho G PS fornec e dados sobre 0
pos ic ionarncnto e velocid ade do mesmo. Para

Caso esses cam pos se encon trem vazios (como
os apresentados), significa que 0 receptor de GPS
nao foi capaz de receber 0 sinal de urn quart o

satelite, 0 que e necessario para que seja obtida a
localiz acao tridimensional do mesrno, mas nao e
essencial nesse sistema.

o sistema 12ME rec ebe os dados com o
LIma estrutura unica, mas e possivel , por meio de

programacao, identificar e analisar estruturalmente
as sentencas obtendo os atributos desejados. Uma
vez encap suladas essas informacoes, obtern-se 0

aplicacao no sistema, ele precisa possuir urn

que se pode denominar de objeto de instancia de

requisito: ap rese ntar uma porta serial para saida

Iocalizacao, que e o conj unto das informacoes
geograficas de urn alvo em urn dado instante. Esse

dos dado s no forrnuto de texto. Esses dados serao
capiado s por urn di sposi ti ve com s uporte

a

objeto etransmitido

aest acao base, onde pode

plata forma 12ME (Java? Micro Edition) que

ser tratado de infinitas formas, podendo fornecer

aprescnte conexao com a Internet, tal como urn

estausticas, rastreamento em tempo real ou analise

Pocketf'C ou telefone eelular,

espacial tanto para 0 usuari o da propria estacao

Atraves da porta serial,

0

aparelho GPS

de -c ser conectado ao dispositivo co m 12M E e,

uma vez ligado, os dados
trans miridos . S ugcrc -se

j {l

cornccam a ser

qu anto para 0 do sistema mo vel, para que possa
ex plorar me lhor

0

arnbiente em que se encontra

inseri do.

uso do protoco lo

rna abordagem bastante interessante e

universal para trocu de dados geograficos e rn

possfve I dar ao sistema , e xibindo os clados

co nexoes seri ais churnado NMEA 0 183[2]. Esse

geo grafica mente posicionados em urn mapa.
permitindo manipular a informacao, considerando

0

protocol o di sponibi li za a i nfo rmacao em sentencas,
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os as pectos de localizacao e forma georne trica.

CON CLUSAO

Isso torna a aplicacao em urn SIG (Sistema de

lnformacao Gcografica) e exige a implementacao
de um tratam nto gnifico. Para isso existem muitas
bibliotecas e padr oes pa ra visualizaca o de
informacoes geognificas disponiveis. Urn padrao
de de .taque que vern ganhando cada vez mais
atencao e 0 SVG (Scalable Vector Graphicsjlo],

que eaberto e tarnbem possui mecani smos para

Este trabalho apresentou uma proposta de

urn sistema de mo nitoracao de obje tos moveis,
visando ao uso de urna infra-estrutura ex isrente,
de dispositivos comuns c ferramentas abert as, que
poclem ser obtidas com 0 mmimo de custo. Os
avances recnologicos tern permitido trabalhar com
grande quantidade de dados de uma form a tao

Geografi cas dcscrito, utilizando as tec nologias

dinarnica que e cada vez mais facil 0 usa de
sistemas distribufdos e a imegracao de diferentes
tipos de sistemas. Da mesma forma, 0 trabalho
demonstra que 0 usa de informacao geogni fica
em projetos de sistema de informacao tern se
tornado mais simples, em funcao da cvolucao e
crescente disponibilidade de metodo s e tccnicas
de geoinformatica.
Nossos estuclos indicam que a apJicabiliciade
dos rec urscs dese nvolvidos e mu ito grande ,

propostas com excecao do SVG, que foi adotado

podendo abrangcr atividades co mo cole ta de

po ste rio rrne ntc pa ra su bs tituir

fo rmat o

dados em cam po, monito ramen to de rotas,

ShapeFile[4] que nao upresentava a interatividade

logfstica , transportes urbanos, den tre outras. 0

desejada para rcprescntacao dos objetos moveis ,

desenvolvimento fu turo de infra-estrut uras de

o sistema movel foi testado com sucesso

dados espaciais, de acesso publico po r parte de

e m sirnulacao atravcs de emuladorcs de telefones

usuaries moveis, trani para 0 tipo de sistema aqui

celulares. A concxao co m

aparelho GPS foi

descrito uma nova dinarnica, capaz de inspirar

subs titufda, para os testes, por lima co nexao do

novas areas de aplicac iio para a informatica

tipo HTTP a lim arq uivo de dados obtidos do

pessoal.

intcragir urn mapa co m a entrada co nsiante de
dados, r sultando nurn a rcprescntacao animada

do deslocamcnrodos sistemas moveis que estejarn
sob monitoracao pela estaciio base.

RES LTADOS
Foi irnplemeruado 0 Sistema de lnformacoes

0

0

proprio GPS, apresentando a mesma estrutura do
protocolo NME A 01 83. Em nfvel pratico, os testes

AGRA DECIMENT OS

nao puderam ser co nclusivos, pois sabe-se que a
peculiaridades comuns a cada fabricanteque fogem

E ste trabalh o e para 0 M e stre Syl via
Sil ve ira Sa n tos qu e c 0 ve rdade iro pai

da cspecificacao cia plataforma J2NlE, dificultando

desta ide ia e qu e nos confiou tod o

o acesso ao mesmo.

des envolvimento .

po rta seri al de telefoncs cel ulares ap resenta

Para fi ns cientffico, foi possivel constatarque

sistema apresent a boa precisao de vido a baixa
margem de erro que os aparel hos GPS te rn
apresentudos c as altas taxas de velocidade que e

possrvel realizar troca de dados entre de tclefones
cclulares e a Internet. Pode-se afirmar que hi
grande potencial na area de monitoracao usando
dispositivos m6veis e GPS .
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