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1 Objetivos
A Adventure Maps desenvolve mapas de pormenor com informação turística para
algumas áreas protegidas e cadeias montanhosas de Portugal. Os seus mapas são
resistentes e aceitam apontamentos que se podem lavar, sendo acompanhados por
muita informação turística em várias línguas. Este projeto pretende explorar a
possibilidade de alargar ainda mais a quantidade de informação e utilidade dos
mapas através do desenvolvimento de uma aplicação companheira (companion app)
para dispositivos móveis como smartphones e tablets, bem como de um backoffice
para alimentar uma base de dados com as informações fornecidas pela aplicação.
Entre outras funcionalidades a pensar ao longo do projeto, podem-se indicar já as
seguintes:

• A exibição de fotos e informação de locais abrangidos pelos mapas, após
alinhamento do dispositivo móvel em cima de pontos específicos no mapa;

• O desenvolvimento de uma interface backoffice, potencialmente baseada na
Web, para introdução de fotos e informação acerca de locais específicos no
mapa;

• Exibição de informação meteorológica no mapa ao sobrepor o smartphone em
determinada zona do mapa;

• Cálculo de distâncias em linha reta desde o local indicado no mapa (após
alinhamento do smartphone) até ao local em que o utilizador se encontra;

• Registo de utilizadores (opcional para os utilizadores) e eventual feedback.

Note-se que será necessário investigar um pouco a forma de conseguir o alinha-
mento do dispositivo móvel em cima do mapa. O sistema deverá ser suportado por
uma base de dados a desenhar durante o desenvolvimento do projeto. Dada a sua
natureza, e para além do desenvolvimento da aplicação e do backoffice, o projeto
acarreta ainda algum esforço em termos de investigar como alinhar o smartphone
com o mapa físico A aplicação deve ser testada antes do final do projeto. O(a)
aluno(a) terá uma oportunidade de solidificar o seu conhecimento nas várias áreas
abrangidas por este projeto, nomeadamente Programação de Dispositivos Móveis,
Programação orientada para a Web, Engenharia de Software e Bases de Dados.
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2 Tarefas a Realizar
T1 Contextualização com as tecnologias envolvidas e com a proposta. Preparação

do ambiente de trabalho e desenvolvimento;

T2 Levantamento dos requisitos; engenharia de software; iterações sobre a base de
dados;

T3 Desenvolvimento da primeira iteração da aplicação para dispositivos móveis;

T4 Implementação do backoffice;

T5 Aprimoramento, testes e documentação;

T6 Escrita do relatório de projeto.

3 Cronograma
T1 0.5 meses

T2 0.5 meses

T3 1 mês

T4 0.5 meses

T5 0.5 meses

T6 0.5 meses

4 Requisitos Técnicos/Académicos
Bons conhecimentos de engenharia de software, interação humana com o computa-
dor, bases de dados, programação para dispositivos móveis e programação orientada
para a web. Ter boas classificações em unidades curriculares afins às áreas indicadas.

5 Elementos de avaliação a entregar
Para além do relatório (com descrição pormenorizada da base de dados), o(a)
aluno(a) deverá entregar o código fonte bem documentado, scripts de instala-
ção/inicialização do backoffice, bem como o instalador da aplicação mobile de-
senvolvida.

6 Resultados esperados
• 1 Aplicação Web (código fonte e documentação);

• 1 Aplicação Mobile (código fonte e documentação);

• Scripts de instalação/inicialização;

• 1 relatório de projeto.
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8 Contactos
Pedro R. M. Inácio (inacio@di.ubi.pt)
Carlos Agostinho (geral@adventuremaps.pt)
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