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1. Apresentação 

 

A fotografia ferroviária é um passatempo que 

tem vindo a ganhar adeptos nos últimos anos. Hoje 

em dia já existem imensas fotografias dignas de 

serem chamadas de autênticos postais.  

O aumento da popularidade em sites de 

galerias online como o Flickr levou à criação de 

grupos fotográficos nesse site (por exemplo os 

grupos Terminal Intermodal e Linha da Beira Baixa), sites especializados na fotografia 

ferroviária como o Trainspo e o RailPictures e até à publicação de livros com as melhores 

das melhores por parte da Getty Images. 

Contudo, não existe uma ferramenta web que 

agrupa num mapa locais onde se possam produzir 

fotografias com um enquadramento excelente. No 

âmbito na disciplina de TIG, este projecto visa 

colmatar esta falha. Este relatório é uma evolução 

da versão entregue em Abril que reflecte o trabalho 

produzido e decisões tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias: 

1. “Comboio de transporte de Contentores (TECO) liderado por uma 1930 passa junto ao castelo de Almourol.”  

de Antero Pires · http://linhadabeirabaixa.com/index.php/comboios  

2. "CP 1413 ESPECIAL 13832 Castelo Branco Entroncamento CP REGIONAL"  

de Nelso Silva · https://www.flickr.com/photos/nelsosilva/14036733179  
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2. Funcionalidades 

 

Nesta secção estão listadas as funcionalidades do projecto. Algumas serão explicadas 

detalhadamente em secções posteriores: 

 

• Possibilidade de adicionar locais num mapa do serviço Google Maps, juntamente com a 

informação relativa aos mesmos: 

o O utilizador que criou o local tem também a possibilidade de o eliminar ou editar 

a informação associada a ele. 

 

• Filtragem de locais por várias formas: 

o Linha ferroviária; 

o Intervalo horário recomendado; 

o Intervalo mensal recomendado; 

o Nível de acessibilidade entre 5 níveis; 

o Todos os locais ou somente os locais do utilizador; 

 

• Importação de locais no formato XML. 

 

• Possibilidade de obter direcções:  

o Entre 2 locais presentes no mapa; 

o A partir de / até um local presente no mapa até / a partir de um local marcado 

pelo utilizador no momento; 

o A partir de / até um local presente no mapa até / a partir da localização do 

utilizador transmitida através do browser (apenas para browsers suportados); 
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3. Interface 

3.1. Mapa 

 

Este é o ecrã principal do projecto. É também um dos dois ecrã acessíveis sem um utilizador 

autenticar a sua sessão: 

 

 
 

Para além de saber o significado de cada cor dos marcadores, o visitante pode fazer uma 

filtragem de pontos (explicado mais à frente), autenticar-se ou efectuar o seu registo: 
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O registo é rápido e requer apenas que o utilizador escolha um Username, uma 

Password e introduza o seu Nome e Email de contacto. O nome é utilizado para mostrar 

quem é o autor dos locais e para o botão de utilizador como veremos adiante. Os Username’s 

e Email’s não podem constar da base de dados aquando do registo. Após registar-se, o 

utilizador pode autenticar-se de imediato através do ecrã de Login mostrado acima.  

Finalmente após autenticado o utilizador tem acesso a todas as opções do Trainspotters 

Web. A barra de navegação ganha novos botões: 

 

 
Barra de navegação sem sessão iniciada. 

 

 
Barra de navegação após início de sessão. 

 

É também apresentada uma nova opção de visualização. O ecrã Mapa serve 

simultaneamente como legenda do mapa e permite aos utilizadores filtrarem marcadores do 

mapa. Cada linha ferroviária tem uma cor atribuída a si quando se carrega a página, sendo que 

os marcadores associados a essa linha partilham a mesma cor. Clicando no marcador da 

legenda, o mapa é centrado em todos os marcadores dessa linha, e a checkbox associada 

mostra / oculta o marcador no mapa. Clicando no mapa com o botão direito, faz com que o 

mapa fique centrado em todos os pontos presentes na base de dados.  
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Para além da filtragem por linhas ferroviárias, o utilizador tem mais 4 opções de visualização 

ao seu dispor:  

• Pode ajustar o intervalo de horas recomendadas de acordo com as suas necessidades e 

todos os pontos que não estejam dentro do intervalo seleccionado serão ocultados; 

• De maneira análoga pode ajustar o intervalo de meses recomendados, tendo o mesmo 

comportamento do intervalo de horas; 

• O utilizador pode também ajustar o nível de acessibilidade. Neste caso, apenas os locais 

que tenham um nível de acessibilidade menor / igual ao seleccionado serão mostrados; 

• Por último, o utilizador pode optar por ver todos os marcadores ou somente os seus. 

Esta opção obviamente só está disponível quando o utilizador está autenticado. 

Todas as opções de visualização funcionam em conjunto entre si. 

3.2. Marcadores 

 

Ao clicar num marcador abre-se uma janela com todas as informações disponíveis na base 

de dados sobre o local: 

 

 

 

Ao pormenor, a primeira linha da janela mostra o título atribuído ao local e a linha a que 

pertence. Do lado direito tem um botão que fecha a janela de informação. Por baixo aparece 

(caso exista) uma descrição associada ao local. Seguidamente aparecem 3 linhas que 

correspondem cada uma a uma característica do local. Se alguma das características tiver o seu 

valor defeito na base de dados, a etiqueta aparecerá a cinzento em vez da sua cor: 

• Recomendado: Mostra os meses e horas recomendadas do local caso existam. Esta 

informação está associada aos controlos de intervalos do ecrã “Mapa”; 
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• Contra-luz: Mostra as horas em que o local tem a luz nada favorável a fotografias. 

Existem casos raros de locais sem período de contra-luz (por exemplo, locais com 

direcção a norte); 

• Acessibilidade: Mostra um ícone que pode ter até 5 elementos. Quantos mais tem, mais 

difícil é o acesso. Também mostra se um local acessível sempre ou só durante uma 

parte do dia; 

As duas últimas linhas prendem-se respectivamente com informações e obtenção de 

direcções. A primeira possuí as coordenadas (latitude, longitude, altitude) dos locais e o nome 

do utilizador que colocou o local. A última tem 2 botões que abrirão um novo ecrã para obter 

direcções de / para o local. Será esse ecrã que analisaremos a seguir. 

3.3. Obter Direcções 

 

Este é o outro ecrã acessível também aos visitantes sem sessão. Após clicar num dos botões 

da janela de marcador acima o utilizador é levado para o seguinte ecrã, onde é lhe pedido que 

obtenha o inicio ou destino do trajecto que pretende (sendo o contrário o marcador 

seleccionado previamente). Pode obter directamente do mapa, bastando para isso clicar num 

local no mapa ou num marcador já presente no mesmo.  

Em alternativa pode obter o inicio / destino do trajecto, utilizando a sua localização nos 

browsers suportados. Caso o browser do utilizador não seja suportado, será apresentada uma 

mensagem de erro pedindo ao utilizador que escolha outro método. 
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Após achados os dois locais, o utilizador pode finalmente obter as direcções de / para o 

local:  

 

 

Isto é conseguido através de 2 serviços da Google: Directions para as direcções e 

Geocoding para obter o nome de um local que clique no mapa (caso utilize a opção “Obter do 

mapa” e não seja um marcador já presente). 

3.4. Os meus locais 

 

Neste ecrã, os utilizadores podem fazer a gestão dos seus locais, desde editar, eliminar ou 

exporta-los para um ficheiro XML de acordo com a sintaxe aceite pelo ecrã Importar que 

veremos adiante. Algumas opções de design desta página tiveram de ser tomadas de acordo 

com limitações impostas que serão descritas também adiante. 
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A listagem de cada local é feita por ordem de inserção na base de dados. Cada local começa 

por ter listado o seu ID, título e linha ferroviária associada. Segue-se a sua descrição e as 

características “Recomendado”, “Contra-luz” e “Acessibilidade” que têm uma apresentação igual 

à explicada na secção Marcadores. À direita da descrição e das características encontra-se um 

mini-mapa para ajudar o utilizador a saber a localização do local. Finalmente, cada local tem um 

botão para Editar e Apagar, e à direita as coordenadas do mesmo. 

Quando um utilizador decidir apagar um local, ser-lhe-á apresentado um ecrã de 

confirmação. Se confirmar a eliminação, o local será permanentemente apagado: 

 

O utilizador pode editar as informações associadas ao local, excepto as suas coordenadas. 

Esta opção de design foi tomada por um local ser único sendo que a “mudança no terreno” é 

vista mais como um local novo no mapa. 
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Por último, o utilizador pode exportar todos os seus locais num ficheiro XML compatível 

com o ecrã de importação clicando no botão Exportar locais presente no fim da página Os 

meus locais. 

 

3.5. Novo local 

 

Se um utilizador decidir adicionar um Novo local ao mapa e à base de dados pode fazê-lo 

usando esta opção. Para começar, é-lhe pedido que insira um título, escolha uma linha e clique 

num local no mapa para obter umas coordenadas. Esse local será assinalado por um novo 

marcador (que pode ser arrastado para outro lugar do mapa obtendo coordenadas novas).  

 

Seguidamente o utilizador pode inserir uma descrição opcional e tem também a opção de 

escolher as horas e meses recomendados, horas de contra-luz e nível acessibilidade / horas de 

acesso ao local ou deixar os valores de defeito. 
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3.6. Importar 

 

Um utilizador pode adicionar vários locais de uma só vez através de um ficheiro XML que 

cumpra a sintaxe utilizada pelo Trainspotters Web descrita mais à frente.  

Para além de cumprir a sintaxe, cada local do ficheiro a ser enviado tem de cumprir os 

seguintes requisitos: 

• Cada local tem de obrigatoriamente ter presente um título e coordenadas (latitude, 

longitude, altitude).  

• Recomenda-se também que tenham pelo menos uma linha associada e um nível de 

acessibilidade. Caso não o tenham, ou que a linha não esteja presente na base de 

dados, será atribuída a categoria "(Sem linha)" e um nível de acessibilidade 3.  

• Todos os restantes campos são opcionais. Caso não estejam presentes, assumirão o 

seu valor defeito (que serão apresentados numa secção mais à frente). 

• Nenhum local pode existir na base de dados. Assume-se que o local existe quando o 

par (Latitude, Longitude) existe na base de dados. 

Caso algum dos requisitos falhe, o carregamento e inserção dos locais na base de dados 

não será bem sucedido. 
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3.7. “Menu utilizador” 

 

Na barra de navegação existe um botão com o Nome do utilizador. Ao clicar nele será 

apresentada uma janela onde o utilizador poderá terminar a sua sessão, ou alterar a sua 

password. Esta janela representa uma janela de gestão da conta do utilizador, mas como é fora 

do âmbito deste projecto, apenas estas duas operações básicas estão disponíveis. 

 

Idealmente o objectivo deste menu seria também a possibilidade de alterar o Email, Nome a 

mostrar publicamente, possibilidade de eliminar a sua conta (eliminando com isso os seus 

locais), entre outros. 

4. Arquitectura 

4.1. Cliente 

O interface é apresentado numa página HTML5 com recurso a CSS para o aspecto, 

nomeadamente à framework Bootstrap 3 e JavaScript para a parte de programação da 

página.  

Do lado do JavaScript, destaca-se o uso da API v3 do Google Maps da biblioteca 

JQuery. Os pedidos ao servidor são feitos através de pedidos Ajax do tipo POST e GET. 

Os marcadores coloridos são gerados pela API Google Maps Markers By zedia.net ( 

http://www.googlemapsmarkers.com/ ) através de valores hexadecimais gerados 

aleatoriamente no carregamento pelo JavaScript. 

4.2. Servidor 

Do lado do servidor, existem vários ficheiros PHP que recebem os pedidos Ajax feitos 

pelos clientes, e processam junto da Base de Dados MySQL devolvendo a resposta ao cliente. 
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4.2.1. Estrutura da Base de Dados 
A Base de Dados consiste em 3 tabelas conforme o seguinte esquema: 

 

 

A tabela Users guarda a informação relativa aos utilizadores registados. Para além do 

campo ID como chave primária, tem os seguintes campos: 

• Username campo de texto com o nome utilizado para autenticar-se no sistema. 

• Password campo de texto com a palavra-passe cifrada previamente em sha1. 

• Nome campo de texto com o nome do utilizador apresentado publicamente. 

• Email campo de texto com o email de contacto. 

Os campos Username e Email têm de ser únicos, ou seja não podem haver dois valores 

iguais na base de dados. 

 

A tabela Linhas é uma simples tabela com o nome das linhas férreas introduzidas. Existe 

para evitar repetições na tabela Spots, conforme iremos ver à frente. Possuí apenas 2 campos: 

ID como chave primária e o Nome da linha, ambos únicos.  

 

A tabela Spots é a espinha dorsal desta base de dados. Guarda a informação detalhada 

dos locais introduzidos pelos utilizadores. Possuí os seguintes campos:  

• ID chave primária de cada local gerada automaticamente. 

• Titulo nome dado ao local para melhor identificação entre os utilizadores. 
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• Descricao é um campo opcional em que os utilizadores podem colocar informações 

adicionais sobre o local. 

• Latitude, Longitude e Altitude correspondem às coordenadas do local. O campo 

altitude, que corresponde à altitude do local em relação ao nível do mar. Não podem 

existir 2 locais com a mesma latitude e longitude. 

• User e Linha são duas foreign keys que correspondem respectivamente ao 

utilizador que colocou o local na base de dados e à linha a que se associa. 

Correspondem aos IDs das tabelas Users e Linhas. 

• No que diz respeito ao intervalo de horas recomendadas (isto é, as horas em que o 

local proporciona melhores fotos) existem 2 campos correspondentes ao inicio e fim 

do intervalo: HoraRecomendIn e HoraRecomendF. 

• Da mesma maneira existem dois campos correspondentes à altura em que o local 

está contra a luz solar (e portanto a evitar). Como isto não implica necessariamente 

que seja o contrário da hora recomendada existem os campos correspondentes ao 

intervalo: ContraLuzIn e ContraLuzF. 

• Como nem todos os locais estão acessíveis 24 horas por dia (um local pode ser por 

exemplo o miradouro de um castelo que pode não estar aberto todo o dia) existem 

também dois campos correspondentes ao inicio e ao fim das horas em que o local 

está acessível: AcessibilidadeIn e AcessibilidadeF. 

• AcessibilidadeNv corresponde a um inteiro que representa a acessibilidade de um 

local. A escala varia entre 1 (fácil) e 5 (difícil). 

• Por vezes, um local pode proporcionar fotografias muito boas numa certa altura do 

ano (por exemplo um local serrano no inverno pode-se tirar fotografias excelentes 

com neve como pano de fundo). Por isso existem 2 campos a representar a melhor 

altura do ano para o local: MelhorAlturaIn e MelhorAlturaF. Estes locais são do 

tipo inteiro, ao invés do tipo data planeado anteriormente. 

4.3. Serviços Google 

O Trainspotters Web utiliza 3 serviços da Google, a saber: 

• Elevation Service, que retorna a altitude das coordenadas de um local que o 

utilizador coloca no mapa no ecrã Novo local; 

• Geocoding Service, que retorna o endereço das coordenadas de um local que o 

utilizador coloca no mapa quando quer Obter direcções; 

• Directions Service, que retorna as direcções por estrada entre 2 pontos 

seleccionados no ecrã Obter direcções; 
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4.4. Ficheiros XML 

Um ficheiro compatível com a página de importação do Trainspotters Web tem que 

conter como <spots> elemento raiz. Este elemento pode conter um ou mais elementos <spot> 

cada um correspondente a um local a importar. 

Cada <spot> tem de conter obrigatoriamente os seguintes elementos: <titulo>, 

<coordenadas> com <latitude>, <longitude> e <altitude>; 

É recomendado que tenha também os seguintes elementos: <linha> e <acess> com 

<nv>. Caso não tenha ou se <linha> não constar da base de dados, o valor assumido será 

“(sem linha)”. Para o caso de <nv> o valor defeito será 3; 

Os restantes elementos são opcionais: <horarec>, <mesrec>, <contraluz>, <acess> 

têm os 4 os seguintes elementos: <inicio> e <fim>;  

Caso algum dos elementos não esteja presente, os valores para <inicio> e <fim> serão 

“00:00” e “23:59”, excepto no elemento <mesrec> que são “1” e “12” respectivamente. 

Por fim, <descricao> é um elemento opcional sem valor defeito. 

Segue-se um exemplo de um ficheiro XML com 1 local de acordo com a sintaxe. 

<spots> 
 <spot> 
  <coordenadas> 
   <latitude>39.5423</latitude> 
   <longitude>-7.79741</longitude> 
   <altitude>112</altitude> 
  </coordenadas> 
  <horarec> 
   <inicio>13:00</inicio> 
   <fim>17:00</fim> 
  </horarec> 
  <mesrec> 
   <inicio>4</inicio> 
   <fim>10</fim> 
  </mesrec> 
  <contraluz> 
   <inicio>07:00</inicio> 
   <fim>11:00</fim> 
  </contraluz> 
  <acess> 
   <inicio>07:00</inicio> 
   <fim>20:00</fim> 
   <nv>4</nv> 
  </acess> 
  <titulo>Albergaria Tejo</titulo> 
  <descricao>ATENÇÃO! Local Abandonado! Proceder com cautela!</descricao> 
  <linha>Linha da Beira Baixa</linha> 
 </spot> 
</spots> 
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4.5. Limitações de design e problemas conhecidos 

Alguns problemas e conflitos entre a API do Google Maps e o conjunto JQuery / 

Bootstrap obrigaram a que o projecto tenha alguns comportamentos um pouco estranhos ou 

que algumas decisões de design tenham sido tomadas: 

• Ao clicar nos botões da barra de navegação (excepto o do utilizador), o mapa é 

centrado em todos os pontos como se o utilizador tivesse clicado no botão direito do 

rato. Isto acontece devido a uma incompatibilidade do Google Maps com as funções 

show e hide do JQuery que quando chamadas, distorciam o mapa, problema que só 

ficava resolvido com um refresh à página. Cada vez que um botão é clicado o mapa é 

redesenhado, impedindo a distorção, mas causando esse pequeno transtorno. 

• Em alguns carregamentos os marcadores de certas linhas podem ter cores muito 

próximas entre si. Isto deve-se à natureza aleatória do gerador de cores do JavaScript 

que gera valores hexadecimais a partir da multiplicação de um número aleatório entre 0 

e 1 por 16777216. 

• Em alguns casos de erro, o projecto pode não retornar nenhuma mensagem de todo 

devido à pouca experiência que tenho em PHP (linguagem que comecei a usar 

activamente pela primeira vez para este projecto). 

• Durante o desenvolvimento, em casos muito raros, a biblioteca online do Bootstrap 

ficava inacessível. Isto só acontecia dentro da rede wireless da FCT-UNL, por isso 

assumo que fossem erros pontuais. Um recarregamento à página resolvia o problema. 

• Devido à incompatibilidade de alguns browsers (como o Firefox onde este projecto foi 

testado), não utilizei os campos de hora disponíveis no HTML5 e troquei por campos 

independentes para horas e minutos em todos os formulários. 

5. Localização do Demo e informação de contas 

Uma versão de demonstração está disponível neste endereço: 

http://trabalhos.anteropires.com/TIG/  
Poderá registar um novo utilizador ou utilizar o seguinte utilizador: 

Username Password 

teste teste 

Um ficheiro XML com dados exemplo para utilizar a funcionalidade de importação pode ser 

encontrado aqui: https://www.dropbox.com/s/54agrdbe3z36i7a/locais.xml  

Este ficheiro possuí locais válidos que testam os vários tipos de validação do 

Trainspotters Web. 


