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1 Objectivos 
Pretende-se desenvolver um programa capaz de simular o funcionamento de 

um sistema de elevadores, com pelo menos 2 elevadores a funcionar de forma 
coordenada e com pelo menos 3 pisos. O programa deve apresentar uma interface 
gráfica com uma vista externa dos elevadores e uma vista interna de cada elevador. 

O utilizador do programa de simulação pode carregar em botões e assinalar a 
entrada e saída de pessoas nos elevadores. As várias devem funcionar 
concorrentemente (correspondendo a diferentes threads). 
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2 Arquitectura do programa 
Para a realização deste programa fez-se uma abordagem no domínio da 

programação orientada a objectos, tendo o programa sido implementado em 
linguagem JAVA. Para correr este programa basta um PC. 

O programa contém sete objectos distintos que interagem entre si; esses 
objectos são: o prédio (definido em Predio.java), o piso (definido em Piso.java), o 
elevador (definido em Elevador.java), a vista do prédio (definido em 
PredioViewer.java), a vista dos botões de chamada dos pisos (definido em 
PredioCallerViewer.java), a vista de dentro de cada elevador (definido em 
ElevadorViewer.java) e um objecto de leitura de dados e simulação. 

O objecto prédio é responsável por construir a estrutura do prédio (os pisos, os 
botões de chamada de cada piso e os elevadores). Este objecto é o “ponto de entrada” 
do programa.  

O objecto elevador é responsável pelas regras dos seus movimentos e por 
mandar actualizar as vistas. 

O objecto piso é pela chamada de um elevador em qualquer piso. 
O objecto vista do prédio e o objecto vista do elevador são responsáveis por 

consultar o respectivo objecto modelo (prédio e elevador, respectivamente), fornecer 
uma representação visual e interagir com os objectos modelo respectivos. 

O objecto vista dos botões de chamada de cada piso é responsável pela 
chamada num dado piso. 

O objecto de leitura de dados e simulação é responsável por ler dados de um 
ficheiro – com um formato específico – e faz com que a simulação seja efectuada de 
um modo “automático” em simultâneo com a simulação “manual”. 
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De seguida apresenta-se o diagrama de classes: 
 

 
 

 

Predio 

initPredio(nElevadores: int,  nPisos: int): void 
- initMainFrame(): void 
Prédio(nElevadores: int, nPisos: int) 
+main(args:String[]): void 

frame: JFrame 
pv: predioViewer 
pcv: PredioCallerViewer  
elevadores: Elevador[] 
pisos: Piso[] 
fileSimulation: FileSimulation 

Piso 

Piso(predio: Predio,  piso: int) 
chamarElevador(): void  
+toString(): String 

predio: Predio  
piso: int  

Thread 
FileSimulation 

+FileSimulation(predio: Predio)  
+run(): void 
+elevadorChegouAoPiso(elevador: Elevador, piso: Piso): void 

predio: Predio 
instructions: Vector 
pendingInstructions: Vector  

+Instruction 

JPanel  
PredioCallerViewer 

+PredioCallerViewer(predioViewer: PredioViewer) 

predioViewer: PredioViewer 
buttons: JButton[] 

-Caller 

JPanel  
PredioViewer 

predio: Predio 
elevador: Elevador 
piso: Piso 

PredioViewer(predio: Predio)  
-getElevadorX(i: int): int  
-getPisoY(i: int): int  
+paintComponent(g: Graphics): void 

Thread 
Elevador 

predio: Predio 
elevador: int 
pisoCorrente: Piso 
pisoDestino: Piso 
pisosDestino: LinkedList 
ev: ElevadorViewer 
numeroPessoas: int  
lotacao: int 
instructions: Vector 
fileSimulation:FileSimulation 

Elevador(predio: Predio, elevador: int, fileSimulation: FileSimulation) 
+getDireccao(): String 
+isOcupado(): boolean 
+isPortAberta(): booelan 
+comecarMovimento(): void 
+pararMovimento(): void 
+actualizarMovimento(): void 
+run(): void 
+addDestino(destino: Piso): void 
+setEnabledBotoes(status: bolean): void 
+repaint(): void 
+fecharPorta(): void 
+isPisoNoTrajecto(piso: Piso): booelan 

JFrame 
ElevadorViewer 

estatisticas: JLabel  
listaPisos: JScrollPane 
entrar: JButton 
sair: JButton 
fecharPorta: JButton 
elevador: Elevador 

+updateEstatisticas(): void 
-entrar(): void 
-sair(): void 
-fecharPorta(): void 
ElevadorViewer(elevador: Elevador) 

-PisoSeleccionado 

0..* 

0..* 
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3 Algoritmos e classes 

3.1 Algoritmo para atendimento dos pedidos de chamada  
Há dois eventos que originam um pedido de chamada: pressionar o botão de 

chamar do piso e seleccionar um piso dentro do elevador. 
O objectivo do algoritmo é evitar inversões de marcha e “poupar” os 

elevadores chamando o que mais perto se encontra do piso que chama o elevador. 
Assim sendo, há que distinguir duas situações: a que ocorre quando o evento 

de chamada é o botão de chamar de um piso e a que ocorre quando o evento de 
chamada é a selecção de um piso dentro do próprio elevador. 

Na primeira situação, o objecto piso onde é efectuado o pedido vai fazer uma 
lista ordenada da proximidade dos elevadores, seleccionando o elevador mais 
próximo que esteja livre, ou que tenha esse piso como destino ou que se encontre a 
passar por esse piso ou. Caso o elevador esteja livre, então é chamado. Caso esteja 
ocupado mas se dirija para esse piso então é chamado. Caso se encont re ocupado, mas 
caso passe por esse piso no percurso que irá fazer desde o piso em que se encontra e o 
piso de destino, então esse piso irá para o topo da lista de pedidos, caso contrário irá 
para o fim da lista de pedidos desse elevador. 

Na segunda situação, caso não haja pisos seleccionados (interna ou 
externamente), o pedido de chamada vai para o topo da lisa de pedidos de chamada do 
elevador. Caso haja pedidos, então verifica-se se o piso entretanto adicionado se 
encontra no trajecto actual do elevador; se tal for o caso então esse novo pedido vai 
para o topo da lista, caso contrário vai para o fim da lista. 

3.2 Predio 
Este é o “ponto de entrada” do programa de simulação. Nesta classe são 

definidos os pisos e os elevadores; por cada piso e por cada elevador é construído um 
objecto desse tipo. Tal é feito no método initPredio. 

De igual modo, é aqui que é desenhada a interface gráfica de entrada do 
programa, ou seja é aqui que são construídas as várias vistas: a do prédio e as dos 
elevadores. Para tal, usa-se o método initMainFrame. 

De notar que, caso não sejam especificados, o número de pisos será 3 e o 
número de elevadores será, por defeito, 2. Este objecto aceita como parâmetros quer o 
número de pisos quer o número de elevadores. Para se especificar um número de 
pisos e/ou elevadores escreve-se esse número a seguir ao nome do objecto; por 
exemplo, se se quiser ter 10 pisos, a linha de comandos deve ser java Predio 10; caso 
se pretenda ter 3 elevadores, escreve-se, na linha de comandos java Predio 10 3. 
Repare-se que o primeiro número a seguir a Predio é entendido como sendo o número 
de pisos. Este procedimento encontra-se no método main. 

É neste método que se iniciam os threads correspondentes aos elevadores. 

3.3 Piso 
Esta classe é responsável por determinar qual o elevador a chamar; para tal, 

em primeiro lugar, determina a distância a que cada elevador está desse piso e 
ordenam-se por ordem crescente. De seguida, caso o elevador mais próximo não 
esteja ocupado ou caso esse piso esteja entre o piso em que se encontra o elevador e o 
piso de destino desse elevador, então esse elevador será escolhido como o que irá para 
esse piso. Este algoritmo encontra-se no método chamarElevador. 
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Por outro lado, este objecto tem, ainda um método, o toString que retorna uma 
cadeia de caracteres com a indicação do piso. 

3.4 Elevador 
Esta classe contém o método getDireccao que indica se o elevador está a 

subir, se está a descer ou se está parado. 
O método isOcupado diz se o elevador se encontra em movimento ou não. 
O método isPortaAberta é  usado para indicar se após a chegada a um piso 

destino, há mais pedidos pendentes para esse elevador. 
O método comecarMovimento é responsável por desactivar (disable) os botões 

de dentro da vista do elevador e de activar (enable) o botão de chamada do piso de 
partida do elevador. 

O método pararMovimento é responsável por activar (enable) os botões da 
vista de dentro do elevador. 

O método actualizarVistas chama o método repaint – também desta classe – 
sempre que ocorre qualquer alteração ao estado de um dos elevadores. 

O método run é o que põe o elevador a funcionar. 
O método addDestino é usado para adicionar um novo destino na lista de 

pedidos do elevador. Este método verifica se o elevador está, ou não, ocupado bem 
como verifica se o elevador vai passar pelo piso que efectua o pedido desde o piso em 
que se encontra até ao piso destino. Para tal invoca o método isPisoNoTrajecto, que 
também faz parte desta classe e verifica se o elevador ainda tem destinos pendentes. 

O método setEnabledBotoes activa ou desactiva os botões da vista de dentro 
dos elevadores consoante tenha como entrada true ou false, respectivamente. 

O método repaint faz uma actualização das vistas. Esta actualização é feita 
sempre que um elevador inicia ou termina um movimento, quando entra ou sai uma 
pessoa ou quando o elevador transita de piso. 

O método fecharPorta serve para o elevador retomar o seu andamento após ter 
chegado a um destino diferente do inicial. 

Por último, o método toString é usado para retornar uma cadeia de caracteres 
com a indicação do elevador. 

3.5 PredioCallerViewer 
Esta classe desenha o poço que contém os botões de chamada de cada piso; 

tem ainda uma classe interna responsável por reter os pedidos feitos por cada piso e 
determinar qual o piso que o efectuou. Quando é efectuado um pedido num dado piso, 
então esse botão fica inactivo (disabled). 

3.6 PredioViewer 
Os métodos getElevadorX e getPisoY são dois métodos que determinam as 

coordenadas para cada elevador e para cada piso; na realidade unicamente calculam as 
coordenadas iniciais, segundo a vertical para o caso dos pisos e segundo a horizontal 
para o caso dos elevadores, a partir das quais se desenham os pisos e os elevadores. 
Os elevadores são representados por quadrados colocados em cima à esquerda em 
cada piso, que tomam várias cores: branco par o caso de estar parado e sem qualquer 
pedido pendente, preto para o caso de estar parado mas ter um pedido pendente e 
transparente para o caso de se encontrar em movimento. Ao lado do elevador aparece 
o seu estado: parado, a subir ou a descer. 
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O método paintComponent é usado para desenhar a vista do prédio; nesta vista 
aparecem os pisos, os elevadores e o estado de cada um dos elevadores. O prédio é 
dividido em pisos de igual dimensão e em poços de elevador igualmente repartidos 
pelo prédio (de lembrar que isto é só uma simulação, pelo não foram tidas em conta as 
proporções das dimensões reais de um prédio). 

3.7 ElevadorViewer 
O método updateEstatisticas é responsável pela informação visualizada na 

vista do elevador, no que diz respeito ao número de pessoas, ao piso em que se 
encontra o elevador e qual o sentido do movimento do elevador. 

Os métodos entrar e sair incrementam e decrementam o número de pessoas 
existentes no elevador; se em relação ao número máximo de pessoas que podem estar 
no elevador não há limite, já em relação ao número mínimo, este é, necessariamente, 
zero. 

O método fecharPorta permite, ao elevador, retomar o seu andamento para o 
seu destino inicial. 

A classe PisoSeleccionado tem como funcionalidade indicar qual o piso 
seleccionado no elevador; esse piso aparece a vermelho. Quando não há qualquer piso 
seleccionado os pisos encontram-se todos a preto. 

3.8 FileSimulation 
Esta classe lê os dados de um ficheiro de texto (‘instructions.txt’) que devem 

obedecer à seguinte estrutura: tempo piso pessoas irPara, em cada linha, 
correspondente a: em primeiro lugar, o tempo em que ocorrerá o evento de chamada 
de elevador, depois o piso em que essa chamada é feita, de seguida e o número de 
pessoas que irá entrar nesse piso e por o piso de destino dessas pessoas. Esses dados 
devem estar ordenados por ordem crescente na primeira coluna. Se dois conjuntos de 
pessoas quiserem entrar no mesmo piso ao mesmo tempo, mas tendo destinos 
diferentes, então deverão ser escritas duas linhas, respeitantes a essas duas situações. 

Esta classe faz a leitura desse ficheiro e depois solicita, no tempo devido, a 
chamada de um elevador; quando o elevador chegar a esse piso entrarão tantas 
pessoas quantas a lotação do elevador permitir (descontando ainda as pessoas que já 
estejam lá dentro); caso haja, por exemplo, 10 pessoas a quererem ir para o piso 15 e 
já estejam dentro do elevador 5 pessoas, tendo o elevador uma lotação de 10 pessoas, 
então 5 dessas pessoas entrarão nesse elevador e as outras 5 farão um novo pedido. De 
notar, que esta classe adiciona o destino pretendido no elevador. 
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4 Demonstração do programa 

4.1 Instalação 
Para a instalação do programa de simulação, basta extrair os ficheiros para um 

directório qualquer e executar na linha de comandos do DOS (vulgo command 
prompt) o comando java Predio x y, em que x é o número de prédios pretendido para 
a simulação e y o número de elevadores. A introdução destes valores é opcional; caso 
não seja especificado qualquer valor o prédio conterá 3 pisos e 2 elevadores. Caso se 
introduza só um valor esse será o número de pisos que o prédio terá (o número de 
elevadores será 2). De notar que é necessário que o computador tenha instalado o Java 
versão 1.3, e que esteja presente no PATH para reconhecer o comando java. 

De notar que quando começa a correr este programa, a leitura e entrada de 
dados para a simulação “automática” é imediata. 

4.2 Demonstração 
A demonstração aqui reportada foi para o caso em que o prédio tem 10 pisos e 

2 elevadores. Executando o comando java Predio 10 aparecem três janelas, uma 
correspondente ao prédio e duas correspondentes às vistas de cada elevador; na janela 
do prédio aparece o título “Simulação de elevadores” e em cada janela de cada 
elevador aparece “Elevador 1” para o elevador 1 e “Elevador 2” para o elevador 2. 
Caso o ficheiro de dados esteja vazio (ou quando terminar a simulação “automática”, 
resultado será o seguinte: 
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Como se pode constatar, o prédio tem 10 pisos, os elevadores estão parados no 
piso 0 e não há qualquer pedido pendente; assim sendo o elevador está a branco. De 
notar que a numeração dos pisos começa em 0, correspondente ao rés-do-chão. 

 
Colocando o rato sobre o botão de chamada do piso 8 e premindo-o, chama-se 

o elevador para o piso 8; assim sendo o elevador mais próximo (neste caso ambos 
estão equidistantes do piso em questão, logo irá nessa situação o elevador com 
numeração mais baixa – neste caso, o elevador 1). O resultado será o seguinte: 

 

 
 
Agora há várias indicações que convém referir: por um lado, na vista do 

prédio, o elevador em movimento aparece como sendo um rectângulo com linha preta 
e fundo transparente com a indicação, ao lado, do movimento que está a efectuar: 
neste caso a subir. Por outro lado, na vista do elevador 1, o piso 8 – o piso que 
chamou o elevador – está a vermelho: isso é uma indicação, para quem está “dentro” 
do elevador, de quais os pisos onde parará o elevador. De igual modo, note-se que, 
devido ao facto do elevador estar em movimento, os botões da vista de dentro do 
elevador estão desactivados. Há ainda a salientar o facto do botão de chamada do piso 
8 estar desactivado. Se, após chegar ao piso 8, alguém no piso 3 chamar o elevador, 
então o elevador 2 subirá: 
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Também, neste caso, o piso 3 – piso de destino – do elevador 2 está a 

vermelho e o botão de chamada do piso 3 está desactivado. Outra alteração diz 
respeito ao número de pessoas presentes no elevador 1: agora é 3. Para se obter este 
número premiu-se, com o rato, 3 vezes o botão “Entrar”. Para simular a saída de 
pessoas do elevador, prime-se o botão “Sair” tantas vezes quantas pessoas se desejar 
simular a sair. Se alguém dentro do elevador 1 quiser ir para o piso 3, então terá de 
premir duas vezes em Piso 3 que aparece na vista do elevador 1. Esse destino ficará a 
vermelho e o elevador começará a deslocar-se para esse piso. Agora entraram 2 
pessoas para o elevador 2. 

Se alguém no elevador 1 carregar para o piso 9 e simultaneamente alguém no 
elevador 2 escolher o piso 0, então os dois elevadores deslocar-se-ão em simultâneo. 

 

 



Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 
Programação Orientada aos Objectos 

Simulação de um Sistema de Elevadores   10 

 
A seguir ilustra-se o que se passará caso alguém dentro do elevador 1, que está 

no piso 9, carregue no piso 0 e, entretanto, alguém chamar o elevador no piso 5 (até 
passar por esse piso); o que seria de esperar era que este parasse no piso 5. De facto, 
assim acontece como se pode ver a seguir. 

 

 
 
Agora pode ver-se uma diferença: é que o elevador está parado – com a 

respectiva indicação – mas agora aparece a preto. Isto quer dizer que ainda há outros 
pisos para onde o elevador deve ir, ou seja, ainda há pedidos pendentes. Para se sair 
desta situação, é necessário fechar a porta do elevador – para isso, prime-se o botão 
“Fechar Porta” que está na vista desse elevador, ou então, passados 2,5 segundos, a 
porta do elevador fecha-se sozinha. 

E se alguém, no piso 4, chamar o elevador quando o elevador 1 se encontra no 
piso 6 a caminho do piso 9 e o elevador 2 está piso 0? Atendendo ao critério de 
proximidade, o elevador a chamar seria o elevador 1; contudo, como isso implicaria 
uma inversão no sentido da marcha desse elevador, a solução adoptada foi a de 
chamar o elevador que está a seguir, em termos de proximidade – neste caso, o 
elevador 2. 
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Se dentro de um elevador se efectuarem múltiplas selecções, então elas serão 

todas enviadas para uma lista de pedidos pendentes e serão atendidas do seguinte 
modo: se o novo destino introduzido estiver entre o piso actual do elevador e o piso 
destino deste, então quando o elevador passar por esse piso parará; caso contrário, 
esse pedido é colocado no fim da lista de pedidos pendentes. 

Na situação seguinte, o elevador 1 está a subir para o piso 8 quando se 
efectuam pedidos nos pisos 6 e 7; então o elevador 1 pára no piso 6 e aguarda que 
fechem a porta para seguir para os pisos restantes. Quanto ao elevador 2, este está a 
subir para o piso 3. 
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Por último, a seguinte situação: o elevador 1 está a responder a um pedido 

interno para o piso 0, está no piso 4 e a descer; o elevador 2 está no piso 8 a subir para 
o piso 9 (para responder a um pedido). Alguém, no piso 2, chama o elevador. Como já 
referido, o elevador 1 parará no piso 2 para atender a esse pedido. Enquanto aguarda 
que se feche a porta do elevador 1, alguém no piso 3 chama o elevador. Apesar de o 
elevador 1 estar ocupado – ainda tem de ir ao piso 0 – está mais próximo que o 
elevador 2 e está parado, ou seja, face à sua situação actual, ir para o piso 3 não 
corresponderá a uma inversão no sentido da marcha. Por outro lado, o piso 3 não se 
encontra entre o piso actual – 2 – e o piso destino – 0. Assim sendo, o elevador que 
atenderá o pedido do piso 3 será o elevador 1 (está mais próximo que o elevador 2 que 
se encontra no piso 9), mas só depois de ir ao piso 0. 

4.3 Algumas observações 
Nesta simulação, existe um número máximo de pessoas no elevador; quando 

se tentar meter pessoas dentro do elevador depois de alcançada a sua lotação, não se 
vai registar qualquer incremento no número de pessoas dentro do elevador. Por outro 
lado, o número mínimo de pessoas no elevador é zero (não faz sentido ter -1, ou -2, 
etc. pessoas num elevador). 

Por outro lado, cada andar só tem um botão de chamada; na realidade, um 
botão de chamada está geralmente associado a um determinado número de elevadores. 
De igual modo, chamando um elevador, vem o que está mais próximo; se em termos 
reais isto poderia ser impraticável (uma pessoa não iria deslocar-se de um ponto de 
um prédio para outro ponto do lado oposto, só porque lá se encontra um elevador mais 
próximo). Mais uma vez, esta estratégia diz respeito somente ao facto de isto ser uma 
simulação. 
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5 Conclusões 
O desenvolvimento deste programa permitiu uma familiaridade com 

linguagens orientadas a objectos, algo que nos era desconhecido. Como tal, foi 
necessário um esforço suplementar, pois como ambos já estávamos familiarizados 
com outras linguagens de programação, foi um bocado difícil “desligarmo-nos” 
dessas linguagens e usar esta “ferramenta”. 

 
De igual modo, quer o UML quer o Java eram duas linguagens completamente 

desconhecidas (só se “tinha ouvido falar”) e como tal o desenvolvimento do programa 
foi um pouco mais trabalhoso. 

 
Contudo, este trabalho permitiu-nos explorar um pouco das potencialidades 

que a programação a objectos proporciona. 
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