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RESUMO

O  município  de  Bom  Jesus  do  Itabapoana  tem  sua  economia  voltada,
principalmente, para o setor comercial e para o setor de serviços. A internet vem
sendo uma das mais importantes ferramentas para todos que atuam nesses setores,
possibilitando  uma  melhor  divulgação  e  obtenção  de  informações  sobre  os
estabelecimentos comerciais e profissionais prestadores de serviço. Para um melhor
aproveitamento  dessa  ferramenta,  viu-se  a  necessidade  de  se  implementar  um
sistema que pudesse centralizar todas essas informações a fim de otimizar, facilitar
e até mesmo melhorar a experiência dos usuários com a internet. 
Esse trabalho apresenta um projeto completo de um sistema WEB para auxiliar o
setor comercial e o setor de serviços da referida cidade com o cadastro e divulgação
de informações sobre empresas, lojas e profissionais autônomos. O sistema deve
fornecer aos usuários uma interface bem simples, amigável e de fácil utilização para
que  possa  ser  utilizado  por  qualquer  pessoa,  inclusive  pessoas  com  baixo
conhecimento e experiência no uso da internet.

Palavras-chaves: Bom Jesus do Itabapoana, MVC, Orientação a Objetos, PDO,

Pattern Singleton.
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1 INTRODUÇÃO

Com o surgimento da Internet na década de 70, proveniente de uma rede

de  comunicações  que  havia  sido  criada  com  objetivos  militares  pela  ARPA

(Advanced Reasearch Project Agency), chamada ARPANET [1], era difícil imaginar e

projetar que ela pudesse ter um papel tão importante e, por vezes, indispensável

para a população de todo o mundo como nos dias de hoje, estando presente na vida

social,  acadêmica  e  profissional  de  grande  parte  da  população,  proporcionando

ocasiões e situações muito especiais como o ensino à distância e a comunicação

direta entre pessoas geograficamente distantes.  Além disso,  a  internet  se tornou

uma  importante  aliada  e  até  uma  ferramenta  impulsionadora  para  os

empreendedores, sendo importante, principalmente, nas áreas de  marketing e de

vendas  das  empresas,  possibilitando  que  seus  produtos  alcancem  um  número

inestimado de pessoas.

1.1 BOM JESUS DO ITABAPOANA – UM BREVE HISTÓRICO

Bom Jesus do Itabapoana é um município da região noroeste do Estado

do Rio de Janeiro, localizado na divisa com o Estado do Espírito Santo. De acordo

com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Bom Jesus do

Itabapoana conta com uma população de aproximadamente 35.964 habitantes [2] e

com pelo menos 2.683 domicílios com acesso à internet [3]. O município tem sua

economia  voltada,  principalmente,  para  a  agropecuária,  indústrias,  comércio  e

serviços; os últimos são responsáveis por maior parte do PIB (Produto Interno Bruto)

do município. O Gráfico 1 mostra os números do PIB do município de acordo com o

IBGE [4].



1.2 MOTIVAÇÃO

Atualmente, a população de Bom Jesus do Itabapoana tem o costume de

buscar  informações  diversas  na  internet,  antes  de  qualquer  outra  fonte.  Essas

buscas ocorrem, principalmente, em redes sociais, que são usadas também para a

comercialização através de grupos de relacionamento, e pelos sites das empresas, o

que é menos comum pelo fato de que poucas empresas da cidade possuírem sites. 

Em um levantamento realizado pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos

para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), foi indicado que a busca por

informações sobre  produtos e serviços, e seus respectivos preços, é o assunto mais

procurado  pelos  usuários  brasileiros  na  internet,  sendo  que  mais  de  62%  da

população em geral que utiliza a internet está em busca de informações deste tipo

[5].

A motivação para a elaboração deste projeto, é a dificuldade das pessoas

do  município  encontrarem  as  informações  desejadas  usando  os  grupos  de

relacionamento  das  redes  sociais,  algumas  vezes por  receberem  informações

Gráfico 1: PIB (Valor adicionado) [4]
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incorretas  ou  incompletas  e outras  vezes por  não  obterem  as  informações

desejadas.  Por  isso  foi  detectado  a  oportunidade  de  projetar  um  sistema  que

pudesse centralizar essas informações (serviços e empresas) com o intuito de ser a

primeira  opção  de  busca  sobre  empresas  e  profissionais  autônomos  para  a

população. Outro fator importante do sistema é que, os usuários não dependerão de

outras pessoas para responderem suas perguntas e satisfazerem sua busca, como

na busca de informações por meio de redes sociais, por exemplo, um usuário pode

precisar esperar horas, dias, e até semanas para obter uma resposta qualquer.

1.3 MÉTODOS USADOS

Neste  trabalho,  serão  utilizados  alguns  padrões  de  arquiteturas  de

software  e  de  projeto  usados  mundialmente  como  a  UML  (Unified  Modeling

Language), MVC (Model, View, Controller), PDO (PHP Data Object) com Prepared

Statements e o pattern Singleton usando a linguagem de programação orientada a

objetos PHP. Também foi  utilizado na composição do projeto uma classe para o

envio de e-mails através do PHP, chamada PHPMailer.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

No Capítulo 2 será abordado uma revisão dos conceitos necessários para

o entendimento  do  trabalho.  No  capítulo  3  serão apresentados  alguns  trabalhos

relacionados. No capítulo 4 será apresentado a modelagem do sistema, contendo

modelos  ER  (Entidade  Relacionamento),  diagrama  de  classes,  requisitos  do

sistema, diagramas e descrições dos casos de uso, entre outros. No capítulo 5 serão

apresentadas as interfaces do sistema proposto por este trabalho. O capítulo 6 cita

as conclusões e indicações para trabalhos futuros, as expectativas para o sistema

desenvolvido e como ele será disponibilizado para os interessados.
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2 REVISÃO DE CONCEITOS

Neste  capítulo,  será  apresentado  uma  breve  revisão  dos  conceitos

utilizados neste trabalho, com o objetivo de proporcionar um melhor entendimento

de tais conceitos no momento em que forem utilizados e apresentados no decorrer

do projeto em que consiste o presente trabalho, mais precisamente nos Capítulos 4

e 5. Estes conceitos são utilizados nas etapas de análise, projeto e implementação

do sistema.

2.1 UML – UNIFIED MODELING LANGUAGE

A UML é uma notação padrão para a modelagem de sistemas orientados

a  objetos.  Seus  principais  objetivos  são  a  visualização,  a  especificação,  a

construção e a documentação de sistemas orientados a objetos [8]. Alguns artefatos

da análise e do projeto orientado a objetos usando a UML serão tratados abaixo,

como  diagramas  de  casos  de  uso,  mapas  de  navegação,  modelos  de  classes

conceitual e modelos de sequência. Os artefatos produzidos em nosso projeto serão

apresentados em detalhes no capítulo 4.

2.1.1 DIAGRAMAS DE CLASSES

“Os  diagramas  de  classes  são  encontrados  com  maior  frequência  na

modelagem de sistemas orientados a objetos” [8]. Modelam um conjunto de classes,

incluindo seus atributos, operações ou métodos, interfaces e seus relacionamentos

com outras classes. Fornece uma visão da estrutura do sistema, do aspecto estático

do sistema.

A Figura 1 mostra o elemento gráfico usado para representar uma classe

ou uma interface usando UML. Esse elemento é dividido em três partes horizontais:
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a parte  superior  contém o nome da classe,  a  parte  do meio contém a lista  dos

atributos da classe, permitindo indicar, inclusive, as permissões de acesso e o tipo

dos atributos e a terceira parte contém a lista das operações ou métodos da classe

e, assim como os atributos, permite indicar suas permissões e o tipo de retorno.

As classes podem se relacionar de várias formas no diagrama de classes

UML. Os relacionamentos definem a relação entre duas classes, que pode ser uma

relação  simples  (associação),  pode  indicar  que  uma  classe  herda  atributos  e

operações de uma outra classe (especialização),  pode indicar que uma classe é

parte de uma outra classe (agregação), entre outros tipos de relacionamentos.  

Os relacionamentos no diagrama possuem um importante  elemento,  a

multiplicidade,  que  é  um  intervalo  que  indica  quantos  objetos  podem  ser

relacionados entre as duas classes. Por exemplo, esse intervalo pode ser definido

como (1..1) indicando que em cada instância do relacionamento entre essas duas

classe só pode conter um e somente um objeto de cada classe. Pode ser definido

também, que a instância do objeto de uma classe é opcional  no relacionamento

definindo o número 0 (zero) no intervalo. Do mesmo modo pode ser definido um

intervalo infinito de objetos de uma classe usando o caractere “*” no intervalo.

A Figura 2 mostra o exemplo de uma associação simples, onde é definido

pela multiplicidade que cada pessoa pode comprar um ou mais produtos, intervalo

[1..*]. De forma análoga, um  produto pode não ser comprado ou pode ser comprado

por uma ou mais pessoas, intervalo [0..*]. Esses intervalos definem que uma pessoa

deve comprar, obrigatoriamente pelo menos um produto, mas que um produto pode

não ser vendido.

Figura 1: Classe UML
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As Figuras 3 e 4 mostram exemplos de relacionamento por generalização

e por agregação, respectivamente.

Figura 2: Associação entre Classes

Figura 3: Generalização (herança)

Figura 4: Agregação
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Além dos exemplos dados acima, existem muitos outros elementos que

podem ser especificados com o diagrama de classes UML, por exemplo, podemos

definir uma dependência entre uma classe e outra, podemos definir pacotes para

agrupar e organizar certas classes, pode-se colocar anotações no modelo, pode-se

especificar que uma classe é abstrata ou é uma interface, entre outros elementos

que não serão abordados neste trabalho.

2.1.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Um diagrama de casos de uso é uma forma de representar, graficamente

um conjunto de UC (Use Cases) do sistema, com os atores (quem interage com os

UC) e seus relacionamentos, ou seja, descreve um conjunto de ações que podem

ser  feitas  pelos  usuários  do  sistema ou  de  uma parte  do  sistema.  Especifica  o

comportamento esperado do sistema,  de  forma a proporcionar  um entendimento

essencial sobre esse comportamento.

Os diagramas de casos de uso costumam conter assuntos, UC, atores e

relacionamentos  (dependência,  generalização  e  associação),  além  de  notas  e

restrições [8]. A Figura 5 mostra um exemplo simples de um diagrama de casos de

uso  de  um sistema de  artigos,  onde  Administrador  e  Usuário  são  os  atores  do

diagrama, e as elipses representam as ações que são executadas, ou seja, os UC.

Figura 5: Diagrama casos de uso
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2.1.3 MAPA DE NAVEGAÇÃO

O mapa de navegação é um elemento introduzido e especificado pela

extensão da UML, definida por Jim Conalen [11], para modelar aplicações web. “O

Mapa  de  Navegação  é  desenvolvido  para  informar  quais  são  as  possíveis

navegações  a  serem  realizadas  pelos  usuários,  ou  seja,  partindo  de  uma

determinada  página,  quais  outras  páginas  podem  ser  alcançadas”  [12].  Para  a

elaboração  deste  mapa  utiliza-se  o  diagrama  de  classes  da  UML,  usando  um

estereotipo <<page>> para identificar as páginas.

Como um sistema web,  geralmente,  possui  um menu que permite ir  a

qualquer  página  a  partir  de  qualquer  outra  página  do  sistema,  foi  indicado  a

introdução de uma nota informando que o sistema possui um menu. A Figura 6 [12]

mostra um exemplo simples de um mapa de navegação.

2.1.4 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

O diagrama de sequência mostra a interação de um conjunto de objetos e

seus relacionamentos, de acordo com o tempo em que essas interações acontecem,

Figura 6: Mapa de navegação [12]
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ou seja,  mostra  a ordem temporal  em que a  troca de mensagens entre objetos

acontecem.

Os objetos, em um diagrama de sequência, são representados por um

retângulo, os objetos que iniciam as interações são colocados no nível mais superior

do diagrama, na horizontal. Cada objeto possui uma linha de vida, definida como

uma linha  pontilhada  na  vertical,  que representa  o  tempo de existência  dele.  O

período em que o objeto está desempenhando uma ação, também conhecido como

foco de controle, é definido com um retângulo estreito e alto, em que a parte superior

e  inferior  representam  o  início  e  fim  da  ação,  respectivamente.  As  mensagens

trocadas entre os objetos é representada com uma seta que vai da uma linha de

vida  de  um  objeto  para  a  linha  de  vida  de  outro  objeto.  Se  a  mensagem  for

assíncrona,  a  linha  tem  uma  seta  fina.  Se  for  uma  mensagem  síncrona  (uma

chamada), a linha tem uma seta triangular cheia. A resposta de uma mensagem

síncrona é representada por uma linha tracejada com uma seta fina [8].

A Figura 7 [8] mostra um exemplo de um diagrama de sequência, com a

identificação dos elementos citados acima.

Figura 7: Diagrama de sequência [8]
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2.2 MVC – MODEL, VIEW, CONTROLLER

Segundo  Dall’Oglio  [7],  o  MVC  é  um  dos  Design  Patterns mais

conhecidos. O MVC consiste, basicamente,  em dividir o projeto em três grupos de

responsabilidades com o objetivo de não misturar diferentes responsabilidades na

mesma classe, ou seja, uma classe que faz consultas ao banco de dados não deve

provê uma interface para o usuário. Com isso, os três grupos de responsabilidades

definidos pelo MVC são: Model, View e Controller.

As  classes  definidas  como  Model  ou  classes  de  modelo,  são

responsáveis por  leituras  e  escritas dos dados e  suas validações,  somente  elas

devem fazer consultas diretas no banco de dados, com comandos SQL por exemplo.

Por  sua  vez  os  Controllers ou  controladores  são  as  classes  onde  define-se  as

decisões sobre o que será executado, elas recebem as requisições dos usuários e

são responsáveis, através de seus métodos, por definir qual Model usar e qual View

mostrar  ao  usuário.  Já  as  Views  são responsáveis  pela  interação  direta  com o

usuário, ou seja, elas fazem a exibição dos dados, geralmente dados HTML. 

A Figura 8 [7] mostra, dos passos 1 até 5, como é o fluxo básico de um

sistema que utiliza o padrão MVC. 

Figura 8: MVC [7]
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Suponha que um usuário tenha feito uma requisição de login no sistema.

O Controller rebebe a requisição do usuário, juntamente com os dados de usuário e

senha inseridos através da  View de  login (1), depois o  Controller chama o  Model

adequado  para  a  requisição  e  pede  para  que  o  Model verifique  se  os  dados

inseridos pelo usuário são válidos para efetuar o  login (2). O  Model por sua vez,

realiza  as  consultas  e  as  validações  necessárias  e  retorna  o  resultado  para  o

Controller  (3). Então o  Controller analisa os dados recebidos do Model e mostra a

View adequada (4 e 5).

2.3 PDO – PHP DATA OBJECT

A PDO é uma extensão do PHP ou uma API (Application Programming

Interface), usada para  fazer a conexão e a comunicação com o banco de dados. A

PDO provê acesso à diversos bancos [9], inclusive MySQL, criando uma camada de

abstração ao acesso aos dados, fazendo com que as funções sejam utilizadas do

mesmo jeito independente do SGBD (Sistema de Gerência de Banco de Dados)

utilizado. Isso faz com que, se for preciso efetuar uma mudança de SGBD (não de

sintaxe de SQL), seja mais simples a manutenção, pois permite que troque o banco

em uma simples String. 

A conexão ao banco de dados usando PDO é muito simples, basta passar

os dados da conexão (SGBD,  Host, nome do banco, usuário e senha do banco),

como mostrado no Código 1.

A PDO utiliza  prepared  statements para  a  realização  de  consultas  ao

banco. O princípio da  prepared statements  é que os valores dos parâmetros das

Código 1: Conexão usando PDO
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querys SQL não são passados diretamente nas  querys.  Define-se nomes para os

parâmetros, é relacionado uma variável para esses parâmetros através da função

bindParam()  e  depois  basta  executar  a  query.  O Código  2  mostra  um exemplo

simples  de  um  código  usado  para  criar  uma  query preparada  com  o  prepared

statements e PDO.

Segundo  Sebben  [9],  o  uso  de  PDO  com  prepared  statements  é

altamente eficaz  na proteção de sistemas contra ataques de injeção de SQL.

2.4 PATTERN SINGLETON

Segundo  Dall’Oglio  [7],  o  pattern  singleton é  uma  solução  para  um

problema gerado pelo uso de variáveis globais. Esse problema consiste na violação

de alguns conceitos fundamentais da orientação a objetos, como o encapsulamento.

Em alguns casos, em que o uso de variáveis globais é necessário, elas ficam com

seu conteúdo exposto à toda a aplicação, permitindo que seja armazenado valores

inconsistentes ou até a exclusão de seu conteúdo. O pattern singleton permite que

um objeto fique disponível a toda a aplicação, mas sem perder o encapsulamento

[7].

Resumindo,  o  pattern  singleton permite  criar  uma,  e  somente  uma,

instância de um objeto de uma classe,  e que essa instância possa ser  obtida a

qualquer momento. 

Código 2: Query SQL com PDO e prepared statements
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A estrutura básica de um  singleton é relativamente simples, possui um

atributo  estático  e  privado,  onde  é  armazenado  a  instância  criada.  Possui  um

construtor  também  definido  como  privado,  ou  seja,  um  objeto  só  poderá  ser

instanciado de dentro da própria classe. Para isso possui um método público que é

responsável  por  criar  a  instância e armazenar no atributo  (caso não exista  uma

instância), ou sempre retornar a mesma instância em todas as outras vezes que for

chamado. A Figura 11 mostra a estrutura básica de um singleton.

Figura 9: Estrutura de um

singleton [7]
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Para auxiliar na definição da estrutura geral do projeto em que consiste

este trabalho, foram analisados e estudados diversos trabalhos relacionados com o

tema, com os métodos utilizados e com a arquitetura deste projeto.  Este capítulo

tem como objetivo  descrever  estes  trabalhos,  buscando apresentar  os  principais

motivos pelos quais não atendem o problema identificado neste projeto e descrever

o que de melhor ou diferente será feito para solucionar o problema.

3.1 SISTEMA WEB DE ANÚNCIO DE VAGAS EM IMÓVEIS

Penchel  e  Cantarela  (2015)  [13]  propuseram  um  sistema  web para

divulgação  de  vagas  de  aluguel  em  imóveis.  O  problema  que  motivou  o

desenvolvimento  deste  sistema é  muito  parecido  com o  problema abordado  em

nosso projeto. Eles buscaram apresentar um sistema simples e de fácil utilização

que  pudesse  prover,  aos  usuários,  informações  acerca  de  vagas  de  aluguel

disponíveis em imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Essas vagas são cadastradas

pelos próprios usuários do sistema, ou seja, pelos proprietários dos imóveis e podem

ser acessadas fazendo o preenchimento de um formulário de busca. Caso tenha o

interesse em algum imóvel, o usuário poderá mostrar sua intenção preenchendo um

formulário com seus dados que será enviado por e-mail ao locador.

Este sistema foi desenvolvido utilizando um framework chamado Ruby on

Rails, que utiliza a linguagem de programação Ruby. Este  framework, assim como

este trabalho, utiliza o padrão MVC em sua arquitetura. Além disso é um framework

que permite agilizar o desenvolvimento de uma aplicação, pois em muitas vezes,

permite resolver um mesmo problema, feito em PHP por exemplo, com muito menos

linhas de código. Ademais, fornece uma abstração de conhecimentos de query SQL

para a construção do banco de dados. Entretanto, apresenta erros na migração de

uma versão para outra, já que este  framework é de código aberto e está sempre

sendo  atualizado  pelos  usuários,  a  instalação  no  MS  Windows é  complexa  e
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apresenta inúmeros  bugs, e plataformas de hospedagem de projetos em Ruby on

Rails são mais caras em relação à projetos em PHP, por exemplo [13].

O sistema de Penchel e Cantarela não atende por completo o problema

proposto pelo presente trabalho, pois foi desenvolvido buscando uma solução para o

mercado imobiliário apenas, o que gera uma restrição ou uma limitação em relação

ao projeto que será apresentado neste trabalho (que visa atender de forma ampla

todo o comércio da cidade, ou seja, diferentes ramos e mercados). Além disso, o

sistema de Penchel e Cantarela proporciona e divulga informações a respeito de

produtos,  neste  caso,  os  imóveis,  enquanto  o  sistema  proposto  pelo  presente

trabalho busca proporcionar a seus usuários a troca de informações a respeito de

empresas e profissionais da cidade, e não sobre seus produtos.

Em relação ao desenvolvimento ágil e eficiente que um framework, neste

caso o  Ruby on Rails, pode proporcionar aos desenvolvedores, será apresentada

uma forma de se construir e obter um sistema totalmente personalizável, de fácil

manutenção, que tenha um bom desempenho e que proporcione a reutilização de

suas classes e de sua estrutura para o desenvolvimento de trabalhos futuros, com

propósitos  e  problemas  parecidos  ou  não,  sem a  necessidade  de  utilização  de

nenhum  framework,  utilizando os conceitos de programação orientada a objetos,

padrões de arquitetura e de desenvolvimento de sistemas e, algumas bibliotecas e

recursos do próprio PHP. 

Isso faz com que possa aproximar, ou até mesmo igualar, a agilidade e a

eficiência  do  framework no  desenvolvimento  das  aplicações,  utilizando  uma

linguagem que  possui  uma  fácil  instalação  e  configuração  de  seu  ambiente  de

desenvolvimento,  em  diversas  plataformas,  e  que  tenha  plataformas  para

hospedagem de projetos com um custo menor.

3.2 PORTAL WEB PARA INTEGRAÇÃO DAS PIZZARIAS DE RIO DO SUL

Junior (2010) [14] propôs um sistema  web que pudesse prover à seus

usuários,  de  forma  centralizada,  informações  como  endereço,  informações  de

contato, imagens e o cardápio das diversas pizzarias presentes no município de Rio
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do Sul, no estado de Santa Catarina. Além disso, permite que os usuários efetuem

seus pedidos de forma  on-line às pizzarias desejadas e também, caso o usuário

tenha o interesse, o sistema envia ao usuário notificações via e-mail com divulgação

de estabelecimentos e suas promoções.

Para  o  desenvolvimento  do  sistema,  Junior  utilizou  a  linguagem  de

programação PHP, juntamente com AJAX e JavaScript [14]. Além disso, integrou ao

sistema o  Google Maps,  para melhor especificar e disponibilizar a localização do

endereço dos estabelecimentos,  através de uma API que a Google oferece para

fazer essa integração.

Os pedidos são efetuados pelos usuários de forma simples, através do

preenchimento um formulário de pedido após fazer o login no sistema, utilizando os

dados cadastrados. Os dados fornecidos neste formulário, tais como os sabores da

pizza, o tamanho, a borda, a bebida, a forma de pagamento, se será necessário

levar troco e para qual valor, o endereço do cliente e algumas observações, são

enviados  via  e-mail para  o  estabelecimento.  O  sistema  não  realiza  nenhuma

transação financeira referente aos pedidos, isso é feito diretamente pela pizzaria no

momento em que é realizada a entrega dos produtos.

O  sistema  proposto  por  Junior  não  atende  por  completo  o  problema

proposto pelo presente  trabalho,  pois,  assim como o trabalho descrito  na seção

anterior, foi desenvolvido voltado para apenas um tipo de estabelecimento comercial,

no caso as pizzarias. Outrossim, o sistema proposto por Junior permite que apenas

usuários com nível de permissão de administrador possam efetuar o cadastro dos

estabelecimentos,  o  que  torna  o  aumento  da  quantidade  de  estabelecimentos

cadastrados  no  sistema  diretamente  dependente  dos  administradores.  Os

estabelecimentos podem cadastrar apenas seus produtos.

No presente trabalho, diferentemente do sistema proposto por Junior e

descrito nesta seção, o objetivo é divulgar e centralizar as informações a respeito

dos  estabelecimentos  e  profissionais  e  não  sobre  seus  produtos,  muito  menos

permitir  que  se  efetuem  pedidos.  O  cadastro  dos  estabelecimentos  comerciais,

profissionais  devem  ser  efetuado  diretamente  pelos  próprios  usuários,  sem  que

precisem passar  informações para um administrador  para  este  então,  finalmente

efetuar o cadastro.
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Portanto,  assim  como  o  caso  dos  pedidos,  não  será  apresentado  no

projeto proposto pelo presente trabalho nenhum tipo de  newsletter ou divulgação

dos estabelecimentos comerciais e profissionais ou até mesmo de seus produtos via

e-mail.
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4 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem é um componente fundamental na elaboração de projetos,

não  apenas  na  computação,  mas  em  diversas  áreas,  como  a  engenharia.  A

modelagem, através de seus modelos e documentos, permite visualizar previamente

a estrutura do projeto de acordo com o planejamento e com o que se deseja e se

espera que o projeto seja. Permite, também, especificar o comportamento esperado

do sistema e auxilia na construção e na documentação. Além disso, modelos podem

ser usados para ajudar no entendimento do problema a ser resolvido, na difusão do

conhecimento entre os diversos componentes da equipe de projeto, auxilia também

na comunicação entre todos os envolvidos no projeto (cliente, patrocinador, equipe

de desenvolvimento, entre outros) e permite testar hipóteses antes de realizá-las [8].

Imagine,  por  exemplo,  construir  um prédio enorme para,  só depois de

pronto ou no decorrer da obra, perceber que algum cálculo ou algum componente do

projeto estava errado. Isso causaria um enorme problema para todos os envolvidos

neste  projeto,  além  de  aumentar  consideravelmente  os  custos  do  projeto  e  o

trabalho com diversas manutenções. Um modelo bem elaborado ajuda a evitar, ou

diminuir  ao  máximo,  esses  problemas  antes  que  se  inicie  a  construção  ou  a

implantação do projeto, ajudando na identificação de potenciais erros, na redução do

retrabalho, na mensuração de prazos e custos, entre outros [8].

Portanto, neste capítulo, será apresentado toda a modelagem do sistema

proposto, visando especificar os seus requisitos funcionais e não funcionais e seus

diagramas, a fim de se obter uma boa documentação técnica do projeto e tentar

diminuir  ou evitar que ocorram problemas e erros na fase de implementação do

sistema, que será apresentada no capítulo 5.
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4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os  requisitos  funcionais  representam  as  funcionalidades  que  são

esperadas  do  sistema  e  descreve  “o  que”  ele  deve  fazer.  São  descritos,

normalmente,  de  uma  forma  simples  e  específica   [15].  A Tabela  1  mostra  os

requisitos  funcionais  referentes  ao  sistema  que  está  sendo  apresentado  neste

trabalho.  Estes  foram  definidos  a  partir  da  observação  do  comportamento  dos

possíveis usuários do sistema.

Tabela 1: Requisitos funcionais.

RF01: O sistema deve permitir  que um usuário  cadastre e altere seus dados

cadastrais.

RF02: O sistema deve permitir o login para usuários cadastrados.

RF03: O  sistema  deve  permitir  que  um  usuário  busque  por  empresas  ou

profissionais cadastrados.

RF04: O sistema deve  permitir  que  um usuário  cadastrado  envie  mensagens

para profissionais e empresas cadastradas, via e-mail.

RF05: O sistema deve permitir que um usuário acesse posts do sistema.

RF06: O sistema deve permitir que um usuário recupere sua senha de acesso.

RF07: O sistema deve permitir o gerenciamento de categorias através da área de

administrador.

RF08: O sistema deve permitir que o administrador altere seus dados através da

área de administrador.

RF09: O sistema deve permitir  o  gerenciamento de  posts através da área de

administrador.
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4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os  requisitos  não  funcionais  descrevem  a  forma  como  os  requisitos

funcionais devem ser alcançados, ou seja, explica “como” fazer. Além disso, definem

propriedades, restrições e exigências do sistema. A tabela 2 mostra os requisitos

não funcionais.

Tabela 2: Requisitos não funcionais.

RNF01: O sistema deve ser desenvolvido em PHP.

RNF02: O sistema deve ser desenvolvido para a web.

RNF03: O sistema deve utilizar banco de dados MySQL.

RNF04: O sistema deve poder ser acessado de qualquer dispositivo.

RNF05: O  sistema  deve  utilizar  CSS  e  JQuery  para  tornar  a  interface  mais

atrativa, intuitiva e interativa.

4.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

As Figuras 10 e 11 mostram, respectivamente, os diagramas de casos de

uso dos usuários e do administrador do sistema.
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Figura 11: Diagrama de casos de uso: Administrador

Figura 10: Diagrama de casos de uso: Usuários
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4.4 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

Será apresentado, nesta seção, a descrição dos UC que foram mostrados

nos diagramas na seção anterior.

4.4.1 USUÁRIO

As tabelas a seguir mostram a descrição dos UC dos usuários do sistema.

Tabela 3: UC01: Cadastrar-se no sistema.

Nome: Cadastrar-se no sistema.

Objetivo: Permitir que um usuário se cadastre no sistema.

Requisitos: RF01.

Atores: Usuário

Pré-condições: Usuário ter um e-mail válido.

Trigger: O ator acessa a tela de cadastro de usuários do sistema.

Fluxo Principal: 1. O sistema exibe o formulário com os campos necessários

para o cadastro e uma opção “Cadastrar”. 

2. O ator preenche os campos do formulário e seleciona a

opção “Cadastrar” [2.a][RN02].

3. O  sistema  valida  os  dados  preenchidos  pelo  ator  [3.a]

[RN01][RN03].

4. O sistema envia um  e-mail com um  link  de confirmação

para o ator.

5. O ator confirma o cadastro através do link recebido por e-

mail.

Fluxo Alternativo: [2.a]: O ator não preenche todos os campos obrigatórios.

1. O sistema apresenta a mensagem “Preencha todos os
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campos obrigatórios!”.

2. Retorna ao Passo 1 do fluxo principal.

[3.a]: O ator não informa um e-mail válido.

1. Retorna ao Passo 1 do fluxo principal.

[3.b]: O e-mail informado já está cadastrado no sistema.

1. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “E-mail  já

cadastrado!”.

2. Retorna ao Passo 1 do fluxo principal.

Pós-condições: Usuário cadastrado com sucesso.

Regras de negócio: [RN01]: O campo e-mail deve conter um e-mail válido.

[RN02]:  Os  campos  “Nome”,  “E-mail”,  “Senha”,  “Telefone”,

“Categoria” e “Perfil” são de preenchimento obrigatório.

[RN03]: Um e-mail pode ser cadastrado somente uma vez.

Tabela 4: UC02: Entrar no sistema.

Nome: Entrar no sistema.

Objetivo: Permitir que um usuário faça login no sistema.

Requisitos: RF02.

Atores: Usuário

Pré-condições: Usuário estar cadastrado no sistema.

Trigger: O ator acessa a tela de login do sistema.

Fluxo Principal: 1. O sistema exibe o formulário com os campos “Usuário” e

“Senha” e as opções “Entrar”,  “Esqueci  minha senha” e

“Cadastrar-se”.

2. O ator preenche os campos do formulário e seleciona a

opção “Entrar” [2.a][2.b][2.c].

3. O sistema valida os dados informados e realiza o  login

[3.a].

Fluxo Alternativo: [2.a]: O ator seleciona a opção “Esqueci minha senha”.

1. O caso de uso “Recuperar senha” é acionado.
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[2.b]: O ator seleciona a opção “Cadastrar-se”.

1. O caso de uso “Cadastrar-se no sistema” é acionado.

[2.c]: O ator não preenche os campos do formulário. 

1. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “Preencha  os

campos!”.

2. Retorna ao Passo 1 do fluxo principal.

[3.a]:  Os  dados  informados  não  conferem  com  nenhum

usuário cadastrado no sistema.

1. O sistema apresenta  uma mensagem “Usuário  e/ou

senha inválidos”.

2. Retorna ao Passo 1 do fluxo principal.

Pós-condições: Login efetuado com sucesso.

Regras de negócio: ---

Tabela 5: UC03: Manter dados pessoais.

Nome: Manter dados pessoais.

Objetivo: Permitir que um usuário altere seus dados cadastrados.

Requisitos: RF01.

Atores: Usuário.

Pré-condições: Usuário ter feito login no sistema.

Trigger: O usuário acessa a tela de alteração de dados cadastrais.

Fluxo Principal: 1. O  sistema  exibe  o  formulário  com  as  informações

cadastradas e uma opção “Salvar alterações”. 

2. O ator  altera a informação dos campos do formulário  e

seleciona a opção “Salvar alterações” [2.a][RN01][RN02].

3. O sistema apresenta a mensagem “Dados alterados com

sucesso!”.

Fluxo Alternativo: [2.a]: O ator não preenche todos os campos obrigatórios.

3. O sistema apresenta a mensagem “Preencha todos os

campos obrigatórios!”.
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4. Retorna ao Passo 1 do fluxo principal.

Pós-condições: Dados alterados com sucesso.

Regras de negócio: [RN01]:  Os  campos  “Nome”,  “E-mail”,  “Senha”,  “Telefone”,

“Categoria” e “Perfil” são de preenchimento obrigatório.

[RN02]: O campo e-mail não pode ser alterado.

Tabela 6: UC04: Buscar Profissionais e/ou Empresas.

Nome: Buscar Profissionais e/ou Empresas.

Objetivo: Permitir  que  um  usuário  busque  por  profissionais  e/ou

empresas cadastrados no sistema.

Requisitos: RF03.

Atores: Usuário

Pré-condições: ---

Trigger: 1. O usuário digita um termo para buscar.

Fluxo Principal: 1. O sistema busca pelo termo solicitado [1.a][RN01].

2. O sistema exibe o(s) resultado(s) da busca e opções para

buscas avançadas [2.a].

Fluxo Alternativo: [1.a]: O sistema não obtêm resultados na busca.

1. O sistema apresenta a mensagem “Não foi encontrado

nenhum resultado!”.

[2.a]: O ator escolhe opções avançadas de busca.

1. Retorna ao passo 1 do fluxo principal,  aplicando as

opções escolhidas pelo ator.

Pós-condições: Resultado(s) encontrados.

Regras de negócio: [RN01]:  O  sistema  deve  pesquisar  o  termo  desejado  em

qualquer  parte  do  nome,  categoria  e  descrição  dos

profissionais e empresas.
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Tabela 7: UC05: Enviar mensagem.

Nome: Enviar mensagem.

Objetivo: Permitir  que  um usuário  envie  uma  mensagem via  e-mail

para profissionais e/ou empresas cadastrados no sistema.

Requisitos: RF04.

Atores: Usuário

Pré-condições: Usuário ter feito login no sistema.

Trigger: O usuário acessa a tela de informações de um profissional ou

empresa.

Fluxo Principal: 1. O  sistema  exibe  o  formulário  com  os  campos  “Nome”,

“Assunto” e “Mensagem” e uma opção “Enviar”. 

2. O ator preenche os campos do formulário e seleciona a

opção “Enviar” [2.a][RN01].

3. O sistema envia um e-mail com a mensagem digitada para

o destino.

4. O  sistema  apresenta  a  mensagem “Mensagem enviada

com sucesso!”

5. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo: [2.a]: O ator não preenche os campos do formulário.

1. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Pós-condições: Mensagem enviada com sucesso.

Regras de negócio: [RN01]: Os campos “Nome”, “Assunto” e “Mensagem” são de

preenchimento obrigatórios.

Tabela 8: UC06: Ver post.

Nome: Ver post.

Objetivo: Permitir que um usuário veja um post do sistema.

Requisitos: RF05.

Atores: Usuário

Pré-condições: ---
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Trigger: O ator acessa a tela do post.

Fluxo Principal: 1. O sistema exibe o conteúdo do post. 

Fluxo Alternativo: ---

Pós-condições: ---

Regras de negócio: ---

Tabela 9: UC07: Recuperar senha.

Nome: Recuperar senha.

Objetivo: Permitir que um usuário recupere sua senha.

Requisitos: RF06.

Atores: Usuário

Pré-condições: Estar cadastrado no sistema.

Trigger: O ator acessa a tela de recuperação de senha.

Fluxo Principal: 1. O ator  preenche o campo “E-mail”  e seleciona a opção

“Enviar”.

2. O sistema verifica se o e-mail está cadastrado, e envia um

link para a recuperação da senha por e-mail [2.a].

3. O  ator  acessa  o  link recebido,  informa  a  nova  senha,

confirma  a  nova  senha  e  seleciona  a  opção  “Enviar”

[RN01].

4. O sistema valida os dados e atualiza a nova senha [4.a].

5. O caso de uso “Entrar no sistema” é acionado.

Fluxo Alternativo: [2.a]: E-mail não cadastrado.

1. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “E-mail  não

cadastrado”.

2. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

[4.a]: O ator digita duas senhas diferentes:

1. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “Senhas

diferentes”.

2. Retorna ao passo 3 do fluxo principal.
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Pós-condições: Senha recuperada com sucesso.

Regras de negócio: [RN01]: Os campos “Nova senha” e “Confirmar nova senha”

são de preenchimento obrigatório.

4.4.2 ADMINISTRADOR

As tabelas  a  seguir  mostram a  descrição  dos  casos  de  uso  (UC)  do

administrador do sistema.

Tabela 10: UC08: Manter categorias.

Nome: Manter categorias.

Objetivo: Permitir  que  o  administrador  gerencie  as  categorias  de

empresas e profissionais do sistema.

Requisitos: RF07.

Atores: Administrador

Pré-condições: Administrador ter feito login na área restrita do sistema.

Trigger: O administrador acessa a tela de categorias da área restrita

do sistema.

Fluxo Principal: 1. O  sistema  exibe  um  campo  para  digitar  o  nome  da

categoria, a opção “Cadastrar” ou “Atualizar” e uma tabela

com informações de todas as categorias cadastradas no

sistema e, para cada uma, as opções “Editar” e “Deletar”

[1.a][1.b][RN01][RN02]. 

Sub-Fluxo: Cadastrar categoria.

2. O ator preenche o campo e seleciona a opção “Cadastrar”.

3. O sistema valida a informação e realiza o cadastro [RN01].

4. O sistema apresenta a mensagem “Categoria cadastrada
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com sucesso!”.

5. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo: [1.a]:  O  ator  seleciona  a  opção  “Editar”  em  uma  das

categorias [1.a.a][1.a.b].

1. O sistema exibe o nome da categoria no campo e a

opção “Atualizar”.

2. O ator edita o campo e seleciona a opção “Atualizar”.

3. O sistema valida a informação e realiza a atualização.

4. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “Categoria

atualizada com sucesso!”.

5. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

[1.a.a]: O ator deixa o campo em branco.

1. O sistema apresenta a mensagem “Preencha o nome

da categoria!”

2. Retorna ao passo 1 do fluxo alternativo 1.a.

[1.a.b]: O ator digita uma categoria que já está cadastrada.

1. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “Categoria

existente!”.

2. Retorna ao passo 1 do fluxo alternativo 1.a.

[1.b]:  O  ator  seleciona  a  opção  “Deletar”  em  uma  das

categorias [1.b.a].

1. O sistema valida a informação e exclui a categoria.

2. O sistema apresenta a mensagem “Categoria excluída

com sucesso!”

3. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

[1.b.a]: A categoria possui usuários cadastrados.

1. O sistema apresenta a mensagem “A categoria  não

pode ser excluída, pois possui usuários cadastrados!”.

2. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

[2.a]: O ator deixa o campo em branco.

1. O sistema apresenta a mensagem “Preencha o nome

da categoria!”
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2. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

[2.b]: O ator digita uma categoria que já está cadastrada.

1. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “Categoria

existente!”.

2. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Pós-condições: ---

Regras de negócio: [RN01]: O sistema não deve permitir o cadastro de duas ou

mais categorias com o mesmo nome.

[RN02]:  O  sistema  não  deve  permitir  a  exclusão  de

categorias que tenham usuários cadastrados.

Tabela 11: UC09: Manter dados pessoais.

Nome: Manter dados pessoais.

Objetivo: Permitir que o administrador altere seus dados.

Requisitos: RF08.

Atores: Administrador

Pré-condições: Administrador ter feito login na área restrita do sistema.

Trigger: O administrador acessa a tela de alteração de dados na área

restrita do sistema.

Fluxo Principal: 1. O sistema exibe o formulário com os dados do ator nos

campos e uma opção “Atualizar”. 

2. O ator edita os dados do formulário e seleciona a opção

“Atualizar” [2.a][RN01].

3. O sistema realiza a atualização.

4. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “Alteração  realizada

com sucesso!”.

Fluxo Alternativo: [2.a]: O ator não preenche os campos.

1. O  sistema  apresenta  a  mensagem  “Preencha  os

campos!”.

2. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.
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Pós-condições: Alterações realizadas com sucesso.

Regras de negócio: [RN01]: O sistema não deve permitir a alteração do e-mail do

administrador.

Tabela 12: UC10: Manter posts.

Nome: Manter posts.

Objetivo: Permitir que o administrador gerencie os posts do sistema.

Requisitos: RF09.

Atores: Administrador

Pré-condições: Administrador ter feito login na área restrita do sistema.

Trigger: O usuário acessa a tela de posts da área restrita do sistema.

Fluxo Principal: 1. O sistema exibe uma opção “Criar  Post”, exibe todos os

posts cadastrados e, para cada um deles, exibe as opções

“Ver  no site”,  “Editar”,  “Ativar”  ou “Desativar”  e  “Deletar”

[1.a][1.b][1.c][1.d][1.e] [RN02].

Fluxo Alternativo: [1.a]: O ator seleciona a opção “Criar Post”.

1. O  sistema  exibe  o  formulário  com  os  campos

necessários para o cadastro e as opções “Cadastrar” e

“Cadastrar e Publicar”.

2. O  ator  preenche  os  campos  e  seleciona  a  opção

“Cadastrar” [1.a.a] [RN01].

3. O sistema valida os dados e cadastra o  post  [1.a.b]

[1.a.c].

4. O sistema apresenta a mensagem “Post Cadastrado!”.

5. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

[1.a.a]: O ator seleciona a opção “Cadastrar e Publicar”.

1. O sistema valida os dados cadastra e ativa o post.

2. O sistema apresenta a mensagem “Post Cadastrado e

Publicado!”.

3. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.
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[1.a.b]: O ator não preenche os campos obrigatórios.

1. O sistema apresenta a mensagem de erro.

2. Retorna ao Passo 1 do fluxo alternativo 1.a.

[1.b]: O ator seleciona a opção “Ver no site”.

1. O caso de uso “Ver post” é acionado.

[1.c]: O ator seleciona a opção “Editar”.

1. O sistema exibe os campos com as informações do

post e as opções “Atualizar” e “Atualizar e Publicar”.

2. O ator edita as informações dos campos e seleciona a

opção “Atualizar” [1.c.a].

3. O sistema valida os dados e atualiza o post [1.c.b].

[1.c.a]: O ator edita as informações dos campos e seleciona a

opção “Atualizar e Publicar”.

1. O sistema valida os dados, atualiza e ativa o post.

2. Retorna ao Passo 1 do fluxo principal.

[1.c.b]:O ator não preenche os campos obrigatórios.

3. O sistema apresenta a mensagem de erro.

4. Retorna ao Passo 1 do fluxo alternativo 1.c.

[1.d]: O ator seleciona a opção “Ativar” ou “Desativar”.

1. O ator seleciona a opção “Ativar” ou “Desativar”.

2. O sistema ativa (publica) ou desativa o post.

[1.e]: O ator seleciona a opção “Deletar”.

1. O sistema apaga o post.

2. Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Pós-condições: ---

Regras de negócio: [RN01]:  Os  campos  “Título”,  “Conteúdo”  e  “Data”  são  de

preenchimento obrigatório.

[RN02]: O sistema só deve publicar posts ativos.
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4.5 DIAGRAMA DE CLASSES

Nesta seção, será apresentado os dois diagramas de classes construídos

para modelar a estrutura e relacionamentos entre as classes utilizadas no sistema,

tanto na parte administrativa, quanto na parte dos usuários. Algumas classes, tais

como as classes “Controller”, “Model”, “Conn”, entre outras, são utilizadas em ambas

as partes do sistema.

A Figura 12 mostra o diagrama de classes referente à parte administrativa

do sistema.
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A Figura 13 mostra o diagrama de classes referente à parte dos usuários

do sistema.

Figura 12: Diagrama de classes: Administração
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Figura 13: Diagrama de classes: Usuários
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4.6 MAPA DE NAVEGAÇÃO

Nesta seção, será apresentado o mapa de navegação do sistema, como

as páginas se relacionam, ou seja, quais páginas podem ser acessadas, a partir de

uma determinada. A Figura 14 mostra esse mapa de navegação.

Figura 14: Mapa de navegação

54



4.7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Nesta seção, será apresentado os diagramas de sequência referentes ao

fluxo principal de cada um dos casos de uso descritos até agora.

4.7.1 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC01: CADASTRAR-SE NO SISTEMA

Figura 15: Diagrama de sequência UC01: Cadastrar-se no sistema
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4.7.2 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC02: ENTRAR NO SISTEMA

Figura 16: Diagrama de sequência UC02: Entrar no sistema
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4.7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC03: MANTER DADOS PESSOAIS

Figura 17: Diagrama de sequência UC03: Manter dados pessoais

57



4.7.4 DIAGRAMA DE  SEQUÊNCIA UC04:  BUSCAR  PROFISSIONAIS  E/OU

EMPRESAS

Figura 18: Diagrama de sequência UC04: Buscar Profissionais e/ou Empresas
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4.7.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC05: ENVIAR MENSAGEM

Figura 19: Diagrama de sequência UC05: Enviar mensagem
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4.7.6 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC06: VER POST

Figura 20: Diagrama de sequência UC06: Ver post
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4.7.7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC07: RECUPERAR SENHA

Figura 21: Diagrama de sequência UC07: Recuperar senha
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4.7.8 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC08: MANTER CATEGORIAS

Figura 22: Diagrama de sequência UC08: Manter categorias
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4.7.9 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC09: MANTER DADOS PESSOAIS

Figura 23: Diagrama de sequência UC09: Manter dados pessoais
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4.7.10 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC10: MANTER POSTS

Figura 24: Diagrama de sequência UC10: Manter posts
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4.8 MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS

A Figura  25  mostra  a  modelagem  das  tabelas  do  banco  de  dados

utilizadas pelo sistema.

Figura 25: Modelo lógico do banco de dados
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5 SISTEMA PROPOSTO

Este  capítulo,  tem  como  objetivo  apresentar  o  sistema  obtido  como

resultado de todo o projeto que foi construído até aqui, apresentado pelos capítulos

anteriores. Portanto, serão apresentadas as interfaces que o sistema irá prover aos

seus  usuários,  buscando  indicar  suas  principais  características,  elementos  e

funcionalidades  a  fim  de  demonstrar  o  que  é  possível  realizar  através  de  cada

interface e demonstrar seus respectivos resultados.

5.1 ACESSO AO SISTEMA

O sistema, chamado de “Bom Jesus Online”, pode ser acessado  através

de qualquer  dispositivo que tenha acesso à internet  e  possua um navegador de

internet. Foi registrado o endereço “http://www.bomjesusonline.com” para prover o

acesso ao sistema. Ao acessar este endereço, será apresentada ao usuário a tela

inicial do sistema, que é apresentada pela Figura 26. 
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Figura 26: Página inicial do sistema
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5.2 CABEÇALHO E RODAPÉ DO SISTEMA

Todas as páginas do sistema, exceto a parte administrativa, compartilham

de algumas partes em comum, como o cabeçalho e o rodapé. Para simplificar a

demonstração de todas as páginas do sistema, primeiramente serão apresentadas

essas partes em comum.

No cabeçalho, são apresentados quatro elementos. O primeiro elemento,

posicionado  no  canto  superior  esquerdo,  é  o  logotipo  do  sistema.  O  segundo

elemento, posicionado no canto superior direito, é um menu com dois botões, que

levam às  páginas  de  login e  cadastro  (ou  quando  o  usuário  estiver  logado  no

sistema,  levam  às  páginas  logoff e  alteração  de  dados  pessoais).  O  terceiro

elemento,  posicionado  no  canto  inferior  esquerdo,  é  o  menu  de  navegação  do

sistema,  com  as  opções  “HOME”,  “PROCURAR  EMPRESAS”  e  “PROCURAR

PROFISSIONAIS”. Por fim, o quarto elemento, posicionado no canto inferior direito,

é um campo de pesquisa. A Figura 27 mostra o cabeçalho das páginas.

No rodapé das páginas, são apresentadas três colunas com elementos.

Na primeira coluna, posicionada mais à esquerda, é apresentado um menu e opções

para  a  rede  social  do  sistema.  A segunda  coluna  contém um breve  resumo do

sistema, e um link para a página de cadastro. Por fim, a terceira coluna contém um

formulário de contato. A Figura 28 mostra o rodapé das páginas.

Figura 27: Cabeçalho das páginas
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5.3 CONTEÚDO DAS PÁGINAS

As  imagens  apresentadas  nesta  seção,  referem-se  ao  conteúdo  das

páginas  do  sistema,  que  ficam  localizados  entre  o  cabeçalho  e  o  rodapé  das

páginas.

5.3.1 HOME

No conteúdo  da  página “Home”,  que é  a  página inicial  do  sistema,  é

apresentado, na parte superior, os três  posts atualizados mais recentemente pelo

administrador, e abaixo são apresentadas três colunas. 

Na  primeira  coluna,  posicionada  mais  à  esquerda,  são  exibidos  cinco

profissionais cadastrados, ordenados de acordo com a última visualização de cada

profissional, ou seja, aparecem os que foram visualizados mais recentemente. De

forma semelhante, na segunda coluna são exibidas cinco empresas cadastradas,

seguindo o mesmo critério de ordenação usado com os profissionais. Na terceira

coluna, é exibido o nome das categorias cadastradas no sistema. Clicando no nome

da categoria, o usuário é redirecionado para uma página onde é possível visualizar

todos os usuários (profissionais e empresas) cadastrados nesta categoria. Ainda na

Figura 28: Rodapé das páginas
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terceira coluna, somente se houver mais de três posts cadastrados no sistema, são

apresentados os outros posts. A Figura 29 mostra o conteúdo da página “Home”.

Figura 29: Conteúdo da página HOME
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5.3.2 LOGIN

Na página de login, é apresentado um simples formulário para o usuário

efetuar o login no sistema e um link que permite recuperar sua senha (Figura 30).

5.3.3 EFETUAR CADASTRO

Na página  de  cadastro  é  apresentado  um formulário  com os  campos

necessários para o cadastro de um usuário no sistema. A Figura 31 mostra esse

formulário.

Figura 30: Conteúdo da página de Login
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5.3.4 ATUALIZAR DADOS

Na página de atualização dos dados, é apresentado um formulário com os

campos necessários para a atualização, como mostra a Figura 32.

Figura 31: Conteúdo da página de cadastro de usuários
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Figura 32: Conteúdo da página de atualização de dados
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5.3.5 VER USUÁRIO

Na  página  de  visualização  de  um  usuário,  são  exibidos  os  dados

cadastrados por  ele,  um formulário  para  envio  de  mensagem, via  e-mail  para  o

mesmo, e alguns usuários relacionados. A Figura 33 mostra como é a página de

visualização.

Figura 33: Conteúdo da página de visualização de usuários
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5.3.6 VER POST

Na página de visualização de um post, é exibido o conteúdo, e uma lista

com outros posts cadastrados no sistema, como mostra a Figura 34. Estes posts são

cadastrados e atualizados somente pelo administrador do sistema.

5.3.7 PROCURAR EMPRESAS OU PROFISSIONAIS

As  páginas  de  pesquisa  seguem  o  mesmo  padrão  de  exibição  dos

resultados, tanto pesquisa por empresas quanto por profissionais. Nessas páginas é

exibido uma lista com os usuários encontrados, e campos que permitem realizar

Figura 34: Conteúdo da página de visualização do post
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uma busca mais refinada. A pesquisa é realizada pelo sistema buscando a palavra

digitada pelo usuário em qualquer parte do nome, da categoria e do resumo dos

usuários. A Figura 35 mostra como é exibido o conteúdo destas páginas.

Figura 35: Conteúdo das páginas de pesquisa
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5.4 ÁREA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA

A área administrativa do sistema pode ser acessada através do endereço

“http://www.bomjesusonline.com/admin/login”,  onde  é  exibido  um  formulário  para

realizar o login, como mostra a Figura 36.

A área administrativa possui um cabeçalho que está presente em todas as

suas páginas. 

Este cabeçalho é composto por uma imagem (localizada na parte superior

esquerda), um menu de navegação (localizado na parte inferior esquerda), e outro

menu com as  opções  de  alteração  de  dados,  visualizar  usuários  cadastrados  e

logoff (localizado na parte superior direita). A Figura 37 mostra o cabeçalho da área

administrativa.

Figura 36: Página de Login da área administrativa
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5.4.1 PÁGINA INICIAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Assim que o  administrador  efetuar  o  login  na  área administrativa será

redirecionado para  a página inicial,  onde são apresentados,  além do cabeçalho,

alguns dados estatísticos sobre o sistema, como quantidade de visitas, quantidade

de usuários online, quantidade de usuários cadastrados, os posts mais visualizados,

entre outros dados. 

Para  cada  post exibido,  são  apresentadas,  além  da  quantidade  de

visualização, opções que permitem ativar ou desativar, editar, deletar e visualizar o

post. A Figura 38 mostra o conteúdo da página inicial da área administrativa.

Figura 37: Cabeçalho da área administrativa
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Figura 38: Conteúdo da página inicial da área administrativa
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5.4.2 LISTAR/EDITAR POSTS

Nesta página, são exibidos todos os posts cadastrados no sistema. Para

cada um deles, são apresentadas opções que permitem ativar ou desativar, editar,

deletar e visualizar, como mostra a Figura 39.

5.4.3 CRIAR POST

Na página de criação dos posts, é exibido um formulário com os campos

necessários para o cadastro do post (Figura 40). 

Figura 39: Conteúdo da página "Listar/Editar posts"
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5.4.4 EDITAR POST

Nesta página, os dados do post a ser editado são exibidos nos campos de

um formulário semelhante ao usado para cadastrar os posts. A Figura 41 mostra a

página de edição de um post.

Figura 40: Conteúdo da página de criação do post
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5.4.5 CATEGORIAS

Nesta  página,  é  apresentada  uma  tabela  com  todas  as  categorias

cadastradas  no  sistema  e  seus  respectivos  dados.  Para  cada  uma  dessas

categorias, são apresentadas opções de editar e deletar. Além disso, é apresentado

Figura 41: Conteúdo da página de edição de posts
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um  formulário  com  um  campo  para  cadastrar  novas  categorias.  A  Figura  42

apresenta a página de categorias.

5.4.6 ALTERAR DADOS DO ADMINISTRADOR

Esta página permite que o administrador altere seus dados. É exibido um

formulários com os campos necessários para isto (Figura 43). 

Figura 42: Conteúdo da página de categorias
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5.4.7 USUÁRIOS

Nesta  página,  são  exibidos  em  uma  tabela,  dados  dos  usuários

cadastrados no sistema. Como mostra a Figura 44.

Figura 43: Conteúdo da página de alteração de dados do administrador

Figura 44: Conteúdo da página de usuários
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Durante  o  projeto  e  o  desenvolvimento  do  sistema  construído  neste

trabalho,  foi  possível  colocar  em prática  muitos  conceitos  aprendidos  durante  o

curso de graduação como os conceitos de orientação a objetos, padrões de projeto,

arquiteturas  de  software,  modelagem  de  sistema,  entre  outras.  Além  disso,  o

trabalho proporcionou a criação de um sistema com uma estrutura organizada e

dividida  em  partes,  cada  uma  com  as  suas  responsabilidades.  Essa  estrutura

permite  que  o  sistema  desenvolvido  tenha  uma  fácil  manutenção  corretiva  e

evolutiva, e permite um alto nível de reutilização das classes principais do sistema

como  as  classes  “Controller”,  “Model”,  entre  outras,  possibilitando  uma  fácil

adaptação do sistema para ser usado em outras cidades.

Em  trabalhos  futuros,  alguns  recursos  podem  ser  melhorados  ou

adicionados ao sistema a fim de prover  uma melhor  interação com os usuários.

Segue abaixo algumas sugestões de melhorias para o desenvolvimento de trabalhos

futuros: 

• Permitir a avaliação e comentários sobre empresas e profissionais;

• Prover o envio de mensagens instantâneas entre os usuários (chat);

• Layout responsivo;

• Adição de mapas, indicando o endereço das empresas e profissionais.

O sistema será disponibilizado de forma totalmente gratuita para todos os

interessados. Sendo assim, a expectativa é que, em pouco tempo de divulgação e

uso, o sistema se torne a principal fonte de pesquisa sobre profissionais e empresas

de Bom Jesus do Itabapoana na internet.

85



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ABREU,  Karen  Cristina  Kraemer.  História  e  usos  da  Internet.  BOCC.

Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, v. 2009, p. 01-02, 2009.

2. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo

Demográfico:  resultados  da  amostra  –  domicílios  –  Bom  Jesus  do

Itabapoana, 2010.

3. IBGE  –  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  GEOGRAFIA  E  ESTATÍSTICA.

Informações  completas:  Bom  Jesus  do  Itabapoana.   Disponível  em:

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330060>. Acesso em: 01

ago. 2016.

4. IBGE  –  INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  GEOGRAFIA  E  ESTATÍSTICA.

Infográficos: economia  –  Bom  Jesus  do  Itabapoana.  Disponível  em:

<http://cidades.ibge.gov.br/painel/economia.php?codmun=330060>.  Acesso

em: 01 ago. 2016.

5. Cetic.br  –  CENTRO  REGIONAL  DE  ESTUDOS  PARA  O

DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. TIC domicílios e

usuários 2014: C6 - proporção de usuários de internet, por atividades

realizadas na internet - busca de informações e transações. Disponível

em:  <http://cetic.br/tics/usuarios/2014/total-brasil/c6/>.  Acesso  em:  01  ago.

2016.

6. DOOLEY, John.  Software development and professional  practice,  2011.

Apress.

7. DALL’OGLIO,  Pablo.  PHP -  Programando com Orientação a Objetos 3ª

edição, 2015. Novatec.

8. BOOCH,  Grady.  RUMBAUGH,  James.  JACOBSON,  Ivar.  UML –  Guia  do

usuário 2ª edição, 2005. Campus.

9. SEBBEN, Victor Hugo Folchini. Segurança em sistemas web: uma análise

da  extensão  PDO  como  forma  de  proteção  de  sistemas  PHP contra

injeções de SQL. Passo Fundo, 2014. 57 f. Trabalho de conclusão de curso

(Tecnologia em Sistemas para Internet) – Curso de Tecnologia em Sistemas

86



para Internet – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense, Passo Fundo, 2014.

10.DE SOUSA, Alisson Rodrigues.  Aplicação de padrões de projeto com a

linguagem PHP. Belo Horizonte, 2009. 68 f. Monografia (Especialização em

informática) – Curso de Especialização em Informática – Instituto de Ciências

Exatas – Departamento de Ciências da Computação, Universidade Federal

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

11.CONALLEN, J. Building Web applications with UML. USA: Addison Wesley,

2000.

12.MARACCI, Francisco Virginio et al. WAEI/MSE: uma instância do processo

WAE  para  micro  e  pequenas  empresas  de  software-DOI:

10.4025/actascitechnol. v31i2. 1386. Acta Scientiarum. Technology, v. 31, n.

2, p. 141-149, 2009.

13.PENCHEL, Matheus Charif. CANTARELA, Rodrigo. Sistema web de anúncio

de vagas em imóveis: um exemplo de desenvolvimento ágil com Ruby

on  Rails. Rio  de  Janeiro,  2015.  Disponível  em:

<http://bsi.uniriotec.br/tcc/201506MatheusRodrigo.pdf>.  Acesso  em:  31  ago.

2016.

14.  UNIOR, Roland Wolff. Portal web para integração das pizzarias de Rio do

Sul. Blumenau, 2010. Disponível em: <http://campeche.inf.furb.br/tccs/2010-

I/TCC2010-1-23-VF-RolandWolffJ.pdf>. Acesso em 31 ago. 2016.

15.XEXÉO, Geraldo.  Modelagem de sistemas de informação–Da análise de

requisitos ao modelo de interface. Rio de Janeiro, RJ, Creative Commons,

2007. 320 p. pt. 5, cap. v, p. 44-51.

87


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 BOM JESUS DO ITABAPOANA – UM BREVE HISTÓRICO
	1.2 MOTIVAÇÃO
	1.3 MÉTODOS USADOS
	1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

	2 REVISÃO DE CONCEITOS
	2.1 UML – UNIFIED MODELING LANGUAGE
	2.1.1 DIAGRAMAS DE CLASSES
	2.1.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
	2.1.3 MAPA DE NAVEGAÇÃO
	2.1.4 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

	2.2 MVC – MODEL, VIEW, CONTROLLER
	2.3 PDO – PHP DATA OBJECT
	2.4 PATTERN SINGLETON

	3 TRABALHOS RELACIONADOS
	3.1 SISTEMA WEB DE ANÚNCIO DE VAGAS EM IMÓVEIS
	3.2 PORTAL WEB PARA INTEGRAÇÃO DAS PIZZARIAS DE RIO DO SUL

	4 MODELAGEM DO SISTEMA
	4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS
	4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
	4.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
	4.4 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO
	4.4.1 USUÁRIO
	4.4.2 ADMINISTRADOR

	4.5 DIAGRAMA DE CLASSES
	4.6 MAPA DE NAVEGAÇÃO
	4.7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
	4.7.1 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC01: CADASTRAR-SE NO SISTEMA
	4.7.2 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC02: ENTRAR NO SISTEMA
	4.7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC03: MANTER DADOS PESSOAIS
	4.7.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC04: BUSCAR PROFISSIONAIS E/OU EMPRESAS
	4.7.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC05: ENVIAR MENSAGEM
	4.7.6 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC06: VER POST
	4.7.7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC07: RECUPERAR SENHA
	4.7.8 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC08: MANTER CATEGORIAS
	4.7.9 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC09: MANTER DADOS PESSOAIS
	4.7.10 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA UC10: MANTER POSTS

	4.8 MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS

	5 SISTEMA PROPOSTO
	5.1 ACESSO AO SISTEMA
	5.2 CABEÇALHO E RODAPÉ DO SISTEMA
	5.3 CONTEÚDO DAS PÁGINAS
	5.3.1 HOME
	5.3.2 LOGIN
	5.3.3 EFETUAR CADASTRO
	5.3.4 ATUALIZAR DADOS
	5.3.5 VER USUÁRIO
	5.3.6 VER POST
	5.3.7 PROCURAR EMPRESAS OU PROFISSIONAIS

	5.4 ÁREA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA
	5.4.1 PÁGINA INICIAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA
	5.4.2 LISTAR/EDITAR POSTS
	5.4.3 CRIAR POST
	5.4.4 EDITAR POST
	5.4.5 CATEGORIAS
	5.4.6 ALTERAR DADOS DO ADMINISTRADOR
	5.4.7 USUÁRIOS


	6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

