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RESUMO

O sistema web para músicos "Ativemusic" visa atender as expectativas de

procura e exposição de músicos no Brasil, nele o músico poderá manter um perfil

contendo  dados  para  contato  e  características  profissionais,  tais  como,  estilos,

influências, especializações, localização e links que direcionam para outras redes

sociais.  A ideia  surgiu  há  pouco  tempo  atrás,  onde  nota-se  o  quanto  é  difícil

encontrar músicos com estilos, influências, localidade e instrumentos desejados. O

Ativemusic visa disponibilizar páginas onde constam informações de características

técnicas, em um formato de web currículo. O sistema será feito utilizando HTML,

CSS, PHP, Jquery e Mysql. Esta iniciativa tem como objetivo criar um canal no Brasil

para músicos possibilitando encontros de pessoas de diversos níveis sociais que

possuem conhecimentos únicos e específicos independentes de posições sociais.

Palavras-chaves: perfil musical, sistema web e rede de músicos.
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1 INTRODUÇÃO

No mundo em que vivemos no qual distância e tempo estão diretamente

ligados a acessos, os sistemas surgem com o papel de fazer com que se aproveite

melhor  o  tempo,  encurtando  a  distância  entre  as  pessoas,  fazendo-as  se

comunicarem e dando acesso à informação.

Neste  cenário,  as  pessoas  podem  utilizar  as  tecnologias  para  se

conectarem a outras pessoas com o mesmo propósito para o desenvolvimento de

seus projetos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema capaz de

fazer com que músicos se encontrem para realizar seus projetos artísticos.

O ativemusic tem como finalidade existir para que pessoas que têm algum

interesse pela música possam se conectarem e terem acesso à informação referente

ao mundo da música, seja próximo onde resida ou em lugares mais distantes.

1.1 MOTIVAÇÃO

A motivação para a realização deste trabalho surgiu em junho de 2015, no

qual verificava-se que quando se procura músicos para realizar um projeto, torna-se

visível a dificuldade em encontrar pessoas que satisfaçam estilos, influências, que

toquem os instrumentos necessários e que se possível se localize próximo a quem

está procurando.

A experiência de busca por músicos acaba sendo frustrante, pois é quase

impossível em uma conversa saber características detalhadas das pessoas, além de

a memória  não ser  totalmente confiável  em uma entrevista,  pois  não é possível

saber detalhes importantes para melhor escolha do que se procura. Também o fato

de ter acesso a pouca quantidade de pessoas residentes próximas para fazer uma

melhor seleção através de influências e estilos.



O processo de busca pessoal  e  fisicamente  não é  interessante  nesse

sentido, pois se perde muito tempo sendo muito improvável êxito, além de acarretar

pela  desistência  do  projeto.  Por  isso  utiliza-se  um  meio  que  atualmente  é  um

instrumento poderoso de comunicação: a internet. 

Tendo em vista o exposto, será proposto o desenvolvimento de um projeto

que utilizará a plataforma web, no qual o processo de busca por músicos será por

meio  de  uma  espécie  de  web  currículo,  no  qual  músicos  compartilharão  um

ambiente  de  características  detalhadas  entre  si,  com  o  objetivo  de  encontrar

pessoas para realização de projetos próprios ou coletivos. 

1.2 OBJETIVO

O objetivo maior para a realização desse projeto voltado para músicos no

Brasil, no qual pessoas com conhecimento de características musicais diferenciadas

dividem  um  mesmo  ambiente,  é  proporcionar  maior  integração  entre  pessoas,

agilizando encontros e divulgação de disponibilidade para realização de projetos de

interesses diversos.

Os músicos, ou pessoas que queiram procurar músicos, poderão manter

um  perfil  com  suas  próprias  características  e  selecionar  as  pessoas  com

características  que  lhe  interessarem.  Os  cadastrados  ainda  poderão  divulgar

anúncios e seus eventos. Sendo assim, com todas as redes sociais que existem,

oferecendo tamanha possibilidade de divulgação, pois normalmente eles abrangem

diversos grupos de pessoas, o Ativemusic é um instrumento com várias formas de

integração para um grupo apenas, o de músicos.
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este  trabalho  foi  dividido  da  seguinte  forma,  no  Capítulo  2  são

apresentados os trabalhos relacionados, serão feitos os levantamentos dos outros

sistemas com o mesmo objetivo do ativemusic, com suas diferenças e pontos em

comum,  no  Capítulo  3  serão  apresentadas  as  tecnologias  utilizadas  no

desenvolvimento  do  projeto,  aqui  será  definido  cada  ponto  teoricamente  das

técnicas  utilizadas  na  prática  no  mundo  físico,  que  fazem  com  que  o  sistema

funcione,  no  Capítulo  4 será apresentado os requisitos  funcionais  do sistema,  a

modelagem  dos  casos  de  uso  e  diagramas  de  classes,  no  Capítulo  5  será

apresentado  o  modelo  de  entidade-relacionamento  do  banco  de  dados,  sendo

utilizado o sistema de modelagem de banco de dados Mysql Workbench, mostrando

itens que descrevem sua construção assim como os detalhes de implantação, ao

final serão apresentados as indicações para trabalhos futuros e a conclusão.   
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2 TRABALHOS RELACIONADOS

Existem  alguns  sistemas  web,  que  assim  como  o  ativemusic,  são

direcionados para a comunidade de músicos, aqui serão citados dois deles, o fleeber

e o giggem, ambos são redes sociais com o objetivo de fazer com que músicos se

conectem, o fleeber está em português já o giggem está disponibilizado apenas em

inglês.   Serão  mostradas  as  diferenças  entre  os  dois  sistemas  citados  e  o

ativemusic,  para  perceber  que  mesmo  tendo  alguns  sistemas  com  o  mesmo

objetivo, os detalhes fazem toda diferença no resultado final, que é a comunicação. 

Primeiramente será apresentado o fleeber [1], este sistema web é uma

plataforma  digital  que  visa  atender  às  diversas  necessidades  de  um  músico.

Funciona  como  uma  rede  social  que  conecta  os  diferentes  profissionais  deste

ecossistema, mas não apenas músicos fazem parte dele e sim todos os profissionais

que tem ligação com o meio musical, são eles: luthiers, roadies, escolas de música,

produtores, etc.

O fleeber surgiu da necessidade dos fundadores de encontrar músicos,

reunir uma banda do zero, encontrar lugares para ensaios, equipamentos, etc. Em

determinado momento perceberam que tudo isso poderia ser mais fácil utilizando o

poder  da  internet,  mas  viram  que  as  soluções  existentes  não  atendiam

completamente todas estas necessidades. Então conceberam o fleeber pensando

em alavancar e acelerar a carreira de um músico, desde o dia em que ele resolver

aprender a tocar, até o dia em que for fazer uma turnê mundial. 

O que torna este sistema tão especial é o fato dele ser geolocalizado, o

músico encontra soluções para seus problemas perto de onde ele está ao mesmo

tempo  em que  tem a  possibilidade  de  trocar  experiências  com  outros  músicos,

produtores, donos de bares e estúdios de qualquer lugar do planeta. Foi fundado em

julho de 2014 e estão desenvolvendo três frentes de modelos de negócios, são eles:

a) Publicidade nichada

   Por conhecer os gostos musicais, costumes e localização dos usuários, o

fleeber irá promover propagandas direcionadas a cada um.
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b) Sistema de classificados

   Os usuários poderão vender itens uns aos outros, sendo que uma taxa é

cobrada a quem utiliza este serviço.

c) Sistema de gerenciamento de estúdios

   Tem como objetivo de desenvolvimento fornecer uma plataforma onde o

dono do estúdio poderá usar a ferramenta para agendar horários, organizar

gravações, etc. Este serviço também será cobrada uma taxa de uso.

No  estágio  atual  em  que  ele  se  encontra,  em  plena  atividade,  os

fundadores ainda pretendem implantar novas funcionalidades e expandir para fora

do Brasil. Pretende-se investir, para alcançar objetivos a médio prazo, o aporte de

500  mil  reais.  Estes  investimentos  serão  vindos  dos  próprios  fundadores  que

consideram  não  ter  concorrentes  diretos,  mas  reconhecem  a  existência  de

concorrentes indiretos que tentam resolver problemas mais específicos. Os maiores

desafios segundo os fundadores são: concorrência capilarizada, público alvo não

está  acostumado a  serviços  online,  complexidade de implementação da solução

completa e necessidade de capital para acelerar o processo. Atualmente a empresa

não fatura, existe apenas o foco no crescimento da empresa antes de monetizá-la. 

Fazendo  uma  previsão,  trata-se  de  um  negócio  com  baixo  custo

comparado  ao  seu  alto  grau  de  alavancagem. Por  ser  uma plataforma mundial,

espera-se obter o  break even operacional em aproximadamente 18 meses, porém

pretende-se  aumentar  os  investimentos  para  uma  expansão  ainda  maior  da

plataforma, entende-se que, nos primeiros anos, mais importante que o break even

operacional será a grande valorização da empresa. Os fundadores esperam que o

fleeber  alcance  um  patamar  de  reconhecimento  como  a  principal  plataforma

tecnológica para o mercado musical, facilitando ao máximo a interação de toda a

cadeia que compõe esse ecossistema. 
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Em segundo, aqui será descrito o outro sistema web citado no início, o

giggem [2], este é mais uma rede social, uma ferramenta de  matchmaking criada

recentemente. Assim como o fleeber é uma rede social com temática exclusiva para

o mundo da música, onde todos podem participar, músicos, fãs, produtoras, escolas

de música, bares, estúdios, etc. O problema é que até o momento a interface não foi

traduzida  para  o  português,  e  por  esta  razão o  giggem em comparação  com o

fleeber fica em situação negativa quando o assunto é escolha.

O giggem permite, após o cadastro, buscas com o objetivo de encontrar

bandas, músicos e se conectar aos vários ramos da indústria da música. Também é

permitido no giggem a promoção de músicos e seus acervos para colocá-los em

contato com os fãs. Este sistema foi projetado para permitir que o usuário crie um

abrangente  currículo  com o seu perfil.  São expostos  aos usuários sugestões de

conexões relevantes, tais informações são extraídas a partir  dos perfis visitados,

onde  é  utilizado  o  chamado  algoritmo  giggem  para  apresentar  os  resultados

direcionados ao usuário específico.

Assim, o serviço está disponível  para músicos solo,  bandas,  gestores,

gravadoras, compositores, promotores e locais desde setembro de 2013. O sistema

oferece  três  características  principais,  são  elas:  notificação  de  oportunidade  aos

usuários correspondentes, busca de agregados e vista de perfil  para análise. Os

perfis  de  usuários  podem  conectar-se  a  conteúdos  de  mídias  relevantes  como

arquivos do SoundCloud [3],  vídeos do youtube [4],  além de incluir  informações

como  a  que  o  músico  ou  banda  está  procurando,  mostrando  seu  nível  de

experiência, dedicação, idade, e instrumentos. Um artigo em outubro de 2013 na

revista  Guitar  World  [5] observou  que  o  giggem  seria  a  primeira  plataforma

abrangente e coesa da indústria musical  dedicada a ajudar  músicos a encontrar

outros músicos,  ser  descoberto por  gestores e gravadoras,  bem como promover

suas músicas, vídeos e destaques de sua carreira.

Logo após o lançamento do sistema, o giggem lançou um recurso de

audição para bandas. O recurso permite que bandas possam avaliar os potenciais

membros  com  base  em  um  teste  online.  As  bandas  registram  audições,

selecionando  uma posição  desejada  para  a  banda  e,  em seguida  especificando

localização e gênero. Tais audições podem ser públicas ou privadas (somente para

convidados). Uma vez iniciada a audição, um teste é publicado no site e músicos
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relevantes  são  notificados  sobre  a  audição  para  que  possam  aplicar  suas

participações ou excluir tal notificação, se julgar indesejada.

A audição passa por duas fases, o primeiro é o período da inscrição e o

segundo é o período de resposta. Durante o período de inscrição, as bandas podem

convidar  músicos  para  uma  audição,  e  os  músicos  podem  se  inscrever  para

participar.  Durante  o  período  de  resposta  todos  os  músicos  aprovados  são

apresentados  com uma tarefa  específica  musical  para  gravar  um vídeo  pessoal

executando tal tarefa em particular e adicionar na plataforma de audição antes do

prazo dado pela banda. Depois que todas as respostas são recolhidas, a banda tem

a opção de selecionar um dos participantes para ser seu novo membro ou abrir outra

audição.

O algoritmo criado para o giggem analisa informações contidas nos perfis

dos usuários e sugere conexões em potencial entre músicos, bandas e profissionais

da indústria da música. Depois que um usuário criou seu perfil, o sistema envia uma

mensagem para os utilizadores interessados notificando-os que existe alguém que

corresponde aos interesses e necessidades desejados esta disponível. Os usuários

também podem realizar uma pesquisa personalizada de perfis giggem para identicar

potenciais  membros  para  colaborarem  com  suas  bandas.  A  ferramenta  de

geolocalização  do  giggem utilizam os  endereços  IP para  sugerir  conexões que

estão geograficamente próximas aos usuários.

O ativemusic [6]  em relação aos dois sistemas descritos acima é bem

mais  simples,  apesar  de  apresentar  características  semelhantes.  O usuário  para

participar é preciso manter um cadastro, mas o usuário pode expor seu perfil para

quem não é cadastrado poder ver seu perfil através do chamado linkname, que nada

mais é do que o endereço do site acrescido de barra e o linkname escolhido pelo

usuário, ex: ativemusic.com/andre. Isso faz com que o usuário possa atingir seus

objetivos  de  divulgação  de  suas  características  de  forma  desburocratizada,  não

exigindo que quem queira ver seu perfil esteja cadastrado.

No ativemusic também existe a possibilidade de divulgar eventos, neste

caso o usuário  cadastra  um evento próprio  dizendo data,  local,  estilo,  artista  ou

banda e uma breve descrição. Há também a possibilidade de encontrar eventos,

onde  os  eventos  podem  ser  encontrados  através  da  apuração  dos  resultados

especificados  pelo  usuário,  para  que  apareçam apenas  resultados  de  interesse.
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Existe também a possibilidade de fazer anúncios de necessidade de um músico,

assim como a possibilidade de procurar anúncios.  Para fazer um anúncio o usuário

cadastra instrumentos, localidade, estilos e influências. Para buscar por anúncios, ou

seja,  buscar  por  trabalhos,  os  usuários  especificam  dados  para  ser  feita  uma

apuração  dos  anúncios  existentes,  são  especificados  instrumentos,  estilos,

influências e localidade ao final são mostrados os resultados desejados, se existirem

é claro.

No  mais  o  ativemusic  é  bem  semelhante  aos  outros  dois  sistemas

descritos, o usuário mantém um perfil onde são encontrados e encontram. O sistema

oferece uma gama de escolhas de instrumentos que usuário é hábil, os estilos que o

usuário é direcionado, suas influências, suas experiências, demonstração de dados

para contato, idade, linkname, bairro, cidade e estado onde reside, além de fornecer

integração com outras redes sociais  como: facebook,  google+,  twitter  e  youtube,

através de cadastro dos seus endereços. Oferece a busca por nome ou e-mail ou

uma  busca  por  um  usuário  mais  abrangente,  informando  instrumentos,  estilos,

influências e localidade. Também existe a possibilidade de guardar, através de uma

lista, os músicos de interesse. O ativemusic tem o objetivo de ser a primeira ideia na

cabeça de qualquer pessoa que tente fazer qualquer coisa relacionada à música. No

fim, espera-se melhorar não só a vida do músico, mas de todos que interagem com

a música.
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3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

                 Quando se fala em sistema web, é fácil perceber que existem diversas

tecnologias que abrangem este campo. A quantidade de linguagens de programação

é imensa. As possibilidades de utilizações de banco de dados são da mesma forma,

muitas em quantidade de opções. Para a criação da parte visível do site, no entanto

normalmente é utilizada a velha dupla HTML e CSS. Para dar mais dinamismo às

páginas, normalmente se usa a linguagem que atua na parte do cliente, a chamada

javascript,  ou a biblioteca baseada nessa linguagem, o Jquery. O objetivo desse

capítulo é descrever cada tecnologia utilizada no desenvolvimento do ativemusic. 

Foram utilizadas basicamente tecnologias que são adquiridas de forma

gratuita, e são muito disseminadas na comunidade dos desenvolvedores web, são

elas: a linguagem de programação PHP, o banco de dado MySQL, HTML, CSS, a

biblioteca criada a partir  da linguagem de programação javascript,  o JQuery e a

biblioteca que une HTML, CSS e JQuery, o Bootstrap. Para escrever o código foi

usado o editor de texto notepad++. O desenvolvimento foi feito localmente utilizando

o sistema que une três tecnologias que simulam um ambiente web, o wampserver,

este sistema é uma combinação de Mysql, PHP e Apache. Para editar as imagens

utilizou-se  o  editor  de  imagens  fireworks.  A  seguir  serão  apresentados  todas

tecnologias citadas acima.

3.1 PHP (LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO)

A linguagem de programação PHP [7] (um acrônimo recursivo para “PHP:

Hypetext  Preprocessor”,  originalmente  Personal  Home  Page).  É  uma  linguagem

distribuída de forma livre a seus usuários, atuando apenas em desenvolvimentos

presentes  no  lado  do  servidor  por  isso  é  uma  linguagem  interpretada.  Essa

linguagem é capaz de gerar conteúdos dinâmicos na Web [8]. Foi uma das primeiras

linguagens  com  capacidade  de  inserir  documentos  HTML  tornando  dispensável

arquivos externos em muitos casos para processamentos eventuais de dados. O
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módulo PHP é responsável pela interpretação do código no lado do servidor gerando

também a página a ser criada no lado do cliente. A instalação do PHP pode ser feita

de forma totalmente gratuita na maioria dos sistemas operacionais. A prova que o

PHP  é  uma  poderosa  linguagem  é  vista  na  utilização  em  aplicações  como  o

MediaWiki, Facebook, Drupal, Joomla, Wordpress, magento e o Oscommerce. 

3.2 MYSQL

O  MySQL  [9]  é  um  SGBD  (sistema  de  gerenciamento  de  banco  de

dados), com base na linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês

Structured  Query  Language)  em  sua  interface.  Com  mais  de  10  milhões  de

instalações pelo mundo, sem sombra de duvida é atualmente um dos bancos mais

utilizados [10].  Existem ilustres usuários que utilizam o MySQL, são eles: NASA,

Banco Bradesco, HP, Sony, Google, Cisco Systems, U.S. Army, Alcatel, entre outros.

A grande utilização do MySQL, além de ser um ótimo SGBD, é sua integração com a

Linguagem de programação PHP em pacotes de hospedagem na Web, facilmente é

percebido esse fenômeno quando tenta encontrar um plano de hospedagem  na

internet. 

3.3 HTML

O  HTML  (abreviação  para  expressão  inglesa  HyperText  Markup

Language,  que  significa  linguagem  de  marcação  hipertexto)  é  um  instrumento

utilizado para construir páginas na internet através de uma linguagem de marcação

[11].  São  criados  documentos  em  formato  HTML  para  serem  interpretados  por

navegadores para ser possível a visualização das páginas na Web. O HTML [12]

nasce da junção entre os padrões HyTime e SGML. O HyTime é um padrão de

conteúdo baseado em tempo que apresenta uma estrutura de hipermídia. A visão do

documento é feita através de um conjunto de eventos recorrentes que dependem de
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tempo (como áudio, vídeo, etc.) que são conectados por hiper ligações, este padrão

é independente de outros padrões de processamento de texto em geral. Já o SGML

é um padrão de formatação de texto. O desenvolvimento desta tecnologia não foi

para  hipertexto,  mas  acabou  se  tornando  conveniente  na  transformação  de

documentos em hiper objetos, assim como para descrever suas ligações. Arquivos

de texto simples, os documentos HTML podem ser criados por qualquer editor de

texto comum.  Ainda existem no mercado, editores especializados na confecção de

documentos em formato HTML, com funções específicas para a manipulação dos

códigos,  facilitando  a  realização  de  tarefas  repetitivas,  elaboração  de  tabelas,

inserção de objetos, entre outros recursos. 

3.4 CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) é responsável pela definição dos estilos

na apresentação dos documentos escritos em linguagens de marcação, tais como

HTML e XML. O benefício do CSS [13] está em separar o formato e o conteúdo do

documento, fazendo com que a formatação fique em um documento a parte com

extensão, “.css”, ao invés de colocar a formatação dos estilos dentro do documento

em linguagem de marcação, deixando o código organizado e de fácil entendimento.

Através da criação de um link, o desenvolvedor cria uma ligação para um arquivo

que contém a descrição dos estilos, fazendo com que todas as páginas procedam

de  forma  idêntica,  isto  faz  com  que  quando  se  quer  mudar  o  estilo  de  um

determinado ponto, basta apenas modificar no arquivo que contém os estilos [14]. 

A sintaxe simples da linguagem CSS que utiliza palavras em inglês para

designar os detalhes dos estilos é de fácil entendimento e manipulação. Os estilos

de  propriedade de  uma página consistem em uma lista  de  regras  dita  folha  de

estilos, cada regra ou conjunto de regras consiste de um ou mais seletores e um

bloco de declaração. Cada declaração em si é uma propriedade, acrescentando dois

pontos, depois o valor, e um ponto e vírgula para fechar a declaração.
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3.5 JAVASCRIPT

Linguagem de programação interpretada que atua no lado do cliente [15,

p.16], fazendo a interação com o usuário sem necessitar que o script passe pelo

servidor,  realizando  uma  comunicação  assíncrona  e  alterando  o  conteúdo  do

documento  exibido.  Foi  inicialmente  implementada  como parte  dos  navegadores

web,  mas  atualmente  é  a  principal  linguagem  que  programa  client-side em

navegadores web. Foi criada para ser uma linguagem de script com orientação a

objetos  baseada  em  protótipos,  dinâmica,  tipagem  fraca  e  funções  de  primeira

classe. Suporta programação funcional apresentando recursos com fechamentos e

funções de alta ordem comumente indisponíveis em linguagens como Java e C++.

3.6 JQUERY

Foi desenvolvida para simplificar os scripts client-side que interagem com

os documentos  HTML,  o  JQuery [16]  é  uma biblioteca  javascript  cross-browser.

Surgiu em 2006 em Nova York, é usada por cerca de 77% dos dez mil sites mais

visitados do mundo, sem sombra de dúvida o JQuery é, das bibliotecas javacsript, a

mais  utilizada  sendo  assim  a  mais  popular  [17].  É  distribuída  de  forma  livre  e

gratuita, possui código aberto e faz uso da licença MIT ou da GNU (Peneral Public

Licence). Com a tecnologia JQuery usa uma sintaxe que torna possível a navegação

em  documentos  HTML de  forma  mais  simples,  criar  movimentos  de  animação,

manipular  eventos,  selecionar  elementos DOM  e  desenvolver  aplicações  AJAX.

Ainda  oferece  a  criação  de  plugins,  fazendo  com  que  desenvolvedores  criem

camadas de abstração em interações de baixo nível, fazendo o desenvolvimento ser

feito de forma simples em aplicações web de complexidade alta. 
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3.7 BOOTSTRAP

Esta tecnologia é um artifício que engloba uma gama de ferramenta que

são distribuídas de forma gratuita  e  que possuem código aberto  para  a  criação

desde sites simples até complexas aplicações web [18]. Ela contém HTML e CSS

feitas  em  vários  tipos  em  opções  predefinidas  que  fazem  com  que  o

desenvolvimento  seja  feito  de  forma  ágil  e  rápida  com  acabamento  de  aspecto

profissional.  Esses  tipos  de  formatos  são  modelos  de  design  de:  Formulários,

botões, navegação, listas, background, rodapés, cabeçalhos, formatos de imagens,

estilos  de  textos,  posicionamento,  cores,  e  muitas  outras  possibilidades  de

componentes de interface. Assim, são oferecidas várias possibilidades opcionais de

utilização de extensões de javascript ou JQuery, fazendo essa tecnologia uma parte

essencial  na  vida  do desenvolvedor  que busca realizar  um trabalho profissional,

finalizando de forma rápida com várias possibilidades e sem deixar  a desejar. É

compatível  com  a  maioria  dos  navegadores  em  suas  ultimas  versões,  embora

alguns desses navegadores não suportem todas as plataformas. 

3.8 NOTEPAD++

É um editor de texto que possui o código-fonte aberto, licenciado pela

GPL (General Public License). Várias linguagens de programação são suportadas

pelo Notepad++ voltado para o sistema operacional Windows (existe uma versão

para LINUX). Sua distribuição é feita através de software livre. O Notepad++ [19] foi

baixado  mais  de  27  milhões  de  vezes  [20],  quando  foi  hospedado  no

SourceForce.net, tendo ganhado o prêmio “SourceForge Community Choice Award”

por duas vezes por melhor ferramenta de desenvolvimento. Entre as linguagens de

programação  suportadas  pelo  Notepad++  estão:  C,  C++,  C#,  Java,  PHP, XML,

HTML,  CSS,  javascript,  ASP, ASCII  art,  doxygen,  Unix  shel  script,  entre  outras.

Também os usuários podem definir suas próprias linguagens utilizando um sistema

de definição de linguagem integrado, fazendo do Notepad++ extensível, tendo realce
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de sintaxe e compactação do código em alguns trechos. Esta tecnologia suporta

auto complemento busca e substituição de expressões regulares, zoom, divisão de

tela,  favoritos,  entre  outros  recursos.  Sendo  assim  o  objetivo  do  Notepad++  é

oferecer uma interface totalmente modificável com um eficiente e esguio binário.

3.9 WAMPSERVER

É  um  software  que  gera  um  ambiente  de  desenvolvimento  web  [21],

permitindo criar  aplicações web,  ele  instala  automaticamente  tudo que é preciso

para começar a desenvolver aplicações e é muito intuitivo de usar, pois em seu

pacote  de instalação possui  as  três  tecnologias  básicas para  tal  feito,  são elas:

APACHE,  PHP e  o  banco  de  dados  MySQL,  ainda  possuindo  paralelamente,  o

PHPmyAdmin que permite gerenciar facilmente o banco de dados. Esta tecnologia

torna  capaz  sintonizar  o  seu  servidor  sem  sequer  tocar  nos  arquivos  de

configuração.

3.10 APACHE

É um servidor web, sendo visto como o mais bem sucedido distribuído de

forma livre, O servidor apache [22] (ou servidor HTTP apache, em inglês:  Apache

HTTP server,  ou simplesmente Apache)  foi  constatado em uma pesquisa,  que a

utilização do Apache representa cerca de 47,2% dos servidores ativos no mundo,

chegando a servir aproximadamente 54,68% de todos os sites e mais de 65% dos

milhões de sites mais movimentados [23]. Responsável por mais de uma dezena de

projetos que envolvem servidores, a estrutura do Apache é feita através de módulos

onde são mantidas suas funcionalidades, permitindo inclusive, utilizando a API do

software,  que  os  usuários  desenvolvam  seus  próprios  módulos.  Este  servidor  é

compatível  com  o  módulo  HTTP,  e  é  disponibilizado  para  vários  sistemas

operacionais. 
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3.11 FIREWORKS

É um editor de imagem de bitmap e desenho vetorial, que busca em suas

funcionalidades focar em publicações gráficas para internet, por isso o suporte a GIF

animado,  PNG  e  imagens  fatiadas,  possuindo  também  ótima  compreensão  de

imagens. Esta tecnologia é uma ferramenta leve e eficiente que possibilita a criação

de gráficos para páginas web, eliminando a confusão de códigos e paletas de cores

[24]. Há também a fácil integração com perfeição com as outras tecnologias voltadas

para edição de imagens, como o Photoshop, Illustrator e Dreamweaver, que são as

principais ferramentas nesse meio, fornecendo a web designers meios simples de

realizar suas criações sem que se aprofundem em códigos e se percam em meio a

várias paletas de cores. 
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4 MODELAGEM 

Uma evolução da Engenharia de software é a Engenharia de software

orientada a objetos, mas os relacionamentos e análise do problema são vistos de

forma totalmente diferente por ter um enfoque na orientação a objetos.

As ferramentas UML são grandes aliadas neste processo de Engenharia

de  Software,  pois  atuam  como  apelo  visual  apoiando  o  aprendizado  tentando

entender  o  código  existente  ou  que  ainda  irá  existir.  Essas  ferramentas  UML

oferecem possibilidades de elaboração dos Diagramas UML de pacotes, classes e

interação a partir do próprio código.

A modelagem do sistema, entretanto,  deve ser feita  antes de partir-se

para a criação do código propriamente dito. Isso irá auxiliar a entender melhor o

sistema que está sendo desenvolvido, evitando ambigüidades no entendimento de

seu funcionamento, o que leva a aproveitar melhor o tempo utilizado na codificação,

assim  como  melhor  aproveitamento  do  esforço  humano  intelectual,  resultando

inclusive em economias financeiras.

Os modelos ajudam a visualizar como o projeto é ou como desejamos

que ele seja, fornecendo uma cópia fiel de um projeto de sistema que é de grande

ajuda para os desenvolvedores, permitem especificar a estrutura ou comportamento

do  sistema,  proporcionando  um  guia  para  sua  construção  e  documentam   as

decisões tomadas.

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA

Os requisitos funcionais do sistema devem reagir a entradas específicas

com  o  objetivo  em  alcançar  um  comportamento  específico  em  determinadas

situações através de declarações de funções. Estes requisitos geram uma interação

entre o sistema e seu ambiente,  podendo,  algumas vezes,  fazer  com que estes

requisitos possam ser também explicitamente declarados como o sistema não deve
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fazer. Esta tarefa deve ser feita através de especificação consistente e completa. A

seguir serão demonstrados os requisitos funcionais do sistema ativemusic.

RF1 – O sistema deve ser capaz de cadastrar um usuário em seu banco de dados.

RF2 – O sistema deve ser capaz de fornecer acesso ao usuário através de um

formulário com os campos login e senha.

RF3 – O sistema deve ser capaz de recuperar a senha do usuário.

RF4 – O sistema deve oferecer um campo para buscar músicos pelo nome ou e-

mail.

RF5 – O sistema deve ser capaz de inserir uma foto de perfil.

RF6 – O sistema deve ser capaz de poder modificar os dados pessoais do usuário

tais  como:  nome,  instrumentos,  linkname,  idade,  local  onde  reside,  estilos,

influências, experiências, contatos, senha e e-mail. 

RF7 – O sistema deve ser capaz de excluir o usuário.   

RF8 – O sistema deve ser capaz de fazer uma busca apurada com características

específicas de músicos, onde priorize os instrumentos, estilos e local onde reside.

RF9 – O sistema deve ser capaz de fornecer a possibilidade de guardar os músicos

de interesse em um formato de lista, assim com excluí-los da lista.

RF10 – O sistema deve ser capaz de fornecer ao usuário a possibilidade de fazer

anúncios para buscar músicos, excluir seus anúncios, assim como buscar anúncios

com características específicas, tais como: os instrumentos, estilos e localidade.

RF11 - O sistema deve ser capaz de fornecer ao usuário a possibilidade de divulgar

eventos,  excluir  seus  eventos,  assim  como  buscar  eventos  com  características

específicas, tais como: estilos e localidade.

4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de auxiliar a comunicação

entre analistas e cliente. Um diagrama de Caso de Uso descreve um cenário que

mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. O cliente deve

ver no diagrama de Casos de Uso as principais funcionalidades de seu sistema. [25]
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A notação utilizada para representação do Diagrama de casos de uso,

são:  atores,  casos  de  uso  e  relacionamentos  entre  estes  elementos.  Estes

relacionamentos são encontrados na forma de: associações entre atores e casos de

uso, generalizações entre os atores e generalizações, extends e includes entre os

casos  de  uso.  Opcionalmente,  os  casos  de  uso  podem  ser  envolvidos  por  um

retângulo (Figura 2) que representa os limites do sistema. 

Um boneco representa um ator (Figura 1) acompanhado de um rótulo que

contém o nome do ator. O usuário do sistema é um ator, que pode ser um outro

sistema computacional ou um usuário humano. Um caso de uso é exposto através

de uma elipse e um rótulo que descreve o caso de uso. Casos de uso definem

grandes funções do sistema. A estruturação de um caso de uso implica em uma

função poder ser estruturada em outras funções. 

Figura 1 – Caso de uso.

Os relacionamentos ajudam na descrição de casos de uso entre um ator e

um caso de uso. Dentre os tipos de relacionamentos a associação é usada para

definir  uma funcionalidade do sistema através do ponto de vista  do usuário.  Na

generalização, relacionamento usado entre atores, mostra que um ator possui os

mesmos casos de uso de outro ator, sendo que um dos atores possui seus próprios

casos de uso.

Existem três relacionamentos que são utilizados entre casos de uso, são

eles: (I) Include, indica que existindo dois casos de uso, A e B, sendo o include de A

para B, indica que B é essencial para o comportamento de A, é dito também que B é

parte de A. (II) Extend, sendo um caso de uso B apontando para A, é dito que o caso

de uso B pode ser acrescentado para descrever o caso de uso de A (não sendo

essencial), a inserção da extensão é feita em um ponto de extensão do caso de uso

de A.  Esse ponto  de extensão no caso de uso indica que outros  casos de uso
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poderão  ser  adicionados  a  ele.  Fazendo  com  que,  quando  o  caso  de  uso  for

chamado,  verifique se  suas extensões devam ou não ser  invocadas,  por  isso  o

relacionamento  extend é  considerado  um  termo  obscuro.  (III)  Generalização  ou

Especialização (Figura 2), é um relacionamento onde tendo dois casos de uso, A e

B, e um caso de uso B é um caso de uso A, tem-se então uma generalização de A

para B, ou uma especialização de B para A. O que se percebe neste relacionamento

é que  existe  um caso de uso mais  genérico  e  outro  mais  especifico,  onde são

herdadas todas as características de seu pai.

Figura 2 – Limites do sistema e generalizações.

O  retângulo  (Figura  2)  é  usado  para  envolver  os  casos  de  uso  que

compõem o sistema, com isso o retângulo é usado para demonstrar os limites do

sistema, onde o nome do sistema é localizado dentro desse retângulo.

Na  Figura  3  é  demonstrado o  diagrama de casos de  uso  do  sistema

ativemusic. Neste diagrama constam as ações referentes ao usuário do sistema, tais

como: Fazer cadastro, onde o usuário é capaz de manter um perfil contendo suas

característica, acessar sistema, onde o usuário com seus respectivos login e senha

tem  acesso  ao  sistema,  recuperar  senha,  que  faz  com  que  o  usuário,  quando

esquecer  a  senha  possa  recuperá-la,  buscar  músicos,  onde  o  usuário  pode

encontrar músicos específicos. Inserir foto do perfil, onde o usuário pode modificar

sua imagem do perfil, modificar dados pessoais, onde o usuário é capaz de alterar
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os dados pessoais como: nome, instrumentos que é hábil, linkname, idade, contato,

influências,  estilos,  experiências e senha, excluir  dados,  onde usuário  exclui  sua

conta,  buscar  especificamente  músicos,  onde  o  usuário  pode  fazer  uma  buscar

aprofundada sobre músicos, listar músicos, onde o usuário pode guardar músicos

que despertam interesse, fazer anúncios, onde o usuário pode anunciar a busca por

um músico com estilos específicos, excluir anúncio, onde é possível excluir anúncios

próprios, buscar anúncios, onde o usuário pode pesquisar por anúncios que tenham

características específicas de sua escolha, divulgar eventos, onde o usuário pode

divulgar  um  evento  com  estilos  e  localidade  específica,  excluir  evento,  onde  é

possível excluir eventos próprios, buscar eventos, onde o usuário pode pesquisar

por eventos que tenham características específicas de sua escolha.
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Figura 3 - Diagrama de casos de uso ativemusic.

4.3 DIAGRAMA DE CLASSES

O objetivo de diagrama de classes é descrever os vários tipos de objetos

no sistema e o relacionamento entre eles. [25]
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São três as perspectivas que podem ser oferecidas por um diagrama de

classes,  cada uma para um usuário  diferente.  Elas são:  conceitos  ou entidades,

classes e classes de software. Os conceitos ou entidades representam os conceitos

do  domínio  em  estudo  e  perspectiva  destinada  ao  cliente.  As  classes  não  se

preocupam  com  as  implementações,  buscam  apenas  terem  foco  nas  principais

interfaces da arquitetura e nos principais métodos. São perspectivas destinadas as

pessoas que não precisam saber de detalhes de desenvolvimento, como é o caso

do  gerente  de  projeto.  As  classes  de  software  abordam  vários  detalhes  de

implementação,  como  navegabilidade,  tipos  dos  atributos,  etc.  Tal  perspectiva  é

destinada ao grupo responsável pela codificação do sistema.

Contém em um diagrama de classes, as entidades e os relacionamentos.

Nas  entidades  encontramos  as  classes  e  as  interfaces.  Existem  dois  tipos  de

classes:  as  classes concretas  e  as  classes  abstratas.  As  classes concretas  são

representadas graficamente no formato de um retângulo (Figura 4), contendo três

partes separadas por duas linhas. A primeira divisão contém o nome da classe, na

segunda  divisão  contém  os  atributos  da  classe  e  na  última  divisão  contém  os

métodos da classe.  As classes abstratas são representadas de forma quase igual à

representação da classe concreta em UML, sua única diferença é o estilo da fonte,

apresentada em itálico.

As interfaces são  conjuntos  de  operações definidas por  elementos  do

modelo,  que  por  outros  modelos,  como  classes  ou  componentes  devem

implementar.  No  modelo  de  execução,  um  elemento  realiza  uma  interface  pela

substituição de cada um dos operandos que a interface declara. As interfaces são

representadas graficamente através da forma de um retângulo que conte a palavra-

chave interface, no qual contendo divisões, como nas classes, informam sobre os

atributos,  operações  e  recepções  de  sinais  da  interface.  Também  existe  a

representação gráfica da bola e soquete, na qual a dependência de execução para

um classificador para a interface fornecida é exibida como um círculo (bola) e a

interface de uso de um classificador para interface requerida é exibida por meio de

um meio-círculo (soquete). [26]

Nas  perspectivas  do  diagrama  de  classes,  são  observadas  três

perspectivas, são elas: conceitual, especificação e implementação. Na perspectiva

conceitual apenas as classes são utilizadas, uma classe é interpretada como um
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conceito  e  apenas  atributos  são  utilizados.  Na  perspectiva  especificação,  tanto

classes como interfaces são utilizadas. O foco consiste em mostrar as principais

interfaces e classes juntamente com seus métodos, não sendo necessário mostrar

todos  os  métodos,  pois  o  grande  objetivo  desse  diagrama  é  prover  um  maior

entendimento  da  arquitetura  do  software  a  níveis  de  interfaces.  Na  perspectiva

implementação, vários detalhes podem ser abordados, a visibilidade de atributos e

métodos, parâmetros de cada método, até o tipo de cada um e tipos dos atributos e

dos valores de retorno de cada método.

Os relacionamentos são ligações entre elementos do modelo da UML, tais

elementos estão ligados uns aos outros especificando o que cada elemento significa

ao outro e qual o grau de ligação entre eles, mais precisamente, qual ligação lógica

existe entre estes elementos.

Existem vários tipos de relacionamentos, abaixo será descrito cada um.

4.3.1 ASSOCIAÇÃO

É a representação de ligação entre dois elementos, podem expressar a

cardinalidade,  multiplicidade,  e  sua navegação no  sentido  da associação.  Um

exemplo mais comum seria dizer que uma classe possui outra e vice e versa. 

4.3.2 ASSOCIAÇÃO RECURSSIVA

Esse tipo  de  associação  ocorre  quando um elemento  conecta-se  a  si

mesmo, tendo a associação a alguma semântica no modelo.  Sua representação

semanticamente  faz  com que  dois  objetos  se  conectem,  mas sendo esses  dois

objetos da mesma classe.
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4.3.3 ASSOCIAÇÃO EXCLUSIVA

É  uma  restrição  entre  duas  ou  mais  associações,  ocorrendo  quando

algumas  combinações  de  associações  não  são  compatíveis  no  domínio  do

problema.  É representada graficamente  através de uma linha tracejada entre as

associações que são partes da associação exclusiva, com a palavra “ou” sobre a

linha tracejada.

4.3.4 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

É utilizada para adicionar informações extras às associações existentes

onde uma classe pode ser associada a uma associação. Se operações ou atributos

são adicionados a associação, esta deve ser mostrada como uma classe.

4.3.5 ASSOCIAÇÃO TERNÁRIA

É usada quando mais de duas classes podem se associar entre si, sendo

ainda suportada uma associação de classe ligada a ela, traçando, se fosse o caso,

uma linha tracejada para a classe onde seria feita tal associação ternária.

4.3.6 AGREGAÇÃO

Indica que um elemento é parte ou está contido em outra classe, sendo

um caso particular de associação, representa uma relação do tipo parte/todo de tal

forma que a parte pode existir sem o todo. No mais baixo nível, consiste em um
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objeto contendo referências para outros objetos, de tal forma que o primeiro seja o

todo e, sendo as partes do todo, os objetos referenciados.

4.3.7 AGREGAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Este relacionamento ocorre quando um elemento está contido em outro,

fazendo inclusive que a vida de um dependa do outro, tendo também os mesmos

tempos de vida. O todo contém as partes (não sendo apenas referências para as

partes), sendo assim quando o todo desaparece, as partes desaparecem juntas.

4.3.8 GENERALIZAÇÃO E HERANÇA

Este relacionamento ocorre entre um elemento mais geral e outro mais

específico.  É  representada  graficamente  através  de  uma  linha  entre  as  duas

entidades que fazem o relacionamento. Sendo que é colocada uma seta no lado da

linha onde se encontra a superclasse.

4.3.9 DEPENDÊNCIA

É um relacionamento em que existe uma conexão semântica entre dois

elementos, onde um é independente e o outro é dependente. Sua representação

gráfica é feita através de uma linha tracejada com uma seta no final de um dos lados

do relacionamento, colocando sobre essa linha o tipo de dependência que existe

entre as duas classes.
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4.3.10  REFINAMENTO

Quando existem dois elementos parecidos é utilizado o relacionamento de

refinamento em diferentes níveis de abstração. Sua representação gráfica é feita

através  de  uma  linha  tracejada  com um triângulo  no  final  de  um dos  lados  do

relacionamento sendo usados em modelos de coordenação.

Na  figura  5  será  apresentado  o  diagrama  de  classes  do  sistema

ativemusic.  Neste  diagrama  são  expostos  sete  classes  com  seus  métodos  e

atributos. A classe “Lista” é responsável pela inserção e exclusão de músicos que

despertam interesse no usuário. A classe “Eventos” é responsável pela inserção,

exclusão e modificação do evento, esta classe oferece a possibilidade de usuário

divulgar um evento próprio ou de outras pessoas. O usuário pode expor quantos

eventos quiser. A classe “Anuncios” é responsável por anunciar, modificar e excluir

um  anúncio  feito  pelo  usuário,  tendo  como  objetivo  fornecer  ao  usuário  a

possibilidade de expor um anúncio de procura por um músico com características

específicas. A classe “Usuario” é onde ficam todas as funções referentes ao perfil do

usuário, esta classe, que é uma classe mais geral, é responsável pela criação do

usuário com seus respectivos e-mail e senha, assim como a alteração de senha e

exclusão  do  usuário.  As  classes  “Perfil”,  “Estilos”  e  “Contato”  herdam da  classe

“Usuario”  tendo  como  objetivo  diminuir  a  quantidade  de  métodos  da  classe

“Usuario”. Nestas classes só são possíveis fazer modificações, pois seus atributos

são  criados  com  campo  nulo,  ficando  a  encargo  do  usuário,  preencher  esses

campos ou não. A classe “Perfil”  é responsável pela modificação do nome, quais

instrumentos o usuário é hábil,  linkname, idade e local  onde o usuário reside.  A

classe “Estilos” é responsável por modificar os estilos, as influências de músicos que

o  usuário  possue  e  suas  experiências  no  meio  musical.  A  classe  “Contato”  é

responsável por modificar o telefone e o e-mail do usuário logado.
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Figura 4 - Diagrama de classes do ativemusic.
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5 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

Neste capítulo serão apresentados os detalhes envolvidos no processo de

construção do sistema ativemusic. Temas como a necessidade envolvida sobre os

bancos de dados, de seu surgimento até os dias atuais. A descrição detalhada da

interface gráfica do sistema através de telas capturadas, expondo a importância da

interface,  que  é  a  simplificação  de  comunicação  entre  homem  e  computador.

Também será abordada a fase de testes, envolvidas antes da entrega do sistema ao

público. Será também abordado o processo de implantação do sistema que é a fase

depois de realização dos testes.

5.1 BANCO DE DADOS

Os  bancos  de  dados  surgem  da  necessidade  das  grandes  empresas

armazenarem grandiosas quantidades de informações de forma rápida, simples e

confiável. Assim como, possa acessar estas informações a qualquer momento sem a

necessidade de se deslocar às salas dedicadas.

Com  o  surgimento  de  programas  de  computador,  começaram  a

armazenar  dados  nos  arquivos  de  programas,  mas  com  isso  existiam  grandes

dificuldades na hora de modificar registros, estruturas ou simplesmente na busca de

informações. A partir da década de sessenta, surgem os bancos de dados, neles

eram salvos dados utilizados pelo usuário, empresa, etc.

Entende-se  por  banco  de  dados  um conjunto  de  dados  que  se  inter-

relacionam  e  são  armazenados  sem  redundâncias  desnecessárias,  servindo  às

aplicações  sem  estar  sendo  relacionada  de  maneira  diretamente  a  elas.  Várias

aplicações e usuários podem utilizar o banco de dados ao mesmo tempo, permitindo

inserir,  modificar  e  excluir  dados,  sendo  assim  no  banco  de  dados  são  salvas

informações de dois tipos: Os dados dos usuários (dados usados pelas aplicações)

e dados do sistema (dados que o banco de dados utiliza para sua administração.

Um exemplo seria os dados dos usuários que têm acesso ao banco de dados).
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Na Figura 6 encontra-se o modelo de entidade-relacionamento do sistema

ativemusic. Neste modelo é representado o modelo lógico que será implantado no

meio físico. Esse modelo é de grande importância no processo de entendimento do

software,  de  como  será  codificado  o  sistema.  A função  dos  modelos  são  a  de

orientar  no  processo  de  desenvolvimento  do  código,  eles  ajudam  a  identificar

possíveis equívocos. A partir  dos modelos, são criados sistemas complexos, pois

ajudam  na  abstração  de  partes  absolutamente  complexas,  extraindo  com

simplicidade soluções eficazes. 

Neste  modelo  lógico  de  entidade-relacionamento  são  mostrados  quais

serão as tabelas e seus campos de dados (linhas) que serão implementados no

meio  físico.  As  tabelas  são  divididas  em duas  partes  essenciais  dentro  de  seu

retângulo, sendo na parte superior o nome da tabela e na segunda parte os atributos

da tabela. 
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Figura 5 - Modelo de entidade e relacionamento do ativemusic.

5.2 INTERFACES

A fronteira que define a forma de comunicação entre duas entidades, no

campo da computação é chamada de interface. É percebida como uma abstração

que estabelece a forma de interação da entidade com o mundo exterior, através da

separação dos métodos de comunicação externa dos detalhes internos da operação,

permitindo  assim  que  esta  entidade  seja  modificada  sem  afetar  as  entidades
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externas que interagem com ela. A interface pode também realizar um serviço de

tradução  para  entidades  que  não  falam  a  mesma  linguagem,  como  é  visto  no

exemplo na relação entre humanos e computadores.

Entre  um  humano  e  um  computador,  a  interface  é  conhecida  como

interface do usuário e as interfaces utilizadas para conectar os componentes físicos

são chamadas de interfaces físicas.

A seguir  serão apresentadas as interfaces de usuário  do ativemusic e

uma breve descrição sobre seu funcionamento.

Tela de acesso ao sistema 

Através  da  tela  inicial  do  sistema,  Figura  7,  os  usuários  podem,  com

respectivos logins e senhas, acessar para utilizar as ferramentas disponibilizadas

pelo ativemusic, através do endereço ativemusic.com. Nesta página são cumpridos

os requisitos funcionais RF1, RF2, RF3. Clicando no botão “MAIS” aparecem as

opções de cadastro e recuperação de senha.

Figura 6 - Página de login.
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Menu

O menu, Figura 8, é localizada no topo da página no lado direito ou no

caso para telas pequenas (abaixo de 1200 pixels) clicando no ícone representado na

parte superior direita, Figura 9 (seta vermelho). Através do menu é possível chegar

às  páginas  home  (quinto  ícone),  apurar  (primeiro  ícone),  lista  (segundo  ícone),

anúncios (terceiro ícone), eventos (quarto ícone) e a opção sair.

Figura 7 – Menu principal.

Figura 8 – Ícone para acessar menu.

Página home

Através  da  página  home,  Figura  10,  é  possível  visualizar  o  perfil  do

usuário, onde são encontrados seu nome, os instrumentos musicais que são hábeis,

linkname,  idade,  local  em que reside,  as  opções de excluir  perfil,  alterar  senha,

modificar imagem do perfil, os estilos e contato. Há também, quando acessado o

perfil de outro usuário, a possibilidade de ao clicar no ícone com o símbolo “+” que

ficará  no lugar  do  ícone  em forma de lápis,  localizado  abaixo  da  foto  de  perfil,

guardar  outro  usuário  que desperta  interesse  na página lista.  Nesta  página  são

cumpridos os requisitos funcionais RF4,  RF5, RF6 e RF7.  Para o requisito RF4,

buscar músicos, é necessário, no caso para telas pequenas, clicar no ícone que fica

na parte superior à direita  (seta vermelha),  aparecendo um campo de formulário

para tal busca. Para o requisito RF5, alterar foto do perfil, é necessário clicar no

ícone em forma de lápis, que fica abaixo da região da foto do perfil. Para o requisito
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RF6, alteração de dados pessoais, é necessário clicar no ícone em forma de lápis

que fica ao lado de cada dado. Para o requisito funcional RF7, está bem explícita

através da frase “EXCLUIR PERFIL”.

Figura 9 - Página home.

Página apurar

Através da página apurar, Figura 11, é possível fazer uma busca apurada

de usuários, especificando os instrumentos, os estilos, suas influências e a cidade

em que reside. Nesta página é cumprido o requisito RF8, fazer busca apurada por

músicos. É preciso especificar o(s) instrumento(s),  o(s) estilo(s),  a influência,  e a

localidade, informando o estado e a cidade.
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Figura 10 - Página apurar.

Página Lista

Através da página lista, Figura 12, o usuário é capaz de guardar todos os

músicos que lhe interessaram, onde também é possível excluí-lo da lista e acessar

seu  perfil  para  possíveis  contatos.  Os  ícones  em  forma  de  perfil  e  “X”  servem

respectivamente para acessar o perfil do usuário e excluir o usuário da lista. Nesta

página é cumprido o requisito funcional RF9, guardar músicos de interesse através

de uma lista.

Figura 11 - Página lista.
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Página anúncios

Através  da  página  anúncios,  Figura  13,  o  usuário  fica  sabendo  de

anúncios de procura de músicos com suas características, além de poder fazer uma

busca  apurada  de anúncios  que  existem,  também podendo  realizar  um anúncio

acessando a opção anunciar e poder editar os seus anúncios utilizando a opção

editar anúncios. Nesta página é cumprido o requisito funcional RF10, fazendo com

que  seja  possível  buscas  por  anúncios,  realizar  anúncios  e  clicando  no  botão

“EDITAR ANÚNCIOS”, modificar os anúncios, assim como excluir anúncios.

Figura 12 – Página anúncios.

Página eventos

Através da página eventos, Figura 14, o usuário é capaz de ter acesso

aos eventos  que tem haver  com suas características,  além de poder  fazer  uma

busca  apurada  dos  eventos  existentes  nas  suas  mais  variadas  características,

45



também poder divulgar um evento com a opção divulgar evento e poder editar seus

eventos  utilizando  a  opção  editar  eventos.  Nesta  página  é  cumprido  o  requisito

funcional RF11, onde torna possível a busca, divulgação, modificação e exclusão de

um evento.

Figura 13 - Página eventos.

5.3 TESTES

Os testes de software são usados para ver se o produto está funcionando

corretamente no ambiente para o qual foi projetado, é um processo de execução que

determina se  atingiu  seus requisitos.  O principal  objetivo  dos testes  é  revelar  a

existência de falhas no produto testado, buscando as causas das falhas para que

possam ser corrigidas pelas pessoas que desenvolveram antes da entrega final. Por

isso, diz-se que a natureza dos testes de software é destrutiva e não construtiva,

pois seu foco é aumentar  a confiança em um produto expondo seus problemas,

sendo feito isso antes da entrega ao cliente.
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A compreensão do conceito de testes de software pode ser feito através

de  uma  visão  intuitiva,  ou  até  mesmo  de  uma  maneira  formal.  É  imensa  a

quantidade de definições para tal conceito. Mas de uma forma simples, o teste de

um  software  significa  verificar  através  de  uma  execução  controlada  o  seu

comportamento,  verificando  se  está  funcionando  como  esperado.  Nessa  fase  o

objetivo principal da tarefa é revelar o número máximo de falhas com o mínimo de

esforço, ou seja, mostrar aos desenvolvedores se os resultados estão ou não de

acordo com os padrões estabelecidos.

Abaixo serão descritos alguns conceitos básicos associados a testes de

software.

5.3.1 Defeito

Quando  um  indivíduo  tenta  entender  uma  determinada  informação,

resolver ou utilizar um método ou uma ferramenta cometendo um ato inconsistente é

visto como defeito.

5.3.2 Erro

Quando  acontece  uma  manifestação  concreta  de  um  defeito  em  um

artefato de software é chamado de erro. É a diferença entre os valores, o esperado e

o obtido, gerando um estado qualquer intermediário ou o próprio resultado esperado

na execução de um programa.
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5.3.3 Falha

Quando o  usuário  recebe um comportamento  operacional  de  software

diferente do esperado é chamado falha. A falha pode ter sido gerada por vários erros

podendo inclusive, alguns erros, nunca causar falhas.

Atualmente  existem  muitas  formas  de  testar  um  software.  Existem

técnicas muito utilizadas desde sempre, em linguagens estruturadas em sistemas

desenvolvidos  que  até  hoje  têm  grande  utilização  para  sistemas  orientados  a

objetos.  Mesmo  os  paradigmas  de  desenvolvimento  sendo  diferentes  nestas

técnicas, o objetivo principal continua sendo o mesmo, o de encontrar falhas. 

A representação escolhida para as funcionalidades foram os casos de

uso, que tomados em conjunto, constituem todas as possibilidades de utilização do

sistema.  De  uma  forma  geral,  as  funcionalidades  principais  observadas

isoladamente, apresentam resultados satisfatórios em relação aos testes com índice

mínimo de falhas, que assim foram corrigidas imediatamente.

Os tipos de testes realizados foram, teste de configuração, no qual se

verificou  que  o  software  funcionou  no  hardware  que  foi  instalado,  teste  de

integridade, no qual testou-se a resistência do software à falhas, teste de segurança,

no qual testou-se a forma que os dados são acessados correspondem de maneira

segura,  teste  funcional,  no  qual  testou-se  os  requisitos  funcionais,  teste  de

performance, no qual verificou-se que o software funcionou de forma adequada em

condições normais de uso.

5.4 IMPLANTAÇÃO

Após  todo  o  desenvolvimento  e  os  testes  cabíveis,  estando  todas  as

especificações realizadas, é chegado o momento da implantação do software. Como

o sistema foi  desenvolvido utilizando as tecnologias PHP e MySQL,  que são as

tecnologias  mais  utilizadas  atualmente,  será  necessário  contratar  um  plano  de

hospedagem que dê suporte a tais tecnologias, o que não é uma tarefa difícil, pois
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em  uma  rápida  pesquisa  percebe-se  a  grande  quantidade  de  empresas  que

oferecem planos de hospedagem que suporte PHP e  MySQL.

Após a instalação do sistema, ele será apresentado aos músicos através

de convites e divulgações publicitárias. Apesar de o sistema ser bem intuitivo, existe

ainda  uma  página  de  suporte  ao  sistema  para  que  o  usuário  possa  enviar

mensagens com suas dúvidas para serem esclarecidas.

49



6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Com a construção do sistema ativemusic foi colocado em prática todos os

conhecimentos  aprendidos  no  curso  Tecnologia  em  sistemas  de  computação.

Técnicas estudadas e aprendidas desde o primeiro período foram utilizadas. Esses

conhecimentos unidos às experiências adquiridas em trabalhos realizados com um

objetivo profissional fizeram com que o resultado final desse projeto alcançasse um

resultado bem satisfatório.

Com  a  implantação  do  sistema,  novas  possibilidades  no  mundo  da

música podem surgir, já que existe mais um canal para promover esse meio tão

agitado.  Certamente, é uma ferramenta que ao passo que for sendo descoberta

pelos músicos será encarada de uma forma bem importante para o desenvolvimento

dos projetos desejados.

A possibilidade de encontrar músicos utilizando a internet traz grandes

benefícios ao meio musical e também à integração entre as pessoas. Existe uma

grande preocupação com o tempo gasto em buscas por atores de projetos que não

tomem  muito  tempo,  para  que  melhor  seja  aproveitado  esse  tempo  em  outros

setores do projeto,  como por exemplo,  na formação técnica do projeto que será

apresentada.

A fase de testes  fez com que este sistema fosse abordado com mais

seriedade,  visto  como  um  ponto  importante  na  qualidade  final  do  produto.  A

quantidade de realização de testes realizadas no decorrer do desenvolvimento do

sistema foi essencial para um melhor aproveitamento do usuário.

Após a implantação, a dedicação ao sistema será feita de forma mais

profunda. Pesquisas serão realizadas para identificar novas tendências, assim como

recursos  que  podem  ser  adaptados,  tendo  como  objetivo  a  construção  de  uma

melhor  ferramenta  ao  longo  de  sua  vida.  Sempre  buscando  melhorar  as

possibilidades para os músicos realizarem seus projetos.
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