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“Technology  is  a  word  that  describes
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Douglas Adams



RESUMO

A  principal  motivação  deste  trabalho  é  a  realização  de  um  ambiente  interativo
centrado em produção e consumo de histórias, poesias e outros objetos escritos
produtos  da  criatividade  humana.  Desta  forma,  este  trabalho  visa  detalhar  o
processo de elaboração de uma rede social com grande foco no fomento da escrita
e leitura de textos literários, assim como abordar o estudo de ferramentas e métodos
de engajamento e  colaboração na produção,  consumo e distribuição.  Nele,  será
detalhado o que se espera das funcionalidades do sistema, tanto do ponto de vista
de um sistema de informação como o de uma ferramenta de promoção de leitura e
escrita. Outro ponto importante deste trabalho é o estudo da interface do sistema
com o usuário, que será abordado através de uma análise de métodos reconhecidos
de estímulo e recompensa pelo engajamento no uso da ferramenta. Além disso, o
trabalho apresenta propostas de novos meios para atingir tal objetivo.

Palavras-chaves: Rede Social, Leitura, Escrita, Colaborativo.



ABSTRACT

The main  motivation  of  this  work  is  the  realization  of  an  interactive  environment
centered on production and consumption of stories, poetry and others kinds of writing
artifacts  of  human  creativity.  Therefore,  this  work  aims  to  detail  the  process  of
elaboration  of  a  social  network  with  great  focus on the promotion  of  writing and
reading of literary texts, as well as to study the tools and methods of engagement
and collaboration in the process of production, consumption and distribution of this
pieces. Also, it will detail what is expected of system’s functionalities, both from an
information  system’s  point  of  view,  as  well  as  a  tool  that  promotes reading and
writing. Another important point of this work is the study of the interface with the user,
which will be performed through an analysis of recognized methods of stimulus and
reward for the engagement with the tool, as well as the proposal of new means to
achieve  this  objective.

Key words: Social Network, Reading, Writing, Collaborative.
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1 INTRODUÇÃO

Redes  Sociais  são  tipos  de  sistema  extremamente  populares  hoje  na

internet.  Caracterizadas  por  vastas  redes  de  interação  social  e  relacionamentos

interpessoais, esses ambientes acabam por permitir um alto grau de interatividade e

troca de conteúdo, facilitando assim a autoria, apreciação e compartilhamento de

todo tipo de objetos culturais.

Desta  forma,  o  conteúdo  advindo  da  criação  colaborativa  é  bastante

natural nesses ambientes, o que torna este tipo de sistema um excelente canal de

comunicação  coletivo  dedicado  à  criação  de  textos  literários  (contos,  poemas,

romances,  etc.),  onde a  própria  capacidade interativa  da rede seja  um vetor  da

criatividade.

Concebido para ser um ambiente criativo e livre, a aplicação apresentada

tem como vantagem o desapego a formalismos, ao mesmo tempo em que é movida

pelo entusiamo dos usuários participantes. Espera-se então, que o ambiente seja de

pleno compartilhamento de ideias e experiências, moldado ao gosto e tendência dos

utilizadores.

O resultado final deste trabalho põe em prática um conjunto mínimo de

funcionalidades que correspondem a proposta do tema. Isto é, como um sistema

Web em formato de rede social,  espera-se uma gradual evolução da ferramenta,

seguindo as tendencias criadas pelas interações entre os utilizadores, assim como

novos experimentos nos limites do tema inicialmente adotado.

O trabalho está organizado da seguinte forma: 

• No  Capítulo  2,  é  feita  uma  observação  geral  de  outras  ferramentas  e

ambientes com tema similiar, e de como a proposta deste trabalho se encaixa

nesse  cenário.  Ainda  no  Capítulo  2,  são  apresentados  os  componentes

técnicos  que  formam  o  sistema,  a  motivação  para  cada  um  deles,  e  a

proposta  de  integração  entre  si,  assim  como  também  será  introduzido  o



conceito teórico do processo colaborativo e de como esse será implantado no

contexto da aplicação;

• No Capítulo 3, a arquitetura da aplicação é demonstrada em detalhes, desde

a estrutura, componentes necessários e funcionalidades esperadas;

•  No Capítulo 4, a modelagem das bases de dados do sistema é detalhada;

• No Capítulo 5, é feito um apanhado de configurações e arranjos de código

que demonstram a implantação de cada componente; e

• Finalmente,  no  Capítulo  7  estão  as  conclusões  obtidas  ao  longo  do

planejamento e desenvolvimento desse projeto, assim como as dificuldades

encontradas  e  as  propostas  de  melhoramentos  para  continuação  deste

trabalho ou criação de futuros projetos de escopo semelhante.
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2 ESCOLHAS, CONCEITOS E EXPERIMENTOS

O  sistema  aqui  descrito  possui  alguns  requisitos  peculiares  ao  tema

proposto,  como  as  técnicas  relativas  à  implementação  do  fluxo  de  trabalho

colaborativo  para  escrita,  e  outras exigências  comuns a sistemas de informação

Web tradicionais. Alguns exemplos são a integração com Sistemas gerenciadores

da  base  de  dados  (SGBD)  e  o  uso  de  alguns  frameworks  [1] de  aplicação

reconhecidos  e  bastante  solidificados  para  melhor  estruturação  e  preparo  para

complexidade da implementação.

Fora  as  características  técnicas,  a  aplicação  também  está  fortemente

baseada em um conceito de trabalho de forma conjunta e cooperativa para a tarefa

de produção de peças textuais literárias. Tal método de trabalho pode ser aplicado

em  uma  ampla  quantidade  de  cenários,  devido  aos  vários  tipos  possíveis  de

implementação e ideias acerca dos objetivos em vista.

Desta forma, este capítulo é dedicado ao entendimento deste método de

colaboração para escrita, assim como para o conhecimento de outros softwares e

trabalhos  com  proposta  similares,  além  de  uma  rápida  visualização  do  aparato

técnico proposto.

2.1 O QUE É A ESCRITA COLABORATIVA

Escrita colaborativa é o método de trabalho em documentos textuais no

qual  múltiplos  indivíduos  participam  na  produção  de  uma  única  peça  final.  Tal

método pode ser  caracterizado de muitas  maneiras  diferentes  de acordo com a

variação  nos  papéis  dos  envolvidos  no  processo,  e  essas  caracterizações  são

chamadas estratégias [2]. O sistema proposto neste trabalho usará como estratégia

de escrita colaborativa o modo de escrita sequencial.
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Na  escrita  sequencial,  o  desenvolvimento  da  escrita  ocorre  de  forma

iterativa após um indivíduo apresentar um texto (esboço do total, ou peça parcial)

como uma proposta inicial do processo. Na sequência, novos membros produzem

novos trechos (escrita somativa), ou sugerem correções ao que foi apresentado na

seção anterior (escrita integrativa) [3].

Na aplicação apresentada neste trabalho, o processo poderá ser iniciado

com um tema gerado automaticamente, baseado nos interesses do usuário, ou pela

própria iniciativa dos utilizadores da aplicação. A partir de então, o cliente que iniciou

o processo, escreverá um trecho inicial para o tema proposto e declarará para a

rede a intenção de cooperação, formando um grupo de escrita dinamicamente.

Os usuários participantes desse grupo poderão criar novos trechos para a

peça,  sugerir  mudanças  no  texto,  e  aceitar  ou  recusar  trechos  dinamicamente

mediante votação. O escritor original, que iniciou toda a sequência ao escolher o

tema, passa então a ter também o papel informal de mediar o processo de escrita.

2.2 COMO TORNAR O PROCESSO COLABORATIVO INTERESSANTE

Mais  do  que  ser  uma  ferramenta  eficiente,  uma  das  características

desejadas na aplicação é o alto grau de engajamento dos seus usuários.

Dentre as técnicas aplicáveis a sistemas de informação voltados para a

Web,  as  que  buscam  clareza  de  informação,  dinamicidade  da  interação  entre

usuários e a autonomia da rede são os foco deste trabalho.

Para  buscar  clareza  na  transmissão  da  comunicação  e  facilitar  a

navegação no site, a interface deve estar livre de confusão e excesso de informação

[4]. O usuário não deve ter dúvida do que está vendo na sua tela, e não precisará

mais  do  que  alguns  cliques  ou  uma  busca  para  encontrar  algum  conteúdo  de

interesse. 

Já para tornar as interações entre usuários dinâmicas e significativas, a

aplicação  deverá  prover  um  ambiente  público  dinâmico,  no  qual  os  indivíduos

interajam entre si  ao redor  dos temas literários de interesse comum, comentem,

votem e sugiram novas histórias.
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Finalmente, o sistema também aplicará alguns conceitos de Gamificação

(ou  Ludificação)  [5],  como  incentivo  aos  usuários,  através  de  recompensas  e

desafios,  gratificações  por  participação,  finalização  de  sequências  de  ações  e

interação na criação e consumo das peças escritas. O sistema pode, por exemplo,

publicar  desafios  regularmente  para  criar  novos  pontos  de  atração  de  usuários,

como desafios de temas cruzados,  mudanças de rumos abruptas em histórias e

competições de popularidade.

2.3 FERRAMENTAS ATUAIS VOLTADAS PARA ESCRITA COLABORATIVA

Existem  hoje  disponíveis  muitas  ferramentas  que  implementam  algum

nível de colaboração entre os seus usuários durante seu fluxo de uso. Com objetivos

e abordagens diversas, o tipo de público ao qual são destinadas  essas aplicações

acaba  por  facilitar  a  classificação.  E  essa  classificação  serve  como  ajuda  para

explicitar  melhor  que  o  diferencial  do  sistema  proposto  neste  trabalho  está  na

essência recreativa, interatividade dos usuários e descontração do ambiente.

Desta forma, considerando como fator determinante somente o público-

alvo, essas aplicações podem ser classificadas em:

• Ferramentas de produtividade

◦ Editores  de  texto,  rodando  na  Web  ou  não,  que  possuem

funcionalidades avançadas de criação, revisão e distribuição de texto,

além de  funções  de  compartilhamento  do  espaço  de  trabalho  para

grupos de trabalho.

◦ São ferramentas com foco principal em produtividade em ambientes de

escritório  e  acadêmico.  Alguns  dos  principais  exemplos  são  Office

online [6], Google Docs [7], Dropbox Paper [8], dentre outros.

• Ferramentas Wiki

◦ Outro tipo de ferramenta colaborativa muito popular são os sistemas de

conteúdo  colaborativo  no  formato  wiki,  que  são,  em  sua  essência,

grandes gerenciadores de conteúdo [9].
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◦ Com foco primariamente na difusão de conhecimento, esses sistemas

são  muito  usados  como  enciclopédias,  como  a  Wikipedia  [10] e

repositórios  de  dados  catalogados,  como  o  Choral  Public  Domain

Library [11].

• Ferramentas de profissionais

◦ Uma outra categoria de aplicação que busca cooperação na escrita

são aquelas que tem como alvo o público profissional, como Overleaf

[12], BookType [13], WriterDuet [14] e Celtx [15].

◦ São softwares indicados a usuários que,  normalmente,  precisam de

ferramentas  precisas,  seguras,  e,  em  geral,  instaladas  no  sistema

operacional, com uso de licenças pagas.

2.4 ESCOLHAS TÉCNICAS 

A aplicação apresentada neste trabalho é, em sua essência, um Website

que rodará de maneira dinâmica em um navegador Web em execução no sistema

operacional da máquina do usuário. Desta forma, podem ser isolados os primeiros

componentes da aplicação que cumprem esses requisito:

• linguagem  de  programação  Python  [16] para  orquestrar  as  requisições  e

realizar a computação necessária para a entrega do conteúdo desejado.

◦ Motivação: Por ser uma  linguagem dinâmica e levemente tipada  [17], o

Python é um ótimo candidato para implementação rápida do sistema.

• MYSQL [18] como Sistema Gerenciador de Base de Dados (SGBD) principal,

para  o  armazenamento  dos  dados  em  formato  relacional,  e  o  sistema

gerenciador  baseado em grafos  Neo4J  [19],  atuando de forma secundária

para garantir  a flexibilidade e agilidade das consultas aos relacionamentos

entre as entidades dentro da rede.

◦ Motivação:  O  motivo  pelo  qual  dois  SGBDs  estarão  presentes  na

aplicação  é  a  grande  vantagem que  sistemas  em grafos  possuem ao

executarem  consultas  complexas  baseadas  em  relacionamentos  em

22



muitos níveis. Um exemplo de consulta problemática para um banco de

dados relacional seria a busca por amigos dos amigos de um usuário.

• O kit básico da Web composto por HTML [20] (gerado dinamicamente), CSS

[21] e Javascript  [22]. O Javascript terá seu papel crucial na interatividade e

entrega de um editor de textos rico (WYSIWYG – “What you see is what you

get”) [23].
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3 ANALISE E DESENHO DA ARQUITETURA

Conforme  indicado  no  capítulo  anterior,  a  aplicação  apresentada  neste  trabalho

possui a proposta de ser um Website em formato de rede social. A Figura 1 mostra o

diagrama da arquitetura geral da proposta, que contém os seguintes componentes :

• Servidor Web Apache, que recebe e responde as requisições do usuário final

através de uma conexão com a internet;

• Webapp escrito em Python, usando o framework Web Flask[24];

• Base de dados relacional no MySQL;

• Base de dados auxiliar em grafo no Neo4J;
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3.1 ESTRUTURA

O sistema planejado neste trabalho exige um nível razoável de estruturação

dos  componentes  envolvidos.  Isto  é,  devido  à  complexidade  dos  requisitos  e

funcionalidades  desejadas,  o  projeto  acaba  por  requerer  um  meio  eficiente  de

organização do código final gerado. E por esse motivo, o uso de uma framework de

software  é  bastante  recomendado,  pois  provém  um  conjunto  padronizado  e

estruturado de boas práticas para sistemas Web.

O Flask é um  framework extremamente versátil  e customizável, através do

qual  o  desenvolvedor  tem  bastante  flexibilidade  para  definir  o  tamanho  e

complexidade dos componentes envolvidos. Em sua própria documentação, o Flask

é  descrito  como  um  microframework de  núcleo  mínimo de  funcionalidades  para

projetos  Web,  mas  com  suporte  à  incorporação  de  funcionalidades  adicionais

através de uma série de extensões providas pela comunidade.

Como requisito, será necessário o uso de algumas extensões para auxiliar em

tarefas, como acesso e migração das bases de dados, uso do editor WYSIWYG,

teste de unidade, controle de seção de usuário, dentre outros. 

A  aplicação  será  estruturada  no  formato  recomendado  para  projetos

complexos descrito na documentação oficial. Este formato, que está representado

na Figura 2, é baseado em pequenas unidades de alta coesão e baixo acoplamento,

chamados  Blueprints,  que serão explicados com maior  profundidade na próxima

seção.

25



Figura 2: Estrutura da aplicação

3.2 AS BLUEPRINTS1

O  uso  de  Blueprints  é  um  padrão  de  organização  modular  baseada  em

pacotes  Python,  que  representam  funcionalidades  e  casos  de  uso,  através  do

agrupamento de views e códigos relacionados [25].

Em termos mais práticos, espera-se que uma blueprint contenha:

• um arquivo views.py, onde são declaradas as rotas e tratadas as requisições

e respostas onde cada rota corresponde a uma tela destinada ao cliente, com

um ou mais de um arquivo de template em html;

1 Livremente traduzido como “plantas”, ou “diagramas”.
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• um arquivo models.py, onde estarão as classes de domínio e de persistência

que representam o modelo da aplicação nesta funcionalidade ou caso de uso;

• um  arquivo  forms.py,  que  contém  as  classes  de  objeto  que  definem  os

formulários usados,  seus campos e tipos,  além de lógica de validação de

dados imputados;

• Um arquivo constants.py, que guarda valores contantes usados por toda a

Blueprint;

• Um arquivo helpers.py, opcional, que guarda funções e classes de suporte

relevantes a operação da planta.

O esquema básico de organização em Blueprints da proposta pode ser visto

na Figura 3.
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3.3 BASE PRINCIPAL E BASE AUXILIAR

Conforme citado anteriormente, a escolha por um modelo auxiliar em grafo se

dá pela necessidade do dinamismo e velocidade na obtenção de dados que os

grafos proporcionam para relacionamentos mais complexos ou profundos entre as

entidades.

Já o SGBD Relacional tem papel de garantir a persistência dos dados em

modelo  de  organização  mais  tradicional,  com  tabelas  para  entidades  e

relacionamentos, e estrutura mais rígida, de forma compartimentada e restrita.

Para  manter  os  dados  em  ambas  as  Bases  consistentes  entre  si,  é

necessária  a  introdução  de  uma  operação  de  sincronização  durante  qualquer

processo de escrita ou substituição de informação.

Esse  processo  será  executado  por  um  método  de  sincronização

implementado a nível de classe para apenas alguns objetos do sistema. Isso se dá

pois nem toda entidade da aplicação necessitará estar representada no modelo de

grafo proposto nesse trabalho.

Desse modo,  qualquer operação de armazenamento de dados do sistema

pode ser simplificada no fluxograma apresentado na Figura 4.
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3.4 OS USUÁRIOS

Para  a  execução  de  todas  as  funcionalidades  esperadas  no  sistema

proposto, será necessária a existência de ao menos dois papeis de usuários: 

• o  Administrador  de  sistema,  que  terá  função  básica  de  manutenção  e

moderação, com acesso a todas as funcionalidades; e 

• o Editor, que correspondente ao usuário participante nas atividades públicas

da rede, consumindo e criando conteúdo, assumindo um estado de Editor

criador. Este usuário também assume o estado de usuário Editor Colaborador

enquanto participa na edição de textos criados por outros criadores da rede.

Ambos estados são implícitos no sistema e a eles são atribuídas as ações de

usuário (criar, participar). Desta forma, não existe formalização do estado do

usuário em código ou nos registros nas bases de dados.

O  sistema  está  planejado  para  que  os  perfis  de  usuário  possam  ter

múltiplos  papéis,  caso  necessário.  Um  usuário  adquire  o  papel  de  Editor,  caso

advindo de cadastro aberto, e também o papel Administrador, caso seja atribuído

por outro usuário Administrador, mediante uma tela administrativa.

A base de dados será iniciada com um único Administrador (sem papel

Editor) que será, na prática, um superusuário do sistema, pois terá acesso à toda a

aplicação, assim como o cadastro de novos administradores.

3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS

O Usuário de papel Administrador tem acesso completo às funcionalidades do

sistema  e  aos  dados  armazenado  nas  bases,  mas  não  possui  nenhuma  ação

específica  dentro  do  workflow de  escrita  colaborativa  na  rede.  Resta  então  ao

Administrador as tarefas de gerenciamento da informação em uso no site.
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Já o usuário Editor é peça central no fluxo de trabalho, e suas as atividades

demandam uma maior quantidade de funcionalidades implementadas na aplicação.

Desta forma, os requisitos funcionais são:

• O sistema deve prover ao usuário Administrador um ambiente para manipulação

das bases de dados de forma isolada do resto  do sistema,  e protegido  por

autenticação.

• O sistema deve prover uma página pública de perfil para todos os usuários com

perfil Editor;

• O sistema deve permitir que um usuário visualize o perfil de outro usuário;

• O sistema deve prover um editor online para criação de novos textos;

• O sistema deve permitir que o usuário possa gerenciar uma coleção de textos

criados;

• O sistema deve permitir que o usuário possa gerenciar uma coleção de textos

em que participa na criação;

• O sistema deve permitir a colaboração na edição de textos;

• O sistema deve permitir que o usuário se associe a temas de interesse;

• O sistema deve sugerir textos com temas de interesse do usuário;

• O sistema deve estimular os usuários a participar na edição de textos que estão

em andamento, baseado nos seus interesses;

3.6 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Os principais requisitos não-funcionais do sistema listados abaixo tem como

objetivo garantir  a qualidade e confiabilidade da aplicação. Na lista, estarão itens

que focam tanto na entrega de um bom código (do ponto de vista funcional), quanto

na importância de uma interface de fácil acesso.

São as principais características não-funcionais:

• O sistema deve ser executado em um navegador da Web, através do acesso

a um endereço público.
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• O  cadastro  no  sistema  deve  ser  livre,  descomplicado,  e  sem  muitas

exigências de informação do usuário.

• O sistema deve ser transparente para o usuário na questão de privacidade da

informação compartilhada e armazenada.

• A interface com o usuário não deve ser complicada ou carregada em opções.

• O  sistema  deve  esconder  sua  complexidade  para  o  usuário,  sem

comprometer as funcionalidades.

• O editor de textos do sistema deve ser simples, com o mínimo de capacidade

de formatação de texto esperada de um editor.

• Cobertura de testes de unidade para as funcionalidades mais importantes

• Adoção de padrões de projeto amplamente usados e recomendados para as

tecnologias empregadas no sistema

3.7 CASOS DE USO

Abaixo  estão  listados  os  principais  casos  de  uso  do  sistema,  com  seus

diagramas e tabelas com detalhes de caso.

São casos de uso do sistema:

• Caso 1 – Usuário Editor acessa a rede (Tabela 1)

• Caso 2 – Usuário Editor gerencia perfil (Tabela 2 )

• Caso 3 – Usuário Editor cria um texto (Tabela 3)

• Caso 3 – Usuário Editor edita um texto (Tabela 4)

• Caso 4 – Usuários Editores dono do texto colaboram em um texto (Tabela 5)

• Caso 5 – Usuários Editores descobrem trabalhos por tema (Tabela 6)

• Caso 6 – Usuários Editores se inscrevem para colaboração (Tabela 7)

• Caso 7 – Usuário Editor finaliza trabalho e publica na rede (Tabela 8)

A seguir, a Figura 5 apresenta o diagrama de casos de uso para os casos 1 e

2, e a Figura 6 apresenta o diagrama para os demais. 
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Figura 6: Diagrama de casos de uso para Blueprint User

Figura 5: Diagrama de casos de uso para blueprint Writing



Tabela 1: Caso 1 – Usuário Editor acessa a rede

Objetivo Permitir  que  cliente  com  acesso  à  internet  consiga  acessar

ambiente da rede social

Atores Usuário Editor

Pré-condições Nenhuma

Trigger Acesso a tela de boas-vindas do site

Fluxo principal

1. Cliente acessa a tela inicial de boas-vindas da rede

2. Se o cliente já tem cadastro, clica no botão “Entrar”

3. O cliente insere as credenciais de login

4. O sistema autentica as credenciais do usuário

5. Se correspondem ao armazenado na base, autentica usuário

6. O sistema redireciona o usuário para a tela inicial de perfil, já autenticado

Fluxo alternativo

2. Se o cliente não tem cadastro, clica no botão “Cadastrar”

2.a. O cliente insere as informações de cadastro no formulário

2.b. O sistema verifica disponibilidade de credenciais livres para os 

campos digitados

2.c. Se sim, cadastra o novo Usuário Editor

2.d. Se não, exibe mensagem de erro de credenciais não disponíveis

2.e. Volta para o passo 1

5. Se  não  há  registro  ou  não  corresponde  ao  armazenado  na  base,  exibe

mensagem de erro de autenticação

5.a. Volta para o passo 1

33



Tabela 2: Caso 2 - Usuário Editor atualiza perfil

Objetivo Permitir  que o  usuário  possa alterar  informações pessoais  do

seu perfil

Atores Usuário Editor

Pré-condições Nenhuma

Trigger Acesso à tela de gerenciamento do perfil

Fluxo principal

1. Cliente acessa página de gerenciamento do perfil

2. Cliente  altera  informações  pessoais,  como  nome  completo,  data  de

nascimento, etc.

3. Se  alguma  informação  for  invalidada  pelo  sistema  (por  exemplo,  data

incoerente), uma mensagem de erro é exibida.

4. Cliente define nível de privacidade do perfil

5. Cliente salva alterações

Tabela 3: Caso 3 - Usuário edita um texto

Objetivo Permitir que um usuário possa editar um texto

Atores Usuário Editor Criador; Usuário Editor Colaborador

Pré-condições Texto criado, com uma ou mais seções escritas

Trigger Clique na opção “editar” de uma seção

Fluxo principal

1. Sistema disponibiliza editor WYSIWYG para edição, já com o texto salvo da

sessão em questão

2. Cliente edita título da seção

3. Cliente edita numeração da seção

4. Cliente edita texto

5. Cliente formata texto

6. Cliente salva trabalho
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Tabela 4: Caso 4 - Usuário Editor escreve um texto

Objetivo Permitir que o usuário Editor possa criar um novo texto e iniciar a

escrita

Atores Usuário Editor Criador; Usuário Editor Colaborador

Pré-condições Nenhuma

Trigger Cliente clica no botão “Novo texto” na página inicial do perfil

Fluxo principal

1. Sistema disponibiliza campo de busca com temas disponíveis na rede para

associar ao trabalho (writing)

2. Cliente escolhe um ou muitos temas para associar ao trabalho

3. Sistema cria trabalho

4. Sistema cria primeira seção de texto (writing section)

5. Cliente clica em “Editar” na nova seção criada

6. Fluxo principal do caso de uso 3
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Tabela 5: Caso 5 – Usuários colaboram para escrita em um texto aberto

Objetivo Permitir  que qualquer  usuário interessado em participar  possa

escrever um trecho do texto

Atores Usuário Editor Criador, Usuário Editor Colaborador

Pré-condições Texto  criado,  marcado  para  colaboração  (“aberto”)  e  com

privacidade pública definidos pelo criador

Trigger Nenhum

Fluxo principal

1. Usuário colaborador requisita participação, ao clicar em “Participar” na tela

do texto.

2. Sistema abre lista de seções do texto para usuário escolher, e dá opção de

criar nova seção

3. Usuário escolhe uma seção

4. Sistema abre tela do editor com texto da seção aberto para edição

5. Fluxo principal de caso de uso 3

Fluxo alternativo

3. Usuário escolhe criar nova seção

3.a. Sistema cria nova seção vazia e abre tela de edição

3.b. Fluxo principal de caso de uso 3
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Tabela 6: Caso 6 – Usuário Descobre texto por tema

Objetivo Permitir que o usuário acesse um texto via visualização de um

tema

Atores Usuário Editor

Pré-condições Usuário deve ter marcado algum tema como preferido

Trigger Nenhum

Fluxo principal

Usuário acessa tela principal do site

Sistema lista escritos (Writing) em aberto para colaboração nos temas que o

usuário gosta

Usuário clica em um escrito

Sistema redireciona usuário para a tela de visualização do escrito

Usuário decide colaborar, clicando em “Colaborar”

Fluxo principal do caso de uso 6

Fluxo alternativo

3. Usuário não clica em “Colaborar”

3.a. Usuário permanece na tela de visualização do escrito, onde poderá ler

o texto de todas as seções, exceto seções marcadas como não 

finalizadas.
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Tabela 7: Caso 7 – Usuário se inscreve para colaboração

Objetivo Permitir que o usuário possa colaborar com a escrita de um texto

Atores Usuário Editor

Pré-condições Usuário deve ter acessado um escrito que está marcado como

aberto para colaboração

Trigger Nenhum

Fluxo principal

1. Usuário decide colaborar, clicando em “Colaborar”

2. Sistema verifica se o escrito possui uma seção aberta

3. Se sim, sistema cria relação de colaboração entre seção e usuário

4. Sistema redireciona usuário para editor com o texto da seção

5. Usuário edita o texto da seção

Fluxo alternativo

1. Se não houver seção aberta, sistema cria seção vazia para o escrito e cria 

2. relação de colaboração entre seção e usuário
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Tabela 8: Caso 8 – Usuário publica escrito na rede

Objetivo Permitir  que  o  usuário  possa  finalizar  um trabalho  e  publicar

como finalizado

Atores Usuário Editor Criador

Pré-condições Usuário  deve  possuir  um escrito,  com  ao  menos  uma  seção

editada e marcada como finalizada

Trigger Nenhum

Fluxo principal

1. Usuário decide finalizar um escrito ao clicar em “Publicar”

2. Sistema exibe ao usuário informações do escrito e pede a confirmação

3. Usuário confirma as informações do trabalho.

4. Sistema muda privacidade do escrito para “público”

5. Sistema muda estado do escrito para “finalizado”

6. Sistema redireciona usuário para biblioteca, onde o escrito será listado

Fluxo alternativo

1. Usuário não confirma as informações do escrito

1. Sistema redireciona usuário para tela de edição do escrito (Writing)

2. Usuário faz alterações nas informações (titulo, subtítulo, imagem de 

capa, etc.)

3. Usuário salva alterações

4. Retorna ao fluxo principal em 4
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3.8 CLASSES

O sistema conta com algumas classes de objetos chaves criadas para o 

cumprimento dos requisitos funcionais, e outras criadas como artefato da utilização 

de certa ferramenta, ou de como a arquitetura é direcionada pelo framework.

No segundo caso, tem-se classes de formulário, que contêm propriedades 

correspondentes aos campos que usuário vê e interage, e métodos de validação 

herdados da extensão que faz manipulação da operação de formulários no Flask.

Existem também as classes de configuração do sistema, que contêm as 

propriedades relativas à conexão às bases de dados, modo de debug, e qualquer 

outra constante do sistema. Nesse caso, o sistema tem 3 classes de configuração: 

Production, com o que se espera do sistema final; Development, para o estágio de 

desenvolvimento; e Testing, para os cenários de teste.

Para os casos de classes funcionais, temos as classes declaradas no arquivo 

models.py em cada blueprint. Essas classes descrevem objetos relevantes no 

sistema, como usuários (User), textos e seções de texto (Writing e Section) e temas 

(Theme).

Esse segundo grupo de classes de objetos e seus relacionamentos podem 

ser visualizados na Figura 7.
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Figura 7: Diagrama de classes



3.8.1 DESCRIÇÃO

User – Classe que descreve o objeto usuário do sistema, sem distinção de

papel. Tem as informações que servem de credenciais para autenticação (e-mail,

password) e verificação de conta (active e ativation_key)

Profile – Classe relacionada a User em um relacionamento 1-para-1, onde o

objetivo é guardar as informações pessoais do usuário e que podem ser sujeitas a

decisão de publicidade ou não pelo dono. Guarda a chave estrangeira para Privacy.

Privacy – Classe que declara os tipos de privacidade disponíveis no sistema,

e que são aplicados a perfis e textos. O sistema inicia com apenas dois objetos,

“private” e “public”.

Role – Classe que define papéis disponíveis no sistema que serão atribuídos

aos usuários. Todo usuário deve ter ao menos um papel. O sistema inicia com os

papéis “Editor” e “Administrator”.

Theme – Classe que declara o objeto tema que é associado a um escrito

(Writing) e/ou um usuário (User). Ambos os casos possuem relacionamentos n-para-

m.

Writing –  Classe que define  o  objeto  de  peça de texto  no sistema.  Deve

sempre possuir  um dono (fk_owner)  da classe User,  um registro  de  privacidade

(fk_privacy) da classe  Privacy e uma ou muitas seções de texto (Section).  Essa

classe não descreve o texto em si. Ela serve como um metadado para o objeto do

mundo real, armazenando informações relevante à sua descrição, como o usuário

criado da peça (fk_owner),  título,  subtítulo e a informação se está pronto ou em

andamento.

Section – Essa classe trabalha diretamente com a classe Writing, pois não é

possível existir um objeto de seção de texto, sem que haja um escrito (Writing). É

nesse objeto que está o texto escrito pelo usuário no editor WYSIWYG, assim como

também  contém  título  e  subtítulo,  e  um  indicador  de  ordem  dentro  do  escrito

(Writing). Essa classe está relacionada à classe User pelo relacionamento n-para-m

“Collaborates”, que cria um elo entre um texto (Writing) e vários usuários diferentes. 
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3.9 SEQUÊNCIA

Esta seção tem como objetivo retratar os eventos do sistema que levam à

interação entre as classes e objetos a medida em que essas vão acontecendo. Aqui

serão  apresentados,  como  exemplo,  duas  situações  que  representam  as

funcionalidades de criação de um novo escrito pelo usuário editor, que aqui será

chamada  de  F1,  e  a  funcionalidade  de  publicação  de  um  escrito,  que  será

denominada F2.

Em F1, o usuário Editor inicia a criação de um escrito e as classes envolvidas

vão  desde  o  formulário  de  entrada  de  informação  (forms.py),  a  classe

correspondente  a  um  controlador  (views.py),  as  classes  de  objeto  de  domínio

(models.py), até as instâncias das classes que fazem a conexão com as bases de

dados (db e graph_db).

Já em F2, o usuário editor aciona a ação de finalização do escrito na tela

(botão “Publicar”),  que dispara a função  update() no controlador (views.py).  Essa

função obtém os valores do escrito na base relacional através do método filter_by na

classe Writing (models.py), atualiza o campo finished para True e fk_privacy para o

objeto Privacy com label “public”.

A  partir  desse  momento,  a  função  do  controlador  aciona  o  método

add_or_update do  objeto  db,  que  internamente  cuida  de  buscar  a  linha

correspondente na tabela e fazer a atualização das colunas fk_privacy e published.

Ao  receber  a  confirmação,  a  função  retorna  para  o  usuário  a  confirmação  de

operação com sucesso.

Essa  sequência  não  contempla  o  método  sync,  pois  apenas  o  modelo

relacional fica responsável por guardar o estado das entidades, sendo o modelo em

grafo apenas para consulta rápida para relacionamentos.

Os diagramas de sequência que correspondem apenas ao fluxo principal dos

eventos de F1 e F2 podem ser vistos nas Figuras 8 e 9, respectivamente.
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Figura 8: Diagrama de sequência ao criar um novo escrito (F1)

Figura 9: Diagrama de sequência da operação de publicação de um escrito (F2)



4 MODELOS

Neste trabalho, optou-se pela mescla de dois formatos de armazenamento de

dados em um mesmo fluxo de operações: o relacional e o modelo em grafos. Este

formato  tem  como  objetivo  fazer  uso  das  principais  vantagens  do  tipo  de

armazenamento de dados específico de cada um: robustez e integridade dos dados,

para  o  modelo  relacional,  e  alta  velocidade  para  busca  de  dados  em

relacionamentos complexos.

Tanto o modelo da base de dados relacional quanto em grafos, inclui os tipos

de objetos e relacionamentos necessários para a representação do fluxo de trabalho

para escrita em cooperação. No caso específico dos grafos, o modelo é simplificado,

tendo  apenas  o  mínimo  de  representação  de  objetos,  com  apenas  atributos  e

identificadores  básicos  que  servem  como  mapeamento  da  mesma  entidade  no

modelo relacional.

Desta forma, a primeira consulta às informações armazenadas em alguma

das bases, irá depender do tipo de dados que o sistema necessite. Se o objetivo é

obter  um  conjunto  rico  de  relacionamentos,  o  sistema  obterá  uma  lista  de  IDs

privadas  e  públicas  (visíveis  na  rede)  relacionados  no  modelo  em  grafos,  e

complementará as informações de cada nó com os dados do modelo relacional em

forma de carregamento lento (lazy loading)  [26], ou seja, a medida em que forem

necessárias para renderização para o usuário final.

Já no cenário contrário, se o objetivo principal da aplicação é exibir apenas as

informações  detalhadas  de  um  objeto,  basta  uma  consulta  básica  ao  modelo

relacional, e uma eventual busca por IDs públicas em nós no modelo em grafos.

A seguir, as Figuras 10 e 11 representam exatamente o modo de organização

dos  objetos  e  relacionamentos  nos  modelos  relacional  e  no  modelo  em grafos,

respectivamente.  Já  a Figura  12 exemplifica  a  disposição dos nós e  arestas  do

modelo de grafos para dados de teste durante o desenvolvimento da proposta do

trabalho.
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Figura 10: Diagrama de Entidades e Relacionamentos do modelo implementado no MySQL
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Figura 11: Visualização simplificada do modelo em grafo e a relação com o modelo relacional

atraves do método sync.

Figura 12: Representação dos nós e arestas base em um dado momento de teste. As entidades

Temas, Textos e Usuários estão representados pelos círculos em rosa,  cinza e amarelo,

respectivamente



5 IMPLEMENTAÇÃO

Em cada subseção a seguir, os componentes que compõem o sistema terão

seu  papel  brevemente  elucidados,  assim  como  as  regras  e  requisitos  para  sua

implementação. Isto é, quais serão os conjuntos mínimos de configuração e ajustes

para a concretização do projeto em um ambiente de produção.

Serão apresentadas partes de arquivos de configuração de componentes do

sistema, assim como partes de códigos Python da aplicação em Flask, detalhes de

configuração de subsistemas, e representação final da interface de usuário.

5.1 MYSQL

Inicialmente rodando na mesma máquina na porta 3306, o MySQL segue a

instalação padrão do sistema Ubuntu  [27], com a criação de uma base de dados

vazia para a aplicação e um usuário com todas as permissões somente para essa

aplicação, e somente nessa base.

Como o sistema proposto neste trabalho está integrado ao SQLAlchemy [28],

e  faz  uso  de  suas  funcionalidades  de  mapeamento  automático  de  objetos  e

relacionamentos,  a  implementação  do  modelo  de  dados  no  MySQL  se  torna

bastante automatizada, pois a criação do esquema e configuração da base de dados

é orquestrada internamente na inicialização do sistema.

Em resumo, a aplicação recebe as classes de objeto através dos registros

das Blueprints na inicialização do Flask, faz o mapeamento da informação e registra

a configuração de acesso ao SGBD.

Por um  script de gerenciamento (manage.py), fora do pacote da aplicação

principal, é disparada inicialização da base de dados relacional, que gera o esquema

e executa o script SQL gerado no MySQL.

48



Esta operação pode ser vista no trecho de código-fonte 1, abaixo

E o resultado da execução do trecho acima pode ser visualizado no diagrama de

Entidades e Relacionamentos da Figura 10, no Capítulo 4.

5.2 NEO4J

O componente responsável por gerenciar a base de dados em grafos, Neo4J,

também está programado inicialmente para executar localmente na mesma máquina

da aplicação, desta vez pela porta padrão 7687, não sendo necessária nenhuma 

outra configuração adicional para configuração desde software.

Do modo como o sistema está configurado, também não é necessária que 

seja programado um método de inicialização do modelo em grafos. A interação entre

os modelos e a utilização do método sync para sincronização das bases de dados 

faz o trabalho de inicializar qualquer nó ou relacionamento inexistente.  E, caso a  

base de dados esteja vazia, é responsabilidade da sincronização fazer a 

inicialização do esquema dos grafos. Assim sendo, a montagem do esquema da 

base acontece dinamicamente.

Dentro do manage.py, existe somente um método para forçar a limpeza da 

base, caso os dados da aplicação sejam completamente eliminados, o que 
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Código-Fonte 1: Trecho do script de Inicialização da base de dados relacional.

from scrawley.extensions import db, graph_db

def initdb():
    """Inicia/Reinicia base de dados."""

    # DROP AND CREATE ALL
    db.drop_all()
    db.create_all()



invariavelmente é necessário em um cenário de testes ou durante a primeira 

inicialização do sistema.

Nestes casos, somente o trecho explicitado no código-fonte 2 é necessário.

5.3 BACKEND

A  aplicação  é  construída  utilizando-se  a  linguagem  Python  e   pacotes,

bibliotecas  e  frameworks de  código  aberto  e  multiplataforma.  Sendo  assim,

teoricamente o sistema poderia ser portado para múltiplos sistemas operacionais

sem dificuldades.

Entretanto,  para fins mais práticos,  este trabalho descreve os requisitos e

configurações de ambiente necessários para o correto funcionamento da aplicação

em um servidor Apache  [29], na versão 2.4+, rodando em sistema Ubuntu Linux,

versão 14.04 LTS ou superior, com uso da extensão mod_wsgi  [30], para melhor

separação  entre  os  processos  Python  e  Apache,  e  maior  desempenho  no

processamento das requisições.
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Código-Fonte 2: Trecho com inicialização do modelo relacional

from scrawley.extensions import db, graph_db

def initdb():
    """Inicia/Reinicia base de dados."""

    # DROP ALL NODES AND RELATIONSHIPS
graph_db.connection.delete_all()



5.3.1 APACHE - MOD_WSGI

Para o correto funcionamento da aplicação em Flask, é necessário que o 

ambiente do sistema operacional tenha o pacote mod_wsgi instalado.

Este pacote habilita o módulo WSGI (Web Server Gateway Interface) no Apache, 

que oferece suporte para aplicações escritas com esta especificação.

A partir da habilitação do módulo, é necessário que a aplicação possua um 

script (arquivo .wsgi), que contém a lógica necessária para iniciar o processo no 

Interpretador do Python.

Um exemplo de um arquivo run.wsgi para aplicações Flask pode ser visto a 

seguir no trecho de código-fonte 3.
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Código-Fonte 3: Script wsgi de inicialização da aplicação

# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import os
from ipython_genutils.py3compat import execfile

BASE_DIR = '/var/www/scrawley'

# ativa ambiente virtual do Python
activate_this = os.path.join(

BASE_DIR,
'/env/bin/activate_this.py')

execfile(activate_this, dict(__file__=activate_this))

# adiciona diretório base
if BASE_DIR not in sys.path:
    sys.path.append(BASE_DIR)

# retorna aplicação wsgi
from scrawley import create_app
from scrawley.config import config_by_name
application = create_app(

config=config_by_name['production'])



5.3.2 APACHE – VIRTUAL HOST

O último passo na implementação do servidor da aplicação é a criação de um 

arquivo de configuração do Apache, chamado de Virtual Host. Esse arquivo instrui o 

Apache em como deve executar a aplicação, passando parâmetros como o script de

inicialização (.wsgi), restrições de usuário do sistema, apelidos (alias) para o script e 

para o endereço, nome de servidor e muitos outros.

O Virtual Host para o sistema proposto com o conjunto mínimo de parâmetros

necessários pode ser visto a seguir, no trecho de código-fonte 4.
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Código-Fonte 4: Parâmetros mínimos para o Virtual Host

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName scrawley.com
ServerAlias scrawley.app.com
WSGIDaemonProcess scrawley user=www-data group=www-data threads=2
WSGIScriptAlias / /var/www/scrawley/run.wsgi

DocumentRoot /var/www/scrawley/
<Directory /var/www/scrawley/>

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all

</Directory>

ErrorLog /var/www/scrawley/logs/error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/www/scrawley/logs/access.log combined
</VirtualHost>



5.3.3 PYTHON, FLASK E SUAS EXTENSÕES

O sistema faz o uso das seguintes extensões do Flask:

• Flask-WTF – para geração, manipulação e validação de formulários;

• Flask-SQLAlchemy – para integração entre o framework e o SQLAlchemy;

• Flask-Admin – para geração automatizada de interfaces de administração, 

com funcionalidades de gerenciamento, como tabelas CRUD para principais 

entidades do sistema;

• Flask-Login – para simplificação do gerenciamento de sessão do usuário 

durante a execução da aplicação;

• Flask-Bootstrap – para introdução e integração da biblioteca de interface Web

Bootstrap com o motor de template de views JINJA2;

• Flask-Migrate – para gerenciamento de scripts de migração de banco de 

dados, uma vez que a aplicação esteja em produção;

• Flask-Testing – para prover ferramentas de teste de unidade no Flask;

5.3.3.1 EXEMPLOS EM CÓDIGO

O carregamento e configuração das blueprints criadas para a aplicação pode ser 

visto no trecho de código-fonte 5 (app.py), o instanciamento e inicialização das 

extensões escolhidas acima se dá pelo trecho de código-fonte 6 (também no app.py)

e, por fim, um exemplo de registro de rota em blueprint pode ser visto no trecho de 

código-fonte 7 (views.py).
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Código-Fonte 5: Carregamento e registro das blueprints no App.py

import os
from flask import Flask
from flask_admin import Admin
from flask_admin.contrib.sqla import ModelView
from flask_login import current_user
# Importa as blueprints
from scrawley.auth import auth
from scrawley.home import home
from scrawley.user import User, user, Profile
from scrawley.writing import writing
from .config import config_by_name
from .extensions import db, graph_db, mail, login_manager, bootstrap, editor

# Lista de blueprints
blueprints = [
    home,
    auth,
    user,
    writing
]

def create_app():
    app = Flask(__name__)
    configure_app(app)
    configure_blueprints(app, blueprints)
    configure_extensions(app)
    configure_admin(app)

    return app

def configure_app(app):
    if os.environ.get('FLASK_ENV') == 'production':
        app.config.from_object(

config_by_name[os.environ.get('FLASK_ENV')])
    else:
        app.config.from_object(

config_by_name['development'])

# Registro das blueprints
def configure_blueprints(app, blueprints):
    for blueprint in blueprints:
        app.register_blueprint(blueprint
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Código-Fonte 6: Registro e configuração de extensões em Extensions.py

from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask_mail import Mail
from flask_login import LoginManager
from flask_bootstrap import Bootstrap
from flask_neo4j import Neo4jDriver
from flask_simplemde import SimpleMDE

# ORM
db = SQLAlchemy()
# NEO4J
graph_db = Neo4jDriver()
# EMAIL
mail = Mail()
# GERENCIADOR DE SEÇÕES DE USUÁRIO
login_manager = LoginManager()
# BIBLIOTECA DE CSS INCORPORADA
bootstrap = Bootstrap()
# EDITOR WYSIWYG
editor = SimpleMDE()

Código-Fonte 7: Registro das rotas na blueprint Auth em views.py

auth = Blueprint('auth', __name__)

@auth.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for('home.index'))

    form = LoginForm(login=request.args.get('login', None),
                     next=request.args.get('next', None))

    if form.validate_on_submit():
        user, authenticated = User.authenticate(form.login.data,
                                              form.password.data)

        if user and authenticated:
            remember = request.form.get('remember') == 'y'
            if login_user(user, remember=remember):
                flash("Logged in", 'success')
            return redirect(

form.next.data or url_for('user.index'))
        else:
            flash('Sorry, invalid login', 'error')

    return render_template('auth/login.html', form=form)



5.3.4 SQLALCHEMY

SQLAlchemy  é,  em  essência,  uma  ferramenta  de  manipulação  e

gerenciamento de banco de dados relacionais para o Python, e independente do

SGBD  utilizado.  Isto  é,  a  ferramenta  ajuda  ao  desenvolvedor  ao  abstrair  e

generalizar parte da operação, deixando a aplicação livre das restrições específicas

que cada SGBD disponível possa apresentar.

Com essa ferramenta, não será necessária a escrita manual de chamadas em

SQL (Structured Query Language), pois o SQLAlchemy, em sua interface de código,

gera  as  chamadas  automaticamente  na  medida  em  que  as  classes  e  objetos

mapeados são manipulados pelo desenvolvedor.

Outra característica opcional usada no sistema descrito neste trabalho, é a

capacidade de mapeamento automatizado das classes de objetos do sistema. Essa

técnica de desenvolvimento serve como um elo entre os objetos que fazem sentido

dentro da aplicação, e as entidades que devem ser armazenadas na base, tornando

a manipulação e tarefa de sincronização dos dados que estão em memória e nas

tabelas mais simplificada e clara.  

O  trecho  de  código-fonte  8 apresenta  um  exemplo  de  algumas  classes

mapeadas pelo SQLAlchemy na planta Writing:
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Código-Fonte 8: Trecho com declaração de modelos na blueprint Writing

# O código a seguir gera as tabelas Theme e Writing a partir das classes do 
sistema, e a tabela adicional Writing_theme, que serve para o relacionamento n-
para-m entre as duas classes

class Theme(db.Model, BaseModel):
    __tablename__ = 'themes'

    label = db.Column(db.String(64), nullable=False)
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)

    @hybrid_property
    def public_id(self):
        return slugify(self.label)

writing_theme = db.Table(
    'writing_theme',
    db.Model.metadata,
    db.Column(

'fk_writing',
db.Integer,
db.ForeignKey('writings.id')),

    db.Column(
'fk_theme',
db.Integer,
db.ForeignKey('themes.id')),

    db.Column(
'synced',
db.Boolean,
default=False)

)

class Writing(db.Model, BaseModel):

    __tablename__ = 'writings'

    finished = db.Column(db.Boolean, default=True)
    title = db.Column(db.String(64), nullable=False)
    caption = db.Column(db.String(128), nullable=True)
    cover = db.Column(db.String(128), nullable=True)
    fk_owner = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('users.id'))
    fk_privacy = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('privacies.id'), 
nullable=False)
    open = db.Column(db.Boolean, default=True)
    sections = db.relationship('Section', backref='writing', cascade='all, 
delete', lazy=True)
    themes = db.relationship('Theme', secondary=writing_theme)



5.4 FRONTEND

Nessa  seção,  os  componentes  do  sistema  responsáveis  pela  exibição  de

informação e captação da interação com o usuário serão brevemente descritos e

explicados. Nela também serão destacados a importância da clareza no modo como

a  interface  foi  pensada,  da  consistência  da  informação  exibida,  e  em  como  a

experiência  do  usuário  é  bastante  positiva  quando  a  quantidade  de  elementos

visuais é reduzida e sua apresentação simplificada.

A  intenção  na  criação  da  interface  de  usuário  do  sistema  é  esconder

complexidade, ao mesmo tempo que mantém funcionalidade. Desta forma, espera-

se não sobrecarregar o usuário com informações desnecessárias para a tela ao qual

está visualizando, gerando ações desnecessárias, ou confusão em relação ao que

pode ou não ser feito.

5.4.1 EDITOR WYSIWYG

O  sistema  provém  ao  usuário  um  editor  rico,  com  funcionalidades

semelhantes aos editores de texto normalmente já utilizados para escrita textual.

Dessa  forma,  a  aplicação  tem  como  objetivo  garantir  que  a  escrita  dentro  da

plataforma não fique prejudicada por falta de alguma caraterística que o usuário já

esteja habituado em outras ferramentas

Para este projeto, a biblioteca que provém um editor WYSIWYG escolhida foi

o SimpleMDE  [31], pois esta é uma ferramenta bastante poderosa e flexível, que

cumpre os requisitos de funcionalidade, facilidade de uso e clareza na apresentação.

Este é um editor que faz uso da linguagem Markdown [32] para marcação e

formatação de texto, e provê um mecanismo de visualização e conversão para texto

legível (sem marcações).
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A Figura 13 apresenta um exemplo de tela do editor com funcionalidades 

básicas de edição texto.
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Figura 13: Tela com texto de teste no editor



5.4.2 DESENHO DA INTERFACE

A interface de usuário do sistema foi desenhada e planejada para ser o mais

descomplicada  possível,  de  modo  que  usuário  final  não  tenha  dificuldades  pra

entender o que está na sua frente, e quais são as ações disponíveis. Além disso, por

ser uma interface Web, seus componentes visuais precisam ser bem comunicativos

e de fácil reconhecimento.

A escolha de um framework e biblioteca de componentes para interfaces Web

em HTML,  CSS e  Javascript  torna-se  bastante  vantajosa,  pois,  além de facilitar

nesses quesitos  citados  anteriormente,  proporciona grande  compatibilidade  entre

navegadores e velocidade na implantação da interface.

Desta forma, o desenvolvimento da interface de usuário neste trabalho está

estruturado no framework Bootstrap [33], pois é de fácil adoção, reúne boas práticas

para interfaces Web, é customizável, além de ser muito bem documentado e ter uma

grande comunidade.

A seguir, nas Figuras  14,  15,  16,  17,  18,  19 e  20 são apresentados alguns

exemplos de telas da rede, como as telas de entrada (login), cadastro, do editor de

texto e de um texto finalizado. Já as figuras 21 e 22, exibem o resultado do uso da

extensão Flask-Admin, para geração automática de interfaces administrativas, com

tabelas CRUD completas para as entidades escolhidas.
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Figura 14: Tela de cadastro de usuário

Figura 15: Tela de entrada
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Figura 16: Tela com biblioteca do usuário. Cada linha é um escrito (Writing).

Figura 17: Tela com escritos com participação de um usuário colaborador da rede
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Figura 18: Tela de um escrito e todas as suas seções com texto formatado.
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Figura 19: Visualização em tela cheia do editor, com renderização em tempo real.
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Figura 20: Tela de edição de uma seção, com um editor WYSIWYG
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Figura 21: Tela de administração, com a visualização de entidade Writing e as ações de administrador

(CRUD)
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Figura 22: Tela de administração, com detalhes de edição de um objeto armazenado. Detalhe para os

relacionamentos com a tabela de seções, temas e usuários



6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou uma proposta de elaboração de um sistema Web

em formato de Rede Social com foco na interatividade e cooperação para produção

e consumo de conteúdo literário entre seus utilizadores.  Centrado no método de

Escrita  Colaborativa,  este  sistema  busca  unir  a  vontade  de  participação  com o

prazer da leitura e escrita em um ambiente “leve” e informal.

No aspecto técnico, também foi apresentado, como uma prova de conceito,

um método de utilização em conjunto de duas bases de dados complementares

entre  si.  Buscando  a  otimização  de  recursos  e  velocidade  de  resposta,  esta

característica do sistema não teve seu potencial  totalmente explorado no escopo

deste trabalho, mas será de vital importância quando novas funcionalidades mais

avançadas de rede social forem implementadas.

Este trabalho também buscou propositalmente limitar o escopo da aplicação a

um núcleo bem definido e reduzido de funcionalidades. Com a ideia de otimizar o

produto inicial e evitar o desenvolvimento de características e operações que terão

pouco ou nenhum uso pelos usuários,  este trabalho buscou evitar  o  inchaço de

ideias e conceitos, que poderia comprometer o foco no tema principal inicialmente

planejado.  Ao  focar  em  não  mais  do  que  o  necessário,  o  produto  final  ganha

velocidade de adaptação ao gosto  e  padrões de uso dos utilizadores,  e  grande

capacidade de expansão saudável.

Entre as funcionalidades futuramente planejadas estão: capacidade de edição

de texto com múltiplos usuários simultaneamente, em tempo real, através do uso de

Websockets;  capacidade de  ramificação do  texto  (múltiplos  finais,  por  exemplo);

sistema de revisão de texto com votação entre colaboradores; sistema de avaliação

de texto durante colaboração e para peças finalizadas; criação de grupos literários

entre usuários; mecanismo de versionamento de texto; compartilhamento externo

com outras redes sociais;  e  outras  funcionalidades específicas  de redes sociais,

como sistemas de comentários e favoritos.
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A  medida  que  o  software cresce,  também  aumenta  a  necessidade  de

qualidade de produção do código fonte. E para garantir  a expansão saudável,  é

desejável a cobertura de, ao menos, 50% do código fonte com testes de unidade, e

da criação de aceitação e interação de interface.

Para aprimoramento da interface,  é necessário a constante autocrítica em

relação  ao  tamanho  das  funcionalidades  disponibilizadas  e  a  complexidade  das

ações  requeridas  ao  usuário.  Isto  é,  com mais  funções  adicionadas,  maior  é  o

potencial de um interface poluída. Portanto, em iterações futuras, a aplicação deve

reciclar seus componentes visuais a fim de manter a clareza da interface e facilidade

de uso, que são os fatores cruciais para boa experiência de utilização.

Em novas rodadas de elaboração de novas funcionalidades, também estão

planejadas  a  cobertura  de  possíveis  lacunas  no  fluxo  de  trabalho,  tais  como,  a

necessidade  de ter  uma conexão  disponível  a  todo momento  da  utilização,  e  a

precisão  da  ferramenta  de  edição  para  produção  de  conteúdo  profissional  para

consumo fora da aplicação.

Para solução para a necessidade da conexão com a internet,  é desejável a

capacidade de edição de peças de texto totalmente  offline,  com armazenamento

local  na  máquina  do  utilizador.  E  para  a  solução  do  aprimoramento  da  criação

profissional, futuramente será de grande valia ter a capacidade de personalização da

exibição e formatação do conteúdo como um todo, o que facilitaria a adoção de

métodos de impressão e exportação para outras ferramentas de edição.

Finalmente, o tema proposto neste trabalho pode ser bastante extenso, e com

toda certeza, merece novas releituras a fim de aprimorar o que foi apresentado aqui

e produzir um software ainda mais em sincronia com a filosofia de colaboração.
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