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RESUMO 

Este trabalho dedica-se a apresentar as fases de um projeto de desenvolvimento de 
software, com base em um sistema desenvolvido em duas linguagens distintas, Visual 
Basic e PHP, no qual se pretende viabilizar o controle à distância de equipamentos de 
hardware. Para tanto, foi necessário o desenvolvimento de uma página Web que pos-
sibilite a configuração e monitoramento à distância, via Web, de um software contro-
lador local. Um dos softwares é uma simples página Web, enquanto o outro software 
é uma aplicação local que executa a função de um player de música e vídeo. Espera-
se comprovar a possibilidade de gerenciar remotamente e de forma pouco complexa 
um sistema de automação.  
 

Palavras-chaves: projeto, desenvolvimento, software, Visual, Basic, PHP, auto-

mação, sistema e Web. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende apresentar as etapas de desenvolvimento de dois 

projetos de software distintos, com toda documentação gerada a partir delas. 

Para tanto, serão construídos uma página Web e um aplicativo multimídia. 

O primeiro serve para controlar remotamente o segundo, utilizando-se recursos sim-

ples e, em sua maioria, estudados em aulas no curso de sistemas de computação. 

O player multimídia foi desenvolvido em Visual Basic 6 (VB6) e a página 

Web em PHP. Ambos acessam o SGBD MySql. O player utilizou recursos nativos do 

VB, que permitem a integração da aplicação com o Windows Media Player, e um driver 

OBDC, distribuído pela Oracle America, que possibilita a conexão com o MySql. 

A página foi codificada em PHP e utilizou a biblioteca AJAX. Também foi 

necessário instalar e configurar o servidor com os seguintes serviços: PHP, MySql e 

Apache. Tais serviços possibilitam que um PC comum se torne um servidor Web. 

Os dados foram coletados e inseridos no banco de dados automaticamente, 

por outro aplicativo. Este software e outros utilizados ao longo de todo desenvolvi-

mento não farão parte da discussão deste trabalho. 

O Capítulo 2 descreve o modelo de projeto adotado e suas etapas. 

Os Capítulos 3 e 4 tratam de toda a documentação de desenvolvimento dos 

softwares, player multimídia e página Web, respectivamente. 

As conclusões e indicações para trabalhos futuros foram incluídas no Capí-

tulo 5. 
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2 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Este capítulo visa estabelecer o ciclo de vida e a metodologia que será 

aplicada no desenvolvimento de um sistema de software. 

O ciclo de vida compreende as fases de evolução do software desde sua 

concepção até o momento em que este se torna obsoleto. Neste trabalho, o ciclo de 

vida será composto de cinco fases: comunicação, planejamento, modelagem, cons-

trução e entrega. 

O modelo cascata, também chamado ciclo de vida clássico [1], foi adotado 

nos processos de software, pois se apresentou como o mais adequado à equipe de 

desenvolvimento dos projetos, composta de uma única pessoa, logo para iniciar-se 

uma nova fase, é necessário finalizar a anterior. 

 

Figura 1: Modelo cascata. 

A apresentação do modelo cascata, apresentado na Figura 1, dispõe que 

se retorne a fase anterior para corrigir alguma falha ou inconsistência detectada na 

fase atual. Também estabelece que toda fase deva ser documentada. 
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2.1 ETAPAS DO PROJETO DE SOFTWARE 

Conforme observado na Figura 1, as fases são divididas em etapas e cada 

etapa deve ser revista, caso seja encontrada alguma inconsistência durante o desen-

volvimento da etapa seguinte. 

As etapas de desenvolvimento, apresentadas no Gráfico 1, serão descritas 

na seguinte sequência: análise econômica, levantamento de requisitos, mapeamento 

de processo, análise e especificação de requisitos, validação e verificação dos requi-

sitos, arquitetura de software, implementação, testes, implantação, manutenção evo-

lutiva e corretiva e documentação. 

 

Gráfico 1: Etapas do projeto de software. Fonte: próprio autor.  

2.1.1 VIABILIDADE 

A viabilidade é determinada por uma análise preliminar dos requisitos bási-

cos, que podem ser extraídos a partir de reuniões com os usuários envolvidos na uti-

lização do software. 

Os usuários também chamados de stakeholder são submetidos a entrevis-

tas preliminares, nas quais ocorre o levantamento de requisitos básicos do sistema 

com a intenção de esclarecer as necessidades dos clientes. 

Neste processo de software, as reuniões devem abordar questões como: 
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 O que o cliente deseja? 

 Há algum impedimento tecnológico? 

 Os custos interferem na produção do software? 

 O tempo de desenvolvimento será suficiente para atender o cliente no 

prazo que ele necessita? 

 O sistema exige a reformulação de algum tipo de base de dados? 

 

Segundo Felizardo, em [2], “O estudo de viabilidade poderá culminar com 

a produção de um relatório e devendo determinar a continuação do desenvolvimento 

do projeto, tornando mais claras as restrições (econômicas, temporais e organizacio-

nais) do projeto e definindo mesmo alguns requisitos de alto nível”. 

Também nesta fase pode-se determinar preliminarmente a quantidade e 

responsabilidade dos membros que comporão a equipe de projeto com o intuito de 

avaliar os custos com pessoal e equipamentos. 

2.1.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

O levantamento de requisitos, também chamado por Pressman de elicita-

ção de requisitos [1, cap. 5 p. 133], começa nas primeiras reuniões, que visam esta-

belecer a viabilidade de construção do software e, dependendo da complexidade exi-

gida, pode estender-se até a fase de construção do software. 

Segundo Vasquez e Simões, em [3], “Requisito não é sinônimo de docu-

mentação ou burocracia. É resultado de se aprender a pensar; de desenvolver a ca-

pacidade investigativa e tomar para si o protagonismo na solução”. 

Neste trabalho, os requisitos se apresentam através de uma breve descri-

ção e foram classificados em três tipos, a saber: 

 Requisitos funcionais; 

 Requisitos não funcionais; e 

 Requisitos de interface 
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Este último descreve a tela de exibição do sistema, demonstrando a dispo-

sição dos elementos e suas interações. 

2.1.3 MAPEAMENTO DE PROCESSO 

Antes de mapear o processo do sistema é necessário determinar se o sof-

tware, a ser desenvolvido, auxiliará algum processo de trabalho já existente. Neste 

caso, o analista de sistemas levantará todo processo de trabalho do cliente, para en-

tender melhor o funcionamento de seu negócio. Após realizar todo o levantamento, o 

analista pode propor mudanças no processo de trabalho, caso as identifique, que vi-

sem facilitar e acelerar a execução das tarefas. 

Independente da preexistência de um processo de trabalho definido, o ana-

lista de sistemas tem de mapear o processo do sistema que deve contemplar apenas 

as etapas nas quais o software deve atuar. 

Esta etapa produz as modelagens do processo, obedecendo ao padrão 

BPMN. 

2.1.4 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

Segundo Leite, em [5], “Na análise de requisitos, devem-se identificar as 

pessoas, atividades, informações do domínio para que se possa decidir o que deverá 

ser informatizado ou não. A especificação visa descrever de maneira sistemática quais 

as propriedades funcionais são necessárias para resolver o problema do domínio”. 

A conclusão desta etapa culmina com a descrição dos atores envolvidos, 

modelagem dos diagramas de casos de uso, descrição dos casos de usos e definição 

dos modelos conceituais. Todos facilitam o entendimento do problema. 

O diagrama de caso de uso demonstra o relacionamento entre os casos de 

usos. 
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Os casos de uso descrevem um cenário que demonstra as funcionalidades 

do sistema, facilitando a visualização por parte dos clientes. 

Segundo Tavares, em [4], “A construção de mapas conceituais (modelo 

conceitual) considera uma estruturação hierárquica dos conceitos que serão apresen-

tados tanto através de uma diferenciação progressiva quanto de uma reconciliação 

integrativa”.  

Em outras palavras, as diversas interações existentes entre os atores do 

sistema e o software, observando as relações entre os elementos do sistema, que 

estabelecendo um fluxo de informações e culminam nos resultados pretendidos pelo 

sistema. Neste trabalho, foi adotado o mapa conceitual do tipo fluxograma. 

2.1.5 VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

A Validação tem por objetivo, assegurar que o sistema de software atende 

às reais necessidades do cliente, para tanto, no decorrer do desenvolvimento, busca-

se a validação do cliente. Protótipos de módulos podem ser usados para auxiliar na 

validação. 

A Verificação certifica que os modelos construídos, durante o desenvolvi-

mento do produto, estão em conformidade com os requisitos do cliente. 

2.1.6 ARQUITETURA DE SOFTWARE 

Nesta etapa, se define o comportamento do sistema, baseando-se nos re-

quisitos e nas demais documentações geradas até esse ponto. Preocupando-se com 

os componentes de software (módulos), suas propriedades externas, seus relaciona-

mentos com outros softwares e/ou hardwares. 

Ao longo desta fase, define-se qual a linguagem de programação, a plata-

forma e os softwares serão utilizados para a implantação do sistema, bem como o 

cronograma para o desenvolvimento;  
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Também, se devem revisar os requisitos para que as definições oriundas 

desta etapa estejam e conformidade. 

O relatório gerado nesta fase reproduz os seguintes documentos: 

• diagrama de classes; 

• projeto de interface com o usuário (requisitos de interface); e 

• projeto de banco de dados (modelagem do banco e dicionário de 

dados).  

2.1.7 IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta fase, o analista de rede ou o responsável pelo suporte de software e 

hardware preparará o ambiente de programação, atendendo as especificações deter-

minadas na fase de Arquitetura de software e dará suporte às modificações que pos-

sam ocorrer ao longo da construção. 

A partir de então, o programador começa a codificar, na linguagem estabe-

lecida na fase de Arquitetura de software, o sistema baseando-se nas modelagens, 

nos diagramas e nos casos de uso. 

Todo código deve estar identado e suas classes, funções e funcionalidades 

têm de estar comentadas. 

2.1.8 TESTES 

A fase de testes inicia-se com definição da equipe de teste, passando pela 

criação do roteiro e dos formulários de testes, culminando com a apresentação dos 

resultados. 

Serão considerados para este trabalho apenas três tipos de testes, a saber: 

 teste de integridade; 

 teste de sistema; e 

 teste de interface. 
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2.1.9 DOCUMENTAÇÃO 

Conforme apresentado no Gráfico 1, a etapa de documentação ocorre du-

rante a execução do projeto, iniciando-se na fase de análise de viabilidade até a fase 

de manutenção, quando houver necessidade. 

Os documentos produzidos no decorrer de toda produção do software com-

põem o manual técnico, que servirá de guia para manutenções corretivas e evolutivas 

para aperfeiçoamento do sistema. 

Um outro documento necessário é o manual do usuário, que visa facilitar a 

interação do usuário com o sistema. 

2.1.10 IMPLANTAÇÃO 

A fase de implantação considera as seguintes atividades, que poderão ser 

realizadas de acordo com as especificações determinadas na fase de Arquitetura de 

software: 

• instalação da(s) aplicação(ões);  

• instalação do ambiente do servidor; 

• importação de dados para a nova base; 

• configuração de estações de trabalho; 

• treinamento de usuário; e 

• entrega do manual dos usuários. 

2.1.11 MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA 

A manutenção corretiva ocorre quando um requisito foi mal definido ou in-

terpretado, ou ainda, mal implementado. 
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A manutenção evolutiva prevê a evolução do software para atender às no-

vas necessidades do cliente. 

Ambas devem respeitar as fases e etapas do projeto. Desta forma, os do-

cumentos oriundos das alterações serão incorporados ao manual técnico. 
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3 PROJETO – PLAYER MULTIMÍDIA 

Este capítulo trata do planejamento do projeto de desenvolvimento de um 

software de multimídia para apoiar o entendimento deste trabalho. 

O software de player multimídia proposto será utilizado no entretenimento 

familiar. Ele servirá para tocar automaticamente músicas com formatos dos tipos: 

mp3, mp4, wma, ogg, wav, flv, avi, mkv e mpeg, que serão selecionadas por usuários 

locais utilizando outro software para escolha das músicas, cujo projeto está descrito 

no próximo capítulo “Projeto – Página Web”. 

3.1 VIABILIDADE 

Não há impedimento econômico para a criação e implantação deste sof-

tware, visto que não há necessidade de emprego de recursos financeiros. 

Quanto a restrições tecnológicas, a integração com o sistema Web, que 

também será foco de desenvolvimento, se dará através da leitura do banco de dados. 

Portanto, é totalmente possível atingir o objetivo proposto, pois não serão exigidos 

muitos recursos tecnológicos. 

3.1.1 PAPÉIS E CONCEITOS DE PROJETOS 

Este projeto necessita inicialmente dos seguintes colaboradores para seu 

desenvolvimento conforme descrito na Tabela 1.  
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Tabela 1: Equipe de Projeto. 

Equipe de Projeto 

Função Código Responsável Responsabilidade 

Gerente do Projeto GP1 Jorge Alberto 
Definir, especificar e monitorar as 
fases do projeto e distribuir as fun-
ções para os envolvidos. 

Analista de Sistema AS1 Jorge Alberto 
Responsável pelo Levantamento 
e Análise dos requisitos e por toda 
a documentação deste projeto. 

Analista de Banco 
de Dados 

AD1 Jorge Alberto 
Responsável pelo dicionário de 
dados e pela Modelagem, Confi-
guração e Arquitetura do SGDB. 

Analista de Rede AR1 Jorge Alberto 
Responsável pela instalação do 
player e configuração da conexão 
deste com o MySQL. 

Designer Gráfico AG1 Jorge Alberto 
Responsável pela definição de 
Layout e criação da Interface. 

Programador PR1 Jorge Alberto 
Responsável pela Codificação do 
Sistema 

 

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Os requisitos obtidos e classificados estão descritos na sequência.  

3.2.1 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

RNF1: O sistema deve ser implementado como uma aplicação local. 

RNF2: O sistema deve ser compatível com o sistema operacional Windows 

7 ou superior. 
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RNF3: A tela do sistema deve ser exibida inicialmente em fullscreen. 

RNF4: A tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema será codificada 

em VB. 

RNF5: O sistema consultará uma base de dados contendo informações so-

bre as músicas.   

3.2.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

RF1: O sistema exibirá informações sobre a música alternadamente com as 

informações sobre as próximas três músicas na lista de espera. 

RF2: O sistema buscará periodicamente por novas músicas selecionadas 

pelo usuário no banco de dados. 

RF3: O sistema permitirá a configuração de localização das pastas relativas 

as músicas. 

RF4: O sistema ficará em stand by caso não haja músicas na lista de es-

pera. 

RF5: Caso não haja música em execução, o sistema exibirá a mensagem 

“Aguardando seleção de música!”. 

RF6: O sistema excluirá o registro na tabela "ListaEspera" da música que 

está em execução. 

RF7: O sistema permitirá pausar e retornar a execução da música. 

RF8: Ao término de uma música, o sistema executará a próxima música da 

lista de espera caso ela exista. 

RF9: O sistema pausará a execução da música quando o usuário teclar [s] 

e exibir o formulário de configuração de local das pastas de músicas. 

RF10: O sistema retornará à execução da música quando o usuário sair do 

formulário de configuração de local das pastas de músicas. 

RF11: O sistema permitirá baixar ou aumentar o volume da música. 

RF12: O sistema permitirá a execução da próxima música. 
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3.2.1 REQUISITOS DE INTERFACE 

RI1: A tela do sistema deve exibir sempre em fullscreen a música em exe-

cução. 

RI2: O sistema deve exibir as informações referentes ao RF1 e RF5 no topo 

da tela.  

RI3: O sistema deve exibir o formulário de configuração conforme RF9 con-

tendo os campos para inserção de dados referentes à localização das músicas. 

3.3 MAPEAMENTO DE PROCESSO 

O fluxo do processo do sistema está descrito de acordo com o diagrama 

contido na Figura 2. Este representa o processo de funcionamento do player Multimí-

dia. 

 

Figura 2: Fluxograma do processo de funcionamento do player. 
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3.4 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

Esta análise consiste em descrever os Casos de Uso e os Atores do sis-

tema, representar uma modelagem conceitual e um ou mais diagramas de Casos de 

Uso com base nas informações adquiridas no levantamento de requisitos. 

3.4.1 DESCRIÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS 

Com base nos requisitos apresentados apenas um tipo de usuário atuará 

no sistema, descrito na Tabela 2.  

Tabela 2: Descrição dos atores envolvidos 

Ator Descrição 

Administrador 
Pessoa responsável pela configuração do sistema e do controle 
de execução das músicas. 

 

3.4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

O diagrama apresentado na Figura 3 foi elaborado abstraindo-se as infor-

mações reunidas até aqui. 
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Figura 3: Diagrama de Caso de Uso. 

3.4.3 DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO 

Os casos de usos identificados são descritos nas Tabelas 3 a 9. 

Tabela 3: Descrição do UC1 - Configurar Sistema. 

Caso de uso UC1 - Configurar Sistema 

Ator principal Administrador 

Interesse e  

Interessados 

Administrador: Deseja configurar o local das pastas de mú-
sica e das imagens dos álbuns 

Requisitos RF3, RF9 E RF10 

Pré-condições 
O Administrador deverá teclar [c] para acessar a janela de 
configuração 

Pós-condições 
As alterações das configurações são salvas na tabela sem 
gerar um histórico 

Fluxo principal 1) O Administrador tecla a letra “c” para abrir a janela de 
configuração. 
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2) O sistema apresenta as seguintes informações na janela 
de configuração: 
- Localização do player 
- Localização das músicas 
- Localização das músicas novas 
- Localização das capas 
- Nome padrão das capas 
- Todos os comandos úteis 

3) O Administrador altera os dados e clica em Salvar. [A1] 
4) O sistema salva as alterações das configurações, fecha 

a janela de configuração, retorna para a janela de exe-
cução das músicas. 

Fluxo alternativo 
A1 – O Administrador clica em Cancelar 

1) O sistema fecha a janela de configuração, retorna 
para a janela de execução das músicas. 

Regras de Negócio 

RN1 – O sistema deverá manter pausada a execução da 
música enquanto a janela de configuração estiver ativa. 

RN2 – O sistema deverá retomar a execução da música 
assim que o usuário sair da janela de configuração. 

RN3 – O sistema deverá apenas sobrescrever os dados de 
configuração no banco de dados. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

Tabela 4: Descrição do UC2 - Controlar Execução da Música. 

Caso de uso UC2 - Controlar Execução da Música 

Ator principal Administrador 

Interesse e  

Interessados 
Administrador: Deseja Manipular a execução da música 

Requisitos RF6, RF7, RF11 E RF12 

Pré-condições 
O Sistema deverá estar com a janela de execução da mú-
sica ativa 

Pós-condições O Sistema executa a funcionalidade selecionada 

Fluxo principal 1) O sistema aguarda a execução de um comando, dispo-
nibilizando de forma oculta as seguintes operações: 
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- Aumentar/ Baixar Volume [E1] 
- Maximizar/ Minimizar Volume [E2] 
- Executar/ Pausar Música [E3] 
- Trocar música [E4] 
- Maximizar/ Minimizar Janela [E5] 

Fluxo alternativo 

A1 – O Administrador tecla “q” 
1) O sistema pergunta se o Administrador deseja 

mesmo fechar a aplicação antes de sair, porém 
dando a opção de continuar. 

Regras de Negócio 
RN1 – O sistema deverá aguardar pelo comando do Admi-
nistrador independente de ter uma música em execução. 

Extensão 

E1 – O Administrador tecla “+” ou “-” 
Executar UC3 “Aumentar/ Baixar Volume” 

E2 – O Administrador tecla “9” ou “0” 
Executar UC4 “Maximizar/ Minimizar Volume” 

E3 – O Administrador tecla “t” ou “s” 
Executar UC5 “Executar/ Pausar Música” 

E4 – O Administrador tecla “.” 
Executar UC6 “Trocar Música” 

E5 – O Administrador tecla “m” ou “n” 
Executar UC7 “Maximizar/ Minimizar Janela” 

Observação Nenhuma 

Tabela 5: Descrição do UC3 - Aumentar/ Diminuir Volume. 

Caso de uso UC3 - Aumentar/ Diminuir Volume 

Ator principal Administrador 

Interesse e  

Interessados 

Administrador: Deseja aumentar ou diminuir gradativamente 
o volume 

Requisitos RF11 

Pré-condições 
O sistema deverá estar com a janela de execução da música 
ativa 

Pós-condições O sistema aumenta ou diminui gradativamente o Volume 

Fluxo principal 
1) O sistema aguarda a execução de um comando. 
2) O Administrador tecla “+” ou “-” para aumentar/ diminuir 

o volume. [A1] [A2] 
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3) O sistema aumenta o Volume 
4) Fim de caso de uso 

Fluxo alternativo 

A1 – Administrador tecla “+” para aumentar o volume 

1) O sistema retorna para o passo 3 deste caso de uso 

A2 – Administrador tecla “-” para diminuir o volume 

1) O sistema diminui o Volume 
2) Fim de caso de uso 

Regras de Negócio 

RN1 – O sistema não deverá aumentar o volume se este já 
estiver no máximo. 

RN2 – O sistema não deverá diminuir o volume se este já 
estiver no mínimo. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

Tabela 6: Descrição do UC4 - Maximizar/ Minimizar Volume. 

Caso de uso UC4 - Maximizar/ Minimizar Volume 

Ator principal Administrador 

Interesse e  

Interessados 

Administrador: Deseja aumentar ou diminuir totalmente o 
volume 

Requisitos RF13 

Pré-condições 
O sistema deverá estar com a janela de execução da música 
ativa 

Pós-condições O sistema aumenta ou diminui totalmente o Volume 

Fluxo principal 

1) O sistema aguarda a execução de um comando. 
2) O Administrador tecla “9” ou “0” para aumentar/ diminuir 

o volume. [A1] [A2] 
3) O sistema aumenta totalmente o Volume 
4) Fim de caso de uso 

Fluxo alternativo 

A1 – Administrador tecla “9” para aumentar totalmente o vo-
lume 

1) O sistema retorna para o passo 3 deste caso de uso 
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A2 – Administrador tecla “0” para diminuir totalmente o vo-
lume 

3) O sistema diminui totalmente o Volume 
4) Fim de caso de uso 

Regras de Negócio 

RN1 – O sistema não deverá aumentar o volume se este já 
estiver no máximo. 

RN2 – O sistema não deverá diminuir o volume se este já 
estiver no mínimo. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

Tabela 7: Descrição do UC5 - Executar/ Pausar Música. 

Caso de uso UC5 - Executar/ Pausar Música 

Ator principal Administrador 

Interesse e  

Interessados 
Administrador: Deseja tocar ou pausar uma música 

Requisitos RF6 

Pré-condições 
O sistema deverá estar com a janela de execução da música 
ativa 

Pós-condições O sistema deverá tocar ou pausar a música em execução 

Fluxo principal 

1) O sistema aguarda a execução de um comando. 
2) O Administrador tecla “t” ou “s” para tocar/ pausar a mú-

sica. [A1] [A2] 
3) O sistema executa a música 
4) Fim de caso de uso 

Fluxo alternativo 

A1 – Administrador tecla “t” para tocar/ pausar a música. 

2) O sistema retorna para o passo 3 deste caso de uso 

A2 – Administrador tecla “s” para pausar a música 

5) O sistema pausa a música 
6) Fim de caso de uso 

Regras de Negócio 
RN1 – O sistema não deverá tocar a música se esta já es-
tiver em execução. 
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RN2 – O sistema não deverá pausar a música se esta já 
estiver pausada. 

RN3 – O sistema não deverá tocar a música se não tiver 
solicitação na fila de espera. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

Tabela 8: Descrição do UC6 - Trocar Música. 

Caso de uso UC6 - Trocar Música 

Ator principal Administrador 

Interesse e  

Interessados 

Administrador: Deseja trocar a música em execução para a 
próxima música da lista. 

Requisitos RF1, RF2, RF4, RF5, RF6, RF8 e RF12 

Pré-condições 
O sistema deverá estar com a janela de execução da música 
ativa 

Pós-condições O sistema deverá tocar a próxima música da lista 

Fluxo principal 

1) O sistema aguarda a execução de um comando. 
2) O Administrador tecla “.” para trocar de música. 
3) O sistema realiza as seguintes operações: 

- Para a música em execução [A1] 
- Consulta a próxima música da lista no BD [A2] 
- Executa a música encontrada 
- Excluí o registro desta música 

Fluxo alternativo 

A1 – Não existe música em execução. 

1) O sistema realiza as seguintes operações: 
- Entra em stand by até que uma música seja seleci-
onada 
- Exibe a mensagem “Aguardando seleção de mú-
sica” 

2) Fim de caso de uso 

A2 – O sistema não encontra nenhuma música na lista do 
BD. 

1) O sistema realiza as seguintes operações: 
- Entra em stand by até que uma música seja seleci-
onada 
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- Exibe a mensagem “Aguardando seleção de mú-
sica” 

2) Fim de caso de uso 

Regras de Negócio 

RN1 – O sistema deverá procurar periodicamente uma mú-
sica na lista do BD sempre que não tiver nenhuma música 
em execução. 

RN2 – O sistema deverá procurar uma música na lista do 
BD ao término da música em execução. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

 

Tabela 9: Descrição do UC7 - Maximizar/ Minimizar Janela. 

Caso de uso UC7 - Maximizar/ Minimizar Janela 

Ator principal Administrador 

Interesse e  

Interessados 

Administrador: Deseja aumentar (fullscreen) ou diminuir to-
talmente a janela do sistema 

Requisitos RF14 

Pré-condições 
O sistema deverá estar com a janela de execução da música 
ativa 

Pós-condições 
O sistema aumenta ou diminui totalmente a janela do player 
multimídia 

Fluxo principal 

1) O sistema aguarda a execução de um comando. 
2) O Administrador tecla “m” ou “n” para aumentar/ diminuir 

o player. [A1] [A2] 
3) O sistema aumenta totalmente o player 
4) Fim de caso de uso 

Fluxo alternativo 

A1 – Administrador tecla “m” para aumentar totalmente o 
player 

3) O sistema retorna para o passo 3 deste caso de uso 

A2 – Administrador tecla “n” para diminuir totalmente o pla-
yer 

7) O sistema diminui totalmente o player 
8) Fim de caso de uso 
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Regras de Negócio 

RN1 – O sistema não deverá aumentar o player se este já 
estiver no maximizado. 

RN2 – O sistema não deverá diminuir o player se este já 
estiver no minimizado. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

3.4.4 MODELO CONCEITUAL 

O Modelo Conceitual representa a interação entre o usuário, o player mul-

timídia objeto de estudo deste capítulo, a Página Web objeto de estudo do capítulo 4 

e o banco de dados MySQL conforme observado na Figura 4. 

 

Figura 4: Modelo Conceitual. 
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3.5 VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

Na validação de requisitos realizada, todos os requisitos apresentaram-se 

em conformidade com o produto de software que se deseja. 

Quanto à Verificação de requisitos, de acordo com a Arquitetura de Sof-

tware elaborada para este projeto, todos os requisitos abordados estão bem repre-

sentados. 

3.6 ARQUITETURA DE SOFTWARE 

Conforme explicitado no levantamento de requisitos, o software foi desen-

volvido em VB6 com conexão ao SGBD. Para tanto, o serviço de banco de dados foi 

instalado e configurado com os dados prontos para uso. 

Para construção desta aplicação, foi utilizado o Visual Basic 6, o MySQL 

5.7.19 e o MySQL Connector/ODBC 3.51. 

Como dito anteriormente, a instalação, configuração e alimentação deste 

SGDB não é objeto de estudo deste trabalho. 

3.6.1 DIAGRAMA DE CLASSES 

As classes que compõem este sistema não são orientadas a objetos, logo 

não possuem heranças. Seus relacionamentos são descritos apenas como depen-

dências, conforme a Figura 5. 
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Figura 5: Diagrama de Classes. 

3.6.2 PROJETO DE INTERFACE COM O USUÁRIO 

De acordo com a análise dos requisitos, os elementos gráficos, estruturas 

e conteúdos foram representados por um wireframe. Este representa os elementos 

fundamentais para o Layout. O layout do player em execução está representado na 

Figura 6. 
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Figura 6: Wireframe do player de Multimídia em Execução. 

A Figura 7 representa o player Multimídia executando uma música. 

 

Figura 7: Tela Capturada Durante a Execução do Sistema. 
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Na Figura 8, segue a representação do Wireframe da configuração do pla-

yer Multimídia. 

 

Figura 8: Wireframe da Tela de Configuração do player de Multimídia. 

A Figura 9 representa o player Multimídia executando a janela de configu-

ração. 

 

Figura 9: Tela Capturada Durante a Configuração do Sistema. 
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3.6.3 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 

O banco de dados relacional escolhido nesta fase ARQUITETURA DE 

SOFTWARE possui relacionamento e estrutura conforme a modelagem definida na 

Figura 10. A codificação de caracteres estabelecida para este projeto foi “utf8_gene-

ral_ci”. 

 

Figura 10: Modelagem do Banco de Dados. 

3.6.1 DICIONÁRIO DE DADOS 

As tabelas de número 10 a 13 referem-se ao mapeamento dos dados rela-

tivos ao banco de dados denominado “netMusic”. 

Tabela 10: Descrição dos dados da tabela “discos”. 

TABELA 

Nome Discos 

Objetivo Armazenar informações sobre CDs e DVDs 

Tipo InnoDB 

Conjunto de Caracteres utf8_general_ci 

Observações  

DADOS 
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Nome Tipo Tam. Nulo Predefinição Função OBS 

cod_Disco INT 11 não Nenhuma 
Código interno identifi-
cador do disco 

Chave Primária 

nome_Disco CHAR 64 não  Título do disco  

Capa 
VAR-
CHAR 

256 sim  
Localização física (dire-
tório) e nome da ima-
gem da capa do disco 

Diretório completo + 
nome do arquivo + 
extensão do arquivo 

Tabela 11: Descrição dos dados da tabela “músicas”. 

TABELA 

Nome Músicas 

Objetivo 
Armazenar informações sobre as músicas que com-
põem um disco 

Tipo InnoDB 

Conjunto de Caracteres utf8_general_ci 

Relacionamentos cod_disco.musicas referencia cod_disco.discos 

Observações  

DADOS 

Nome Tipo Tam. Nulo Predefinição Função OBS 

cod_Musica INT 11 não  
Código interno identifi-
cador da música 

Chave Primária 

cod_Disco INT 11 não  
Código interno identifi-
cador do disco a que 
pertence à música  

Chave Estran-
geira 

diretorio VARCHAR 256 não  
Localização física (di-
retório) da música 

 

nome_Musica VARCHAR 64 não  Nome da música  

Tabela 12: Descrição dos dados da tabela “lista”. 

TABELA 

Nome Lista 

Objetivo 
Armazenar informações sobre as músicas selecionadas 
na página Web 
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Tipo InnoDB 

Conjunto de Caracteres utf8_general_ci 

Relacionamentos cod_Musica.lista referencia cod_Musica.musicas 

Observações  

DADOS 

Nome Tipo Tam. Nulo Predefinição Função OBS 

cod_Lista INT 11 não 
Numeração 

Automática 

Código interno da mú-
sica selecionada e ar-
mazenada na lista 

Chave Primária 

cod_Musica INT 11 não  
Código interno identifi-
cador da música 

Chave Estrangeira 

nome_Musica VARCHAR 64 não  
Nome da música sele-
cionada 

É utilizado para acelerar 
a consulta da música se-
lecionada aumentando o 
desempenho 

Tabela 13: Descrição dos dados da tabela “lista”. 

TABELA 

Nome configuração 

Objetivo 
Armazenar informações sobre os endereços de músi-
cas e capas de disco 

Tipo InnoDB 

Conjunto de Caracteres utf8_general_ci 

Observações  

DADOS 

Nome Tipo Tam. Nulo Predefinição Função OBS 

path_player VARCHAR 256 não  
Localização física (diretório) 
da pasta onde está instalado 
o player multimídia 

 

path_Musica VARCHAR 256 não  
Localização física (diretório) 
da pasta de músicas 

 

path_musicasN VARCHAR 256 não  
Localização física (diretório) 
da pasta de músicas novas 
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path_Capas VARCHAR 256 não  
Localização física (diretório) 
da pasta de capas 

 

nome_Capa VARCHAR 16 não  
Nome predefinido para as 
capas 

 

3.6.2 CRONOGRAMA 

O cronograma apresentado na Tabela 14 foi elaborado com base no tempo 

de execução de cada item desprezando-se os prazos de finalização das tarefas, pois 

o software foi concluído antes da elaboração deste trabalho e não faria sentido deter-

minar datas para conclusão dos itens. 

Tabela 14: Cronograma de Execução de Tarefas. 

Item Tarefa Responsável Duração 

3.1 VIABILIDADE GP1 5 dias 

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS AS1 25 dias 

3.3 MAPEAMENTO DE PROCESSO AS1 20 dias 

3.4 ANÁLISE DOS REQUISITOS AS1 20 dias 

3.5 VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS AS1 35 dias 

3.6 ARQUITETURA DE SOFTWARE AS1, AD1, AR1, PR1 30 dias 

3.7 IMPLEMENTAÇÃO AD1, AR1, AG1, PR1 15 dias 

3.8 TESTES EQUIPE DE TESTES 5 dias 

3.9 DOCUMENTAÇÃO AD1 55 dias 

3.10 IMPLANTAÇÃO AR1 5 dias 

 

Considerando que as tarefas são concomitantes, e que a tarefa 3.9 (Docu-

mentação) ocorre durante todo o projeto. Estima-se, com base em todas as documen-

tações elaboradas entre os itens 3.1 e 3.6, um total de 55 dias para conclusão deste 

player multimídia. 
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Cabe ressaltar que a constituição deste cronograma ignora o fato de ape-

nas uma pessoa foi envolvida no projeto. 

 

3.7 IMPLEMENTAÇÃO 

3.7.1 AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO 

Como definido na fase Arquitetura de Software o Analista de Rede é o res-

ponsável pela configuração do SGDB MySQL e pela importação dos dados para as 

tabelas. 

No entanto, como dito na introdução deste projeto, a montagem do ambi-

ente de programação não faz parte do objetivo deste trabalho. 

 

3.8 TESTES 

Nesta fase, além da definição da equipe de testes, Tabela 15, são realiza-

dos testes de Integridade, Sistema e Interface.  

3.8.1 EQUIPE DE TESTES 

A Tabela 15 apresenta as seguintes informações: 

 a coluna “Função” informa o papel que cada colaborador irá desem-

penhar na equipe de teste; 
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 a coluna “Envolvido” traz o código do membro da equipe de projetos 

informado na Tabela 1; e 

 a coluna “Responsabilidade” esclarece as atividades de cada mem-

bro. 

Tabela 15: Equipe de Testes 

Função Envolvido Responsabilidade 

Gerente de Testes GP1 

Fornecer direção técnica; 

Adquirir recursos apropriados; e 

Relatório de gerenciamento. 

Designer de Teste AS1 

Gerar plano de teste; 

Gerar Conjunto de Teste; e 

Avaliar eficácia do esforço de teste. 

Testador do Sis-
tema 

AD1 

AR1 

Executar testes; 

Registrar resultados; 

Verificar Recuperação de erros; e 

Documentar defeitos. 

 

3.8.2 FORMULÁRIOS DE TESTES 

Objetivo deste teste é verificar se cada caso de uso corresponde correta-

mente ao projetado. Para tanto, são verificados os fluxos e as regras de negócio. 

As respostas do teste devem levar em conta o seguinte: 

 Os resultados ocorreram conforme o especificado? 

 As mensagens de erro/aviso apropriadas foram exibidas? 

 Cada regra de negócio está adequadamente aplicada? 

Se cada item verificado estiver em conformidade, o resultado deve ser des-

crito como “Positivo”. 
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Caso o item não esteja em conformidade, o resultado deve receber um re-

lato da falha ou erro encontrado.  

As Tabelas 16 a 22 representam os resultados da aplicação dos testes.  

Tabela 16: Teste do Caso de uso UC1 

Teste do Caso de uso: UC1 - Configurar Sistema 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Tabela 17: Teste do Caso de uso UC2 

Teste do Caso de uso: UC2 - Controlar Execução da Música 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Extensão Positivo 
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Tabela 18: Teste do Caso de uso UC3 

Teste do Caso de uso: UC3 - Aumentar/ Diminuir Volume 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Tabela 19: Teste do Caso de uso UC4 

Teste do Caso de uso: UC4 - Maximizar/ Minimizar Volume 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Tabela 20: Teste do Caso de uso UC5 

Teste do Caso de uso: UC5 - Executar/ Pausar Música 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 
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Tabela 21: Teste do Caso de uso UC6 

Teste do Caso de uso: UC6 - Trocar Música 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Tabela 22: Teste do Caso de uso UC7 

Teste do Caso de uso: UC7 - Maximizar/ Minimizar Janela 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

 
 

3.8.3 EXECUÇÃO DOS TESTES 

Nos testes de Integridade, não foi observado nenhum problema ou ocor-

rência de erro no Banco de Dados, referente à interrupção durante atualizações de 

informações ou recuperação correta de atualizações dos dados. 

Para os testes de Sistema ou Funcional, foram aplicados os formulários 

constantes em 3.8.2 aos Testadores do Sistema. Os resultados estão no mesmo for-

mulário. Objetivo deste teste foi executar cada caso de uso, fluxo de caso de uso ou 

função, utilizando dados válidos e inválidos, para verificar e relatar o seguinte: 

 Os resultados esperados ocorreram quando foram usados dados váli-

dos.  
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 As mensagens de erro/aviso apropriadas foram exibidas quando dados 

inválidos foram utilizados. 

 Cada regra de negócio está adequadamente aplicada. 

Quanto ao teste de Interface, foi aplicado o sistema em três monitores com 

tamanhos diferentes. Não houve problema quanto ao redimensionamento da janela e 

de seus dados. 

 

3.9 IMPLANTAÇÃO 

Não há importações ou migração de dados, tão pouco será necessário re-

alizar treinamento para este software, visto que se trata de uma aplicação simples e 

intuitiva. 
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4 PROJETO – PÁGINA WEB 

Este capítulo trata do planejamento do projeto de desenvolvimento de uma 

página Web para apoiar o entendimento deste trabalho. 

Está página tem a função de fornecer ao usuário uma listagem de discos e 

músicas, CDs e DVDs, para que ele possa escolher qual deseja ouvir. 

4.1 ANÁLISE ECONÔMICA 

Não há impedimento econômico e tão pouco restrições tecnológicas para 

a criação e implantação deste software, visto que não há necessidade de emprego de 

recursos financeiros. 

Há integração com o player multimídia, descrito no capítulo anterior, se dá 

através da leitura do banco de dados. Logo foi possível atingir o objetivo proposto com 

recursos gratuitos. 

4.1.1 PAPÉIS E CONCEITOS DE PROJETOS 

Este projeto necessita inicialmente dos seguintes colaboradores para seu 

desenvolvimento, conforme descrito na Tabela 23.  

Tabela 23: Equipe de Projeto. 

Equipe de Projeto 

Função Código Responsável Responsabilidade 

Gerente do Projeto GP1 Jorge Alberto 
Definir, especificar e monitorar as 
fases do projeto e distribuir as fun-
ções para os envolvidos. 
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Analista de Sistema AS1 Jorge Alberto 
Responsável pelo Levantamento 
e Análise dos requisitos e por toda 
a documentação deste projeto. 

Analista de Banco 
de Dados 

AD1 Jorge Alberto 
Responsável pelo dicionário de 
dados e pela Modelagem, Confi-
guração e Arquitetura do SGDB. 

Analista de Rede AR1 Jorge Alberto 
Responsável pela instalação do 
player e configuração da conexão 
deste com o MySQL. 

Designer Gráfico AG1 Jorge Alberto 
Responsável pela definição de 
Layout e criação da Interface. 

Programador PR1 Jorge Alberto 
Responsável pela Codificação do 
Sistema 

4.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Os requisitos obtidos e classificados estão descritos na sequência.  

4.2.1 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

RNF1: A página Web deve ter resolução mínima de 800x600 px. 

RNF2: A página Web deve ser responsiva. 

RNF3: A página Web deve ser compatível com os navegadores Chrome e 

Firefox. 

RNF4: A tecnologia utilizada no desenvolvimento do produto deve ser co-

dificada em PHP. 

RNF5: O sistema deve consultar uma base de dados contendo informações 

sobre as músicas. 

RNF6: O servidor Web deve ser configurado com APACHE e PHP. 

RNF7: O servidor deve responder solicitações apenas da rede local. 
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RNF8: A página Web deve utilizar o Ajax. 

4.2.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

RF1: O sistema deve permitir a busca de músicas cadastradas no banco. 

RF2: O sistema deve permitir a busca pelo nome da música ou nome do 

artista ou título do CD/DVD. 

RF3: O sistema deve exibir em cor diferente todos resultados encontrados 

referentes a busca. 

RF4: O sistema deve listar as músicas por nome da música em ordem al-

fabética. 

RF5: O sistema deve permitir a paginação do restante do resultado da 

busca. 

RF6: O sistema deve exibir, com efeito slide, uma capa de CD/DVD por vez 

no total cinco por página. 

RF7: O sistema deve exibir o título de cada CD/DVD logo acima da capa 

do CD/DVD. 

RF8: O sistema dever exibir todos os nomes das músicas de cada CD/DVD. 

RF9: O sistema dever permitir a escolha de apenas uma música por vez ao 

usuário. 

RF10: O sistema deve perguntar ao usuário se a música escolhida está 

correta. 

RF11: O sistema deve salvar na tabela “lista” o código e o nome da música 

escolhida pelo usuário. 

RF12: O sistema deve exibir informações sobre o número da página em 

que o usuário está navegando e o total de páginas a ser exibidas. 
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4.2.3 REQUISITOS DE INTERFACE 

RI1: A página deve possuir um campo de busca que permita a inserção de 

dados para que o usuário realize a pesquisa, conforme RF1. 

RI2: A página deve possuir um logotipo. 

RI3: A página deve possuir uma área, com efeito slide, para exibir as infor-

mações referentes aos RF4, RF5 e RF6, de forma que esses possam rotacionar da 

esquerda para direita. 

RI4 A página deve possuir uma área para exibir as informações referentes 

ao RF3.  

RI5 A página deve possuir uma área para exibir as informações referentes 

ao RF10. 

4.3 MAPEAMENTO DE PROCESSO 

O fluxo do processo do sistema está descrito de acordo com o diagrama, 

apresentado na Figura 11. Este representa o processo de interação do usuário com a 

página. 

 

Figura 11: Fluxograma do processo de funcionamento da página Web. 
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4.4 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Esta análise consiste em descrever os Casos de Uso e os Atores do sis-

tema, representar uma modelagem conceitual e um ou mais diagramas de Casos de 

Uso com base nas informações adquiridas no levantamento de requisitos. 

4.4.1 DESCRIÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS 

Com base nos requisitos apresentados apenas um tipo de usuário atuará 

no sistema, descrito na Tabela 24.  

Tabela 24: Descrição dos atores envolvidos 

Ator Descrição 

Usuário Pessoa que deseja escolher uma música pelo sistema Web. 

4.4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

O diagrama apresentado na Figura 12 foi elaborado fundamentando-se nas 

informações reunidas nos itens anteriores deste capítulo. 
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Figura 12: Diagrama de Caso de Uso. 

4.4.3 DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO 

Os casos de usos identificados estão descritos nas Tabelas 25 a 29. 

Tabela 25: Descrição do UC1 - Buscar Música. 

Caso de uso UC1 – Buscar Música 

Ator principal Usuário 

Interesse e  

Interessados 
Usuário: Deseja encontrar uma música 

Requisitos RF1, RF2, RF3 e RF4 

Pré-condições O Usuário deve digitar o texto no campo de busca 

Pós-condições 
O sistema exibe os CD/DVD encontrados obedecendo os 
RF2 e RF3 

Fluxo principal 

5) O Usuário digita o nome da música ou o nome do artista 
ou o título do CD/DVD. 

6) O sistema busca no banco de dados as músicas relaci-
onadas com a informação fornecida pelo usuário lis-
tando-as e exibindo-as. 
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Fluxo alternativo 

A1 – O usuário digita um texto não existente no banco de 
dados. 

O sistema retorna uma mensagem informando que a 
música ou artista ou título do CD/DVD não existe. 

Regras de Negócio RN1 – O sistema deve aceitar qualquer caractere digitado. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

Tabela 26: Descrição do UC1 - Escolher CD/DVD. 

Caso de uso UC2 – Escolher CD/DVD 

Ator principal Usuário 

Interesse e  

Interessados 
Usuário: Deseja pesquisar nos CD/DVD exibidos 

Requisitos RF6, RF7 e RF8 

Pré-condições Nenhuma 

Pós-condições O sistema rotacionar uma capa de CD/DVD por vez 

Fluxo principal 

5) O Usuário clica na seta para direita. 
6) O sistema rotaciona as informações sobre o CD/DVD da 

direita para esquerda até apresentar o próximo da lista. 
7) O Usuário clica na seta para esquerda. 
8) O sistema rotaciona as informações sobre o CD/DVD da 

esquerda para direita até apresentar o próximo da lista. 

Fluxo alternativo Nenhum 

Regras de Negócio 

RN1 – Caso chegue ao final da lista, o sistema deverá 
apresentar o primeiro da lista. 

RN2 – Caso chegue ao início da lista, o sistema deverá 
apresentar o último da lista. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 
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Tabela 27: Descrição do UC1 - Selecionar Música. 

Caso de uso UC3 – Selecionar Música 

Ator principal Usuário 

Interesse e  

Interessados 
Usuário: Deseja selecionar a música para tocar 

Requisitos RF9 

Pré-condições O usuário já encontrou o CD/DVD 

Pós-condições Abrir janela de confirmação de música 

Fluxo principal 
1) O Usuário clica na no nome da música apresentado 

abaixo da imagem do disco. 
2) O sistema abre a janela de confirmação de música. 

Fluxo alternativo Nenhum 

Regras de Negócio 
RN1 – O sistema dever permitir a escolha de apenas uma 
música por vez ao usuário. 

Extensão 
E1 – O usuário clica na música que deseja 

Executar UC4 “Confirmar Seleção” 

Observação Nenhuma 

Tabela 28: Descrição do UC1 - Confirmar Seleção. 

Caso de uso UC4 – Confirmar Seleção 

Ator principal Usuário 

Interesse e  

Interessados 

Usuário: Deseja confirmar a execução da música selecio-
nada 

Requisitos RF10 e RF11 

Pré-condições O Usuário clicou na música desejada 

Pós-condições 
O Sistema salva na tabela “lista” o código e o nome da mú-
sica escolhida pelo usuário 
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Fluxo principal 

1) O Sistema exibe a janela de confirmação de música. 
2) O Usuário clica em “OK”. 
3) O Sistema salva as informações no banco e retorna à 

janela anterior. 

Fluxo alternativo 
A1 – O Usuário clica em “cancelar”. 

3) O sistema retorna à janela anterior. 

Regras de Negócio Nenhuma 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

Tabela 29: Descrição do UC1 - Procurar Página. 

Caso de uso UC5 – Procurar Página 

Ator principal Usuário 

Interesse e  

Interessados 
Usuário: Deseja percorrer à paginação 

Requisitos RF5 

Pré-condições O Sistema preparou a listagem de músicas 

Pós-condições O Sistema monta a listagem de CD/DVD 

Fluxo principal 

4) O Usuário clica em um dos números da paginação. 
5) O sistema descarta os CD/DVD da lista atual e carrega 

as informações da lista selecionada. 
6) O Usuário clica em “Next”. 
7) O sistema descarta os CD/DVD da lista atual e carrega 

as informações da próxima lista. 
8) O Usuário clica em “Previous”. 
9) O sistema descarta os CD/DVD da lista atual e carrega 

as informações da lista anterior. 
10) O Usuário clica em “First”. 
11) O sistema descarta os CD/DVD da lista atual e carrega 

as informações da primeira lista. 
12) O Usuário clica em “Last”. 
13) O sistema descarta os CD/DVD da lista atual e carrega 

as informações da última lista. 
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Fluxo alternativo Nenhum 

Regras de Negócio 

RN1 – O sistema deve manter desativado o botão da lista 
atual. 

RN2 – O sistema deve manter desativado o botão “previ-
ous” e “First” caso esteja selecionada a primeira lista. 

RN3 – O sistema deve manter desativado o botão “next” e 
“Last” caso esteja selecionada a última lista. 

Extensão Nenhuma 

Observação Nenhuma 

4.4.4 MODELO CONCEITUAL 

O modelo conceitual é o mesmo apresentado no capítulo 3, através da Fi-

gura 4. Esta representa a mesma interação entre o usuário, o player multimídia, a 

página Web objeto de estudo deste capítulo e o banco de dados MySQL. 

4.5 VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

Na validação de requisitos realizada, todos apresentaram-se em conformi-

dade com o produto de software que se deseja. 

Quanto à verificação de requisitos, de acordo com a Arquitetura de Sof-

tware elaborada para este projeto, todos os requisitos abordados estão bem repre-

sentados. 
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4.6 ARQUITETURA DE SOFTWARE 

Conforme explicitado no levantamento de requisitos, o software foi desen-

volvido em PHP com conexão ao SGBD. Para atender estes requisitos, fez-se neces-

sária a instalação do PHP 5.3.10 e Apache 2.2.21 e para o SGBD, utilizou-se o mesmo 

MySQL 5.7.19 já instalado e configurado no projeto do Capítulo 3. 

Para esta aplicação, fez-se necessária a utilização de PHP 5.3.10, MySQL 

5.7.19 e Apache 2.2.21, pois estão no domínio do conhecimento do autor. 

A instalação e configuração dos serviços citados no parágrafo anterior não 

foi objeto de estudo deste trabalho, bem como a alimentação da base de dados. 

4.6.1 DIAGRAMA DE CLASSES 

Esta página é composta apenas de uma classe, Figura 13, pois o método 

utilizado é a programação estruturada. 

 

Figura 13: Diagrama de Classes. 
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4.6.2 PROJETO DE INTERFACE COM O USUÁRIO 

De acordo com a análise dos requisitos, os elementos gráficos, estruturas 

e conteúdos foram representados por um wireframe. O layout desta página está re-

presentado no wireframe da Figura 14. 

 

Figura 14: Wireframe da Página em Execução. 
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A imagem apresentada na Figura 15 foi capturada da página Web.  

 

Figura 15: Tela Capturada da página Web. 

4.6.3 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 

Este software utiliza o mesmo banco de dados definido no projeto do capí-

tulo 3, cuja sua modelagem está representada pela Figura 10. 



 66 

4.6.4 DICIONÁRIO DE DADOS 

Assim como a modelagem do banco de dados, o dicionário de dados está 

representado no Capítulo 3 pelas Tabelas de número 10 a 13. 

4.6.5 CRONOGRAMA 

O cronograma apresentado na Tabela 30 foi elaborado com base no tempo 

de execução de cada item desprezando-se os prazos de finalização das tarefas, pois 

o software foi concluído antes da elaboração deste trabalho e não faria sentido deter-

minar datas para conclusão dos itens. 

Tabela 30: Cronograma de Execução de Tarefas. 

Item Tarefa Responsável Duração 

3.1 VIABILIDADE GP1 3 dias 

3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS AS1 15 dias 

3.3 MAPEAMENTO DE PROCESSO AS1 12 dias 

3.4 ANÁLISE DOS REQUISITOS AS1 12 dias 

3.5 VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS AS1 21 dias 

3.6 ARQUITETURA DE SOFTWARE AS1, AD1, AR1, PR1 18 dias 

3.7 IMPLEMENTAÇÃO AD1, AR1, AG1, PR1 9 dias 

3.8 TESTES EQUIPE DE TESTES 3 dias 

3.9 DOCUMENTAÇÃO AD1 33 dias 

3.10 IMPLANTAÇÃO AR1 3 dias 
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Considerando que as tarefas são concomitantes, e que a tarefa 3.9 (Docu-

mentação) ocorre durante todo o projeto. Estima-se, com base em todas as documen-

tações elaboradas entre os itens 3.1 e 3.6, um total de 33 dias para conclusão desta 

página Web. 

Cabe ressaltar que a constituição deste cronograma ignora o fato de ape-

nas uma pessoa foi envolvida no projeto. 

4.7 IMPLEMENTAÇÃO 

4.7.1 AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO 

Como definido na fase Arquitetura de Software o Analista de Rede deve 

configurar o SGDB MySQL e importar os dados para as tabelas. Também deve pre-

parar o servidor Web com os serviços pré-determinados. 

No entanto, como dito na introdução deste projeto, a configuração e prepa-

ração destes serviços não foram objetos de estudo deste trabalho. 

 

4.8 TESTES 

Nesta fase, além da definição da equipe de testes, Tabela 31, são realiza-

dos testes de Integridade, Sistema e Interface. 

4.8.1 EQUIPE DE TESTES 

A Tabela 31 constam as seguintes informações: 
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 a coluna “Função” informa o papel que cada colaborador irá desem-

penhar na equipe de teste; 

 a coluna “Envolvido” traz o código do membro da equipe de projetos 

informado na Tabela 1; e 

 a coluna “Responsabilidade” esclarece as atividades de cada mem-

bro. 

Tabela 31: Equipe de Testes 

Função Envolvido Responsabilidade 

Gerente de Testes GP1 

Fornecer direção técnica; 

Adquirir recursos apropriados; e 

Relatório de gerenciamento. 

Designer de Teste AS1 

Gerar plano de teste; 

Gerar Conjunto de Teste; e 

Avaliar eficácia do esforço de teste. 

Testador do Sis-
tema 

AD1 

AR1 

Executar testes; 

Registrar resultados; 

Verificar Recuperação de erros; e 

Documentar defeitos. 

4.8.2 FORMULÁRIOS DE TESTES 

Objetivo deste teste é verificar se cada caso de uso corresponde correta-

mente ao projetado. Para tanto, são verificados os fluxos e as regras de negócio. 

As respostas do teste devem levar em conta o seguinte: 

 Os resultados ocorreram conforme o especificado? 

 As mensagens de erro/aviso apropriadas foram exibidas? 

 Cada regra de negócio está adequadamente aplicada? 

Se cada item verificado estiver em conformidade, o resultado deve ser des-

crito como “Positivo”. 
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Caso o item não esteja em conformidade, o resultado deve receber um re-

lato da falha ou erro encontrado.  

As Tabelas 32 a 36 representam os resultados da aplicação dos testes.  

Tabela 32: Teste do Caso de uso UC1 

Teste do Caso de uso: UC1 - Buscar Música 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Tabela 33: Teste do Caso de uso UC2 

Teste do Caso de uso: UC2 - Escolher CD/DVD 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Tabela 34: Teste do Caso de uso UC3 

Teste do Caso de uso: UC3 - Selecionar Música 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Extensão Positivo 

Tabela 35: Teste do Caso de uso UC4 

Teste do Caso de uso: UC4 - Confirmar Seleção 
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Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

Tabela 36: Teste do Caso de uso UC5 

Teste do Caso de uso: UC5 - Procurar Página 

Teste Aplicado em: Resultado do Teste Para: 

Fluxo principal Positivo 

Fluxo alternativo Positivo 

Regras de Negócio Positivo 

 

4.8.3 EXECUÇÃO DOS TESTES 

Nos testes de Integridade, não foi observado nenhum problema ou ocor-

rência de erro no Banco de Dados, referente à interrupção durante atualizações de 

informações ou recuperação correta dos dados. 

Para os testes de Sistema ou Funcional, foram aplicados os formulários 

constantes em 4.8.2 aos Testadores do Sistema. Os resultados estão nos mesmos 

formulários. Objetivo deste teste foi executar cada caso de uso, fluxo de caso de uso 

ou função, utilizando dados válidos e inválidos, para verificar e relatar o seguinte: 

 Os resultados esperados ocorreram quando foram usados dados váli-

dos.  

 As mensagens de erro/aviso apropriadas foram exibidas quando dados 

inválidos foram utilizados. 

 Cada regra de negócio está adequadamente aplicada. 
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Quanto ao teste de Interface, foi aplicado o sistema em três monitores com 

tamanhos diferentes. Não houve problema quanto ao redimensionamento da janela e 

de seus dados.  

A página também foi avaliada nos navegadores Mozilla Firefox versão 

63.0.1 e Google Chrome versão 70.0.3. Neste teste não houve nenhuma ocorrência 

de erro e os elementos da página se comportaram como esperado.  

 

 

4.9 IMPLANTAÇÃO 

Não há importações ou migração de dados, tão pouco será necessário re-

alizar treinamento para este software, visto que se trata de uma aplicação simples e 

intuitiva. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Os dois sistemas desenvolvidos neste trabalho demonstram a possibilidade 

de se controlar à distância um sistema local, que neste caso executa uma tarefa sim-

ples de tocar músicas. 

As etapas de desenvolvimento de dois projetos de software distintos, com 

toda documentação gerada a partir delas e podem servir de apoio para novos estudos. 

Na implementação dos sistemas não foram observados mecanismos de se-

gurança, do tipo criptografia, acesso por senha e etc. Isto porque, tratam-se de siste-

mas utilizados em rede interna e seus dados não são sigilosos. 

O desenvolvimento das aplicações apresentadas neste trabalho pode origi-

nar outras funções mais importantes, como por exemplo a automação residencial. En-

tretanto, antes da adoção de uma solução semelhante à adotada neste TCC para 

controles automatizados, deve-se considerar o delay existente em cada ciclo de busca 

ao banco da aplicação local. Isto pode representar um impedimento quando for ne-

cessária a resposta imediata da aplicação.  
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