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RESUMO

Prot6tipo Web para 0 gerenciamento de urn sitia de divuJga9c3o artistica, tendo como
foco a administra9c30 on-fine, peJo usuario, do conteudo disponibilizado para 0
acesso do publico, com 0 objeto de divulga9ao do artista e fideliza9aO do fa.
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1 INTRODUC;;AO

A Internet se difundiu com uma enorme propor9ao e tornou-se hoje,

um dos grandes meios de divulga9ao, comercializa9ao e entretenimento.

Cada vez mais os sistemas tendem a seguir este caminho.

Na atualidade, diversos artistas tem utilizado a internet como forma de

mostrar seu trabalho, tanto para divulga9ao, quanto para a disponibiliza9ao de

materiais exclusivos. Existem ainda, artistas que utilizam a internet como

(mica forma de divulga9ao de trabalhos.

Para 0 fa, esta forma de acesso possibilita um meio mais direto ao

artista, sendo que, em muitos casos, 0 proprio musico conversa com os seus

fas atraves do sitio de internet.

Para proporcionar um atrativo a seus sitios, divers as ferramentas sao

disponibilizadas, como a possibilidade de ouvir musicas ineditas diretamente

pela rede, letras das can90es e, em muitos casos, a cifra das musicas para

que 0 fa ou ate mesmo outros artistas, possam executar corretamente as

musicas.

Atrair 0 visitante, com conteudo atualizado e de simples aces so e uma

forma de cativar 0 fa e, principalmente, uma importante ferramenta de

divulga9ao para 0 artista.
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20BJETIVO

o objetivo deste prot6tipo e proporcionar ao artista, nesta documentac;ao

denominado u5ucfuio, au administrador, urn sistema de administrac;ao de cifras

musicais, da sua biografia, discografia, publica,ao das datas e locais de shows e

eventual mente a comercio de produtos exclusivos, cnde as visitantes, neste

prototipo denominados interessados ou fas, poderao buscar a discografia, conhecer

os trabalhos, acompanhar as datas e locais de shows, conhecer a biogralia do seu

artista, de forma atualizada.

Urn dos objetivos do 5itio e tambem fornecer ao fa a possibilidade de

conhecer e adquirir as produtos disponiveis, que geralmente naD estariam a venda

no mercado. Como uma forma de agradar 0 fa, visando a fidelizaC;8o e

principalmente a divulga,ao do trabalho do artista.

Porem, 0 loco principal do prot6tipo esta na capacidade do usuario

administrar 0 conteudo do 5itio, sem a necessidade de urn desenvolvedor. para as

alterac;oes no conteudo. Dessa forma, a usuario podera:

• Inserir cifras;

• Alterar 0 conteudo da biografia;

• Alterar 0 conteudo da discografia;

• Cadastrar outros usuarios para administrayao do sitio;

• Realizar manuten,ao no cadastre de produtos;

• Verificar a existencia de pedidos;

• Atualizar as datas e locais de shows.

Criar uma interface amigavel, ja que a administra,ao sera realizada pelo

proprio usuario, que nem sempre possui s61idos conhecimentos em informatica, e
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geralmente nao possui recursos financeiros suficientes para disponibilizar um

profissional para realizac;ao das atualizac;oes do seu sitio.
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3 JUSTIFICATIVA

As pequenas bandas, em geral, naD possuem urn meio de comunicac;:ao

mais pr6ximo com seus fas, e geralmente, naD podem disponibilizar grandes

recursos para a manutengao de urn sitio para divulgagao, este prot6tipo e uma

solU!;aosem grandes custos a esse publico, ja que 0 maior custo sera com 0 valor

inicial para a obtenry2lo do sistema, 0 valor de urn dominic na Internet e de urn

servidor para hospedagem do sitio.

As bandas e as artistas, com suas intensas rotinas de shows, e viagens,

encontram dificuldades na atualizac;ao do conteudo de seu material, disponibilizado

na Internet. Sem mencionar que em muitos cases esses artistas naD possuem

profissionais para a manutenc;ao de seu sitio, par isso, e CQmum para urn visitante S8

deparar com urn sitio desatualizado.

Para facilitar essa intera9ao, do artista com seu fa, esse prot6tipo

proporciona ao artista uma forma simples e objetiva de administrar 0 conteudo

disponibilizado ao fa, criando ainda a possibilidade de oferecer produtos exclusivos,

do artista, que geralmente nao seriam encontrados no mercado.

Com uma interface simples, a artista pode acessar, atraves da pagina inicial

de seu sltio, em qualquer lugar, por exemplo, durante uma viagem, em uma Ian

house, no seu escritorio, desde que possua um computador com acesso a Internet.

Dessa forma tera a possibilidade de verificar a existencia de pedidos dos

interessados, atualizar a lista de produtos disponiveis, fazer cantata com seus

visitantes, atualizar a lista de shows, atualizar a conteudo, de urn modo geral, a

material de divulgagao.
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tf,1riU\\\
o artista pede contar com este sist rna e gerenciamento remota para a

administraC;c30 do seu 5itio, este par sua vez estando constantemente atualizado,

proporcionara urn numero maior de visitas de seu publico, em busca de informac;:oes

atualizadas, auxiliando desta forma na divulga,ao de seus trabalhos, que e 0 seu

abjetivo principal para 0 artista, e eventualmente a oferta de seus produtos.
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4 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para a desenvolvimento do prot6tipo e usada a linguagem de programac;c3o

PHP e 0 HTML, por ser simples de utilizar e nao necessitar obrigatoriamente de uma

plataforma para a desenvolvimento, possui ainda outras vantagens como sua

gratuidade, independencia de plataforma para desenvolvimento, rapidez, seguran,a,

uma grande livraria de func;oes, documenta9ao disponivel e sua compatibilidade com

as bases de dad os mais comuns, como MySQL, MSQL, Oracie e ODBC.

A base de dados escolhida foi 0 MySQL, por ser um sistema de

gerenciamento de banco de dad as gratuito e bastante difundido entre as

desenvolvedores de software. Possui documenta,ao disponivel na Internet e

vers6es atualizadas do sistema sa.o lanc;adas com freqGencia.

Na parte visual foi utilizado a DreamWeaver, par proporcionar maior

facilidade no desenvolvimento da interface grilfica, alem da intera,ao com 0 HTML, 0

PHPe MySQL

o Servidor Web e 0 responsilvel pela disponibiliza,80 das informa,iles ao

cliente, os servidores Web mais utilizados sao 0 Internet Information Services (liS) e

o Apache, ambos rod am em Windows, com 0 diferencial que 0 Apache tambem reda

em Linux. No desenvolvimento deste prot6tipo e utilizado 0 Apache 2.2, rodando no

Windows XP Professional.

o acesso do usuario sera pela interface Web, par ser de livre e tacit acesso,

ah~m de nao necessitar do usuario a instalayao de componentes adicionais. a

acesso ao conteudo deste prot6tlpo fol realizada com 0 navegador Internet Explorer

6.0, da Microsoft.
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4.1 PHP

PHP e 0 acronimo de Hipertext Preprocesor. E uma linguagem de

programa,ao do lada do servidor, gratuito e independente de plataforma, rapido,

com uma grande livraria de fun,oes e documenta,ao disponivei.

o PHP e uma das linguagens mats utilizadas na Web. Hoje mais de 10
milhOesde sites no mundo inteiro utilizam a PHP. A principal diferen93 em
relacao as Qutras linguagens e a capacidade que 0 PHP tern de interagir
com 0 mundo Web, transformando totalmente 05 websites que possuem
paginas estaticas. Imagine, por exemplo, um website que deseja exibir
notlcias em sua pagina principal, mostrando a cad a dia noticias diferentes.
Seria invitlvei fazer iSSQ utilizando apenas HTML As paginas seriam
estaticas, e a cada noticia nova a pagina devena ser alterada manualmente.
(NfEDERAUER, 2004, p. 19)

Uma linguagem do lado servidor e aquela que se executa no servidor Web,

antes da pagina ser enviada atrav8s da Internet ao cliente. As paginas executadas

no servidor podem realizar aces so a base de dados, conexoes em rede, e outras

tarefas, para criar a pagina final que sera vista pelo cliente. 0 cliente somente

recebe uma pagina com a codigo HTML, resultante da execu,ao do PHP, sem

consumir recursos de processamento do computador local.

PHP se escreve dentro do codigo HTML, a que a faz realmente facil de

utilizar, com algumas vantagens como sua gratuidade, independE'mcia de plataforma,

rapidez e seguranl'a. Os arquivos de instalal'ao do PHP podem ser obtidos

gratuitamente no site http://www.php.netl.

Algumas das mais importantes capacidades de PHP sao: compatibilidade

com as bases de dados mais comuns, como MYSOL, MSOL e Oracle, par exemplo.

Inclui funyoes para 0 envio de correio eletronico, upload de arquivos, criar

http://www.php.netl.
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dinamicamente, no servidor, imagens no formata GIF, entre Qutras utilidades

adicionais.

4.2 HTML

o HTML (HyperText Mark-up Language) foi desenvolvido em 1990 por um

cientista chamado Tim Berners-Lee. A finalidade inicial era a de tarnar passivel a

acesso e a traca de informac;6es e de documentaC;80 de pesquisas, entre cientistas

de diferentes universidades.

o HTML e uma linguagem que possibilita a apresenta~ao das informa~5es

na Internet. Aquilo que se ve quando abrimos uma pagina na Internet e, geralmente,

a interpreta~aoque 0 navegador faz do c6digo HTML.

4.3 APACHE

o servidor Web e urn programa responsc3vel par disponibilizar paginas, fotos,

ou qualquer outro tipo de objeto aD navegador do cliente. Ele tam bern pode operar

recebendo dadas, processando e enviando a resultado para que a cliente possa

tomar a aC;03odesejada.

a Apache e urn servidor Web extremamente configuravel, robusto e de alta

performance, com c6digo fonte disponivel gratuitamente na Internet. "0 Apache e 0

servidor Web mais indicado, para aplica~5es em PHP, pois 0 PHP reda como um

modulo nativo dele (NIEDERAUER,2004.p.24)"

o Apache pode ser baixado gratuitamente na Internet em

http://httpd.apache.org/.

http://httpd.apache.org/.
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4.4 MYSQL

o MySQL e um banco de dados relacional gratuito, eficiente e otimizado

para aplic8c;oes Web. Alguns recursos como sub-selects, chaves estrangeiras

(foreign keys) e triggers nao existem no MySQL. Esses recursos estao ausentes

porque naD sao utilizados em todas as aplica90es e naD permitiriam que 0 MySQL

fosse lao rapido e eficiente.

o MySQL e desenvolvido e mantido pela empresa MySQL AB, que tambem

oferece uma versao comercial. Esse SGSD tambem e multi-plataforma, sendo

compativel com 0 Windows e Linux, entre Qutros sistemas operacionais. As tabelas

criadas podem ter tamanho de ate 4 GB. Fora isso, 0 MySQL e compativel com

varias linguagens de programa,ao, tais como PHP, C, Java, Visual Basic, entre

Qutros.

o fata de utilizar somente recursos essenciais (0 que atende a maioria das

aplica,oes de banco de dados existentes) fez com que sua ado,ao e

conseqOentemente 0 suporte fosse grande.
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5 SISTEMA PROPOSTO

Urn sistema em plataforma web, onde a pagina inicial e dedicada ao fa,

apresentando as informa<;:6es do artista: biografia, discografia, dados artisticos,

datas de shows e a possibilidade de adquirir produtos exclusivos.

FIGURA 01 - pAGINA INICIAL

Urn ieone na pagina inicial encaminhara a usuario a area administrativa do

sitio, A autentica9ao do usuario e realizada atraves de urn login e senha. Sera
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fornecido urn usuario inicial, denominado Administrador, para realizar a cadastro dos

demais usuarios.

o administrador podera incluir novos usuarios para administrar 0 conteudo.

Todo usuario cadastrado na area gerencial assumira a perfil administrador. Os

dados solicitados para 0 cadastro de usuario sao: nome, login, e-mail, senha e

fun~ao, sendo esta ultima naD obrigatoria.

Para a cadastre na lista de shows sera solicitado local, endere90 e data. 0

administrador podera incluir eventos, listar as eventos cadastrados e realizar a

exclusao.

No campo de Produtos, 0 administrador poden~ inserir produtos, com sua

respectiva descri98o, realizar a upload da imagem do prod uta, realizar cadastro dos

prer;os, listar produtos cadastrados e realizar a exclusao de itens.

Na Loja Virtual sera praticada a venda por interesse, cnde 0 fa S8 cad astra,

seleciona as itens desejados e realiza a confirma9aO. Esses dados sao inseridos na

tabela de pedidos e fica a disposi9ao do usuario, para posterior cantata.

o interessado realiza a cad astra na Loja Virtual, a cadastro e um requisito

obrigatorio para 0 envio de pedidos, sendo necessario 0 preenchimento de todos os

campos. 0 usuario possui na area administrativa, um campo denominado

Interessados, onde e passive I realizar a manuten9ao e consulta dos interessados

cadastrados.

o usuario podera inserir e atualizar as campos Discografia e Biografia, que

contem as discos com as letras de suas musicas e a hist6ria do artista,

respectivamente.
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FIGURA 02 - PAINEL DE CONTROLE DO USUARIO



5.1 CADASTRO DE USUARIOS
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Na rotina de novo usuario 0 administrador pod era inserir novos usuarios.

Cad a usuario ten! 0 perfil administrador do sistema.

o cadastro de um novo usuario chama a func;ao insere usuario, a qual insere

na tabela usuario as registros solicitados no cadastro: nome, login, func;:ao, e-mail e

senha, 0 unico campo naD obrigat6rio e a func;ao. 0 cadastro de usuario verifica se a

senha passu; entre 6 e 8 digitos e se a login escolhido jil nao existe no banco de

dados.

FIGURA 03 - CADASTRO DE USUARIO

5.2 AUTENTICA~Ao DO ACESSO

Urn link na pagina inicial encaminha a usua.rio para uma area restrita do 5itio,

onde a usuario se autentica e acessa a area do Gerenciador.

A autenticac;:ao do usuiuio realiza uma consulta Sal na tabela usuario e

libera ou restringe 0 acesso ao conteudo do Gerenciador.

FIGURA 04 - AUTENTICA<;:AO DE ACESSO
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5.3 ATUALlZA9Ao DA AGENDA

o usuario administrador realiza insen;;oes na agenda, pode listar 0 conteudo

cadastrado e realizar exclusoes. As informac;oes da agenda sao atualizadas na

tabela Agenda.

FIGURA 05 - ATUALlZAC;:Ao DA AGENDA

5.4 ATUALlZA9AO DOS PRODUTOS

A fun9ao atualiza produtos e responsavel pela atualiza9ao da tabela

Produto. Atraves desta funyao e passivel realizar exclusao, inserc;ao e a listagem

dos produtos.

FIGURA 06 - ATUALlZAC;:AO DOS PRODUTOS
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5.5 ATUALlZAc,:AO DA DISCOGRAFIA

A atualizac;ao da discografia e realizada em urn arquivo de texte, as

inser90es sao realizadas com comandos PHP, que atualizam diretamente 0 arquivo

de informa~i'iesda discografia. 0 administrador pode editar 0 contetldo e realizar

exclusaode dados.

Para esta fun~ao e para a atualiza~aa da biografia naa fai utilizada a

armazenamento em MYSQL, tendo em vista 0 grande volume de informa96es que

seriam geradas nessas tabelas.

FIGURA 07 - ATUALIZACAO DA DISCOGRAFIA

5.6 ATUALlZAc,:AO DA BIOGRAFIA

Como ocorre na discografia, as atualizac;oes da biografia sao armazenadas

em arquivo de textc. 0 administrador realiza insen;:6es, listagem e atualizac;6es

neste conteudo.

FIGURA 08 - ATUALIZACAO DA BIOGRAFIA
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5.7 VERIFICAt;:AO DE PEDIDOS

A fun9ao de verifica9ao de pedidos, acessada pelo administrador, realiza

consultas na tabela pedido, interessados e prod uta. E atraves desta rotina que 0

administrador lista pedidos com as informac;6es dos produtos, usuario que realizou a

compra e, acessa os dad os do comprador, como endere90, telefone e-mail.

Sao esses dados utilizados pelo administrador para 0 contata com 0

comprador.

FIGURA 09 - VERIFICACAo DE PEDIDOS
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5.8 ACESSO AO CONTEUDO

o usuario comum realiza consultas ao sitio. As informac;oes da agenda e

produtos sao realizadas nas respectivas tabelas, 0 aceSSD a discografia e biografia e
realizado em arquivos de textc.

o usuario comum naD necessita de autenticac;:ao para 0 acesso. A funyao

fazer consulta atraves de comando PHP realiza 0 acessa aos conteudos e exibe ao

usuario em HTML, diretamente no navegador.

FIGURA 10 - CONSULTA DADOS DISPONivEIS

5.9 CADASTRO DE INTERESSADOS

Na rotina de inserC;03o de interessados 0 fa, ao acessar a Loja Virtual, realiza

o cadastro para efetivar a confirmac;ao do pedido.

o cadastro de urn novo interessado chama a func;ao que insere na tabela

Interessado 0 nome, login, enderec;o, e-mail e senha. A func;ao verifica se todos os

campos foram preenchidos, se 0 novo login jil nao est!! cadastrado no banco e se a

senha possui entre 6 e 8 digitos.
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FIGURA 11 - CADASTRO DE INTERESSADOS

5.10 AUTENTICA<;:Ao DO INTERESSADO

Para interessado ao confirmar 0 pedido e necessaria realizar a autentica<;:ao.

Os dados do interessado sao carregadas na sessao.

A autentica9ao do interessado realiza urna consulta SOL, na tabela

Interessado e libera au restringe 0 acesso do fa na loja virtual.

FIGURA 12 - AUTENTICAi;AO DO INTERESSADO



5.11 REALlZA<;Ao DE PEDIDOS
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o visitante podera realizar compras no 5itio, no campo pedidos 0 usuiuio

pode selecionar as produtos e S8 cadastrar com dad os nome, enderet;:o, telefone e

e~mail.Esses dados ficam armazenados na tabela interessados. Os pedidos sao

armazenados na tabela pedidos.

A fun,ao realiza pedido gera uma consulta com comandos SOL na tabela

produtos para lis tar ao usuario as produtos disponiveis no estoque, para apes a

confirma,ao inserir os dados do pedido nas tabelas interessados e pedidos,

respectivamente.

FIGURA 13 - GERAR PEDIDOS
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6 DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS

Com base nos diagramas de fluxa de dadas e na especifica,aa do prajeta,

foi desenvolvido e diagrama de entidades e relacionamentos, apresentado nas

Figura 11 e 12, ja no nivel de normaliza,ao utilizado na lase de implementa,ao.

* I DATAS II SHOWS

* I BIOGRAFIA I
11

I

I IUSUARIO I PRODUTOS II I

11
I CIFRAS II

* I DAD OS IL ARTisTICOS

FIGURA 14 - ENTIDADES E RELACIONAMENTO - USUARIO
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FIGURA 15 - ENTIDADES E RELACIONAMENTO - INTERESSADO
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7 CARACTERisTICAS DO BANCO DE DAD OS

As tabelas utilizadas foram no desenvolvimento deste prot6tipo foram:

• Usuario

1 CokMnnNIlme Datalype ~Sl~ :III' Flags Defau/lVaIo.Ie C""""""
Co(tUsuerio :0 INTEGEA 0/ 0/ D U~lSIGNED o ZEROFILL II!!J

1 <> NCIITU:!_U$U~fio (, VAACHAR(50) 0/ :..J BINARY

<> C",go_Usuatio o VARCHAA(SOJ 0/ o BINARY

I Q Emai_Usuatio o VARCHAR(50) 0/ U BINARY
<> SerWJ_Usuario ¢. VAACHAA(8) 0/ ~ BINARY
<> login_U$uario ¢ VARCHAAI12] :..J BINARY

FIGURA 16 - TABELA USUARIO

• Interessado

Column Name Datatype ~l ~'O A.., DefauMVaIue C~,.,..
Co(tinterenado J> INTEGER 0/ 0/ U UNSIGNED :..J ZEAOALL "'"<> NomeJntereu. (;, VARCHAAI1 OO) ~ BINARY "'"~ Endereco C. VARCHAR(l (0) [j BINARY "'"<> CEP (;. VARCHAAt50) :=J BIHARY liZ!!

o Cid<tde & VARCHMI50) U BINARY "'"(,I Estlldo (.. VAACHAA(50) CI BINARY "'"v email " VARCHAAt50) o BINARY "'"<> LoginJntereu .. 0. VARCHAAt50) U BIHARY "'"I <I Senh~Jnleres., (.. VAACHAA(8) [j BINARY om

FIGURA 17 - TABELA INTERESSADO
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· Agenda

\C~_~::to Oatatype ::1k ~,a ''''', Del~ftValue Commeol
:0 INTEGER ./ ./ o U~ISIGNED o ZEROFILL lIm

<> Nome_EvfflO o VARCHAR(30) ;.J BINARY "'"0, De$cricao_Elfe ... o VARCHAR(l00) ::J BIHARY lIm

1<> Endereco_Eve .. L~ VAACHAA(50) [J BINARY
"""<> Cidade_Evento 6 VAACHARI501 [J BINARY lIm

v Estado_Evento <> VARCHAR(50) U BINARY lIm

<> Data_Ev!fllo -8 DATE em

FIGURA 18 - TABELAAGENDA

· Biografia

~
CokJmn Name Datatype ~, ~o FI&gs Def~IAV.we COlTll'J'l!nI

Cod_Artigo :b INTEGER ./ ./ [J UNSIGNED U ZEROFILL lIm

o Nome_A1tigo <> VARCHAA(50) :..J BINARY am
<> Teido_Artigo <> VARCHAR{10c00l o BINARY It':!J

FIGURA 19 - TABELA BIOGRAFIA

· Dados_Artisticos

Column Name Datatype ~~fi:l:IO FI&gs DefaullValue COml'l'\ent

COltAitigo J:> INTEGER ./ ./ [J UNSIGNED [J ZEAOF1U em
':J Nome_Artigo ¢. VAACHARI50) :..J BINARY em
<> TeKlo_Attigo o VARCHAR(2OIXXl) U BINARY "'"
FIGURA 20 - TABELA DADOS ARTisTICOS

· Pedidos

Column ~I,yne Datatype ~, ~10 FIoo' DeiaolViJue Com""'"
CocLPedido :.0 INTEGER ./ ./ U UNSIGNED [J ZEAORLL am

<> CodJntefenado 1> INTEGER ::l UNSIGNED ~ Z£AOflll am
<> Oado$_pedido ¢. VAACHAR(500) U BINARY Illm

<> Data_Pedido -3 DATE Illm

FIGURA 21 - TABELA PEDIDOS
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• Produtos

Cod)'ToO.Ilo
~L ~10 FIag$

./ 0 UtISIGtlEO U ZEADFlLl
DeldVaIue

"""10 Norne]rod.;:o
<) V<'lIoI_ProdU:o
<) OlWllidade_ProdU:o
o Decricao_Produto

<> l",*m_PDT

O"'at)'PC!

'J> INTEGER

" VAACHAA(SOIo CHAR(1Sj
.:b INTEGER
<> VARCHARI2000j
6 VARCHARI""I

!...J BIHARY Ii:!:!]

o BltlAAY U ASCII U UNICODE rn:m
o UNSIGNED 0 ZEAOFlll It!J]
~ Blt1ARY
o BINARY

FIGURA 22 - TABELA PRODUTOS

• Pedidojtem

r--- - - - - ----::::-=
Colurm Name Oatatype

Cc)(tpe<fidojtem .:0 INTEGER

~ Cod_pecido J.:, BIG1NT(20)

<> Coctptoruto .J> BIGINT(20)

! <> quanlidade 1> INTEGER

~31L ~fO 'lag, OelaultVakJe Comme'"
./ ./ D UNSIGNED o ZEROFILL Ill!:!J

!..J UNSIG~IED o 2£ROFllL em
[J UNSIGNED U Z£ROFllL

"""[J UNSIGNED o ZEROFILL Ill!:!J

FIGURA 23 - TABELA PEDIDO_ITEM
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8 CONCLUSAO

Este prot6tipo teve par objetivo criar urn sistema de divulga~ao para artistas

e pequenas band as, par meio de uma ferramenta em que a proprio usw3rio possa

realizar atualizal!(oes no conteudo disponihilizado ao seu fa, sem necessaria mente

contar com 0 serviyo de urn profissional. Proporcionando, dessa forma, urn cantata

mais atrativo ao fa e a possihilidade de disponibilizar ao interessado a negociac;c3o

de produtos exclusivos, que normalmente naD seriam encontrados a venda nas

lojas.

Para a realizac;ao deste projeto fo; passivel aplicar conhecimentos de

engenharia de software, banco de dados, gestao de projetos, programa<;ao entre

Qutras disciplinas.

Na fase de apresenta~ao do projeto foi nitido a importancia do levantamento

de requisitos e dos testes com usuario, ja que alterac;oes nos tratamentos de erro

precisaram ser implementados. Nesta fase foi feita a revisao do projeto, onde foi

posslvel verificar quais pontos nao foram atendidos, sendo necessario a realizac;ao

de correc;oes.

De maneira geral, foi possivel chegar ao resultado esperado, jil: que 0

objetivo estava centralizado na administrac;c3o do silio. Uma administrac;c3o simples e

com percepC;<3o de que 0 usuario final nem sempre possui um grande conhecimento

de informatica e, tornar a administraC;<3o simples era muito importante.

Como uma melhoria ao projeto, podera ser implementado, no futuro, uma

automac;ao maior na loja virtual com a possibilidade de usuarios cadastrados

receberem informa~6es de atualiza~ao do conteudo e do status de eventuais
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pedidos, par e-mail, de forma automatica. Outra melhoria seria a implementay80 de

urn forum para discussao entre os fas.
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1 INSTALA~Ao DOS COMPONENTES

Este manual contem os passos para instalayao e configurayao do PHP5,

MySQL5 e Apache 2.2, em um mesmo equipamento com Windows 98 ou Windows

XP.

Os arquivDs referenciados neste documento estao disponiveis no CD de

conclusao do Projeto. Os arquivos de instala9ao dos componentes esta.o na pasta

INST do CD, e os arquivos do programa estao na pasta TCC, do CD.

1.1 INSTALA<;:Ao DO PHP

• Copiar a pasta PHP da pasta INST, do CD, para a raiz do diret6rio C:I.

1.2 INSTALA<;:Ao DO MYSQL

• Executar a instalayao do MySQL (arquivo MySQL_5.exe, da pasta INST, do

CD).

Ajanela (FIGURA 1) sera exibida

o Clicar em Next



Welcome to the 8e1\4l Wizard for MVSQL
Se1'verS.O

TheSet\.tl'M::ard •.••iat •••MySQLSer_S.O,t!&,y...eS.O.27
cn'fOU'~~.Ta<ontruo.r;kkHe.t.

MYS~
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FIGURA 01 -INSTALAi;AO MYSQL - CONFIRMAi;AO 1

• A tela (FIGURA 2) sera exibida

o Selecione a oP9ao Complete

o Clique em Next

Setup Type

O-~~\.tItyOe~~tsut~'fOUne-eds.

FIGURA 02 -INSTALAi;AO MYSQL - CONFIRMAi;AO 2



• A janela (FIGURA 3) sera exibida

o Clique em Install

lI.eadylolnstnltheP'oo'am

TI>e_4fdis,~<>dytQ~,""tllt!.t~.

JfYOO"rito'eV>e'l'lQlo;h.wlQetl'rfclyoumtalat.>on~.dd<Ikrl..Odcar.:",to
euthe....,a<d.

Dest~U'lFokier:

C'\AI<)hosdeproganus\J'ly5Ql\MySQlServeoS.O\
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FIGURA 03 -INSTALAC;:AO MYSOL - CONFIRMAC;:Ao 3

• A janela (FIGURA 4) sera exibida.

o Selecione a OP980 Skip Sign-Up e clique em Next

MySQl.<:IImSlgn·Up

CtUl."'Qar.ew4((oo.#\t

r. Cn:4I.e. f>C'IIfr~ MySQLCDm iKcount

IfyoodQrdyeiNveaMySQL.,om...:,OU"IC,~cI~
ortO'land(OIIlieteth!lloeo....nott.~steps.WIll''"''"''J:Itr.
wdnot:workiYOU'PI'D~ysetve\'iSO.-lQaDu ••••••d

r logintoMySQl,..com

5el«tttisOPtoont)'OOl!Jteadytm<eaMy5QL.CDmlllCco.rt.
~~YOU'b1nWOfJMtalbelow.

EJn.!iI.,.tdr~$:

FIGURA 04 -INSTALAc;:AO MYSOL - CONFIRMAC;:Ao 4



• A janela (FIGURA 5) sera exibida.
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Wizard completed

o Marque a oP9ao Configure the MySQL SeNer now e clique em Finish

Set~hasfnsh!!odilsl.~MrSCt5er_5.0.Od~to
exlthe wizaod.

P'Conf\outetneMySQls.:.vernow
UsetN!;OPlICfltooenerate •• ~HySQlconriQ
fIIe,SdupaW.-.:lows:SIlIvice'OJ'JIlinQonade\kIltPdPOlt
ondtoSdtl'1ol~_dtOtthe,~ol(u ••rt.

M!dS~

FIGURA 05 -INSTALA9AO MYSQL - CONFIRMA9Ao 5

• A tela (FIGURA 6) sera exibida.

o Clique em Next

Wekome to the MySQl Server Imtanc:e
connouratlWl Wkard 1.0.8

TheCotY9-J'atooW>laod"'l}Iowyouto(~e'he
~5ef"",s.oserY ••rn.t •••••e.TDCont:n..e,(id

M!dS~

FIGURA 06 -INSTALA9AO MYSQL - CONFIRMA9AO 6



• A janel (FIGURA 7) sera exibida.
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o Selecione a OP9iio Standard Configuration e clique em Next

---~Pleaseseleda~-;--.-:-"'-_-. ---

MySQlScrverlmtDrKcConI'ioqwotlon

Corl".,..ethe~~5ef .••eI5.0 __ insCance.

FIGURA 07 -INSTALA<;Ao MYSOL - CONFIRMA<;AO 7

clique em Next.

• Na janela (FIGURA 8), selecione a OP9iio Install As Windows Service e

MySQlSc.vr:rlmtllOCeConfiqurotlon

C~etheMy$Ql5ef"etS.O$el'v ••iru.lance

r IrKiudeIlinOiredOtYinWindow~P"Tlt

•• ::t==Et&!=.!~=!:e

FIGURA 08 -INSTALA<;Ao MYSOL - CONFIRMA<;AO 8



• A tela (FIGURA 9), sera exibida.
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"123" e clique em Next.

o Marque a oP9ao Modify Security Setings, digite e confirme a senha

MnQl Serve.- In.hnc~ (goflllu,"tion

C.nitpoe the ~1ySQlServ~' 5.0 ~_ Mante.

r:;; MruWySecurilySoeHingl

• r_rCXlCP*"""",d r- fl'lte< the ICXlCpassword.

;!f!J,..ccn .....: ~R.~theP'l'S\ .••"'d

rEMblllrCXlC.KCe'I.fJomremote""llClw>es

FIGURA 09 -INSTALAC;;iiO MYSQL - CONFIRMAC;;iio 9

• Clique em Execute (FIGURA 10).

MySQlSer"et"Insl:anc:eConflQutalion

Cod"PetheMySQl~~erS.O<efVefn<l¥l(e.

Readyl0uea.<e ...

•.)Pr$WII(<<i•••.•.otWn

OWr~(onI.,.,~fole

OstartseMce

OApp/y_lrty~tl~

d

FIGURA 10 -INSTALAC;;iiO MYSQL - CONFIRMACiiO 10
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• Clique em Finish (FIGURA 11), para finalizar a instala~ao.

MySQl Server Imtance Configuoatlon

Codilpetne~ ~o:< 5.0..,.."", r>St1lOC~.

~ l'Iepo1'e~ooflQUlation

'!!JWr~e[Cll"lfwdIanHe("~.,dt~ •••,,.,..ySQI.'tI\)SQls.r. ••s.o .•••y.;

<!J5tllltser..ce

~~seruty~~

C~ ••atlDnfil"cr.,..t"d.
windo_~I!rric"MrSQllnstallcd.
Soer,,;u: "_!oed ruc:c(!nfully.
~ority odlinll~ "p"Wm

"'eJ~lflnkhlt ••clMetheWlz"..d.

FIGURA 11-INSTALA<;AO MYSQL - CONFIRMA<;AO 11

1.3 INSTALAC;;AO DO APACHE

• Executar a instala~ao do Apache (arquivo APACHE_2.2.msi, na pasta INST,

do CD).

• A tela (FIGURA 12) sera exibida

o Clique em Next



welcome to U"IC Illstallation WIz ••.d for
Apache HTTPServer2.2.3

TI>e\rtsl.alalIonW\lard ••••••••~tIJ.Ap.d)eHTTP~ve<Z.Z.3011
'fOIJI(~e..To«ltt~,dd<.Ne,t.

WAANnfG:TtisPfOQr •••IsPlotec.tedbycepyr;jlt~and
rte.NllioI'laItle«ies.
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FIGURA 12 -INSTALA9AO APACHE - PASSO 1

• A tela (FIGURA 13) sera exibida.

o Selecione a opc;:ao I accept the terms in the licence agreement.

o Clique em Next.

- ----- - -- - -- ----- ---
Aptlche HTTPSerl'l!r 2 2 ImliJifilUon Wlzilrd

Llceoo.eAor ••••rm:nt

PIe"",.eadthefolowr>Qk~l1ql!'efNlntcarflf'*v.

ApaChlllIcfmSa
Ver5kln2.o.~2004

htlll:ilWwwAlPllche.org!licensesJ

1.0enniUons

ERMSANO COtlO1OONS FOR USE. REPROOUCnON,AtlO OISTRIBUTION

·Uc8nS"sh8I1meanlhelermSaI'lllCOOllltionsfo,use,lellrollu'tlon.~nll
diSlributioniisdef,nellby$ec1fons1 throughilOflhlrodocutnenl

01<l«~thet~""r.tI>e~eb\Jo:ement

Oldonatoc(~thete:lMr.thekensellQl'~

FIGURA 13 -INSTALA9AO APACHE - PASSO 2



• A janela (FIGURA 14) sera exibida.

o Clique em Next.

---- ------------------
Apaehl1 HTW SerVJ!f 2 2~ InSli1llill!PI! Vllzilrd , ~

" 0
Del.ii,ls olthe 1~lesl vefslon tan tle lound on \he ~athe Hnp seMlr prOletl page
under

hIlpJltlUml.Jp3!Mprq/

FIGURA 14 -INSTALACAO APACHE - PASSO 3
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Service -- Recommended.

• Na tela (FIGURA 15), selecione a OP9ao for All Users, on Port 80, as a

clique em Next

o Insira as informa90es (Network Domain, Server Name e E-mail) e

---- -~~--- -----
Apaehe H11P SerYl!f2.2 Inslana!il," WIl<Hd

~trat""$l,.,.AOi-tu(~.Q.~CI'~t.<om):

~~.bI

0tOl(:}Users,on""'tllO.4'I ••s..~··R«~.
Oo:rlffOltheC •••~IJoIet,onPoft6OeO,...t.en~/I·"te,jM.nl.llt.

FIGURA 15 -INSTALACAO APACHE - PASSO 4



• A tela (FIGURA 16) sera exibida.

o Selecione a opcyao Custom e Clique em Next

~~ ~-
Apothe HTTP Server 2 '1 Inslollatlon Wizard

SelupType

ChoosethesetuptypetNtbe1c.uuyoJneedo.

T\'PiCaiPfOO7iYf1fe8. •••~ •••••belOSt.!led.(Hebdtuandlb~
jQf~~ •••••rdbe.m*d.)

(~..too:hpnvamf ••••tI.•esYllU•••.rtnW.eIed...-.j...nerethey
•••behl:t~IIed.Ret~for.!dv...-.::eduse's.

FIGURA 16 -INSTALA<;AO APACHE - PASSO 5

• A tela (FIGURA 17) sera exibida

o Clique em Next

o Altere 0 local de instalal'ao para a pasta C:\APACHE

Apache HTTPSerYef '1 '1 InstllUatlon WIZilrd

(ustomSdup

SeIett thePf~¥l\fe~ •..•e'<)IOJwai;iW~ed.

The~HTTPWebSe<~1tf
v •• soonZ.2

n",feat\.lereqo..nl)(8on
)"OU'i'Wd';",e.ltiwlZol2
~feaa.-n~ed.~
..JIut"'e'<'~fl26MIon
YCJ<¥tw>ddtr\le.

FIGURA 17 -INSTALA<;AO APACHE - PASSO 6
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• A tela (FIGURA 18) sera exibida

o Clique em Install e aguarde a conclusao da instalagao.

------- - --- ~ - - - -
ApacheHTlPScrver 12 100tilllatlon\'/Il<lr!!

R••••dylollldaatheProgram

Th!!WlZardl5,eMylot.ell"1nst~oo

Ckk!nstaltobe9nthei"lst~.

IfYCIUwrilo'e_or~anyol'fOOfnsl;abtion'OellhQs,dd.&d.Od<CMa!ito
.~thIJ_.d.

FIGURA 18 -INSTALA<;AO APACHE - PAS SO 7

• A tela (FIGURA 19) sera exibida

o Clique em Finish, para finalizar a instalac;8o.

InstaUatiofl WI%iJrd Completed

Thel"sV.""oonw.:",dh~ssoxce5sfoAy"~aledApecho:Hrrp
Se<_2.2.3.OckF~toeOllhe"'l/IJd

FIGURA 19 -INSTALA<;AO APACHE - PAS SO 8
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2 CONFIGURA<;Ao

• Copie 0 arquivo php5ts.dll da pasta C:IPHP, para a pasta C:IWindows

• Copie 0 arquivo limysql.dll da pasta C:IPHP. para a pasta C:IWindows. Essa

dll e a responsavel pelo funcionamento do MySQL no PHP.

• Na pasta do PHP (C:IPHP ), copiar 0 arquivo php.ini-dist para a pasta

C:iWINDOWS

• Renomear 0 arquivo php.ini-dist que esta na pasta C:iWINDOWS para

php.ini

• Abrir 0 arquivo php.ini, com BlaeD de Notas, e acrescentar 0 path das

extensions do PHP: c:/php/extensions (FIGURA 20)

i:J php. ini - 810co de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

; Directory in which the loadable extensions
extensi on_di r = "c:/php/extensi ons"

FIGURA20 - CONFIGURA<;AODO PHP - PHP.INI

• Editar. com 0 Bloco de Notas, 0 arquivo de configura9ao do Apache

(C:\ApacheIConflhttpd.conf).

o Localizar a linha ScriptAlias (FIGURA 21) e adicione as linhas:

ScriptAlias /phpl "c:/phpl"

AddType application/x-httpd-php .php

Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
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l:i httpd.conf· Bloco de notas
ArQuivo Edil&' fOf~tbf Exlb'r Aiudb

If
# S'l'iptAlias; This (omro's which dit"ec~or;es
; 5C";ptAliases are essenti.ally the same as .A1·
, documentS in the realname directory are trea'
t ,"un by the server when requested ra.ther than
# The same rules .about trailing "/" a.pply to S'
# AlidS.
;;

~~~1~~~11:~j~g~/b!,~{/~~j~p'Che/c9i -bini"
AdcIType ~pplic.tion/x-~ttPd-PhP .php
Action ~pplic.tion/x-httpd-php "/php/php. exe"l

FIGURA 21 - CONFIGURACAO DO PHP - HTIPD.CONF

• Na linha DocumentRoot, do httpd.conf, e configurado 0 caminho das paginas

armazenadas, par padrao em C:lapachelhldocsl

• Localize a linha Directorylndex (FIGURA 22) e insira:

index.php index.phtml

I~httpd.conf· Bloco d. notas
"'''Jiva Ed,t •• Fo<ma-t-.,-u':'">t<-, -A-;.>:f""'.---------

~ DirectoryIndex: Name of the file or files to USe
rt directory index. sepal'ate Inu"tiple entries with
It
< I fModu 1e mod_d; r _c>

oirectorylndex index.html index.php index.phtmll
"II fHOciul e>

FIGURA 22 - CONFIGURACAO DO PHP - HTIPD.CONF

• Salvar e fechar 0 arquivo httpd.conf
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3 UTILIZANDO 0 AMBIENTE

• Apos realizar a instalaltao e configura~ao, copiar a pasta Tee, da pasta

AROIPHP, do CD para C:IApachelhtdocsl.

• Copiar a pasta TCC, pasta ARQlMySOL, do CD, para pasta C:lArquivos de

ProgramaslMySOL Server 5.0ldatal

• Reiniciar 0 computador

• Acessar, no navegador, 0 endereyo htlo:IILocaIHosUtcc/index.html
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APENDICE II
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MANUAL DO USUARIO
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1 ABERTURA

Para 0 acesso ao sistema, no navegador, digite 0 endereyo

http://localhosUtcc/index.htm a tela de abertura sera carregada (FIGURA 01).

FIGURA 01 - TELA INICIAL

No menu superior (FIGURA 02), estao localizados os icones de acesso a
area publica do 5itio, dedicada ao visitante, nele 0 fa pod era acessar 0 conteudo

disponibilizado pelo artista.

FIGURA 02 - MENU DO INTERESSADO

http://localhosUtcc/index.htm
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2 ACESSO AO SISTEMA

• Clique no ieone para aeesso ao Sistema Restrito (FIGURA 03) loealizado no

canto inferior esquerdo, da tela.

FIGURA 03 - ACESSO AO SISTEMA

Sera solicitado 0 usuar;o e senha para autenticay80, 0 usuario inicial e

Administrador senha 12345678. (FIGURA 04)

FIGURA 04 - AUTENTICACAO DO USUARIO
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• A tela do Painel de Controle sera carregada (FIGURA 05)

FIGURA 05 - PAINEL DE CONTROLE

3 MENU USUARIO

3.1 CADASTRO DE USUARIO

• Para cadastrar novo usuario, clique no menu Usuario em Novo, no Painel de

Contrale, a tela Cadastro de Usuario sera carregada (FIGURA 06).

• Os dados necessarios sao:

o Nome usuario (obrigatorio)

o Login (obrigat6rio)

o Senha (obrigat6rio) - deve ter de 6 a 8 digitos

o Cargo

o E-mail (obrigat6rio)

• Preencha os dados solicitados e clique em Enviar, para efetivar 0 cadastr~.
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FIGURA 06 - CADASTRO DE USUARIO

3.2 ADMINSTRANDO USUARIOS CADASTRADOS

• Para Listar as usuarios cadastrados clique no menu Usuario em Listar. Sera

carregada a tela (FIGURA 07). Clique em:

o Alterar, para alterar usuarios cadastrados.

o Excluir, para excluir a usuiuio.

FIGURA 07 - MANUTEN!;AO DOS USUARIOS CADASTRADOS
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4 MENU AGENDA

4.1 CADASTRO NA AGENDA

• Clique no menu Agenda em Novo, a tela (FIGURA 08) sera carregada, insira:

o Nome do evento

o Endere,o

o Cidade

o Estado

o Data do Evento - Nao e permitido a insen;:ao de dais eventos para 0

mesmo dia

o Oescriyao

• Clique em Enviar para cadastrar 0 novo evento

FIGURA 08 - AGENDA



63

4.2 ADMINISTRANDO A AGENDA

• Clique no menu Agenda em Listar. Sera carregada a tela com as eventos

cadastrados (FIGURA 09).

o Clique em apagar, para excluir 0 evento cadastrado

FIGURA 09 - LISTA DA AGENDA

5 MENU PRODUTOS

5.1 CADASTRO DE NOVO PRODUTO

• Para cadastrar novo produto, clique no menu Produtos em Novo, no Painel

de Controle. A tela de Inserl'ao de Produto sera carregada (FIGURA 10).

Insira:

o Nome do produto

o Imagem do produto - Clique em Procurar, para selecionar a imagem.

o Valor - Exemplo: R$ 20,00

o Quantidade em estoque

o Descril'ao

• Clique em Enviar, para efetivar 0 cadastr~.
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FIGURA 10 - CADASTRO DE PRODUTOS

5.2 ADMINISTRANDO PRODUTOS CADASTRADOS

• No menu Produtos, clique em Listar, a tela com as produtos cadastrados sera

carregada (FIGURA 11). Clique:

o Alterar, para modificar dados do produto cadastrado

o Excluir, para apagar 0 produto cadastrado

FIGURA 11 - LlSTA PRODUTOS
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6 MENU DADOS ARTisTIC OS

6.1 CADASTRO DE DADOS ARTisTICOS

• No menu Dados Artisticos, clique em Novo, a tela de insergao de dados sera

carregada (FIGURA 12).

• Insira os dados solicitados e clique em Enviar.

FIGURA 12 - CADASTRO DADOS ARTISTICOS

6.2 ADMINISTRANDO OS DADOS ARTisTICOS

• No menu Dados Artisticos, clique em Listar, a tela com os artigos

cadastrados sera carregada (FIGURA 13).

• Para excluir urn artigo cadastrado clique em Excluir
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FIGURA 13 - LlSTA DADOS ARTISTICOS

7 MENU BIOGRAFIA

7.1 CADASTRO DA BIOGRAFIA

• No menu Biografia, clique em Novo, a tela de inserc;ao de Biografia sera

carregada (FIGURA 14).

• Insira as dados solicitados e clique em Enviar .

.'

FIGURA 14 -INSER<;Ao BIOGRAFIA
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7.2 ADMINISTRANDO A BIOGRAFIA

• No menu Biografia, clique em Listar, a tela com as artigos cadastrados sera

carregada (FIIGURA 15)

• Clique em apagar para excluir urn artigo cadastrado

FIGURA 15 - LlSTA BIOGRAFIA

8 ADMINISTRANDO PEDIDOS

• No menu Pedidos, clique em Listar, a tela de pedidos sera carregada

(FIGURA 16). Os dados que comp6em um pedido sao:

o Numero do pedido

o Data

o Nome do Interessado

o Quantidade e prod uta

• Clique em aprovar para confirmar 0 pedido

• Clique em rejeitar para excluir pedido



FIGURA 16 - PEDIDOS

9 ADMINISTRANDO DISCOGRAFIA

• No menu Discografia clique em:

o Novo Album para inserir urn novo disco

o Nova Cifra para inser9ao de nova cifra (FIGURA 18)

FIGURA 18 - CADASTRO DE CIFRAS

68
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10 ADMINISTRANDO INTERESSADOS

• No menu Interessados, clique em Listar, a tela com as interessados

cadastrados sera carregada (FIGURA 19)

• Os campos do interessado sao:

o C6digo

o Enderel'o

o CEP

o Cidade

o UF

o E-mail

• Para excluir um usuario cadastrado clique em apagar

FIGURA 19 - LlSTA INTERESSADOS


