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RESUMO

I I

Este trabalho visa a desenvolvimento de urn sistema de contrale as
emprestimos do setor de Audio e Video da Universidade Tuiuti do Parana para
plataforma WEB, permitindo acesso aDs funcionarios do setor e professores. A ideia
desse sistema surgiu da identific8C;:ElO de problemas na SitU8yc3.0 atual do setor, que
realiza as emprestimos e controles atraves de notas, telefone e e-mail, 0 que, devido
a restric;:oes de horario ou do proprio pessoal envolvido, acabam perdendo a garantia
da informacyc3o. Para a concretiza9ao desse sistema, serao utilizados programas de
desenvolvimento, analise e armazenamento de dados que sao, respectivamente, a
Web Developer, JUDE e SOL Express. Programas que foram escolhidos por se
mostrarem aptos a atender as necessidades dos desenvolvedores, ja que os
mesmos foram estudados durante as disciplinas do curso de Tecnologia em
Informatica. 0 embasamento metodol6gico sera feito nas normas do RUP, tambem
amplamente estudado nas disciplinas de Engenharia de Software e bastante
adequado aos metodos de programayao aplicados pelos desenvolvedores, 0 que
torna a produyao desse sistema mais eficiente. Ao termino do desenvolvimento,
espera-se comprovar que a aplicayao dos recursos aprendidos no curso e com as
ferramentas apropriadas, seria possivel a implantayao pratica do sistema, que
poderia tambem, de acordo com as tecnicas de engenharia de software ser
melhorado (updates) au adaptado a outro sistema com mesmas fungoes.

Palavras-chave: sistema de controle; Audio e Video; plataforma WEB; RUP;
desenvolvimento.
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INTRODUCAo

Atualmente percebe-se que existe uma tendencia crescente em institui96es

academicas para a melhoria do ensina, tornando-o mais dinamico e, par que nao,

mais atraente aDs alunos. Para este fim, urn dos metodos mais comuns, e 0 de

utilizac;ao de materiais multimidia (som e/au imagem) para atrair a atenc;ao e obter

melhores resultados em aulas.

A Universidade Tuiuti do Parana faz parte da lista de institui,oes que

disponibilizam esse recurso aDs seus professores e alunos com 0 setor de Audio e

Video, que contrala as solicitac;:oes de recursos dos professores e a preparac;ao

desses equipamentos nas salas selecionadas, sendo que; para cad a campus existe

uma unica sala central de contrale com dais turnos de funcionfuios sendo urn para 0

horario matinal e 0 segundo para garantir a tarde e noite.

a setor de Audio e Video atualmente utiliza um sistema para reserva e

alocav<3o de seus equipamentos em grande parte de forma verbal, tornando a

garantia e seguranva de informav<3o ou mudanvas a respeito de prazos ou situavoes

de emprestimo quase nulas. Outra forma de comunicav<3o entre funcionarios do

setor e professores e por e-mail, sendo esse 0 recurso mais proximo da era

informatizada, porem, a mesma tambem nae garante seguran,a e velocidade para

as informavoes.

Com base na situav<3o verificada e confirmada por meio das entrevistas e

contatos com pessoal relacionado, foi proposta a criav<3o de um sistema que ajude

nas deficiencias do setar, fazendo com que os professores e funcionarios da area

ten ham uma comunicav<3o atraves de plataforma web. Com isso, sera possivel

verificar situa9ao de equipamentos, datas possiveis de emprestimos e ate mesmo

solicitar mudan,as nas informa,oes em qualquer computador conectado a internet.
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A seg~ir, estao descritos as conceitos da metodologia e tambem as

ferramentas que foram utilizadas na realizayao do projeto.

2 ESTUDO CONCEITUAL

2.1 METODOLOGIA UTILIZADA

Para 0 desenvalvimenta deste prajeta fai utilizada a RUP (Rational Unified

Process, criado pela Rational Software Corporation) par se tratar da metodologia

trabalhada durante as disciplina de analise de sistemas e engenharia de software.

Esta metodolagia utiliza a abordagem da arienta~ao a objetos em sua

concep~ao, explorando integralmente as capacidades do padrao UML (Unified

Modeling Language).

o RUP esta fundamentada em tres principios basicos: orienta~ao a caso de

usa, arquitetura e itera98.o, onde a arquitetura prove a estrutura para guiar 0

desenvolvimento do sistema em itera~iles, enquanto os casos de uso definem as

metas e conduzem 0 trabalha de cada itera~ao.

Suas {ases de desenvolvimento naD seguem as pad roes normais

(planejamento, levantamento de requisitos. analise, projeto, implementayao e

testes), sendo estes definidos de forma mais generica como etapas concep~ao,

elaborayao, construyao e transiyao, que sao descritos a seguir.



Nesta etapa, sera realizado 0 planejamento do projeto quando, com a ajuda

da parte usuinia do sistema par meio das entrevistas, pade-se verificar as

necessidades e as limita90es para 0 sistema.

Com as resultados obtidos nessa fase, tambem S8 tarnam possiveis a

criagao do diagrama de casa de usa do sistema.

2.1.1 Concep98o

Etapa para realiza980 de uma analise mais detalhada do projeto, na qual

mesma com 0 intuito de criar uma arquitetura salida para 0 desenvolvimento, ainda

serao aceitas modific890es, permitindo assim reduzir as riscos e preyer problemas.

2.1.2 Elabora98o

2.1.3 Constru98o

Elabora98o do produto completo, sendo este leito de lorma iterativa e

incremental, au seja, divide 0 projeto em mini-projetos au pOfgoes menores de urn

projeto.



2.1.4 Transi9ao

Disponibilizayao do produto para a comunidade uswiria, quando, ap6s a

utilizac;ao do projeto, serao feitas novas considerac;oes a respeito do mesma,

fazendo assim uma demand a por atualizac;6es do projeto, buscando correc;ao de

problemas au conc1uir alguma caracteristica que tenha side desprezada nas

primeiras fases do desenvolvimento, assim criando urn aperieic;oamento do projeto,

chegando a uma versao final.

2.2 FERRAMENTAS

Com base no estudo preliminar dos procedimentos e das necessidades que

o setor apresenta, 0 software a ser desenvolvido utilizara 0 Microsoft Web

Developer, um ambiente de desenvolvimento gratuito da Microsoft para a criayao de

aplicayoes web utilizando a linguagem ASP.NET. Nesta versao, ele possui incluso 0

Framework 2.0.NET, uma estrutura de suporte em que um software pode ser

desenvolvido com seguranya. Por se tratar de um ambiente gerenciado, e executado

com bibliotecas de c6digos, programas de apoio e linguagem de scripts.

o Web Developer tambem foi escolhido para os fins de codificayao do

sistema devido ao fato de que suas linguagens de base (ASP, C++ e C#) foram

estudadas amplamente dentro das disciplinas de Programayao e Engenharia de

Software.
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FIGURA 1 - SCREENSHOT DO WEB DEVELOPER DURANTE 0
DESENVOLVIMENTO DE CODIGO E TELAS DO SISTEMA

Para a desenvolvimento da base de dad as, foi utilizada a ferramenta Sal

Express 2005. tambem distribuido gratuitamente pela Microsoft. Essa ferramenta

especifica do software foi escolhida por ser uma versao bastante robusta e muito

aclamada devido ao nivel de seguran9a e garantia de integridade das informa~6es.

Tambem possui uma interface bastante pratica, principalmente com a inclusaa da

SQL Express Manager. que permite realizar a administra~ao do banco de dados de

forma mais eficiente par se tratar de uma interface voltada ao ambiente grafico.
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FIGURA 2 - SCREENSHOTDO JUDE DURANTE 0 DESENVOLVIMENTO DOS
DIAGRAMAS DO SISTEMA

Sera utilizado tambem 0 programa Jude (Java and UML Developer's

Enviroment), da empresa Sun Mycrosystems, para fazer todos as diagramas do

software deste projeto. Esle programa e direcionado para desenvolvimento de

projetos orientados a objeto baseados em Java e UML.

Esta ferramenta, que tarn bam foi muito utilizada durante 0 curso de

Tecnologia em Informatica, tarn bam foi escolhida com urn comparativQ a Dutra

ferramenta popular, a VISIO da Microsoft. Nesta compara9iio, 0 Jude se mostrou

mais rapido e atendia melhor as necessidades da equipe para urn trabalho mais

eficiente.
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FIGURA 3 - SCREENSHOT DO SOL EXPRESS DURANTE 0
DESENVOLVIMENTO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA
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3 APLlCA9AO DA METODOLOGIA

Durante 0 desenvolvimento deste projeto, as etapas do RUP loram aplicadas

como esta descrito a seguir:

3.1 ESTUDO PREll MINAR

Com a ajuda dos estudos de caso, loram identificadas as necessidades que

o setor de audio e video da Universidade Tuiuti do Parana tern em abter e controlar

as informa~6esnecessarias para a realiza980 de suas atividades.

Essas inlorma,6es e dados sobre as atividades do setor que loram obtidas

serao usados como base para 0 desenvolvimento do sistema para contra Ie via web,

facilitando assim a gerencia das informa96es e contrale dos materiais do setor.

3.2 CONCEPt;:Ao

Nesta etapa fcram realizadas entrevistas com as funcionarios do setor de

audio e video e tambem preparados diagramas de case de usc para mostrar as

principais atividades do usuario e sistema.

3.2.1 Entrevista

Foram realizadas entrevistas nas datas 05 de maio de 2006 e 08 de

novembro de 2006, sendo a primeira realizada no campus Barigui da Universidade
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Tuiut; do Parana no turno da manh13 e a segunda com a equipe de funcionarios do

turno tarde/noite, tambem no campus Barigui da instituigao. Durante a entrevista,

havia sempre mais do que apenas 1 funcionario, sendo as respostas urn consenso

dos presentes no ato de entrevista.

Com as informagoes obtidas, foi passive1 verificar as maiores problemas

encontrados pelos funcionfuios na administrag80 de suas atividades e ate mesmo

colher sugest6es a respeito de aplic890es de ideias para a desenvolvimento do

sistema.

As entrevistas podem ser verificadas no Apemdice 1.

3.2.2 Diagrama de Case de Use

Os diagramas de casa de usa sao utilizados para descrever as intera90es

que a sistema deve cumprir para a usuario em questao, ajudando assim a formalizar

as fun<;:6es que 0 sistema precisa fazer.

A Figura 4 descreve as fun<;:6es basicas que a sistema tera com os usuarios.
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FIGURA 4 - DIAGRAMA DE CASa DE usa

3.3 ELABORA<;:Ao

Nesta etapa, onde se come9a a arquitetar a projeto, Icram criados as

diagramas de sequencia para dar uma ordem 16gicae delini9ao de usabilidade do

sistema.

3.3.1 Diagramas

Os diagramas mostrados a seguir foram desenvolvidos com a programa

JUDE.
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3.3.1.1 Diagramas de seqUencia

o diagrama de seqUencia e um tipo de diagrama utilizado na metodologia do

desenvolvimento para mostrar como sera feita a sequencia de processos, DU

comunica9ao, que e feita em determinadas etapas do sistema, descrevendo assim

como os grupos de objetos se comportam ao longo do tempo de determinada a9ao.

Os diagramas de seqOencia tern urn formate logieD mostrando:

•. Ator: Entidade externa que interage com 0 sistema .

•• Objetos: Retangulos que representam instancias nos processos .

•• Gate: Indicam as mensagens que sao transmitidas para dentro ou para

fora do fragmento de intera9ao .

•• Fragmento: Fragmentos de interayao como, par exemple, Loop

(Repeti9ao) entre outros.

A descri9ao dos diagramas de seqOencia encontram-se no Anexo 1.



3.3.1.2 DER (Diagrama Entidade Relacionamento)
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Para 0 desenvolvimento da base de dados desse sistema, foi utilizado 0

recurso de tecnicas de modelagem DER para a orientac;ao e estabelecimento de

projeto.

regras para mostrar 0 relacionamento entre as tabelas do banco de dados do

Com esse tipo de modelagem, tambem e passlvel uma gerencia maior a

forma agil e eficiente.

respeito de teda a base, permitindo assim atualizagoes e correg6es no banco de
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FIGURA 5 - DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAMENTO ENTRE OS CAMPOS
DA BASE DE DADOS
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QUADRO 1 TABELA DE DADOS DO DIAGRAMA ENTIDADE
RELACIONAMENTO

user

Descrh;:ao Tipo de DadoTabela

status
status - demonstra 0 estado atual do
equipamento

varchar(50) - caracteriza 0 tipo de dado que
consiste 0 campo e sua limitatyao. Nesse casa
sera passive! escrever ate 50 caracteres.

user_name - contempla a nome de
usuario do sistema

user_pass - contempla a senha
selecionada ao cadastre do usuario

email - contempla 0 email escolhido
para cantata com 0 usuario
cadastrado

telefone - identificacao de numero
de telefone do usuario cadastrado

endereco - identificacao de
enderet;o cadastrado perc cliente

status - demonstra a situ8yaO ou !ipo
de usuario cadastrado para 0
sistema

varchar(15) - caracteriza 0 tipo de dado que
consiste 0 campo e sua limita9aO. Nesse caso
sera posslve! escrever ale 15 caracleres.

varchar(8) - caracteriza 0 tipo de dado que
consiste a campo e sua timi!ayaa. Nesse casoa
sera possivel escrever ate 8 caracleres

varchar(20) - caracteriza 0 tipa de dado que
cansiste 0 campo e sua timitar;:ao. Nesse casa
sera passlvel escrever ate 20 caracteres.

varchar(9) - caracleriza 0 tfpo de dado que
consiste 0 campo e sua limitar;:ao. Nesse caso
sera passlvel escrever ate 9 caracteres.

varchar(30) - caracteriza 0 !ipo de dado que
consisle a campo e sua limitar;:c'io. Nesse caso
sera possivel escrever ate 30 caracteres.

varchar(4) - caracteriza a tipo de dado que
cansiste 0 campo e sua timitar;:ao. Nesse caso
sera passivel esc rever ale 4 caracteres.

!ipoJd - dado ulilizada pelo banco
para identificar;:ao

tipa

int - caracteriza 0 tipo de dado que cansiste a
campo. Neste caso consiste em urn numero
inteira.

varchar(15) - caracteriza 0 tipo de dado que
tipa - descrir;:aa de tipo de material consiste a campo e sua limitacao. Nesse casa

sera passivel escrever ate 15 caracteres.

varchar(5) - caracleriza 0 !ipo de dado que
sala_num - marca 0 numero de sala cansiste a campo e sua limitar;:ao. Nesse caso

sera passivel escrever ate 5 caracteres.

sala sala_campus - idenlifica em qual
campus esta a sala

varchar(10) - caracteriza 0 tipo de dado que
consiste a campo e sua limitacao. Nesse caso
sera posslvel escrever ate 10 caracteres.

in! - caracteriza 0 tipo de dado que consisle 0
campo. Neste caso consiste em urn numero
inteiro.

i I

sala_id - serve apenas para codificar
a sala no sistema



Continua 0 do auadro 1 Tabela de Dados do Oiaarama Entidade Relacionamento)
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Campus
campus_name - contempla 0 nome
do campus no sistema

varchar(50) - caracteriza 0 tipo de dado que
consiste 0 campo e sua limitat;:ao. Nesse caso
sera posslvel escrever ate 50 caracteres.

maUd - serve apenas para codificar
o material no sistema

mat maCname - contempla 0 nome do
material

varchar(20) - caracteriza 0 tipo de dado que
consiste 0 campo e sua limitalfflo. Nesse caso
sera passlvel escrever ate 20 caracteres,

varchar(15) - caracteriza a tipo de dado que
consiste a campo e sua Hmitacaa. Nesse caso
sera posslvel escrever ate 15 caracteres.

varchar(50) - caracteriza a lipo de dado que
consiste 0 campo e sua limitacao. Nesse caso
sera posslvel escrever ate 50 caracteres.

mat_campus - identifica a campos
onde esta localizado 0 equipamento

emp_id - serve apenas para
codificar a material no sistema

int - caracteriza a tipo de dado que consiste 0
campo. Neste caso consiste em um numero
inteiro.

emp_nome - contempla nome do
solicitanle

varchar(15) - caracteriza 0 tipo de dado que
consiste 0 campo e sua limitacao. Nesse caso
sera passlvel escrever ate 15 caracteres.

emp_campus - conlempla 0 campus
do emprestimo

emp emp_sala - conlempla a sala do
empreslimo

varchar(10) - caracleriza 0 lipo de dado que
consiste 0 campo e sua limilacao. Nesse caso
sera passlvel esc rever ate 10 caracleres.

varchar(5) - caracleriza 0 lipo de dado que
consiste 0 campo e sua limilacflo. Nesse caso
sera posslve1 escrever ale 5 caracteres.

varchar(20) - caracleriza a lipo de dado que
consiste 0 campo e sua limilacao. Nesse caso
sera posslvel escrever ate 20 caracteres.

varchar(5) - caracteriza 0 tipo de dado que
consisle 0 campo e sua limitacao. Nesse caso
sera posslvel escrever ate 5 caracleres.

datetime - caracteriza a !ipo de dado do campo.
Neste caso, sera um campo do lipo data/hora.

emp_mal- contempla nome do
material emprestado

empJiora - contempla a hora do
emprestimo

emp_data - contempla a dia de
emprestimo
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3.4 CONSTRUC;:Ao

Nesta etapa esta eontemplada a elaboragao do software propriamente dito.

utilizando as lerramentas ja deseritas. 0 Web Developer Express 2005 e 0 SQL

Express 2005.. para fazer a eodilieagao do programa e as aplieagoes do projeto,

assim como a integragao entre software final com a base de dadas.

Ao terminG desta fase, sao obtidos os c6digos do sistema e tambem S8 inicia

a elaboraC;Elodo manual para 0 usuario final.

3.5 TRANSIc;:Ao

Devida a restri90es de horarios, nao foi passive I a realizac;8.o de um teste

direto com usuarios. Porem, em descrigoes funcionais a funcionarios da area,

demonstraram reac;ao satisfat6ria aD sistema.

III
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4 MANUAL

Com a criac;ao do sistema, gera-se tambem urn documento para suporte ao

usuario final do mesma. Este manual descreve as principais func;6es e intera90es

que 0 usuario tera com 0 aplicativo.

o sistema foi feito para a utilizac;ao de dais nfveis de usuarios, porem com

alguns procedimentos basicos em comum. Par isso 0 manual tera tres divis6es, a

primeira com as atividades comuns aDs usuarios e depois 0 manual de aplicac;oes

para as professores e, no final, para as usuarios funcionarios do setor.

4.1 MANUALCOMUM

Login I I
Senha: I I
Confinnal'ao de senha: I I
E-Mail: I J
Endereco: I I
Telefone: I I

(Envie.r)~

FIGURA 6 - CADASTRO DE USUARIOS

o usuario deve preencher as campos corretamente para realizar 0 seu

cadastre no sistema. Esses dados serao a identificayao do usuario para a equipe de

funcionarios do Audio e Video e tambem servem para a localizac;:ao em caso de

problemas de informac;:ao ou entao no emprestimo dos equipamentos.
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•• LOGIN: Sera editado um nome de usuario para identifica,ao;

•• SENHA: Sera editada uma senha para 0 usuiuio para a confirma.;;ao do

nome de usuario;

•• CONFIRMACAO DE SENHA: Repete-se a senha para confirma,ao de

edic;ao da primeira;

•• E-MAIL: Informa,ao de e-mail para contato com 0 uswirio .

•• ENDERECO: Informa,ao de endere,o para contato e localiza,ao do

usuario .

•• TELEFONE: Informa,ao de telefone para contato com 0 usuario.

Login I
Passwo'-r-cd"Ir-------'--,

Voce deve togar antes de poder acessar 0 website

FIGURA 7 - TELA DE ENTRADA NO SISTEMA (LOGIN) - USUARIOS

Nela, apos 0 preenchimento correto dos campos, 0 acesso ao site e obtido e

com isso ele pode fazer as verificayoes e solicitar;oes no sistema al8m de

verificac;:6esa respeito dos equipamentos e fum;:6es do setor.



4.2 MANUAL PARA PROFESSORES
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FIGURA 8 -AGENDAMENTO DO EMPRESTIMO DO MATERIAL

de disponibilidade de material.

Nesta tela 0 professor seleciona a data para fazer a reserva au verificac;.:ao

Nome: I Fernando

Campus:1 Borigui ffil

$al·1101B ~I

Hora 1930 01
Material: 1 Retroprojetor I:!JI

FIGURA 9 - CONFIRMA<;Ao DO EMPRESTIMO

Nesta parte, 0 professor confirma, ap6s a selegao de data, 0 empnlstimo do

material, campus, sala e horario de usa do equipamento.
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Campus: I Barigui ~ I

FIGURA 10 - VERIFICA<;Ao DO EMPRESTIMO

Nesta tela 0 professor verifica as emprestimos existentes em campus e

horario escolhidos.

Login: LI ~------.JL---,
Password: Lt ~_

Voce deve togar antes de poder acessar 0 website

FIGURA 11 - TELA DE ENTRADA NO SISTEMA (LOGIN) - PROFESSORES

Nela, apos 0 preenchimento correto dos campos, 0 acesso ao site e obtido e

com isso ele pade fazer as verificag6es e solicitac;6es no sistema.

4.3 MANUAL PARA FUNCIONARIOS

Nesta tela (Figura 12), 0 funcionario verifica as op~6es de acesso a
esquerda e, quando existir 0 caso, aparecera it direita da tela a informa,ao sabre

usuarios em situac;ao de pendencia, que serao verificados a seguir.
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Nom~ E-mail T~Molle

SiMa silvia@ulp.br 3362·4582

Pedro pedro@ulp.br 3456·5212

(Vo"ar)

FIGURA 13 - AUTENTICA<;:AODO USUARIO

Quando existem usuarios pendentes, 0 funcioniuio tern aceS$O a tela de

autenticac;ao. Neste momento ele ira definir qual 0 tipo de acesso 0 usuario tera no

sistema.

o funcionario pode definir a usuario em questao como PROFESSOR au

FUNCIONARIO. Na situa,ao PENDENDO, a usuario ainda nao tem caracteristica

para acesso.

Campus L- ~

(C8d8str8r)

FIGURA 14 - CADASTRO DE CAMPUS

a funcionario pode adicionar os campi dc: instituic;ao.

mailto:silvia@ulp.br
mailto:pedro@ulp.br
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(C8od8ostr8or)

FIGURA 15- CADASTRO DE MATERIAlS DO SETOR

Nesta tela, 0 funcionario deve definir 0 tipo de material que esta cadastrando

no sistema.

No campo ID ele define urn nome de identificagao, seguindo 0 padrao do

exemplo; em TIPO deve definir 0 tipo do equipamento de acordo com as opg6es

existentes no campo e em CAMPUS seleciona 0 local onde existe 0 material.

Sala: LI ---,- ~---'

Campus: I 88oc8ocheri j ~ I
( C8od8ostr8or)

FIGURA 16 - CADASTRO DE SALA

Tela para configura\=ao de sala dentro do campus.

Tipo:1
(Cadastrar)

FIGURA 17 - CADASTRO DE TIPO DE EQUIPAMENTO



A Figura 17 mostra a tela utilizada para configura<;ao de tipo (modelo) de

material. Com iSso, S8 urn novo tipo de equipamento for adquirido, pode-s8 gerar

direto no banco do sistema urn tipo especifico para a18.

calnl'us_umne A})agal'

Bacacheri ~
Barigui (Apagar)

Mossungue ~

FIGURA 18 - EDI<;:Ao DE CAMPUS

No casa de arro na inserc;ao de dado sabre campus, 0 mesma pode sar re-

configurado par meio desta opgao no sistema.

ID
RETRO-lOOl

RETRO-1002

RETRO-1003

RETRO-1004

RETRO-2001

FIGURA 19 - EDI<;:Ao DE MATERIAlS

Assim como em Edi<;ao de Campus, se algum dado for feito de forma errada

para 0$ materiais, 0 mesma pode Sar acertado par maio desta tela.

(
"'> ,

-
)

~~.:;..:.,../I
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sala lUUn sala campus AI) agar

- barigui ~
- mossungue ~
lOlA mossungue ~
lOlA barigui ~
IOIB barigui ~
I05A barigui ~
- Bacacheri ~

FIGURA 20 - EDI<;:Ao DE SALAS

Tela para corrigir ou re-configurar dados de Sala dentro do campus.

til)O Apagar

Retroprojetor (Al;:lagar)

Som (A~agar )

FIGURA 21 - EDI<;:AO DE TIPO DE EQUIPAMENTO

Tela para corre,ao e/ou re-configura,ao de dados com respeito a Tipo de

Equipamento.
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FIGURA 22 - EDI<;:Ao DE USUARIOS

Nesta tela e dada ao fun cion aria a chance de re-editar dados de usuarios do

sistema.
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5 CONCLUSAO

Conclui-se que com esses diagramas e estudos para a situa98!O, e viavel

produzir 0 software que la9a um controle aperfei90ado do seter de audio e video e

tambem a ace'ssa as informa90es via internet pelos professores e funcionarios do

setor.

A lerramenta utilizada para 0 desenvolvimento do projeto, 0 Microsoft Visual

Web Developer 2005 Express, se mostrou bastante eliciente durante todo 0

processo de produ9ao, ja que possui uma interface bastante amigavel e tambem

func;oes praticamente completas que facilitaram e reduziram a tempo necessaria.

Fai identificado tambem que, para sua utilizac;ao e recomendavel que a

programador tenha certo nivel de conhecimento em linguagens como C# (C Sharp),

ASP e HTML, pois, em certes momentos, S8 fazem necessarios canceitos e teorias

de aplica9ao destas.

o software JUDE tambem teve grande colabora9ao para 0 desenvolvimento

do projeto, ja que se trata de um produto bastante robusto, sua tarela de gerar os

diagramas de classe, diagramas de casa de usa e diagramas de sequencia sao

facilmente aplicadas.

Alem dos diagram as, este programa tambem compila as informac;6es

obtidas e gera algumas das principais linhas de c6digo para a aplica9ao dos

mesmos. Esses c6digos saO leitos em linguagem JAVA, tornando tambem

necessaria 0 conhecimento parcial da me sma.

Devido ao tipo de desenvolvimento aplicado nesse projeto, aos recursos

obtidos durante 0 aprendizado das disciplinas de Engenharia de Software e tambem

aos conceitos de metodologia (neste caso 0 RUP), a reutiliza9iio deste software
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pode garantir a elaboragao de projetos que tenham 0 mesmo objetivQ ou ate mesmo

suprir necessidades em trechos de programas equivalentes.

Pode-se tambem elaborar, utilizando a ja citada vantagem do re-uso de

tecnicas de desenvoJvimento, modificagoes ou atualizagoes do sistema, gerando

assim novas ~ers6es mais avangadas, como par exemplo, uma capaz de gerar

reJat6rios aDs funcionarios mostrando 0 andamento de suas atividades ou nfver de

necessidade par determinado equipamento do setor, garantindo assim uma

prestar;;:ao de servic;o ainda mais eficiente DU entao criando sistemas com atividades

relacionadas as fungoes descritas para este.



32

REFERENCIAS

CONNECTIONSTRINGS.COM. SQL Server 2005.
http://www.connectionstrings.com. Acesso em 24 out 2006.

Oisponivel em

JACOBSON, I. Object-oriented software engineering. Addison-Wesley Publishing
Company, 1992.

MA, A. ASP.NET Validator Controls. Disponivel em
http://www.devhood.com/lutorials/tulorial details.aspx?tulorial id=46. Acesso em 31
ou12006.

MSDN. Data Access in ASP.NET 2.0. Disponivel em http://msdn2.microsoft.com/en_
us/library/ms379566(VS.80).aspx. Acesso em 31 ou12006.

PECK, S. Accessing SQL Server Data in C# with ADO.NET. Disponivel em:
http://www.devhood.com/lutorials/lutorial details.aspx?lutorial id=454. Acesso em
18 oul 2006.

RUMBAUGH, J. Mode/agens e projetos baseados em objetos. Sao Paulo: Campus,
1994.

http://www.connectionstrings.com.
http://www.devhood.com/lutorials/tulorial
http://msdn2.microsoft.com/en_
http://www.devhood.com/lutorials/lutorial


33

APENDICES



II

34

APENDICE 1 - ENTREVISTAS REALIZADAS

Primeira entrevista

P: A devolUl;ao e concluida quando a aula termina ou quando 0 professor da
baixa do material?

R: A devolu~ao e considerada efetuada quando a aula termina, mas a material 56 e
pego no final do period a a nao ser que seja urn material caro ai pedimos que a
professor venha nos avisar logo apas ter terminado de usar e vamos busca-Io.

P: Referente a prazos de emprestimo/devolw;ao/cancelamento, apes ter
reservado urn equipamento qual 0 prazo para cancelamento do emprestimo?
Se naD for cancelado e naD for utilizado tern algum prejuizo ou urn contrale de
atrasos?

R: Nao hoi prazos para cancelamento, nao e controlado diretamente isso. Isso
tarnbam e urn Dutro problema, pois as vezes 0$ professores mandam e-mail
requerido material as 2 da manha e nao temos como ver a nao ser de manha. lsso
causa conflitos ..

P: Qual 0 maior problema avistado no sistema utilizado atualmente?

R: Realmente e 0 prazo de cadastro, como lalado antes, nao tem um controle certo
e a professor pode vir pedir a material a qualquer hara sem confirmayao do AV.

P: Quantas pessoas teriam acesso ao programa? Cite por func;ao, exemplo:
Professores, funcionarios do Audio e Video, etc.

R: Professores e urn funcionario para verificar as requisi96es.

P: Se existir conflito entre luncionabilidade/aparencia/facilidade de manuseio.
qual teria mais prioridade?

R: De preferencia, funcionabilidade.

P: Referente a emprestimo. qual a responsabilidade assumida? 0 professor
assume responsabilidade ou e pelo funcionario que emprestou?

R: 0 professor assume a responsabilidade ao emprestar 0 material, ele assina um
termo e assim pode levar a material. 0 termo tam bern e assinado par urn dos
funcionarios.

P: Existe algum contrale para material em manutenc;ao? Como funciona?

R: Utilizamos um sistema de natas, que fica fixado em urn mural dizendo quais
materiais estao indisponiveis.
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Segunda entrevista

P: A devolu9ao e concluida quando a aula termina ou quando 0 professor da
baixa do material?

R: E considerado concluido 0 emprestimo ao termino da aula cnde, de preferencia, 0

professor informa ao setar que 0 material ja esta disponivel para ser recolhido par
urn dos funcionarios.

P: Referente a prazos de emprestimo/devolu9ao/cancelamento, apas ter
reservado urn equipamento qual 0 prazo para cancelamento do emprestimo?
Se naD for cancelado e naD for utilizado tern algum prejuizQ ou urn controle de
atrasos?

R: Nao passui nenhum prazo au controle referente a questao, sendo que os conflitos
de informac;oesque possam ser gerados geram prejuizos aos profess ores e alunos
que perdem a oportunidade de utilizar 0 material em tempo habil.

P: Qual 0 maior problema avistado no sistema utilizado atualmente?

R: Falta de comunica,ao constante entre professores e funcionarios, difrcultando 0

servic;o. Existe tambem momentos de falhas na rede, deixando 0 serviyo reduzido
para cantatas ~ia telefone ou pessoalmente por parte de professores.

P: Quantas pessoas teriam acesso ao programa? Cite por fun~ao, exemplo:
Professores, funcionarios do Audio e Video, etc.

R: Professores e funcioninios.

P: Se existir conflito entre funcionabilidade/aparencia/facilidade de manuseio,
qual teria mais prioridade?

R: Funcionabilidade.

P: Referente a emprestimo, qual a responsabilidade assumida? 0 professor
assume responsabilidade ou e pelo funcionario que emprestou?

R: 0 Professor assume a responsabilidade assinando uma nota de compromisso
que pode ser cenfirmada per qualquer um des funcionarios que estiver no ambiente.

P: Existe algum controle para material em manutenlYao? Como funciona?

R: Utilizamos um sistema de notas e mural.
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APENDICE 2 - DIAGRAMAS DE SEQUENCIA

~
fune:Funeionario"----,---!

1

1

11: Digila darlo

~
1
1

1

1

~.

1

1

1

Diagrama de Sequencia Autenticar Usuario

Contempla como sera a interac;:ao entre a Funcionario e 0 sistema durante 0

processo de autenticary<3o de usuario.



!L~ ~

*usu:Usuario
~

I
I2:Verifica auteriticacaoo

2.1: Pede dadosO

Trazdados----------

Diagrama de Sequencia Login

Contempla como sera a interac;:ao entre 0 Usuario e 0 sistema durante 0

processo de login no sistema.
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~
I
I
I

*fune ,Funcionario L-_-,.__ -,
I
I I

'Ii Insere informae esb

1 1 Abre eonexao com b

~
I
I
I
I
I

Diagrama de Sequencia Cadastrar Campus

Contempla como sera a interagao entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0

processo de cadastro de campus na base de dados do sistema,



*~prOf:Professor ~

I I
I I

1/ 8eleciona camllll.s,.

~
I
I
I

1: Process" cadas!:.ri.f

"

Q;=J
I
I
I

1.1.1: Insere dado~ I

"
k.. __ ~tE!:~ _

J - volta a Principal I1":--------
I I

I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I / I

Diagrama de Sequencia Cadastro de Emprestimo

process a de cadastro de emprestimo de material.
Contempla como sera a intera980 entre 0 Professor e a sistema durante a
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* ~ LC We .•.bS_it_e_J....J ~func'Funcionario ~ ~

1 1 11

/1, Insere informaca 01 1

1
1
1

1.1: bre conexao com

Diagrama de Sequencia Cadastro de Material

processo de cadastro de materiais para a base de dados do sistema.

Contempla como sera a interagao entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0

40
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*,usu : Usuario
I
I I
I . I1: Requer emprestll 0 0

U:P epara tela para infor

~
I
I
I

~
I
I
I
I
I

Diagrama de Sequencia Ver Emprestimo

Contempla como sera a intera~ao entre 0 Usuario e 0 sistema durante 0

processo de verifica!;(aode emprestimos efetuados.
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l: I InteJface I I yvebsite I I Banco I
fune Funcionario I I I

I I I II
[nsere informacori,.s I I1: I I

1 1 Abre conexao com bi,,[cpO I
1.1.1: [nsere dadosQ.. I

lEE - ~l~p~n.£!p~l_

~ __ ~t~n~ __ ]

I
I I

I I I

I I I I
I I II I I I

I I I II I I I
I

Diagrama de Seqiiencia Cadastro Tipo De Material

Contempla como sera a intera9c3.o entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0

processo de cadastro de campi na base de dados do sistema.
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* I Interface I I Website I I
fune Funcionario I I

I I I
I I I

1: RJquertabela de uSlLa iosO I
1.1: P epara Tela para most~demO

1 2 Abre cone".o com b"IJ. 00
••. 1.1.1: Requer dadosD I

v_'!t~n~~d~S_]
~_~~"...d~~ __ 1"-- I

I I
2: Edita dadosQ.. I I I

2.1 Abre ConexaoO I I
••. .1.1: Modifica dadoail I

k---,-e~~__]
I

Diagrama de Seqiiencia Editar Usuario

processo de edi,8o de materiais existentes na base de dad os.

Contempla como sera a interac;ao entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0

Banco
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fune

1.1: r para Tela para mos,t(agemO

1.

2: Edit. dadoso.....

Diagrama de Sequencia Editar Material

Contempla como sera a interac;ao entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0

processo de edigao de materiais existentes na base de dados.



* I Interface
rune' Funcionario '---'I __..J

I I
I I

1 Re~uertabela deu~ riosO

I I Website I I
1

I
I
I

1.1: epara Tela para mos\L,a~emO..

Diagrama de Sequencia Apagar Tipo

Contempla como sera a interaC;80 entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0

process a de exclusao de tipos de materiais existentes na base de dad as.
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Banco



* I Intenace I I Website I I
fune . Funcionario I I

I I I
I I I

1: R~quer tabela de uSlji (osO I
1.. repara Tela para mostrqjJ~mo

:Abreeonexao com bano:
1.1.1 Requer dados~ I

retorna dados _]

fE--~~~~cJr:l~-- r:;------- I

I I
2: Edita dadosO••.I I I

2.1: Abre ConexaoO •• I I
•• I

2.1.1: Motlifica dados,ill

~ __ ~t~n~ __ ]

~~~~m..2di!I~c~e~ I

Diagrama de SeqUencia Apagar Campus

process a de exciusao de campus existente na base de dad as.

Contempla como sera a intera980 entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0
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Banco I
I
I
I
I
I
I
I
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Banco I
I
I
I
I
I
I
I

* I Inte~ace
fune . Funeionario I

I
I I

I
1 Requer tabela de usu"ri sa

II ~ __ w~ebs_ite~11 ~ __ ~~

I
I
I
I

1.1: r paraTela para mOslrabemO--,.

2: Edita dadosO •• I..
2.1: Abre ConexaoQ...

Diagrama de Seqiiencia Apagar Sala

Contempla como sera a interac;ao entre 0 Funcionario e 0 sistema durante 0

processo de exclusao de salas existentes na base de dados.


