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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto de conclusão de curso pretende criar um sistema 

web nos moldes de rede social. O website deve ser um local onde seja possível 

organizar de forma diferenciada a coletânea completa de jogos eletrônicos de 

cada usuário, lidando com a ampla quantidade de títulos disponíveis no 

mercado, além de tratar as diferentes versões que um mesmo jogo pode ou 

não possuir. 

Dispor aos seus usuários recursos fáceis de serem manipulados e 

compreendidos é um ponto importante na construção do site, que tem como 

objetivo agrupar todos que tenham interesse no tema, além de possuir como 

meta crescer pela colaboração direta dos próprios usuários, calcado no método 

user-generated content1 de criação, utilização e compartilhamento de dados.  

O crescimento exponencial do mercado de jogos eletrônicos e o 

nascimento de grandes comunidades de jogadores demonstram o enorme 

espaço que o mercado de games ocupa hoje. A indústria global dos games já 

bate, em números absolutos, o faturamento da indústria da música e do cinema 

somados, e figura dentre as três maiores indústrias do mundo2. 

O crescimento desta mídia do entretenimento não se limita apenas a 

números em escala global. Nosso país, apesar de menos desenvolvido que 

outros países consumidores, é um dos principais alavancadores desse 

fenômeno. De acordo com a pesquisa encomendada pela Real Games3 - 

responsável pela distribuição na américa latina de jogos casuais como Plants 

vs. Zombies4 e Bjeweled5 - e realizada pela Newzoo6, empresa focada em 

                                            
1
 Conteúdo gerado pelo usuário. Método de colaboração de conteúdo em que o consumidor 

pode alterar, modificar, contribuir e editar informações. 

2
. GOLDBERG, Harold. Os games juntam o que há de melhor nos filmes, livros e músicas: 

entrevista. [6 de maio, 2011]. Época: on-line. Entrevista concedida a Danilo Venticinque. 
Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI231464-15228.html>. 
Acessado em 20 jun. 2011. 

3
 Empresa integrante do grupo RealNetworks. Site oficial: < http://realgames.real.com>. 

4
 Desenvolvido pela PopCap Games. Site oficial: <http://www.popcap.com/games/pvz>. 
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análise e estudo do mercado de jogos eletrônicos, revela que o Brasil possui 35 

milhões de jogadores, ocupando o 4º lugar em um ranking que estuda as 

tendências do mercado ocidental de games, atrás apenas dos Estados Unidos 

(145 milhões), Rússia (38 milhões) e Alemanha (36 milhões). 

Nesta mesma linha de raciocínio, a análise de mercado publicada em 

artigo apresentado no 8° Congresso Brasileiro de Pesquisas e 

Desenvolvimento em Design7, mostra que 58% dos consumidores brasileiros 

de jogos são homens, sendo a maioria (62%) de jovens adultos, na faixa de 20 

a 40 anos.  Além disso, o jogador brasileiro costuma preferir jogos de esportes, 

aventura e role-playing8, bem como utiliza mais o computador (PC) como 

plataforma de jogo e detém um alto conhecimento sobre a indústria dos games, 

seus processos, suas empresas e suas desenvolvedoras. 

Pretende-se ao final deste projeto disponibilizar um ambiente em que o 

usuário encontre outros jogadores com biblioteca semelhante e, ao mesmo 

tempo, compartilhe e se comunique, criando grupos de interesses comuns. 

 

  

                                                                                                                                
5
 Desenvolvido pela PopCap Games. Site oficial da terceira edição do jogo: <http:// 

www.popcap.com/games/bejeweled3>. 

6
 Pesquisa realizada em abril, 2011. Disponível em: <http://www.newzoo.com/ ENG/ 1504-

Detail.html&id=78 >. 

7
 NASCIMENTO, R. M. P.; LYRA, D. S.; NAGATA, V. M. N. Análise de Mercado de Jogos 

Eletrônicos: Perfil do Consumidor de Belém. In: 8º Congresso Brasileiro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Design, 2008, São Paulo. Anais. Disponível em: 
<http://www.modavestuario.com/278perfildocosumidor.pdf>. Acessado em 20 jun. 2011. 

8
 Role-playing Game, ou RPG, em português: jogo de interpretação de personagem. Gênero 

popularizado pelos MMORPGs, Massive Multiplayer Online RPGs, jogos aonde diversas 
pessoas se conectam e jogam simultaneamente em um mesmo mundo. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA 

2.1. Objetivo 

O sistema consiste em uma biblioteca virtual de jogos, com elementos 

de rede social, que permite ao usuário criar, atualizar e compartilhar sua 

coleção na rede on-line. 

2.2. Público alvo 

Apreciadores de games em geral, além de quaisquer pessoas que 

tenham o desejo de montar e publicar sua coleção de jogos eletrônicos em um 

ambiente web. 

2.3. Escopo 

A biblioteca categoriza e diferencia os itens por edição: um título 

geralmente é lançado para uma plataforma, podendo às vezes ser lançado em 

várias, sendo, também, disponibilizado em várias regiões do mundo, onde 

recebe tratamento e, algumas vezes, até mesmo conteúdo regionalizado, além 

de ganhar edições limitadas, especiais, de colecionador, entre outras variantes. 

Cada uma destas edições pode possuir data de publicação, editora e arte de 

capa diferentes, bem como outros detalhes únicos. Um título, por outro lado é 

essencialmente o mesmo, tanto em sua versão japonesa para PC, como a 

americana, para Xbox, por exemplo. Portanto, um título quase sempre possui 

mais de uma versão lançada e jogadores normalmente adquirem uma destas 

versões, apenas. 

O sistema permitirá ao usuário adicionar edições de um título à sua 

biblioteca, além publicar o seu parecer escrito sobre o jogo, bem como dar uma 

nota através de um sistema “cinco estrelas”. Em adição a isso, o usuário 

poderá estabelecer a sua relação com um jogo, informando se já acabou o 

game, se deseja possuir, se está jogando no momento, etc. Caso não encontre 
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o título ou a edição desejada, ele poderá inserir estas informações no sistema, 

que poderão ser utilizadas mais tarde por outros usuários. Além disso, os 

usuários poderão editar informações que julguem estar incorretas ou 

incompletas sobre um jogo, mantendo, dessa forma, suas bibliotecas sempre 

precisas e bem organizadas. Usuários também poderão adicionar outros 

usuários em suas listas de amigos e deixar recados para eles. Como resultado, 

um membro da rede terá um perfil com suas informações básicas, sua lista de 

amigos e uma biblioteca com seus jogos. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELAGEM 

3.1. Características dos usuários 

O sistema será utilizado, em quase que sua totalidade, por um perfil de 

usuário tido como usuário comum. Um usuário comum, que corresponde a um 

jogador que possui um perfil, terá acesso à quase todas as funcionalidades do 

sistema, podendo cadastrar novos jogos (e todas as suas informações 

adicionais, como produtor e editora, por exemplo), editá-los e adicioná-los à 

sua biblioteca, bem como adicionar perfis de outros jogadores à sua lista de 

amizades ou atualizar as informações de seu próprio perfil. 

Um segundo perfil de usuário, tido como administrador, poderá 

eventualmente fazer uso do sistema em situações especiais. O administrador 

será uma variação do usuário comum, com acesso à ferramentas de 

administração que poderá, além de executar as mesmas funções de um 

usuário comum, efetuar exclusões ou bloqueios de outros usuários reportados 

por não se adequarem às normas de conduta, bem como lidar com itens 

marcados como inválidos por outros usuários. 

Existe ainda um terceiro perfil de usuário, o visitante. Um visitante é 

alguém que não possui cadastro na rede ou ainda não efetuou sua 

autenticação. Suas ações no sistema se restringem à visualizações simples, 

sem as opções de interação disponíveis aos outros dois tipos de usuário. 

3.2. Especificações de requisitos 

Segue abaixo a definição dos requisitos funcionais e não funcionais do 

sistema, de acordo com as funcionalidades pretendidas e as especificações de 

qualidade que se deseja obter no produto final. 
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3.2.1. Requisitos funcionais 

3.2.1.1. Gerais 

[Rq1]. O sistema deve autenticar os usuários antes que estes 

possam executar as funções disponíveis, de modo que estas 

funções só sejam liberadas para uso de acordo com o perfil do 

usuário. 

3.2.1.2. Usuário comum 

[Rq2]. O sistema deve permitir que usuários sejam capazes de 

montar um perfil com suas informações pessoais, perfil este com 

o qual eles serão capazes de identificar-se no sistema. 

[Rq3]. O sistema deve permitir que os usuários possam visualizar o 

perfil de outros usuários 

[Rq4]. O sistema deve permitir que um usuário consiga adicionar 

outros usuários em sua lista de amigos. 

[Rq5]. O sistema deve ter métodos que permitam a um usuário 

reportar outro usuário por comportamento impróprio, informando 

textualmente suas motivações para esta ação. 

[Rq6]. O sistema deve permitir que os usuários autenticados tenham 

permissão para usar as ferramentas de uso comum, ou seja, que 

consigam criar e editar itens, adicionar à coleção, adicionar 

amigos, etc. 

[Rq7]. O sistema deve permitir que os usuários possam marcar itens 

existentes como inválidos ou duplicados. 

3.2.1.3. Usuário administrador 

[Rq8]. O sistema deve permitir que usuários administradores, e 

apenas eles, possam visualizar quem são os usuários que foram 

reportados por outros usuários e o motivo de terem sido 

reportados. 
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[Rq9]. O sistema deve ter ferramentas que permitam que usuários de 

nível administrador, e apenas eles, possam bloquear os usuários 

reportados ou retirar as “acusações” sobre estes. 

[Rq10]. O sistema deve permitir que os usuários administradores, e 

apenas eles, consigam apagar do sistema os itens marcados 

como inválidos ou duplicados. 

3.2.1.4. Título 

[Rq11]. O sistema deve permitir que um mesmo título possa ter 

várias edições distintas. 

[Rq12]. O sistema deve permitir que usuários possam visualizar 

todos os títulos cadastrados através de uma listas com 

ferramentas de filtragem, e deve permitir a visualização das 

informações completas de uma única edição em específico. 

[Rq13]. O sistema deve permitir que uma edição de um título seja 

adicionada à coleção de um usuário. 

[Rq14]. O sistema deve prover métodos de classificação de uma 

edição de um título por parte dos usuários, tanto textualmente 

(review) como numericamente (rating). 

[Rq15]. O sistema deve ser capaz de registrar a relação de um 

usuário com uma determinada edição (se o usuário possui o jogo, 

se está jogando, se já acabou o game, etc.). 

[Rq16]. O sistema deve permitir que usuários possam adicionar 

informações de novos títulos com todas as suas variantes, 

incluindo suas as edições e informações destas edições 

(lançamento, produtora, desenvolvedora, plataforma, etc.). 

[Rq17]. O sistema deve permitir que usuários consigam editar 

informações de títulos já cadastrados, para que se mantenham 

sempre corretas e atualizadas, incluindo as edições de um título. 
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3.2.1.5. Coleção de jogos 

[Rq18]. O sistema deve ser capaz de mostrar a coleção de jogos 

montada por um determinado usuário. 

[Rq19]. O sistema deve garantir que uma coleção possa ser alterada 

apenas pelo usuário que a criou. 

3.2.2. Requisitos não funcionais 

3.2.2.1. Usabilidade 

[Rq20]. O sistema deve ser de uso simples e intuitivo, de modo que o 

usuário consiga executar as tarefas sem necessidade de 

conhecimentos avançados. 

[Rq21]. O sistema deve manter uma linguagem visual, textual e 

estética familiares ao publico alvo, para uma melhor compreensão 

do ambiente e de suas funcionalidades. 

[Rq22]. O sistema deve permitir que o usuário possa abortar uma 

tarefa durante qualquer ponto de sua execução. 

[Rq23]. O sistema deve sempre deixar bem claro ao usuário em qual 

área que ele se encontra no momento, bem como facilitar o 

acesso à outras áreas principais do sistema, independente da 

área em que ele esteja no momento. 

[Rq24]. O sistema deve manter o usuário a par das ações que estão 

sendo executadas. Por exemplo, ao fazer upload de uma imagem, 

o sistema deve deixar claro o status do envio e avisar quando 

este envio tiver sido concluído. 

3.2.2.2. Confiabilidade 

[Rq25]. O sistema deve informar ao usuário quando ele tentar 

executar ações consideradas importantes, exigindo dele a 

confirmação dessas ações. Por exemplo, quando um 

administrador bloquear um usuário comum, ou excluir um título ou 
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edição. 

[Rq26]. O sistema deverá informar ao usuário quando ele tentar 

executar ações ilegais. Por exemplo, quando um visitante tentar 

executar ações de usuário comum ou administrador. 

[Rq27]. O sistema deverá possuir mecanismos que garantam que o 

usuário não perca os dados informados em caso de erro, 

possibilitando a recuperação desses dados, quando necessário. 

O sistema deve garantir, por exemplo, que no processo de 

navegação, o usuário não perca informações preenchidas em 

formulários ou dados resultantes de buscas efetuadas. 

3.2.2.3. Segurança 

[Rq28]. O sistema deve prever a criação de rotinas diárias de backup 

dos dados em horários definidos em schedulers, ou seja, ser 

executado de forma automática em momentos pré-estabelecidos. 

[Rq29]. O sistema deve assegurar que apenas usuários com os 

devidos privilégios possam fazer uso de ferramentas de 

administração e controle do sistema, de acordo com os perfis de 

usuário definidos no item 2.1 deste documento. 

3.2.2.4. Implementação e Software 

[Rq30]. O sistema deve rodar em ambiente Web, com acesso via 

servidor HTTP. 

[Rq31]. O sistema deve ser compatível com os navegadores atuais 

mais utilizados. 

[Rq32]. O sistema deve poder ser executado independente de 

sistema operacional. 

3.2.2.5. Hardware 

[Rq33]. O sistema será hospedado em serviço de hospedagem a ser 

definido. 
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3.2.3. Documentação 

3.2.3.1. Ajuda em tempo de execução 

[Rq34]. O sistema deverá possuir mecanismos de ajuda de contexto 

em tempo de execução, dando informações simples e rápidas que 

auxiliem no cumprimento de uma determinada tarefa. 

3.2.3.2. Termos de uso 

[Rq35]. O sistema deverá ser claro e objetivo quanto às regras de 

conduta e termos de compromisso para ingressão na rede, sendo 

fator obrigatório a aceitação destes termos para a utilização do 

sistema. 

3.4. Casos de uso 

Abaixo encontra-se a textualização  narrativa dos principais casos de 

uso do sistema, contemplado as mais prováveis ações dos atores diante das 

situações apresentadas, bem como as reações que o sistema pode apresentar 

a estas ações. 

3.4.1. Criar perfil 

Atores: Visitante 

Propósito: Criar um perfil no sistema para poder usufruir das 

ferramentas disponíveis. 

Descrição: Um visitante decide, em determinado momento de sua visita 

ao site, criar o seu perfil no sistema. Ele abre a área correspondente à esta 

ação, preenche os dados necessários. Além disso, o usuário lê os termos de 

uso e marca a caixa de concordância com os termos lidos, e cria o seu perfil. O 

usuário recebe um e-mail de confirmação no endereço informado no cadastro, 
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contendo as instruções necessárias para a ativação de seu perfil recém-criado. 

Ele executa as instruções, seja apenas clicando no link no e-mail ou entrando 

na área de verificação e informando o código de confirmação. 

Referências: [Rq1], [Rq35], além de todos os requisitos contemplados 

nos tópicos 3.2.2.1. Usabilidade, 3.2.2.2. Confiabilidade e 3.2.3.1. Ajuda em 

tempo de execução. 

Tabela 2 - Fluxo principal do caso de uso "Criar perfil no sistema" 

Ação do ator Resposta do sistema 

1. Em qualquer área do sistema, o 
usuário informa aciona um item de 
interface que o leva para a área de 

cadastro de novo perfil. 

 

 

2. Na área de cadastro de novo 
perfil, o usuário preenche os dados 
requisitados, lê os termos de uso e 
marca a caixa de concordância com 

os termos. 

([SqA1]) 

3. O sistema verifica a validade dos 
dados informados de acordo com as 

regras de negócio [Rn1], [Rn2], [Rn3], 
[Rn4] e [Rn5]. 

([FEx1]) 

 4. O sistema cadastra um novo perfil 
com os dados informados, envia uma 
mensagem de confirmação para o e-
mail cadastrado e informa ao usuário 
que o cadastro foi concluído, faltando 

apenas a confirmação. 

5. O usuário verifica seu e-mail e 
segue as instruções da mensagem 

de confirmação de cadastro, clicando 
no link de confirmação. 

([SqA2]) 

6. Na página de confirmação, o sistema 
processa os dados repassados, 

marcando o usuário como “confirmado”, 
e retornando uma mensagem de 

confirmação concluída, dando 
encerramento o caso de uso. 

([FEx2], [SqA3]) 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: Por algum motivo, o usuário não 
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concorda com os termos exigidos e decide não seguir adiante com seu 

cadastro, encerrando o caso de uso. 

 [SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não consegue ou prefere 

não clicar no link de confirmação. Em vez disto, ele entra na página de 

confirmação onde lhe é solicitado o código de confirmação presente no e-mail. 

O usuário então informa o código no campo correspondente. O sistema 

continua a partir do Passo 6 do fluxo principal. ([FEx3]) 

[SqA3]. Sequência alternativa 3: O usuário resolve completar o seu 

perfil com informações pessoais, acionando o caso de uso Edição de perfil e 

encerrando este caso de uso. 

[FEx1]. Fluxo de exceção 1: Os dados informados não puderam ser 

verificados de acordo com as regras de negócio especificadas. O sistema 

sugere ao usuário que os verifique e corrija, retornando ao Passo 2 do fluxo 

principal. 

[FEx2]. Fluxo de exceção 2: O usuário que deveria ser confirmado já 

se encontra em um estado de confirmação aceita. O sistema não faz nada, 

apenas retorna uma mensagem que explique a situação ao usuário. 

[FEx3]. Fluxo de exceção 3: O código informado não confere com o 

esperado. O sistema não processa nada, apenas informa ao usuário que o 

código não confere. 

3.4.2. Adicionar amigo 

Atores: Usuário comum, usuário administrador. 

Propósito: Adicionar outro usuário à lista de amigos. 

Descrição: Um usuário comum ou administrador, devidamente 

identificado no sistema, deseja acrescentar outro usuário da rede em sua lista 
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de amizades. Ele procura pelo usuário em questão no sistema e acessa seu 

perfil. Na página do perfil, ele o adiciona em sua lista. 

Referências: [Rq1], [Rq3], [Rq4], [Rq5], [Rq6], [Rq8], [Rq9], além de 

todos os requisitos contemplados nos tópicos 3.2.2.1. Usabilidade, 3.2.2.2. 

Confiabilidade e 3.2.3.1. Ajuda em tempo de execução. 

Tabela 3 - Fluxo principal do caso de uso "Adicionar outro usuário à lista de amigos" 

Ação do ator Resposta do sistema 

1. Na área de buscas, o ator inicia a 
pesquisa por usuários do sistema, 

informando o termo pelo qual deseja 
procurar um usuário. 

2. O sistema procura, monta e mostra 
na tela a lista de usuários encontrados 

de acordo com o termo pesquisado, 
segundo as regras [Rn6] e [Rn7]. 

(FEx1) 

3. O ator seleciona um usuário 
dentro dos listados para visualização 

completa do perfil. 

([FEx2]) 

4. O sistema abre o perfil 
correspondente ao usuário selecionado 

no passo anterior. 

5. O ator visualiza o perfil e adiciona 
o usuário à sua lista e encerra o 

caso de uso. 

([SqA1], [SqA2], [(SqA3)]) 

 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O ator adiciona o usuário à sua lista 

de amizades mas resolve procurar por outros usuários, retornando ao Passo 1 

do fluxo principal. 

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O perfil visualizado não é o do 

usuário esperado pelo ator. Ele retorna ao Passo 2 do fluxo principal para 

escolher um outro usuário para visualização. 

[SqA3]. Sequência alternativa 3: O ator entende o perfil visualizado de 

forma abusiva, irregular ou de outra maneira ofensiva. Ele aciona o item de 
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interface que lhe permite reportar o perfil visualizado, disparando o Ponto de 

Extensão 1 [PEx1]. 

[FEx1]. Fluxo de exceção 1: Não existem usuários dentro dos termos 

especificados. O sistema retorna ao Passo 1 do fluxo principal. 

[FEx2]. Fluxo de exceção 2: O usuário procurado não se encontra na 

lista atualmente mostrada pelo sistema. O ator volta ao Passo 1 do fluxo 

principal para realizar uma busca com novos termos. 

[PEx1]. Ponto de extensão 1: O sistema dá início ao caso de uso 

Reportar usuário, onde será solicitado que o ator informe textualmente os 

motivos que o levaram a reportar o usuário em visualização no momento, 

segundo a regra [Rn9]. O sistema registra as ações do ator e retorna ao fluxo 

principal no ponto onde foi interrompido. 

3.4.3. Adicionar jogo à coleção 

Atores: Usuário comum, usuário administrador. 

Propósito: Adicionar um jogo à lista de jogos vinculados ao usuário. 

Descrição: Um usuário comum ou administrador, devidamente 

identificado no sistema, deseja adicionar uma determinada edição de um jogo à 

sua coleção. O usuário procura pelo título no sistema e o seleciona dentre os 

resultados obtidos. Em seguida, ao visualizar os detalhes do título em questão, 

o usuário escolhe a edição específica que deseja adicionar à sua coleção. 

Referências: [Rq1], [Rq6], [Rq7], [Rq11], [Rq12], [Rq13], [Rq16], [Rq17], 

além de todos os requisitos contemplados nos tópicos 3.2.2.1. Usabilidade, 

3.2.2.2. Confiabilidade e 3.2.3.1. Ajuda em tempo de execução. 
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Tabela 4 - Fluxo principal do caso de uso "Adicionar edição de um jogo à coleção" 

Ação do ator Resposta do sistema 

1. Na área de listagem de títulos, o 
usuário informa os termos e utiliza-
se dos filtros (plataforma, gênero, 

etc.) para procurar um determinado 
jogo. 

2. O sistema monta e mostra a tela com 
a lista de títulos encontrados que 
correspondem aos informados, de 

acordo com as regras [Rn13] e [Rn14], 
junto do item de interface que permite a 

adição de um novo título. 

([FEx1]) 

3. O usuário seleciona o título 
desejado dentre os disponíveis. 

([SqA2], [SqA3], [SqA7]) 

4. O sistema carrega as informações 
completas do título selecionado e 

mostra na tela, junto com as diferentes 
edições cadastradas, conforme as 

regras [Rn16], [Rn21], [Rn22] e [Rn24], 
bem como um item de interface que 

permita a inclusão de uma nova edição. 

([FEx2]) 

5. O usuário clica na edição que 
deseja adicionar à sua coleção. 

([SqA4], [SqA5], [SqA7], [SqA8], 
[SqA9]) 

6. O sistema registra que a edição 
selecionada foi adicionada à coleção do 

usuário e retorna uma mensagem de 
conclusão da operação, encerrando o 

caso de uso. 

([SqA6]) 

[SqA1]. Sequência alternativa 1: O usuário decide não cadastrar um 

novo título e retorna ao Passo 1 do fluxo principal para executar uma nova 

pesquisa. 

[SqA2]. Sequência alternativa 2: O usuário não encontra o título que 

procurava dentre os que foram listados pelo sistema. O usuário retorna ao 

Passo 1 do fluxo principal, onde seleciona outros filtros para uma nova 

pesquisa. 

[SqA3]. Sequência alternativa 3: O usuário não encontra o título que 

deseja dentre os resultados e decide acionar o item da interface responsável 
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pelo cadastro de um novo título, encerrando o caso de uso e dando início ao 

caso de uso Cadastrar título, onde serão levadas em conta as regras [Rn12],  

[Rn15], [Rn16] e [Rn17]. 

[SqA4]. Sequência alternativa 4: O usuário desiste de adicionar uma 

edição deste título à sua coleção e volta à lista de títulos, retornando ao Passo 

2 do fluxo principal. 

[SqA5]. Sequência alternativa 5: O usuário aciona o item de interface 

de inclusão de nova edição, disparando o Ponto de extensão 1 [PEx1], para 

que uma nova edição do jogo atualmente visualizado seja cadastrada no 

sistema. 

[SqA6]. Sequência alternativa 6: O usuário deseja adicionar outra 

edição do mesmo jogo à sua coleção, retornando ao Passo 5 do fluxo principal.  

[SqA7]. Sequência alternativa 7: O usuário encontra irregularidades 

em algum item (título ou edição) mostrado na tela. O usuário marca o item 

como irregular ou duplicado, de acordo com a irregularidade detectada. O 

sistema registra a ação, seguindo as regras [Rn19] e [Rn27], e retorna ao 

passo atual do fluxo principal.  

[SqA8]. Sequência alternativa 8: O usuário encontra dados incorretos 

ou ausentes e resolver editar as informações do título, encerrando o caso de 

uso e iniciando o caso de uso Editar título, onde serão consideradas as regras 

[Rn12], [Rn15], [Rn16] e [Rn17].  

[SqA9]. Sequência alternativa 9: O usuário encontra dados incorretos 

ou ausentes e resolver editar as informações da edição, acionando o item de 

interface de alteração dos dados de uma edição, disparando o Ponto de 

extensão 1 [PEx1], para que os dados da edição do jogo atualmente 

visualizado possam ser alterados. 

[FEx1]. Fluxo de exceção 1: Não são encontrados títulos que se 
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encaixem nos termos pesquisados pelo usuário. O sistema sugere, então, que 

o usuário cadastre um novo título, encerrando o caso de uso e dando início ao 

caso de uso Cadastrar título, onde serão levadas em conta as regras [Rn12],  

[Rn15], [Rn16] e [Rn17]. ([SqA1]) 

[FEx2]. Fluxo de exceção 2: Não existem edições cadastradas para o 

título selecionado. O sistema mostra apenas o item de interface de inclusão de 

nova edição. 

[PEx1]. Ponto de extensão 1: O sistema solicita que o usuário cadastre 

ou altere as informações de um item em específico, observando as regras 

[Rn20], [Rn23], [Rn24] e [Rn25]. Após esta ação, o controle retorna ao fluxo 

principal, retornando ao ponto onde havia parado anteriormente. 

3.5. Regras de negócio 

3.5.1. Usuários 

[Rn1].  Todos os campos necessários para o cadastro de um novo 

usuário devem ser preenchidos. A concretização de um novo 

cadastro não deve ser permitida se os campos username, 

password e e-mail estiverem incompletos ou forem inválidos. 

[Rn2].  O usuário só pode concluir o seu cadastro no sistema se tiver 

marcado a caixa onde ele informa que concorda com o termos de 

uso e de conduta do site. 

[Rn3].  Dois usuários não podem possuir o mesmo username. Neste 

caso, deve ser sugerido ao usuário que tentar criar um username 

já existente que troque por outro. 

[Rn4].  Na criação e alteração do password, o usuário deverá digitar 

este campo duas vezes, em caráter de confirmação. A informação 

digitada deve ser a mesma para ser considerada válida. 

[Rn5].  O e-mail de um usuário deve ser um endereço válido. O 

prosseguimento de qualquer ação não deve ser permitido 
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enquanto houver falha na validação do endereço informado. 

[Rn6].  A listagem de usuários deve ser apresentada em ordem 

alfabética ascendente em relação ao username do usuário, 

facilitando a visualização e busca. 

[Rn7].  A listagem de usuários deve conter tanto o username do 

usuário quanto seu nome real, se preenchido, junto da imagem de 

exibição. A busca por um usuário deve procurar o termo 

pesquisado em ambos os campos (username e nome real), para 

que seja o mais abrangente possível. 

[Rn8].  Usuários que se encontrem em estado de “bloqueados” são 

proibidos de executar quaisquer alterações no sistema, seja de 

edição ou criação, ficando restritos à visualização apenas, até que 

este estado seja retirado. A tentativa de alterações por usuários 

nesta situação deve ser considerada uma tarefa impossível para 

fins de alerta ao usuário. 

[Rn9].  Reportar um usuário deve ser um processo de caráter sério, 

e, para tanto, deve guardar o usuário que executou a ação, bem 

como seus motivos para tal atitude. A confirmação desta ação 

não deve ser possível sem que os motivos sejam informados. 

[Rn10].  Apenas usuários autorizados (administradores) devem ter 

acesso à listagem de usuários reportados e apenas 

administradores podem tomar atitudes em relação à situação 

destes usuários reportados. 

[Rn11].  Um usuário administrador reportado não poderá retirar as 

“acusações” de si mesmo. Apenas outros usuários com privilégios 

administrativos poderão executar esta ação. 

3.5.2. Títulos 

[Rn12].  Títulos devem obrigatoriamente possuir um nome. Não deve 

ser permitido o cadastro ou edição de um título sem este campo 

devidamente preenchido. 

[Rn13].  A listagem de títulos deve ser mostrada em ordem alfabética 
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ascendente em relação ao nome do título, de modo a facilitar a 

visualização e busca.  

[Rn14].  A listagem de títulos deve incluir o nome do título bem como 

gênero(s) e um breve resumo de sua descrição, quando 

disponíveis. A busca de títulos deve incluir na pesquisa o nome e 

a descrição dos títulos, para que o resultado seja abrangente. 

[Rn15].  A criação ou alteração de um título fica condicionada a uma 

busca através do nome, de modo a evitar duplicação de itens. 

[Rn16].  Criações, alterações e exclusões de títulos devem ficar 

registradas pelo sistema, guardando o usuário que as realizou. 

Em adição, a criação e as alterações feitas devem ser mostradas 

na página do título em caráter informativo. 

[Rn17].  A criação e alteração dos dados de um título devem ser 

encaradas como ações de risco para fins de alerta e confirmação 

por parte do usuário. 

[Rn18].  Exclusão de títulos do sistema deve ser considerada uma 

ação de risco para o sistema, exigindo confirmação para ser 

efetuada. 

[Rn19]. Reportar um título como duplicado ou inválido deve ser 

considerada uma operação de risco para o sistema e deve exigir 

confirmação do usuário antes de ser efetuada. 

3.5.3. Edições 

[Rn20].  Edições devem obrigatoriamente pertencer a um título, além 

de ser necessária a informação da plataforma e da mídia utilizada 

na edição. 

[Rn21].  A listagem de edições deve estar sempre vinculada ao título 

ao qual pertencem as edições, exceto na montagem da coleção 

do usuário. 

[Rn22].  A listagem de edições deve conter a imagem 

correspondente à edição bem como o seu nome. 

[Rn23].  A criação ou alteração de edições fica condicionada a uma 
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verificação do sistema pelo nome da edição, a fim de evitar 

duplicação. 

[Rn24].  A criação, alteração e exclusão de edições devem ficar 

registradas pelo sistema, guardando o usuário que as realizou. 

Além disso, a página de visualização de títulos deve mostrar um 

breve histórico de criação e alterações realizadas nas edições, 

em caráter informativo. 

[Rn25].  Criação e alteração de novas edições deve ser considerada 

uma ação de risco para fins de alerta e confirmação. 

[Rn26].  A exclusão de edições deve ser considerada uma tarefa de 

risco para o sistema e deve exigir confirmação por parte do 

usuário. 

[Rn27].  Reportar uma edição deve ser uma ação de risco e deve 

exigir confirmação do usuário. 

3.6 Diagramas 

3.6.1. Diagrama de Casos de Uso 

O diagrama a seguir representa os casos de uso e seus vínculos e 

ligações, tendo como ator um usuário de nível administrador. 
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Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso 
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3.6.2. Diagrama Entidade-Relacionamento 

 

Figura 2 - Diagrama Entidade-relacionamento 
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4. IMPLEMENTAÇÃO 

4.1. Tecnologias utilizadas 

O trabalho de curso utilizou-se, desde sua concepção até sua 

implementação em código, das tecnologias e softwares descritos a seguir. 

4.1.1. Tecnologias de base 

A rede social de games foi projetada para funcionar como um sistema 

em ambiente web e, devido a essa característica principal, o sistema foi 

implementado sobre o SGBD PostgreSQL e a linguagem de programação 

PHP. 

O PostgreSQL é um poderoso sistema gerenciador de banco de dados 

(SGBD) objeto-relacional de código aberto, tendo mais de 15 anos de 

desenvolvimento ativo e uma arquitetura que comprovadamente ganhou forte 

reputação de confiabilidade, integridade de dados e conformidade a padrões 

nesse período de vida. O SGBD roda em todos os grandes sistemas 

operacionais e possui todas as funcionalidades sofisticadas que se espera de 

um banco dados de nível corporativo. Sua escolha no projeto se deu devido a 

essas características e, principalmente por ter sido amplamente discutido e 

utilizado em aula. 

A linguagem PHP é uma linguagem de programação open-source, de 

domínio específico, cujo escopo se estende ao campo de atuação do 

desenvolvimento web. Embora tenha variantes para fins diferentes, seu 

propósito principal é de implementar soluções web velozes, simples e 

eficientes.  

O PHP é tido como uma linguagem que demonstra velocidade e 

robustez, possui suporte a desenvolvimento estruturado e orientado a objetos, 

e alta portabilidade, independente de plataforma. A escolha da linguagem foi 
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ocorreu pelas características web que ela apresenta, o que segue o mesmo 

caminho da ideia do projeto, bem como por sua participação nas disciplinas do 

curso. 

Por se tratar de um projeto totalmente em ambiente web, existem 

algumas tecnologias intrínsecas ao sistema, como HTML9, CSS10 e 

JavaScript11. Vale ressaltar que o projeto ainda não é implementado sobre a 

versão mais recente dessas tecnologias, tratadas pelo HTML512. Apesar do 

HTML5 ser de utilização mais semântica e amigável, bem como oferecer uma 

gama enorme de novos recursos e funcionalidades interessantes, seu 

desenvolvimento ainda está em um estágio de testes, longe de ganhar uma 

padronização universal definitiva, que seja aceita e interpretada igualmente 

pelos principais navegadores. Portanto, com o intuito de suprir os requisitos de 

implementação e software do sistema, foi optado por trabalhar com as versões 

antigas mais estáveis e globalmente aceitas da tecnologia. 

O ambiente de desenvolvimento montado faz uso de um servidor web 

Apache, versão 2.2, com PHP v5.2.1 e PostgreSQL v9.1 devidamente 

integrados. 

4.1.2. Criação 

Todo o processo de criação do sistema se deu a partir de dois softwares: 

ERWin, para a criação e a manipulação da base de dados, e Adobe® 

Fireworks® CS5, para a criação e o desenvolvimento de gráficos e direção de 

arte do projeto. 

No ERWin é possível criar Triggers, Procedures, Views, alterar o banco 

                                            
9
 Acrônimo para HyperText Markup Language. Linguagem web de marcação de textos utilizada 

para escrever páginas na internet. 
10

 Acônimo para Cascade Style Sheet. Linguagem de estilos usada para definição visual de 
elementos escritos em linguagens de marcação. 
11

 Principal linguagem de scripts para programação de comportamentos cliente-side de 
navegadores web. 
12

 Versão do HTML atualmente em esboço, que implementa  novas funcionalidades semânticas 
e de acessibilidade para a linguagem, com o intuito de rever o papel do HTML na web. 
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de dados, alterar o modelo a partir de alguma alteração feita no banco, criar o 

dicionário de dados, etc. A implementação de um modelo antes do início do 

desenvolvimento do sistema garante uma visão ampla e unificada do mesmo, 

facilitando em muito a definição das regras de negócio, a manutenção, 

implementação e análise dos procedimentos, garantindo inclusive a 

continuidade do trabalho no caso de alterações na equipe de desenvolvimento 

com pouco ou nenhum retrabalho, uma vez que o modelo disponibiliza de 

forma clara e objetiva uma documentação de toda infra-estrutura do sistema. 

O Adobe® Fireworks® CS5 é parte do pacote de aplicativos Creative 

Suite 5, da Adobe, e  fornece meios para criação de gráficos expressivos, 

altamente otimizados para a web ou praticamente para qualquer dispositivo, de 

smartphones a quiosques de exibições. O software possui renderização 

avançada e precisa em pixels, além de permitir a criação e edição de imagens 

de bitmap ou vetoriais, com suporte a arquivos originais de outros softwares 

populares, como Photoshop ou Illustrator. 

A escolha pela uso de ambas as ferramentas se deu pela afinidade de 

utilização, sendo que ambos os softwares sempre foram usados pelos 

desenvolvedores do sistema em seu ambiente de trabalho quando tarefas com 

propósitos similares se faziam necessárias. 

4.1.3. Desenvolvimento 

Durante a fase de codificação do projeto, foram utilizados o ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE) NetBeans, versão 7.01  e a biblioteca 

JavaScript jQuery em sua última versão estável, 1.7.1. 

O NetBeans IDE, disponível para Windows, Mac, Linux e Solaris, é uma 

plataforma que permite aos desenvolvedores criarem aplicações rapidamente, 

sejam elas para web, desktop ou mobile, ou sejam elas utilizando Java, PHP, 

JavaScript, Ajax, Groovy, Grails ou C/C++. O projeto NetBeans consiste em um 

IDE de código aberto que recebe suporte de uma vasta comunidade de 

desenvolvedores e oferece uma extensiva documentação e fontes de 
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treinamento, além de diversos plugins de terceiros. Sua escolha como 

ferramenta de desenvolvimento se deve, além das vantagens acima, ao fato de 

este ter sido o principal software para este fim a ser utilizado e amplamente 

explorado durante as aulas. 

jQuery é uma rápida e concisa biblioteca JavaScript que simplifica o seu 

uso em documentos HTML, seja na navegação de elementos, manipulação de 

eventos, animações ou interações Ajax, em prol de um desenvolvimento web 

mais ágil. Sua incorporação ao sistema se deve, além de ser a mais completa e 

popular biblioteca para este fim, também às facilidades que sua utilização trás 

ao projeto, como a simplificação de códigos JavaScript e a abstração de 

eventos e efeitos, tornando-os funcionais independentemente de navegador. 

4.2. Metodologia e técnica de desenvolvimento 

No trabalho de curso, foi optado pela utilização de uma metodologia de 

desenvolvimento chamada Prototipagem Evolutiva, e, baseado nela, houve um 

processo de análise do sistema a ser desenvolvido, testes de técnica de 

desenvolvimento, e a codificação em si. Estas ações são discutidas em 

detalhes nos sub tópicos seguintes. 

4.2.1. Prototipagem Evolutiva 

A metodologia de Prototipagem Evolutiva é uma abordagem que 

visualiza o desenvolvimento de concepções do sistema conforme o andamento 

do projeto. Esta metodologia baseia-se na utilização de prototipagem visual ou 

modelos do sistema final. Estes modelos podem ser simples desenhos, 

imagens gráficas e até peças funcionais do que se espera que o sistema seja. 

Com esta abordagem visual, o cliente tem uma certeza maior do resultado final. 
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Figura 3 - cilco da prototipagem evolutiva 

A metodologia é bastante flexível a respeito de mudanças de requisitos, 

contudo, ainda necessita de muito controle. Um ponto negativo desta 

metodologia é que o planejamento efetivo pode ser difícil e os projetos podem 

ser reduzidos a um ciclo de codificação-correção depois que o 

desenvolvimento é iniciado. O aspecto de planejamento pode tornar-se um 

desafio, pois a equipe não tem certeza sobre quanto tempo levará o trabalho. 

Estes riscos, associados com o planejamento, devido à natureza interativa do 

desenvolvimento, são atenuados de certa forma através da prototipagem e 

ciclos de releases menores. 

Esta metodologia foi adotada devido ao caráter de aprendizagem com o 

qual o projeto foi encarado, e em função das constantes mudanças de 

modelagem, que era sabido que o sistema enfrentaria ao decorrer de seu 

desenvolvimento. 

4.2.2. Estrutura de trabalho 

Uma das dúvidas iniciais da etapa de codificação foi sobre a estrutura de 

trabalho a ser adotada, a fim de manter as ideologias de desenvolvimento 

passadas no decorrer do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tais 

como documentação de código, estrutura de arquivos e técnicas de 
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codificação. Portanto, um dos aspectos levantados foi a utilização do 

framework correto. Muito foi analisado sobre o assunto e um período foi 

dedicado para testes de desenvolvimento utilizando frameworks (dentre eles 

CakePHP, Zend e CodeIgniter) e sem a utilização deles.  

Para o desenvolvimento do sistema, houve a decisão pelo não uso de 

frameworks. Esta escolha se deu em função de que, em segunda instância, um 

dos objetivos deste projeto era o de poder vivenciar uma situação real de 

desenvolvimento de um sistema com o uso de uma metodologia e uma técnica 

definida, sobre uma linguagem cujo esses aspectos não puderam ser 

abordados em aula, neste caso, o PHP.  

Os mais populares frameworks PHP do mercado já oferecem a estrutura 

necessária para uma codificação padronizada dentro de estruturas 

conceituadas que se desejava, mas, embora a adoção de um framework para o 

desenvolvimento pudesse facilitar o trabalho e colocá-lo em uma situação já 

bastante avançada de implementação, as etapas de conhecimento de 

estruturação específicas para a linguagem escolhida seriam perdidas, uma vez 

que um framework entrega o produto destas etapas já pronto, sem a 

necessidade do desenvolvedor ter de se aprofundar nelas. Portanto, foi 

definida, junto ao orientador, uma estrutura de trabalho própria, utilizando-se do 

padrão de arquitetura MVC13, de modelo-visão-controle. O sistema da rede 

social de games foi, então, construído seguindo a estrutura de arquivos 

apresentada na Figura 4 a seguir. 

 

                                            
13

 Acrônimo para Model-View-Control, que é um padrão de arquitetura de software que visa 
dividir o sistema em camadas independentes. 
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Figura 4 - organograma da estrutura de trabalho utilizada 

A camada de modelo, composta pelo diretório model e os arquivos que 

se encontram dentro dele, tem por finalidade fazer a interação com o SGBD e 

montar as informações obtidas a nível de objetos do sistemas. Os arquivos 

encontrados nesta camada são classes de dois tipos apenas: 

 getters e setters - classes que representam objetos concretos no 

sistema. Os arquivos são compostos pelos atributos respectivos à 

entidade do SGBD que a classe representa, mais os métodos get 

e set para cada um desses atributos, e são nomeados de acordo 

com a entidade do SGBD ao qual representam. 

 CRUDs - classes que executam função de persistência de dados, 

através da ideia de operações de CRUD (Create, Read, Update, 

Delete). Classes CRUD são nomeadas de acordo com a entidade 

do SGBD que lidam, adicionadas da terminação _CRUD. Além 

disso, todas as classes desta categoria são filhas de uma classe-

mãe denominada CRUD.php, que possui métodos comuns entre 

todas as classes (construtor padrão, execução de queries e 

escape de strings). 
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     A camada de visualização consiste na estrutura visual do sistema, e 

seus arquivos se resumem a essa função apenas. Esta camada engloba a 

estrutura em HTML de organização dos elementos na tela, as folhas de estilo 

de cada uma das páginas, os scripts de controle de comportamento dos 

elementos, bem como as imagens que são mostradas. Com exceção das 

imagens, todos os outros arquivos possuem uma nomenclatura padrão, onde 

se vê o nome da funcionalidade e ação que a tela desempenha, e esse nome 

continua o mesmo pelos três níveis da estrutura de visualização, variando 

apenas a extensão do arquivo (titulo_listar.html, titulo_listar.css e titulo_listar.js, 

por exemplo). 

Por fim, a camada de controle, a partir da uma determinada ação que 

requerida pelo sistema, solicita as informações necessárias à camada de 

modelo, processa e organiza os resultados obtidos e chama a camada de 

visualização correspondente. Os arquivos da camada de controle seguem um 

padrão de nomenclatura baseado no grupo de funcionalidades pelo qual o 

controlador é responsável.  

Nesta camada também se encontra um arquivo de configurações 

comum a todo o sistema, intitulado config.php, onde são definidos aspectos 

gerais de configuração e comportamento do sistema a nível de controle 

(conexão com a base de dados, redefinições de variáveis de servidor, etc.). 

Com exceção do próprio arquivo de configuração, todos os outros arquivos da 

camada desempenham papéis de controladores, e seguem a mesma estrutura 

de construção, onde carregam as configurações gerais, definem a ação a ser 

executada, processam e executam a ação e em seguida chamam a camada de 

visualização. 

Outro aspecto importante no desenvolvimento diz respeito à metodologia 

adotada. Como a prototipagem evolutiva por si só necessita de um grande 

controle sobre o processo de desenvolvimento para que não ocorra o problema 

de cair em um ciclo de codificação-correção, foi decidido, logo no início da fase 
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de codificação, que as etapas de prototipação que o sistema sofreria seriam 

apenas três, cada uma focando em um aspecto da arquitetura MVC descrita 

acima: 

 1ª Etapa de Prototipação - modelos completos, com controladores 

e visualizações simples; 

 2ª Etapa de Prototipação - controladores completos para as 

funcionalidades reais de uso e visualizações simples em uma 

estrutura de navegação definida; 

 3ª Etapa de Prototipação - visualizações refinadas, com visual e 

comportamento mais consistente e agradável. 

Em primeira instância, definiu-se que seriam implementados todos os 

arquivos e classes necessários para uma criação completa da camada de 

modelo, seguido de rápidos rascunhos das outras camadas, a fim de validar o 

modelo construído, apenas. Nesta etapa foram codificados quase que todos os 

arquivos getters e setters bem como os CRUDs, e estas classes foram 

construídas prevendo a maior parte das funcionalidades que poderiam 

desempenhar. A cada par getter-setter e CRUD codificado, um esboço de 

controlador e visão eram construídos, simulando e validando pelo sistema o 

uso destas classes, em situação real. 

A segunda etapa de prototipação envolveu a organização da 

navegabilidade do sistema e construção de controladores compatíveis com as 

funcionalidades planejadas. O momento foi reservado para definição e 

separação das funcionalidades reais do sistema, organizando-as por áreas, e a 

padronização de construção e funcionamento dos controladores, conforme 

explanado anteriormente. Durante esta etapa também iam sendo definidos os 

padrões e quais arquivos que seriam necessários na camada de visualização, 

porém sem realmente implementá-los de fato. 

A terceira e última etapa de prototipação foi utilizada para definições 

visuais do sistema. Nesta etapa foram construídos e refinados os arquivos de 
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visualização definidos na etapa anterior, incluindo a estrutura HTML dos 

elementos das telas, as folhas de estilo CSS e o comportamento desses 

elementos, através de JavaScript. Em toda esta etapa, sempre houve uma 

preocupação de manter a conformidade com as normas W3C no que diz 

respeito à codificação destes arquivos a fim de manter uma compatibilidade 

com o maior número possível de navegadores. 

Vale ressaltar que, independente da etapa que estivesse sendo aplicada 

no momento, novas definições, necessidades e requisitos iam sendo 

identificados e levados em conta durante todo o processo de prototipação. Este 

fato tornou-se mais verdadeiro na segunda e terceira etapa, quando era 

possível visualizar informações finais diretamente na tela do sistema, e, 

consequentemente, avaliar sua relevância e precisão.  

Portanto, a divisão em etapas serviu mais como um guia dos níveis de 

prototipagem que deveriam ser atingidos até o resultado final, do que como 

uma limitação das permissões para alteração na arquitetura MVC definida: isso 

quer dizer que, mesmo durante a terceira etapa ainda houve a necessidade de 

modificações significativas de arquivos da camada de modelo, controle, ou até 

mesmo na base de dados, por exemplo, a fim de adequar o sistema aos novos 

elementos identificados pelo processo de prototipação 

4.2.3. Descrição de Interfaces do sistema 

Este tópico aborda o resultado final do sistema, através de suas 

interfaces principais, descrevendo suas entradas, processamentos e saída 

esperado. 

4.2.3.1. Tela inicial 

    Primeira janela do sistema que se abre, a tela apresenta a estrutura 

básica seguida por todas as outras interfaces do site. Esta estrutura é 

constituída por: 
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 Cabeçalho - no topo da tela, com o logo do sistema, uma lista de 

menus que leva às principais áreas do site, e um espaço de 

identificação de usuário, preenchido com as informações e menu 

de perfil do usuário atualmente logado, ou a mensagem-link “Faça 

login”, em caso de não haver usuário logado no momento. 

 Caminho de pão - logo abaixo do cabeçalho do cabeçalho do 

sistema e acima do conteúdo, mostra uma lista das páginas 

visitadas pelo usuário, onde cada página é representada por um 

link clicável, para possível retorno à referida página. 

 Conteúdo - espaço central da tela, de cor de fundo branca, onde é 

mostrado o conteúdo de fato da página, variando de acordo com 

a área que se está visitando. 

 Rodapé - na extremidade inferior da tela, onde estão disponíveis 

informações de copyrights e links para documentos de política de 

privacidade e termos de uso do site. 

Neste espaço da tela inicial, estão dispostas algumas informações gerais 

do sistema, em caráter informativo. O conteúdo desta área é composto por 

duas mensagens gerais sobre o propósito do sistema, seguidas logo abaixo por 

uma lista dos três títulos com melhor classificação de nota. Em seguida, existe 

uma lista das últimas dez atividades realizadas pelos usuários da rede. 
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Figura 5 - Tela inicial do sistema 

4.2.3.2. Erros e confirmações 

Em certas situações, é possível que sejam mostras as telas de 

confirmação ou de erro geral.  

A tela de confirmação mostra apenas uma mensagem de confirmação 

de uma ação executada previamente, junto de um botão “Voltar”, que quando 

acionado retorna para a página anterior. 

 

Figura 6 - tela geral de confirmação 
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A tela de erro mostra uma mensagem de título do erro que ocorreu, bem 

como uma mensagem explicativa sobre o acontecido. Assim como a tela de 

confirmação, existe um botão de “Voltar” que retorna à página anterior quando 

acionado. 

 

Figura 7 - tela geral de erro 

4.2.3.2. Identificação 

Esta área do sistema é responsável pela autenticação e criação de 

usuários. Para desempenhar estas funções, a área utiliza duas telas principais, 

sendo elas a tela de login e a tela de criação de perfil. 

A tela de login do sistema apresenta dois campos e um botão de 

confirmação. O usuário deve preencher os campos “Login” e “Senha” para 

prosseguir com a autenticação (um alerta é disparado caso haja a tentativa de 

prosseguir sem que ambos os campos estejam devidamente preenchidos). O 

sistema valida os dados informados e retorna uma mensagem à esta mesma 

tela, em caso de falha no processo, ou dá início à sessão e prossegue para a 

tela inicial do sistema, no caso de sucesso. Outra possibilidade é a de que seja 

clicado no link “crie o seu perfil”, logo abaixo do formulário de autenticação, o 

que leva a tela de criação de usuário. 
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Figura 8 - tela de login 

A tela de criação de usuário serve para cadastrar um novo perfil no 

sistema. Aqui se deve preencher o formulário completo, com seus três campos, 

“Login”, “Senha” e “E-mail”, para que o processo de criação de perfil seja 

completado - o não preenchimento dos campos gera um alerta e impede a 

continuação do processo. Em seguida, o sistema cria o novo perfil com os 

dados básicos informados, inicia a sessão e dispara a tela inicial do sistema. 

 

Figura 9 - tela de criação de usuário 

4.2.3.3. Gêneros, gamehouses e plataformas 

As áreas de manipulação e visualização de gêneros, gamehouses e 

plataformas, embora sejam divididas, possuem todas e mesma estrutura visual. 

Na tela de listagem de um destes itens, é possível visualizar uma lista 
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com todos os itens do tipo cadastrados no sistema. Em cada elemento da lista 

é mostrado o seu nome, uma breve contagem dos jogos cadastrados sob o 

item em questão, além de sua descrição (limitada ao espaço disponível, caso o 

texto seja muito extenso). Também há dois botões, um que leva à área de 

edição do item, e outro que o exclui do sistema. Clicar em um destes botões 

sem estar devidamente logado dispara uma tela de erro como a mostrada na 

Figura 7. Clicar no nome do item leva à área de visualização do mesmo. Ao 

final da lista, o botão “Adicionar novo XX”, onde “XX” pode ser gênero, 

gamehouse ou plataforma, leva á tela de criação de um novo item. 

 

Figura 10 - tela de listagem de gêneros 

A tela de visualização de um item, seja gênero, gamehouse ou 

plataforma, mostra um cabeçalho com o nome do item, junto da informação de 

qual o usuário que alterou o item pela última vez, bem como dois botões, um 

que exclui o item do sistema, e outro que leva à tela de edição. Assim como os 

botões da tela de listagem, clicar em um destes botões sem estar devidamente 

logado dispara uma tela de erro como a mostrada na Figura 7. Clicar no nome 

do usuário mostrado no cabeçalho leva à visualização do mesmo. Logo abaixo 
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são mostrados os títulos mais votados sob o item em questão e, clicar na figura 

ou no nome do título leva à sua tela de visualização. O botão “Voltar” retorna à 

página anterior, enquanto que o botão “Visualizar todos os títulos” leva à tela 

de listagem de títulos, mostrando apenas aqueles que estão cadastrados sob o 

item que está sendo visualizado. 

 

Figura 11 - tela de visualização de gênero 

A tela de visualização e alteração é aberta apenas aos usuários logados 

no sistema. Neste espaço é possível informar o nome a descrição do item. Se 

esta tela for carregada em função do acionamento de botões de edição, ambos 

os campos já vêm previamente preenchidos com as informações atuais. Os 

títulos e outras descrições na página são atualizados conforme a ação que está 

sendo executada (criação ou edição). 
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Figura 12 - tela de criação e edição de gênero 

4.2.3.4. Títulos e edições 

É onde pode-se visualizar os títulos cadastrados no sistema e as 

edições que cada título possui. 

Na interface de listagem de títulos há uma lista de todos os títulos 

cadastrados no sistema. Esta lista pode variar para todos os títulos de um certo 

gênero, todos os títulos de uma determinada gamehouse ou os títulos de uma 

plataforma em específico. Cada item da lista mostra o ícone do título, se 

disponível, seu nome e descrição simplificada, além de uma contagem das 

diferentes edições que o título em questão possui. A média das avaliações que 

o título recebeu também é mostrada na lista, junto com os dois botões de ação, 

de exclusão e edição, que desempenham suas funções apenas se o usuário 

estiver logado. Clicar no nome ou no ícone do título mostra a tela de 

visualização do mesmo. Ao final da lista, o botão “Adicionar novo título” leva a 

tela de criação de títulos. 
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Figura 13 - tela de listagem de títulos 

A tela de visualização de título mostra as informações completas de um 

determinado título, se disponíveis, bem como o usuário que as alterou por 

último, além dos mesmos botões de ação disponíveis na tela de listagem. Esta 

tela também mostra as edições que foram cadastradas no sistema para este 

título e, a partir delas é possível ir à tela de visualização da edição, tela de 

atualização da edição ou até mesmo excluir a edição do sistema. Também, ao 

final da lista de edições, é possível adicionar uma nova edição ao clicar em 
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“Adicionar nova edição”. Abaixo da lista de edições encontra-se uma lista de 

opiniões dos usuários do sistema, com a nota e a opinião escrita de cada 

usuário. O usuário dono de uma opinião pode apaga-la ou editá-la, caso deseje 

através dos botões de ação da opinião. Ao final da lista de opiniões, é possível 

deixar a opinião escrita clicando em “Escrever opinião”. 

 

Figura 14 - tela de visualização de títulos 
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Na tela de visualização de edição podem-se ver os detalhes específicos 

da edição, além do usuário que fez alterações pela última vez. Assim como na 

tela de visualização de título, também se pode editar os dados da edição ou 

excluí-la do sistema. Por aqui, o usuário também pode adicionar ou remover a 

edição de sua coleção e definir status de posse ou de uso sobre o jogo, caso 

ele esteja em sua coleção. “Voltar” retorna à página anterior, enquanto que 

“Visualizar título” leva à página do título da edição. 

 

Figura 15 - tela de visualização de edição 

Na área de criação e edição de título é possível informar os detalhes de 

um título. A ação só é concluída com o preenchimento dos campos 

obrigatórios, marcados com um *. Caso deseje, o usuário também poderá 

inserir outros dados extras, onde houver o botão “Novo”. Esta tela está 

disponível apenas aos usuários devidamente logados. 
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Figura 16 - tela de criação e edição de título 

Através da tela de criação e alteração de edições, o usuário poderá 

preencher os dados de uma edição específica de um título, para mais tarde 

poder adicioná-la em sua coleção. O processo só poderá ser concluído com o 

preenchimento dos campos obrigatórios identificados com um *. 
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Figura 17 - tela de criação e alteração de edição 

 

4.2.3.5. Perfil de usuário 

Espaço do sistema para visualização de perfis de usuário, de onde é 

possível ver as informações gerais, a lista de amigos e a coleção de jogos de 

um usuário em específico. A partir de todas as telas desta área, é possível ir 

para a coleção, perfil ou lista de amigos do usuário que se está visualizando, 

através dos botões laterais. Também é possível adicionar ou remover o usuário 

da lista de amigos, bem como editar as informações do perfil, caso o usuário 
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esteja logado e seja o dono do perfil visualizado. 

Na tela de visualização de perfil é possível ver as informações de um 

determinado usuário.  

 

Figura 18 - tela de visualização de perfil 

Nesta tela de visualização de amigos encontra-se a lista de amigos de 

um determinado usuário, onde os botões “Perfil”, “Amigos” e “Coleção” levam, 

respectivamente às telas de visualização de perfil, visualização da lista de 

amigos e visualização da coleção do usuário da lista. Se o usuário logado for o 

dono da desta lista de amigos, ele também poderá excluir amigos da lista 

clicando no botão de exclusão. 
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Figura 19 - tela de visualização da lista de amigos 

Na tela de visualização de coleção são mostradas as edições de jogos 

que o usuário adicionou. Através das edições é possível ir à página de 

visualização de cada uma delas. Se o usuário logado for o dono da desta lista 

coleção, ele também poderá gerenciá-la. 
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Figura 20 - tela de visualização de coleção 

No formulário de atualização de perfil, o usuário poderá informar seus 

dados básicos, bem como alterá-los. O processo só será concluído com o 

preenchimento dos campos marcados com *. 
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Figura 21 - tela de atualização de perfil 

4.3. Plano de Atividades 

4.3.1. Atividades 

4.3.1.1. Levantamento de Funcionalidades e Análise do Sistema 

Etapa onde são definidas as funções do sistema, estabelecendo os 

conteúdos que estarão disponíveis aos usuários que o utilizarão. Durante este 

período são definidos os requisitos do sistema, bem como definições de casos 

de uso e suas regras de negócio. 
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4.3.1.2. Estruturação da Base de Dados 

Com base na análise previamente estabelecida, nesta etapa é feita a 

elaboração conceitual, lógica e física da base de dados do sistema. O resultado 

desta etapa encontra-se no tópico 3.6.2. Diagrama Entidade-Relacionamento. 

4.3.1.3. Desenvolvimento 

Etapa de desenvolvimento do software, segundo as definições 

encontradas em 4.3.1.1. Levantamento de Funcionalidades e Análise do 

Sistema e 4.3.1.2. Estruturação da Base de Dados. Esta etapa engloba a 

programação, implementação e testes consecutivos, seguindo a metodologia 

de prototipagem. 

4.3.1.4. Testes Finais 

Execução de uma série de testes finais com intuito de verificar e corrigir 

quaisquer erros que possam ter sido acusados na etapa de desenvolvimento. 

4.3.2. Cronograma 

Segue abaixo o cronograma de atividades estipulado para a execução 

das atividades previstas no item 4.3.1. Atividades, de acordo com o período de 

tempo disponível, levando em consideração os dois semestres letivos do ano 

de 2011, onde foram ministradas as disciplinas de Trabalho de Curso I e 

Trabalho de Curso II. 
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Tabela 5 - Cronograma de execução de atividades 

 
                                                   Meses 
Atividades 

A
b

r.
/1

1
 

M
a

i.
/1

1
 

J
u

n
./

1
1
 

J
u

l.
/1

1
 

A
g

o
./

1
1
 

S
e

t.
/1

1
 

O
u

t.
/1

1
 

N
o

v
./

1
1
 

D
e

z
./

1
1
 

Levantamento de Funcionalidades e 
Análise do Sistema 

 
        

Estruturação da Base de Dados 
 

        

Desenvolvimento 
 

        

Testes finais 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto teve como referência uma área cada vez mais explorada pela 

indústria, que são os jogos eletrônicos. O número crescente de usuários que 

fazem uso deste conteúdo nos fez elaborar uma ideia e proposta de oferecer 

uma solução diferente das já encontradas na internet, e que estão disponíveis 

para este perfil de público. O que descobrimos com a elaboração deste projeto 

é que foi possível implementar essas ideias usando mais de uma opção, 

utilizando-se de caminhos diferentes para se chegar ao resultado desejado, 

caminhos estes que conseguimos absorver com o conhecimento e orientação 

que o curso desta instituição nos ofereceu. 

    Durante a fase de desenvolvimento conseguimos manter praticamente 

tudo o que havíamos planejado inicialmente, suprimindo somente um ou outro 

recurso e adicionando alguns novos também. O projeto serviu também para 

integrar os alunos envolvidos, repassando uma ideia de como deve ser 

realizado um trabalho em conjunto, seja ele para a finalidade desta ocasião, 

como também para posteriores tarefas similares designadas ou estabelecidas 

no mercado de trabalho. Enquanto um aluno tinha maior capacidade numa 

área do desenvolvimento, o outro tinha em outra área, e isso serviu como 

aprendizado também, já que a experiência e o conhecimento foram transferidos 

nessa sincronização. 

    Por fim, apesar de termos conseguido atingir o objetivo inicial, 

percebemos que é possível expandir bastante o sistema ainda, oferecendo 

novas soluções para atrair o maior número de usuários possíveis, pois 

sabemos que a base foi bem fundamentada para tornar essa expansão 

possível, já que nasceu da forma certa. 

5.1. Trabalhos futuros 

 Depois de mensurados e trabalhados os recursos principais que o 

sistema deveria prover, acrescentamos novas funcionalidades que não 



58 

 

estavam previstas inicialmente, mas ainda assim restaram espaços e margem 

para implementação de novos recursos, que apesar de estarem dispostos 

abaixo, entendemos que não serão definitivos, já que tudo dependerá da 

retaguarda de uso do sistema por parte dos usuários, onde inclusive será 

criada uma área específica de comunicação com os administradores do 

sistema. Abaixo constam alguns pontos levantados neste momento: 

 Possibilitar aos usuários que se comuniquem com os administradores do 

sistema, abrindo área específica pra isso; 

 Diferenciar os usuários por níveis, ou seja, estabelecer critério de 

acessibilidade conforme o nível; 

 Criar área no sistema para gerenciar os usuários; 

 Desenvolver amplos filtros de buscas para os itens do sistema; 

 Disponibilizar recurso de paginação das listas; 

 Criar área de comunicação entre os usuários, como envio de 

mensagens privadas; 

 Mostrar o status dos usuários que estão logados no sistema, se 

encontram-se Online ou Offline; 
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