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RESUMO 

 Este trabalho de conclusão de curso consiste em desenvolver um sistema que 

sirva como uma plataforma de vídeos onde permita a hospedagem e o gerenciamento de 

vídeos gravados e também auxilie na integração dos mesmos no ambiente escolhido 

pelo usuário. 

 O sistema pretende tornar mais fácil a experiência dos usuários com vídeos na 

internet tanto no armazenamento quanto na visualização. 

 Com o propósito de auxiliar na demonstração da incorporação dos vídeos 

armazenados no sistema, foi desenvolvido um ambiente onde é possível assisti-los.  
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ABSTRACT 

 

TITLE: “Platform for hosting videos on demand” 

 

 This course conclusion project consists in developing a system which works as a 

video platform where it’s possible to host and manage videos on demand and also 

assists with the integration in the environment chosen by the user. 

 The system aims to make easier the user experience with video on the internet 

both in storage and also visualization. 

 In order to assist in demonstrating the incorporation of the videos hosted in the 

system, it was developed a second environment where it’s possible to watch them. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto de conclusão de curso pretende criar um sistema web que 

utiliza uma plataforma para gerenciar e hospedar os vídeos gravados. A plataforma é um 

sistema local onde é possível fazer o upload
1
 dos vídeos por categorias e assim facilitando a 

integração em locais escolhidos pelos usuários, seja em seus sites, plataforma de ensino a 

distância, Web TV, entre outros.  

   

Por trabalhar a mais de três anos em uma empresa especializada em vídeos na 

internet e perceber o crescimento no número de vídeos que são hospedados diariamente e 

também o potencial que estes podem atingir, foi o que me motivou a desenvolver este 

sistema, necessidade esta que não foi percebida apenas por mim, mas também por um 

grande número de pessoas com as quais interagi durante estes anos. 

 

 Além disso, acredito que o sistema irá estimular a criação de outras ferramentas que  

integrem vídeos como seu principal atrativo, sejam estes para educação, desenvolvimento 

pessoal e profissional ou até mesmo para o lazer, assim como faz a maior rede de vídeos 

gravados hoje no mundo, o Youtube
2
, entretanto com o projeto deste sistema o usuário 

poderá integrar os vídeos ao seu ambiente e deixar com seu próprio layout, sem a 

necessidade de utilizar a integração de um sistema de terceiro. 

 

Com a finalidade de demonstrar a incorporação e a visualização dos vídeos 

hospedados, foi desenvolvido um ambiente dentro do sistema onde fica clara a utilização 

dessa funcionalidade. 

 

1.1 Objetivo Geral 
 

 

O sistema tem como objetivo principal possibilitar aos usuários hospedarem seus 

vídeos em um servidor, sendo este conectado a internet, e por fim facilitar a integração e 

incorporação dos vídeos no ambiente de sua escolha. 

 

                                                 

1
 Subir/hospedar 

2
 YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_compartilhamento_de_v%C3%ADdeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digital
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1.2 Objetivo Específico 
 

 

Auxiliar na disseminação de informação através de vídeos na internet. 

 
1.3 Público alvo 

 

 

Usuários domésticos, pequenas e médias empresas que procuram armazenamento e 

distribuição de seus vídeos de forma ordenada e organizada, com seu próprio layout e sem 

a inserção da marca de terceiros em seu ambiente personalizado.  
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2  API (BITS ON THE RUN) 

 A utilização da API Bits on the Run
3
  foi um dos fatores que auxiliaram no 

desenvolvimento do sistema de vídeos, é através de seus métodos que utilizo o envio dos 

vídeos e também a incorporação dos vídeos no ambiente de visualização. 

 

 A API possui um mecanismo de autenticação simples e em múltiplos formatos de 

saída (PHP, JSON, XML, Python). Os métodos disponíveis são agrupados em classes 

(vídeos, canais, players, contas) e o conteúdo disponível pode ser solicitado através de um 

esquema de URL padrão. Esta referência descreve em detalhes como funciona a API e quais 

as classes e acessos estão disponíveis. 

 

Geral 
 

Uma visão geral do framework da API e os mecanismos de segurança. 

 Sintaxe de chamada 

 Autenticação 

 Formatos de saída 

 Upload de arquivos 

 Upload de arquivos que podem ser retomados 

 

2.1 Sintaxe de chamada 
 

 Chamadas para a  API da JW PLATFORM são em essência apenas solicitações 

HTTP para um local específico. Os parâmetros de cada chamada podem ser enviados 

utilizando o método POST ou GET. Alguns parâmetros são sempre necessários: aqueles para 

efetuarem a chamada e outro para definir a resposta de saída. 

 

Sintaxe 

 
A API tem um único ponto de entrada (api.bitsontherun.com) que pode trabalhar com 

múltiplos formatos de entrada e saída. Para a entrada, as solicitações GET e POST são 

aceitos. A sintaxe da chamada é:  

<http|s>://<APIserver>/<APIversion>/<callClass>/<callSubclass>/<method|attr

ibute>[?<parameters>] 

 

                                                 

3
Acessado em http://developer.longtailvideo.com/botr/ 
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http|s 

Protocolo de conexão: HTTP ou HTTPS 

APIserver 

Servidor da API, ex: api.bitsontherun.com 

APIversion 

Versão da API 

callClass 

Chamada a classe da API 

callSubclass 

Chamada a sub-classe da API 

method|attribute 

Chamada ao método ou atributo da API 

parameters 

Parâmetros da chamada a API 

 

2.2 Autenticação 

 
 A API utiliza autenticação baseada em assinatura para verificar a identidade de um 

usuário da API. Para fazer chamadas a API, um usuário precisa da chave e do segredo de sua 

conta. 

 

Parâmetros de Autenticação 

  
Para fazer uma chamada a API são necessários os seguintes parâmetros: 

api_key 

A chave da API identifica o usuário para a API.  

API shared secret 

Um segredo compartilhado entre a API e o usuário. Ele é utilizado para criar a assinatura da API. O segredo 

compartilhado nunca deve ser incluído na chamada a API ou compartilhado com outra pessoa. 

api_timestamp 

É usado para proteger contra ataques de repetição. 

api_nonce 

É um número aleatório de 8 dígitos. Ele é usado para que a assinatura da API seja sempre único, mesmo se as 

requisições . 
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Um exemplo de chamada autenticada a API: 

http://api.bitsontherun.com/v1/videos/list?text=d%C3%A9mo&api_nonce=8068484

3&api_timestamp=1237387851&api_format=xml&api_signature=fbdee51a45980f98768

34dc5ee1ec5e93f67cb89&api_key=XOqEAfxj 

 

 

2.3 Formatos de saída 
 

A API devolve os dados retornados com chamadas a API em vários formatos. Você pode 

escolher livremente o formato que melhor se adapta às suas necessidades. Devido aos seus 

atributos, o formato XML é um pouco diferente dos outros formatos de saída. 

 

Formatos 
 

Os seguintes formatos são suportados: 

py 

Python serializado 

json 

JSON (JavaScript Object Notation) 

xml 

XML 

php 

PHP serializado 

 

Interoperabilidade 
 

A estrutura do formato de saída XML difere dos outros, uma vez que o XML permite a 

utilização de atributos na sua estrutura de dados. Chaves e IDs são, por exemplo, colocados 

como atributos em XML. Para ilustrar, aqui esta um possível retorno da chamada /videos/lista 

em formato XML: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<response> 

  <status>ok</status> 

  <videos total="22"> 
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    <video key="yYul4DRz"> 

      <author>Bits on the Run</author> 

      <date>1225962900</date> 

      <description>New video</description> 

      <duration>12.0</duration> 

      <link>http://www.bitsontherun.com</link> 

      <status>ready</status> 

      <tags>new, video</tags> 

      <title>New test video</title> 

    </video> 

    ... 

  </videos> 

</response> 

 

 

Aqui esta o mesmo retorno em formato PHP. Como podemos ver, o atributo chave é um 

parâmetro e o atributo total não é retornado como uma função count() do PHP e pode ser 

usada para obter o número total de vídeos. 

 

[status] => ok 

[videos] => Array ( 

    [0] => Array ( 

        [status] => ready 

        [description] => New video. 

        [tags] => new, video 

        [title] => New test video 

        [duration] => 12.0 

        [link] => http://www.bitsontherun.com 

        [author] => Bits on the Run 

        [key] => yYul4DRz 

        [date] => 1225962900 

    ... 

    ) 

) 
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2.4 Upload de arquivos 

 
O upload de arquivos (vídeos) é parte integral da API. Há várias chamadas a API que têm a 

opção de upload. O processo de upload é exatamente o mesmo para cada uma destas 

chamadas. Enquanto é feito o upload de um arquivo, informações sobre o andamento do 

mesmo podem ser dadas ao usuário. 

 

Processo em duas etapas 
 

Toda vez que uma chamada a API tem a opção de fazer o upload de um arquivo, ela pode ser 

feita usando duas etapas: 

 

 Primeiro, a chamada create ou update é feita para a API. A chamada irá 

retornar uma URL de upload. 

 Em segundo lugar, o arquivo é submetido a esta URL de upload usando o 

método multipart/form-data HTTP POST. 

 

Este processo permite a API entregar diretamente os arquivos ao servidor de transcodificação. 

Ele permite aos usuários da API fazerem o upload diretamente do computador do cliente, em 

vez de passar pelo servidor web que executa as chamadas. 

 

URL de upload 
 

Após a realização de uma chamada a API que tem a opção de upload, a sua resposta será um 

link com parâmetros que podem ser utilizados para construir a URL de upload. Por exemplo, 

aqui está a resposta da chama /vídeos/create 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<response> 

  <status>ok</status> 

  <video key="tL17msiU"> 

    <link> 

      <protocol>http</protocol> 

      <address>upload.bitsontherun.com</address> 

      <path>/v1/videos/upload</path> 

      <query> 
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        <key>vtQmcboj</key> 

        <token>e2bbad0fd889d5d2e30047596cfe3789778257d2</token> 

      </query> 

    </link> 

  </video> 

</response> 

 

A URL de upload deve ser concatenada usando o esquema seguinte:  

upload_url = <link/protocol> + "://" + <link/address> + <link/path> + 

    "?api_format=<one of: py, json, xml, php>" + 

    "&key=" + <link/query/key> + 

    "&redirect_address=" + <redirect_address> + 

    "&redirect_query.<param_name1>=" + <param_value1> + 

    "&redirect_query.<param_name2>=" + <param_value2> + 

    "&key_in_path=" + <key_in_path> + 

    "&token=" + <link/query/token> 

 
Isso deve produzir a seguinte URL de upload 

http://upload.bitsontherun.com/v1/videos/upload 

    ?api_format=xml 

    &key=vtQmcboj 

    &token=e2bbad0fd889d5d2e30047596cfe3789778257d2 
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Usando a URL de upload 

 
Depois que a URL de upload foi construída, pode ser utilizada como um parâmetro action em 

um formulário HTML: 

 

<form method="POST" 

     action="http://upload.bitsontherun.com/v1/videos/upload 

     ?api_format=xml&key=vtQmcboj 

     &token=e2bbad0fd889d5d2e30047596cfe3789778257d2" 

     enctype="multipart/form-data"> 

  <fieldset> 

  <input type="file" name="file" /> 

  <button type="submit">Upload</button> 

  </fieldset> 

</form> 

 

 

2.5 Uploads de arquivos que podem ser retomados 
 

Arquivos de vídeo em um tamanho muito grande podem ser hospedados utilizando o 

protocolo de upload retomável. Este método permite continuar o upload do vídeos apenas 

para a parte restante após uma interrupção de rede. 

 

Processo em duas etapas 
 

 Primeiro, é feita a chamada create ou update. A chamada irá retornar uma 

URL de upload e uma ID de sessão de upload. 

 Em segundo lugar, o arquivo é submetido a esta URL de upload em pequenos 

pedaços usando o método HTTP POST. Se o upload for interrompido, pode 

ser retomado a partir da última posição reconhecida pelo servidor upload. 

 

URL de upload 
 

Depois de executar uma chamada que tem uma opção de upload resumível, sua resposta vai 

incluir um link com os parâmetros que podem ser usados para construir a URL upload. Por 

exemplo, aqui está a resposta da chamada /videos/create: 

 



19 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<response> 

  <status>ok</status> 

  <video key="tL17msiU"> 

    <link> 

      <protocol>http</protocol> 

      <address>upload.bitsontherun.com</address> 

      <path>/v1/videos/upload/resumable</path> 

      <query> 

        <key>vtQmcboj</key> 

      </query> 

    </link> 

    <session_id>kwJei9j2vtQmcbojrlGJY3mbJFMHfzZwPXBwoSQr</session_id> 

  </video> 

</response> 

 

A URL de upload deve ser concatenada usando o esquema seguinte:  

upload_url = <link/protocol> + "://" + <link/address> + <link/path> + 

    "?api_format=<one of: py, json, xml, php>" + 

    "&key=" + <link/query/key> + 

    "&redirect_address=" + <redirect_address> + 

    "&redirect_query.<param_name1>=" + <param_value1> + 

    "&redirect_query.<param_name2>=" + <param_value2> + 

    "&key_in_path=" + <key_in_path> 

 

Isso deve produzir a seguinte URL de upload 

http://upload.bitsontherun.com/v1/videos/upload/resumable 

    ?api_format=xml 

    &key=vtQmcboj 
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2.6 Métodos Utilizados da API 

 
Abaixo alguns dos principais métodos utilizados da API: 

 

/videos 

Contém chamadas para a criação (upload) de vídeos, busca de vídeos, edição de metadados de 

vídeo (título, descrição, tags etc) e excluir vídeos. 

 

Chamadas: 

 /vídeos/create 
Cria um novo vídeo enviando os metadados e requisitando a URL de upload 

 /vídeos/delete 
Remova um vídeo e todas suas conversões do servidor 

 /vídeos/list 
Retorna a lista de vídeos 

 /vídeos/show 
Retorna as propriedades de um vídeo específico 

 /vídeos/update 
Atualiza as propriedades de um vídeo 
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3  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELAGEM 

3.1 Características dos usuários 
 
 
 

O sistema se baseará em dois tipos de perfis de usuário:  

 Usuário Comum 

 Administrador 

 

O perfil de usuário intitulado como usuário comum corresponde a uma conta 

que terá acesso  as funcionalidades do sistema exceto as tarefas administrativas. 

 
Entretanto o segundo perfil usufruirá do sistema em situações especiais, sejam estas 

em casos de administração de usuários (criação de contas e/ou alteração de senhas), 

criar/editar cursos, criar/editar usuários e enviar os vídeos. 

 
 
 

3.2 Especificações de requisitos 
 
 
 

Segue abaixo a definição dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, 

de acordo com as funcionalidades e as especificações de qualidade que é desejada. 

 
 
 

3.2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 
 

[RF01] Identificar usuário  

  No momento em que o usuário se autenticar, o sistema deverá 

identificar o perfil da conta e  permitir que execute todas as funções 

disponíveis para o seu perfil. 

[RF02] Cadastrar usuário 

  O administrador poderá cadastrar usuários dos tipos professor e aluno. 

[RF03] Editar usuário 

  O administrador poderá alterar os dados de cada usuário, como login e 

senha. 

[RF04] Excluir usuário 

  O administrador poderá excluir usuários do sistema. 
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[RF05] Cadastrar curso 

  O administrador poderá cadastrar novos cursos para o sistema. 

[RF06] Editar curso 

  O administrador poderá editar cursos existentes no sistema, alterando o 

nome. 

[RF07] Excluir curso 

  O administrador poderá excluir cursos existentes no sistema. 

[RF08] Visualizar vídeo 

  O usuário comum  poderá visualizar os vídeos hospedados no sistema. 

[RF09] Pesquisar vídeo 

  O usuário comum  poderá pesquisar por um vídeo específico pelo 

nome, curso ou data. 

 

3.2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 
 

 

3.2.2.1 Usabilidade 
 

[RNF01] O sistema deve ser de uso simples e intuitivo, de modo que o usuário  

com nível de conhecimento básico consiga executar as tarefas sem 

dificuldade. 

[RNF02] Deverá possuir uma  linguagem  visual,  textual  e estética familiares 

ao publico alvo, para uma melhor compreensão do ambiente e de suas 

funcionalidades. 

 [RNF03] Haverá um indicador que informará ao usuário em qual menu que o 

mesmo esta acessando,  bem  como  facilitar  o acesso à outras áreas  

principais do sistema. 

 

3.2.2.2 Confiabilidade 
 
 

[RNF04] O  sistema  deve  informar  ao  usuário  quando  ele  tentar executar 

ações consideradas importantes, exigindo dele  a 

confirmação dessas ações.  Por exemplo, quando o 

usuário for deletar um vídeo, deverá aparecer uma confirmação sendo 

necessária a confirmação do usuário. 
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3.2.2.3 Segurança 
 

 [RNF05] Deve  assegurar  que  apenas  usuários  com  os devidos privilégios 

possam fazer uso de ferramentas de administração e controle do sistema. 

 
 

3.2.2.4 Implementação e Software 
 
 

 [RNF06] O sistema deve ser compatível com os navegadores atuais mais 

utilizados. 

 [RNF07] O sistema deve ser acessível  independente  do sistema operacional. 

 

3.3 CASOS DE USO 
 

Segue a descrição dos principais casos de uso do sistema, explicando as possíveis 

ações dos atores para com as situações apresentadas, e também as reações que o sistema 

deve apresentar a estas ações. 

 
 

3.3.1 Cadastrar Usuário 
 
 

Atores: Usuário administrador. 

 
Propósito: Cadastrar um novo usuário comum para acesso a plataforma de 

visualização dos vídeos. 
 

Descrição: O administrador deseja cadastrar um novo usuário comum para 

acesso a plataforma de visualização dos vídeos, ele então clica na aba “usuários” e em 

seguida na opção “cadastrar usuário” então preenche os campos “nome”, “login” e 

“senha” e escolhe quais os cursos que o usuário irá pertencer. 

 
 

Tabela 1 - Fluxo principal do caso de uso "Cadastrar 
usuário" 

 

Ação do ator Resposta do sistema 

1. O administrador clica na aba 

usuários. 

2. O sistema retorna uma tela com os 

usuários cadastrados e a opção “Cadastrar 

Usuário”. 
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3. O administrador clica na opção 

cadastrar usuário. 

 

4.O sistema requisita que o administrador 

preencha os campos Nome, Login e senha e 

seleciona a quais cursos o novo usuário irá 

pertencer. 

5.O administrador preenche as 

informações e clica no botão “cadastrar”. 

6. O sistema cadastra o usuário e demonstra 

uma mensagem de “usuário cadastrado com 

sucesso”. 

 

 

3.3.2 Hospedar vídeo 
 

Atores: Usuário administrador. 
 

Propósito: Enviar um vídeo para a plataforma. 
 

Descrição: O administrador deseja fazer o upload de um vídeo para a plataforma, o 

mesmo irar clicar no botão “Upload Video” na aba “Videos”,  selecionar o arquivo 

do vídeo que deseja hospedar e aguardar o envio do mesmo. 

 
 

Tabela 2 - Fluxo principal do caso de uso "Hospedar Vídeo" 
 

  Ação do ator  Resposta do sistema 

  
1. O administrador clica no botão de 

“upload vídeo” na aba “vídeos” . 

2. O sistema retorna uma tela solicitando 

as informações do vídeo e pede para o 

usuário selecionar o arquivo. 

3. O usuário preenche as informações 

solicitadas pelo sistema e escolhe o 

arquivo que deseja hospedar. 

 

4. A plataforma armazena o vídeo no 

sistema. 
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3.3.3 Editar Usuário 
 
 

Atores: Usuário administrador. 

 

Propósito: Editar um usuário para o sistema de visualização dos vídeos. 
 

Descrição: O administrador navega até a aba “usuários”, onde os usuários estão 

listados e com a opção de editá-los. 

 
Tabela 3 - Fluxo principal do caso de uso "Editar usuário" 
 

 

Ação do ator  
 Resposta do sistema 

 
1. Na aba usuários o administrador 

seleciona a opção “editar” do usuário 

desejado. 

2. O sistema mostra uma tela com nome, 

login, senha e os cursos do usuário a ser 

editado. 

3. O administrador edita os dados 

que deseja. 

4. O sistema guarda os dados e demonstra 

uma mensagem de “usuário editado com 

sucesso”. 

 

 

3.3.4 Excluir usuário 
 
 

Atores: Usuário administrador. 

Propósito: Excluir um usuário da plataforma de visualização de vídeos. 

Descrição: O administrador deseja excluir o acesso de um usuário a plataforma de 

visualização dos vídeos.   

 Tabela 4 - Fluxo principal do caso de uso "Excluir usuário" 

 

Ação do ator  
 Resposta do sistema 

 
1. Na aba usuários o administrador 

seleciona a opção de excluir usuário. 

2. O sistema exclui o usuário desejado e 

mostra a mensagem “Usuário deletado com 

sucesso”. 
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3.3.5 Cadastrar Curso 
 

Atores: Usuário administrador. 

 

Propósito: Cadastrar um novo curso para a plataforma de visualização dos vídeos. 

 

Descrição: O administrador deseja cadastrar um novo curso para a plataforma de 

visualização dos vídeos, ele então clica na aba “cursos” e em seguida na opção 

“cadastrar curso” então preenche o campo “nome”. 

 
 

Tabela 5 - Fluxo principal do caso de uso "Cadastrar 
Curso" 

 

Ação do ator Resposta do sistema 

1. O administrador clica na aba cursos. 2. O sistema retorna uma tela com os 

cursos cadastrados e a opção “Cadastrar 

Curso”. 

3. O administrador clica na opção 

cadastrar curso. 

 

4.O sistema requisita que o administrador 

preencha o campo Nome do curso. 

5.O administrador preenche as 

informações e clica no botão “cadastrar”. 

6. O sistema cadastra o curso e demonstra 

uma mensagem de “curso cadastrado com 

sucesso”. 

 

3.3.6 Editar Curso 
 

Atores: Usuário administrador. 

 
Propósito: Editar um curso para o sistema de visualização dos vídeos. 

 

Descrição: O administrador navega até a aba “cursos”, onde os cursos estão 

listados e com a opção de editá-los. 
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Tabela 6 - Fluxo principal do caso de uso "Editar um curso" 
 

 

Ação do ator  
 Resposta do sistema 

 
1. Na aba cursos o administrador 

seleciona a opção “editar” do curso 

desejado. 

2. O sistema mostra uma tela com nome do 

curso a ser editado. 

3. O administrador edita o nome 

do curso e clica em enviar. 

4. O sistema guarda os dados e demonstra 

uma mensagem de “curso editado com 

sucesso”. 

 

3.3.7 Excluir curso 
 

Atores: Usuário administrador. 

 
Propósito: Excluir um curso da plataforma de visualização de vídeos. 

 

Descrição: O administrador deseja excluir um curso da plataforma de visualização 

dos vídeos.  

 

Tabela 7 - Fluxo principal do caso de uso "Excluir curso" 
 

Ação do ator  
 Resposta do sistema 

 
1. Na aba “cursos” o administrador 

seleciona a opção de excluir um curso. 

2. O sistema exclui o curso desejado e 

mostra a mensagem “Curso deletado com 

sucesso”. 
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3.4 DIAGRAMA 
 
 
 

3.4.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento 
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3.4.2 Diagrama de Casos de uso 
 

 

Figura 2 – Diagrama Casos de Uso 
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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 
 
 
 
Tanto a plataforma para gerencia de vídeos quanto o sistema para visualização deste foram 

projetadas para funcionarem como um sistema em  ambiente  web  e,  devido  a  essa  

característica  principal,  o  sistema  foi implementado  sobre  o  SGBD  MySQL  e  a  

linguagem  de  programação PHP. 

 
 

O MySQL
4
 é um poderoso sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)   

objeto-relacional  de  código  aberto,  tendo  mais  de  3 0   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
5
 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 escolhida 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. 

                                                 

4
 Acessado em http://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL 
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 Por  se  tratar  de  um  projeto  totalmente  em  ambiente  web,  existem algumas 

tecnologias  intrínsecas ao sistema, como HTML
6
, CSS

7
 e JavaScript

8
. Vale ressaltar 

que o projeto ainda não é implementado sobre a versão mais recente dessas tecnologias, 

tratadas pelo HTML5. 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

9
,   versão  

2.2,  com  PHP  v5.2.1  e  MySQL  devidamente integrados. 

 
 

4.1.2 Desenvolvimento 
 
 
Durante a fase de codificação do projeto, foi utilizados o ambiente de desenvolvimento  

SublimeText
10

,  versão  2 . 0 . 2 . 

 
 

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.  

                                                                                                                                                         

5
 Acessado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Php 

6
 HTML é umalinguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. 

7
 Cascading Style Sheets (ou simplesmente CSS) é uma linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação 

de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como HTML ou XML. 
8
 Acessado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Javascript 

9
 Acessado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_Apache. 

10
 É um editor de texto e código-fonte multiplataforma, escrito em linguagem C++. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_marca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_estilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/XML
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo-fonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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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. 

 

 

 

                                            Figura 3 - Ciclo 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 desde o inicio 

sabia que iriam ocorrer. 



33 

 

 

5  TELAS DO SISTEMA 

  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. 

 
 

5.1 Tela de login 
 
 
 
Tela de login do sistema, a tela apresenta a estrutura básica  seguida  por  duas caixas de 

preenchimento sendo elas: usuário e senha.  Esta  estrutura  é constituída por: 

 

 Usuário – Deve-se preencher o nome de usuário registrado no sistema 

 Senha – Deve-se preencher a senha criada no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Tela de login do sistema 
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5.2 Tela inicial 
 
 
 
Primeira janela do sistema que se abre, a tela apresenta a estrutura básica  seguida  por  

todas  as  outras  interfaces  do  sistema.  Esta  estrutura  é constituída por: 

 

 VIDEOS 

 CURSOS 

 USUÁRIOS 

 SISTEMA DE VÍDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5 - Tela inicial do sistema 
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5.3 Tela de Cursos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6 - Tela de Cursos 
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5.4 Tela de Usuários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Tela de Usuários 
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5.5 Sistema de vídeos 
 

 
Figura 8 - Tela do Sistema de visualização dos vídeos 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto teve como referência a criação de um sistema em uma área nova que tem crescido 

muito ultimamente que é a vertente de vídeos na internet. O número crescente de usuários 

que utilizam redes como Youtube, por exemplo, faz de certa forma, que seja possível uma 

expansão da plataforma para usuários finais ainda maiores e com objetivos mais traçados. 

Ouso deste conteúdo fez com que eu elaborasse uma ideia e solução diferente das já 

encontradas na internet. O que descobri com a elaboração deste projeto é  que  foi  possível  

implementar  essa  ideia  utilizando  mais  de  uma  opção, utilizando-se de caminhos 

diferentes para se chegar ao  resultado desejado, caminhos estes que consegui adquirir 

com o conhecimento e a  orientação que o curso me ofereceu. 

 
 
 No processo de desenvolvimento consegui manter praticamente o que eu imaginava 

durante a execução do projeto, apenas retirando ou adicionando alguns recursos. Serviu 

também para explorar áreas que talvez não foram tão exploradas durante o curso mas que 

tive de “ir atrás” e aprender para poder fazer funcionar no contexto em que me propus ao 

desenvolver a plataforma de vídeos. 

 
 

Por último,  mesmo atingindo o objetivo do sistema, percebi que é possível agregar 

novas funcionalidades ao sistema, oferecendo novas soluções para atrair o maior número de 

usuários possíveis e expandir a plataforma para usuários maiores com o intuito de melhorarem 

seu ROI(retorno de investimento) utilizando a plataforma com o objetivo de distribuir melhor 

seus vídeos na internet. 

 

6.1 Trabalhos futuros 
 
 
 
Após a finalização do projeto ficaram claros alguns recursos que o sistema poderá agregar 

ao longo do tempo. A ideia de ter uma maior distribuição dos vídeos tornando-os acessíveis 

através de dispositivos móveis seria o mais atrativo neste momento, devido ao mercado de 

smartphones e pessoas que utilizam estes dispositivos cada vez crescerem mais. Com esta 

funcionalidade sendo desenvolvida acredito que a plataforma poderá agregar ainda mais 

valor de mercado e estimular ainda mais o seu uso, além de favorecer ainda mais o usuário 

final. 
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Algumas das funcionalidades que podem ser desenvolvidas com o tempo: 

 

 Integração com dispositivos móveis. 

 Adicionar funcionalidade de controle de tráfego por parte do 

administrador. 

 Gerar relatórios mais específicos sobre os acessos de cada vídeo. 

 Transcodificar os vídeos para que possam ser exibidos em diferentes 

qualidades(360px, 480px, 720px, 1080px). 

 

 

De forma geral acredito que a plataforma atenda muito bem os requisitos aos quais ela se 

propôs a atender com a criação do projeto e irei continuar trabalhando para desenvolver de 

forma mais prática as necessidades que já foram sentidas no mercado e continuaram a ser 

dentre os próximos anos. 

 

 

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

PHP: Principais características. On-line. 11 mar. 2013. Disponível em: 

<http://www.igordeveloper.com/blog/php-principais-caracteristicas> Acesso em 

10 abr. 2012 
 
 
FOWNLER, Martin. UML Essencial. 2 ed. Bookman, 2010. 

MACGCAN, Steve. ER Diagrams. 1 ed. Universal, 2012 

ACHOUR JUNIOR, A. Melhores praticas de programação. Revista Brasileira de 

Programação, v. 1, n. 2, p. 3-4, 2012. 

 

ALTER, M. J. Programando com flexibilidade. Porto Alegre: PR Sul, 2012.  

 

BARBANTI, V. J.; GUISELINI, M. A. Exercícios de requisitos: São Paulo: CLR Baliero, 

2009. 

 

LIQUID PLATFORM. Plataforma de vídeos ondemand. Disponível em: 

http://liquid.sambatech.com.br  Acesso: 28 de agosto de 2012. 

 

CAMARANO, A. A.; BELTRÃO, M. A; PASCOM, K. I.; MEDEIROS, A. R. P.;  

 

Sobre o  PostgreSQL. On-line. Disponível  em: <http://www.postgresql.org.br/ 

sobre> Acesso em 10 nov. 2011. 

 

API JW PLATFORM.    On-line.     23 jan. 2012. Disponível em: 

< http://developer.longtailvideo.com/botr/> Acesso em 27 jan 2013  

 

 

http://www.igordeveloper.com/blog/php-principais-caracteristicas
http://www.postgresql.org.br/

