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RESUMO

O presente  trabalho  descreve  a  modelagem e  a  implementação  de  um

sistema Web voltado pra aluguel de imóveis na cidade de Manaus. O Sistema será

desenvolvido  utilizando  a  linguagem  PHP  e  a  base  de  dados  MySQL.  Suas

características serão semelhantes a um classificado tradicional, porém com todos

os recursos que a internet pode proporcionar dando ao usuário mais opções de

escolha como: imagens, localização, infra-estrutura do local, distância de pontos

específicos. O Sistema permitirá que o usuário faça o orçamento de anúncio e o

cálculo do valor é feito no ato de sua inscrição.  Além da praticidade, um dos

objetivos  principais  é  atender  aos  usuários  que  não  conhecem  a  cidade,

oferecendo conforto, economia e maior segurança na hora de alugar um imóvel.



ABSTRACT.

This paper describes the modeling and implementation of a system

oriented  Web  properties  to  rent  in  the  city  of  Manaus.  The  system  will  be

developed using the PHP language and MySQL database Its features are similar to

a classified traditional, but with all the resources that the Internet can provide by

giving the user more choice as images, location, infrastructure location, distance to

specific points. The system will allow the user to do the advertising budget and the

calculation of value is made at the time of enrollment. Besides the convenience, a

key goal is to serve users who do not know the city, offering comfort, economy and

greater safety when renting a property.
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INTRODUÇÃO

O primeiro  passo  para  se  alugar  um imóvel  é  a  escolha,  levando  em

consideração  a  localização  e  o  preço.  É  preciso  observar  a  infra-estrutura  de

serviços prestados na região (supermercados, feiras, farmácias, hospitais, escolas,

etc.)  e  os  meios  de  transportes  que  servem  a  mesma.  Com  o  método  de

classificados  tradicional,  a  busca  por  imóveis  é  basicamente  feita  através  de

jornais e revistas especializadas, no qual é informado de forma muito reduzida,

sobre o objeto a ser locado, privando assim, o locatário de informações primordiais

referente ao imóvel.  Na Web já existem sites especializados,  porém continuam

com as mesmas características dos classificados tradicionais.

Geralmente, são sites de imobiliárias ou construtoras cujas informações

não diferem das já existentes.  O principal  problema é ter  um formato que não

atende de maneira satisfatória as pessoas que não moram e/ou não conhecem a

cidade de Manaus, levando-os a locar um imóvel em locais indesejáveis como:

distante  do  centro  da  cidade  ou  de  locais  específicos  como  sua  faculdade,

emprego, etc.

Dessa forma, o sistema proposto vem suprir  essas necessidades. Uma

vez  que  permitirá  ao  usuário  encontrar  o  imóvel  desejado,  além  de  oferecer

informações diversas  tais  como:  fotos,  localização,  infra-estrutura  do  local,

distância do centro da cidade, entre outras.

1.1 JUSTIFICATIVA

Os  métodos  atuais  de  busca  por  alugueis  de  imóveis  na  cidade  de

Manaus são feitas de forma muito precária. Uma vez que o usuário ainda precisa

comprar os jornais locais pra encontrar o imóvel pretendido. E nesse caso, tem

que  comprar  o  jornal  completo  mesmo  que  o  seu  interesse  seja  apenas  nos

classificados.

Embora a internet já seja uma realidade em nossa região. Os serviços de

aluguel  de  imóveis  obedecem aos  padrões  dos  classificados  tradicionais,  com
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informações resumidas, confusas, sem descrição sobre infra-estrutura da região e

sem um referencial  de distância do Centro da cidade, por exemplo, item muito

importante, principalmente, para aqueles que não moram em Manaus e pretendem

alugar um imóvel.

Dessa forma, o Sistema proposto pretende contribuir com melhorias aos

problemas  citados,  criando  uma estrutura  mais  completa,  com um sistema de

busca mais simples e que o usuário não precise conhecer a cidade para ficar

satisfeito não só com o imóvel, mas também como a sua localização.

1.2 OBJETIVOS

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web para auxiliar

o usuário na locação de imóveis na cidade de Manaus. O Sistema permitirá uma

fácil manipulação dos dados relativos aos imóveis.

1.2.1 Objetivos específicos

O Sistema oferecerá as seguintes operações: 

• Manter dados cadastrais dos anúncios;

• Manter dados cadastrais dos clientes;

• Manter dados cadastrais dos locais e suas adjacências; 

• Disponibilizar a busca por: tipo, local e preço.

• Gerar  galeria  de  imagens  (upload  e  redimensionamento  de

imagens);

• Rank de visitas;

• Controlar a disponibilidade dos anúncios no site;

• Gerar histórico de visitantes;

• Calcular orçamento do anúncio;

• Enviar email com orçamento para o administrador do sistema e para

o proprietário solicitante;



17

• Enviar emails de contatos.

• Disponibilizar emissão de relatórios com informações pertinentes aos

imóveis e seus proprietários.

1.3 METODOLOGIA

Para  alcançar  os  objetivos  traçados  foram  realizadas  pesquisas

Bibliográficas  e  Web  gráfica,  a  fim  de  conhecer  os  serviços  já  prestados  por

empresas que atuam no mercado imobiliário. 

A linguagem de programação usada na implementação foi o PHP, por ser

uma  linguagem  de  programação  livre  e  muito  utilizada  para  gerar  conteúdo

dinâmico para Internet. 

A  metodologia  de  Desenvolvimento  do  Sistema foi  uma adaptação  do

Scrum, conhecida como Scrum Solo, por ser um processo de desenvolvimento

ágil. A decisão foi tomada baseada em alguns aspectos importantes para o projeto,

tais  como:  equipe  e  prazos  reduzidos,  entregas  frequêntes  e  iterativas,  essas

entregas  visam  diminuir  o  risco,  pois  o  cliente  sempre  irá  possuir  pequenas

versões do software para avaliar o andamento do projeto. E nesse caso o software

sendo desenvolvido por um só programador pode ainda se beneficiar de alguns

princípios  do Scrum,  como: um  backlog de produto,  um  backlog de  sprint,  um

sprint e uma retrospectiva de sprint. 

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) foi o MySQL, a

sua escolha se deu por seu excelente desempenho e estabilidade, além da fácil

integração com o PHP.

Para  a  realização  da  modelagem  do  Sistema  será  utilizada  a  UML

(Unified Modeling Language), por ser mais utilizada para esse fim e dispor de

inúmeros diagramas que ajudam a representar diversas situações.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

De forma a melhor organizar esse trabalho, o mesmo será dividido em

capítulos da seguinte forma:
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Além deste capítulo introdutório, terão mais:

O Capitulo 2: Fundamentação Conceitual – neste capítulo será realizado

uma revisão bibliográfica e Webgráfica necessárias para o desenvolvimento do

projeto;

O  Capítulo  3:  será  dedicado  ao  Desenvolvimento  do  Sistema:  Sua

descrição, Metodologia e todas as ferramentas utilizadas;

O Capítulo 4: Considerações Finais – apresenta conclusões obtidas pelo

trabalho de pesquisa.

O Capítulo 5: Referências Bibliográficas – Serão relacionadas todas as

bibliografias consultadas para a realização deste trabalho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

Neste capítulo serão mostradas as tecnologias utilizadas neste trabalho,

tais como: a linguagem de programação PHP, o Sistema de Gerenciamento de

Banco de Dados MySQL, a ferramenta utilizada para o desenvolvimento e todas

ferramentas necessárias para por a implementação em prática.

2.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO SCRUM

A escolha do Scrum se deu por ser uma metodologia ágil para gerência de

projetos.  Ela  é  baseada  em  ciclos  de  30  dias  chamados  Sprints,  no  qual  se

trabalha para alcançar objetivos bem definidos. Estes objetivos são representados

no Product  Backlog,  uma  lista  de  coisas  para  fazer  que  é  constantemente

atualizada e repriorizada.

Algumas de suas principais  características  visando minimizar  os  riscos

são:

• Divisão do projeto em pedaços menores e curtos, variando de uma

semana a um mês;

• Comunicação entre a equipe e o Cliente em tempo real;

• Participação ativa do Cliente;

• Alta capacidade de resposta a mudanças.

Os princípios Scrum fornece a “habilidade de declarar o produto “pronto”

sempre  que necessário  (porque a  concorrência  acabou  de  entregar,  porque  a

empresa precisa de dinheiro, porque o usuário/cliente precisa das funções, porque

foi para essa data que foi prometido...)” (PRESSMAN apud ADM96).

Os princípios Scrum são usados para guiar as atividades de
desenvolvimento  dentro  de  um  processo  que  incorpora  as  seguintes
atividades de arcabouço: requisitos, análise, projeto, evolução e entrega.
Em  cada  atividade  de  arcabouço,  as  tarefas  ocorrem  dentro  de  um
padrão de processo chamado de  sprint. O trabalho é conduzido dentro
um sprint  (a  quantidade  de  sprint necessária  para  cada  atividade  de
arcabouço varia dependendo da complexidade e do tamanho do produto)
é  adaptado  ao  problema  em  mãos  e  é  definido  e  freqüentemente,
modificado em tempo real pela equipe Scrum (PRESSMAN, 2006).
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a cada

24 hs

30 dias

Registro de Pendências
Sprint
Característica (s)
associada (s)
ao sprint

Pendência
ítens

expandidos
por equipe

Nova funcionalidade 
demonstrada ao final do 

sprint

Pendências de Produtos:
Caractrerísticas priorizadas do produto desejado pelo cliente

Figura 1 O fluxo do processo Scrum

Fonte: adaptado do PRESSMAN (2006)

Pendência:  uma lista priorizada de requisitos ou características do projeto que

fornecem  valor  de  negócio  para  o  cliente.  Itens  podem  ser  adicionados  à

pendência a qualquer momento (é assim que as modificações são introduzidas). O

gerente  de  produto  avalia  a  pendência  e  atualiza  as  prioridades  quando

necessário.

Sprints: consiste de unidades de trabalho que são necessárias pra satisfazer a um

requisito  definido  na  pendência  que  precisa  ser  cumprido  em um intervalo  de

tempo predefinido (tipicamente 30 dias). Durante o sprint, os itens em pendência a

que a unidade de trabalho do sprint se destinam são congelados (isto é, não são

introduzidas  as  modificações  durante  o  sprint).  Assim,  o  sprint permite  que os

membros da equipe trabalhem em um ambiente de curto prazo, mas estável.

Reuniões  Scrum: são  reuniões  curtas  (normalmente  15  minutos)  feitas

diariamente  pela  equipe  Scrum.  Três  questões-chave  são  formuladas  e

respondidas por todos os membros da equipe.
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2.2 SCRUM SOLO

O tempo para o desenvolvimento do sistema era curto, de no máximo três

meses, e desenvolvido por um único programador, então seria necessário escolher

uma metodologia que se adaptasse a essa realidade.  O Scrum Solo é uma versão

adaptada  para  uso  de  programadores  solo.  Scrum  é  baseado  em  pequenas

equipes. Ele permite a comunicação entre os membros da equipe. Entretanto, há

uma grande quantidade de softwares desenvolvidos por programadores solos. Um

software sendo desenvolvido por um só programador pode ainda se beneficiar de

alguns princípios do Scrum, como: um backlog de produto, um backlog de sprint,

um sprint e uma retrospectiva de sprint. 

2.3 TECNOLOGIAS

2.3.1 PHP

A linguagem de programação utilizada no desenvolvimento  é o PHP (um

acrónimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor") por ser uma  linguagem

de  programação de  computadores  livre e  muito  utilizada  para  gerar  conteúdo

dinâmico na World Wide Web.

A  linguagem  PHP  é  uma  linguagem  de  programação  de  domínio

específico,  ou seja,  seu escopo se estende a um campo de atuação que é o

desenvolvimento web, embora tenha variantes como o  PHP-GTK. Seu propósito

principal é de implementar soluções web velozes, simples e eficientes. 

Devido à  sua ampla distribuição,  o  PHP tem ótimo suporte.  Como um

produto  Open  Source,  o  PHP  goza  de  suporte  de  um  grande  número  de

profissionais de desenvolvimento de Open Source que oferecem aos usuários um

suporte técnico excelente. Qualquer  bug é localizado e reparado rapidamente. O

código é atualizado continuamente com melhoras e extensões de linguagem.

http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP-GTK
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_web
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_dom%C3%ADnio_espec%C3%ADfico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_de_dom%C3%ADnio_espec%C3%ADfico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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2.3.2 Servidor Apache

O  Sistema  desenvolvido  nesse  projeto  é  uma  aplicação  para  uso  na

Internet,   e nesse caso necessita de um servidor web.  A escolha do  servidor

Apache se  deu  por  inúmeros  motivos  tais  como:  excelente performance,

segurança, compatibilidade com diversas plataformas e todos os seus recursos.

O servidor Apache é capaz de executar código em PHP, Perl, Shell Script

e até em ASP e pode atuar como servidor FTP, HTTP, entre outros. Sua utilização

mais conhecida é a que combina o Apache com a linguagem PHP e o banco de

dados MySQL, combinação usada aqui neste projeto.

Servidor Apache (ou Servidor HTTP Apache, em  inglês:  Apache HTTP

Server, ou simplesmente: Apache) é o mais bem sucedido servidor web livre.

É a principal tecnologia da Apache Software Foundation, responsável por

mais de uma dezena de projetos envolvendo tecnologias de transmissão via web,

processamento de dados e execução de aplicativos distribuídos.

É disponibilizado em versões para os sistemas Windows, Novell Netware,

OS/2 e diversos outros do padrão POSIX (Unix, Linux, FreeBSD, etc).

2.3.3 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados – SGBD

Um SGBD permite que os dados do Banco de Dados sejam armazenados

em um só lugar, o que pode ser chamado de base de dados única, possibilitando a

manipulação dos dados por diferentes recursos tecnológicos de interface. O SGDB

também é conhecido como DBMS que é a abreviatura de DataBase Management

System [WEB01].

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD),

que  utiliza  a  linguagem  SQL (Linguagem  de  Consulta  Estruturada,  do  inglês

Structured  Query  Language)  como interface.  É  atualmente  um dos  bancos  de

dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações pelo mundo.

Algumas  das  principais  características  do  SGBD  MySQL,  fatores

determinantes pra sua escolha nesse projeto.

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/SQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/SGBD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_banco_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unix
http://pt.wikipedia.org/wiki/POSIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/ASP
http://www.infowester.com/php.php
http://www.infowester.com/servapach.php
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• Compatibilidade  (existem  drivers  ODBC,  JDBC e  .NET e  módulos  de

interface  para  diversas  linguagens  de  programação,  como  Delphi,  Java,

C/C++, C#, Visual Basic, Python, Perl, PHP, ASP e Ruby)

• Excelente desempenho e estabilidade;

• Pouco exigente quanto a recursos de hardware;

• Facilidade de uso;

• É um Software Livre com base na GPL1;

2.3.4 Wamp

É um sistema indicado para os usuários que não têm instalado no sistema

nenhum dos programas necessários para programar em PHP (Apache,  PHP e

MySQL), já que realiza uma instalação completa. Mas também podem utilizar este

programa os usuários que dispõem de Apache, PHP e/ou MySQL em seu sistema.

Em  cujo  caso,  simplesmente  se  realizará  outra  cópia  das  aplicações  em  um

diretório  distinto,  que  à  princípio,  não  tem  porque  interferir  com  as  outras

instalações alojadas em nosso computador.

Em geral é usado WAMP para dizer que é um instalador de Apache, Mysql

e PHP para Windows, sendo denominados como LAMP os softwares que tem a

mesma destinação para sistemas operacionais LINUX.

2.3.5 O Padrão MVC - Movel/View/Controller

Model-view-controller (MVC) é um padrão de arquitetura de software que

visa  a  separar  a  lógica  de  negócio da  lógica  de  apresentação,  permitindo  o

desenvolvimento, teste e manutenção isolado de ambos.

O  modelo  (model)  é  usado  para  definir  e  gerenciar  o  domínio  da

informação  e  notificar  observadores  sobre  mudanças  nos  dados.  Ele  é  uma

1 GNU GPL ou simplesmente GPL, é a designação da licença para software livre.  A GPL é a licença com maior

utilização por parte de projetos de software livre.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_do_utilizador
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3gica_de_neg%C3%B3cio&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_de_software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_Livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruby_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/ASP
http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perl
http://pt.wikipedia.org/wiki/Python
http://pt.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://pt.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_C
http://pt.wikipedia.org/wiki/Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/Delphi
http://pt.wikipedia.org/wiki/.NET
http://pt.wikipedia.org/wiki/JDBC
http://pt.wikipedia.org/wiki/ODBC
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representação  detalhada  da  informação  que  a  aplicação  opera.  A  lógica  de

negócio adiciona valor semântico aos dados, e quando há mudança de estado o

modelo notifica seus observadores. Por exemplo, aluno,  professor e turma fazem

parte do domínio de um sistema acadêmico. Operações como calcular a média

final do aluno ou o índice de faltas da turma fazem parte da lógica de domínio. A

forma como o  dado é armazenado ou  acessado não é de interesse do MVC,

assume-se que é de responsabilidade do modelo.

A visão (view) apresenta o modelo num formato adequado ao utilizador,

na saída de dados, e diferentes visões podem existir para um mesmo modelo, para

diferentes propósitos.

O controlador (controller) recebe a entrada de dados e inicia a resposta ao

utilizador ao invocar objetos do modelo, e por fim uma visão baseada na entrada.

Ele também é responsável pela validação e filtragem da entrada de dados.

Um caso prático é uma aplicação Web em que a visão é um documento

HTML (ou derivado)  gerado pela aplicação.  O controlador  recebe uma  entrada

GET ou  POST após  um  estímulo  do  utilizador  e  decide  como  processá-la,

invocando objetos do domínio para tratar a lógica de negócio, e por fim invocando

uma visão para apresentar a saída. 

2.3.6 Framework de Persistência de Dados

No  desenvolvimento  de  software,  um  framework  é  uma  estrutura  de

suporte definida. Um framework pode incluir programas de suporte, bibliotecas de

código,  linguagem de script  e  outros  softwares para  ajudar  o  desenvolvimento

interligar diferentes componentes de um projeto de softwares.

Framework  de persistência de dados é um conjunto de classes, interfaces

que tem como objetivo disponibilizar objetos para a função de armazenar, persistir

os dados. Seja este armazenamento em banco de dados, em memória, etc

2.3.7 UML

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aplica%C3%A7%C3%A3o_web
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Para  a  realização  da  modelagem  do  Sistema  será  utilizada  a  UML

(Unified Modeling Language), por ser mais utilizada para esse fim e dispor de

inúmeros diagramas que ajudam a representar diversas situações.

Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem de modelagem não

proprietária de terceira geração. 

Basicamente, a UML permite que desenvolvedores visualizem os produtos

de seus trabalhos em diagramas padronizados. Junto com uma notação gráfica, a

UML  também  especifica  significados,  isto  é,  semântica.  É  uma  notação

independente de processos, embora o RUP (Rational Unified Process) tenha sido

especificamente desenvolvido utilizando a UML.

É importante distinguir entre um modelo UML e um diagrama (ou conjunto

de diagramas) de UML. O último é uma representação gráfica da informação do

primeiro, mas o primeiro pode existir independentemente. O XMI (XML Metadata

Interchange) na sua versão corrente disponibiliza troca de modelos mas não de

diagramas.

Entre os vários diagramas que podem ser modelados com a UML, será

dado prioridade aos que serão desenvolvimos neste Sistema.

2.3.7.1 Diagrama Use-Case 

A  modelagem  de  um  diagrama  use-case  é  uma  técnica  usada  para

descrever e definir os requisitos funcionais de um sistema. Eles são escritos em

termos  de  atores  externos,  use-cases  e  o  sistema  modelado.  Os  atores

representam o papel de uma entidade externa ao sistema como um usuário, um

hardware,  ou  outro  sistema que interage com o  sistema modelado.  Os  atores

iniciam a comunicação com o sistema através dos use-cases, onde o use-case

representa uma sequência de ações executadas pelo sistema e recebe do ator que

lhe  utiliza  dados  tangíveis  de  um tipo  ou  formato  já  conhecido,  e  o  valor  de

resposta  da  execução  de  um  use-case  (conteúdo)  também  já  é  de  um  tipo

conhecido, tudo isso é definido juntamente com o use-case através de texto de

documentação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/XML
http://pt.wikipedia.org/wiki/XMI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://pt.wikipedia.org/wiki/RUP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelagem
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Atores  e  use-cases  são  classes.  Um ator  é  conectado  a  um ou  mais

use-cases através de associações, e tanto atores quanto use-cases podem possuir

relacionamentos  de  generalização  que  definem um comportamento  comum de

herança em superclasses especializadas em subclasses. 

O uso de use-cases em colaborações é muito importante, onde estas são

a descrição de um contexto mostrando classes/objetos, seus relacionamentos e

sua interação exemplificando como as classes/objetos interagem para executar

uma atividade específica no sistema. Uma colaboração é descrita por diagramas

de atividades e um diagrama de colaboração. 

Quando um use-case é implementado, a responsabilidade de cada passo

da  execução  deve  ser  associada  às  classes  que  participam  da  colaboração,

tipicamente  especificando  as  operações  necessárias  dentro  destas  classes

juntamente  com  a  definição  de  como  elas  irão  interagir.  Um  cenário  é  uma

instância  de  um  use-case,  ou  de  uma  colaboração,  mostrando  o  caminho

específico de cada ação.  Por  isso,  o cenário é um importante exemplo de um

usecase ou de uma colaboração.

Figura 2: Exemplo de caso de uso

O diagrama de use-cases da Figura 2 demonstra as funções de um ator

externo do um sistema de aluguel. O diagrama especifica que funções o cliente
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poderá desempenhar.  Pode-se perceber  que não existe nenhuma preocupação

com a implementação de cada uma destas funções, já que este diagrama apenas

se  resume  a  determinar  que  funções  deverão  ser  suportadas  pelo  sistema

modelado (CARDOSO 2003).

2.3.7.2 Diagrama de Classes 

O diagrama de classes demonstra a estrutura estática das classes de um

sistema onde estas representam as "coisas" que são gerenciadas pela aplicação

modelada. Classes podem se relacionar com outras através de diversas maneiras:

associação (conectadas entre si), dependência (uma classe depende ou usa outra

classe), especialização (uma classe é uma especialização de outra classe), ou em

pacotes  (classes  agrupadas  por  características  similares).  Todos  estes

relacionamentos são mostrados no diagrama de classes juntamente com as suas

estruturas internas, que são os atributos e operações. O diagrama de classes é

considerado estático já que a estrutura descrita é sempre válida em qualquer ponto

do ciclo de vida do sistema. Um sistema normalmente possui alguns diagramas de

classes,  já  que  não  são  todas  as  classes  que  estão  inseridas  em  um  único

diagrama e uma certa classe pode participar de vários diagramas de classes. 

Figura 3: Exemplo de diagrama de classe
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Uma  classe  num  diagrama  pode  ser  diretamente  implementada

utilizando-se  uma  linguagem  de  programação  orientada  a  objetos  que  tenha

suporte direto para construção de classes. Para criar um diagrama de classes, as

classes têm que estar identificadas, descritas e relacionadas entre si.

2.3.7.2 Diagrama de Sequência 

Um diagrama de sequência mostra a colaboração dinâmica entre os vários

objetos de um sistema. O mais importante aspecto deste diagrama é que a partir

dele percebe-se a sequência de mensagens enviadas entre os objetos. Ele mostra

a interação entre os objetos, alguma coisa que acontecerá em um ponto específico

da execução do sistema. O diagrama de sequência consiste em um número de

objetos  mostrado  em  linhas  verticais.  O  decorrer  do  tempo  é  visualizado

observando-se o diagrama no sentido vertical de cima para baixo. As mensagens

enviadas por  cada objeto  são simbolizadas por  setas  entre  os  objetos  que se

relacionam. 

Diagramas de sequência possuem dois eixos: o eixo vertical, que mostra o

tempo e o eixo horizontal, que mostra os objetos envolvidos na sequência de uma

certa atividade. Eles também mostram as interações para um cenário específico de

uma certa atividade do sistema. 

No eixo horizontal estão os objetos envolvidos na sequência. Cada um é

representado por um retângulo de objeto (similar ao diagrama de objetos) e uma

linha vertical pontilhada chamada de linha de vida do objeto, indicando a execução

do objeto durante a sequência, como exemplo citamos: mensagens recebidas ou

enviadas e ativação de objetos. A comunicação entre os objetos é representada

como linha com setas horizontais simbolizando as mensagens entre as linhas de

vida dos objetos. A seta especifica se a mensagem é síncrona,  assíncrona ou

simples. As mensagens podem possuir também números sequenciais,  eles são

utilizados para tornar mais explícito as sequência no diagrama. 

Em alguns sistemas, objetos rodam concorrentemente, cada um com sua

linha de execução (thread). Se o sistema usa linhas concorrentes de controle, isto
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é  mostrado  como  ativação,  mensagens  assíncronas,  ou  objetos  assíncronos

(CARDOSO, 2003).

Figura 4 Exemplo de Diagrama de Sequência

Os diagramas de sequência podem mostrar objetos que são criados ou

destruídos como parte do cenário documentado pelo diagrama. Um objeto pode

criar outros objetos através de mensagens. A mensagem que cria ou destroi um

objeto é geralmente síncrona, representada por uma seta sólida.

2.3.7.3 Diagrama de Atividade 

Diagramas de atividade capturam ações e seus resultados. Eles focam o

trabalho  executado  na  implementação  de  uma  operação  (método),  e  suas

atividades numa instância de um objeto. O diagrama de atividade é uma variação

do diagrama de estado e possui um propósito um pouco diferente do diagrama de

estado, que é o de capturar ações (trabalho e atividades que serão executados) e

seus resultados em termos das mudanças de estados dos objetos. 

Os estados no diagrama de atividade mudam para um próximo estágio

quando uma ação é executada (sem ser necessário especificar nenhum evento

como no diagrama de estado). Outra diferença entre o diagrama de atividade e o
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de estado é que podem ser colocadas como "swimlanes". Uma swimlane agrupa

atividades, com respeito a quem é responsável e onde estas atividades residem na

organização, e é representada por retângulos que englobam todos os objetos que

estão ligados a ela (swimlane).

Um  diagrama  de  atividade  é  uma  maneira  alternativa  de  se  mostrar

interações, com a possibilidade de expressar como as ações são executadas, o

que elas fazem (mudanças dos estados dos objetos), quando elas são executadas

(sequência das ações), e onde elas acontecem. 

Um  diagrama  de  atividade  pode  ser  usado  com  diferentes  propósitos

inclusive:

• Para  capturar  os  trabalhos  que  serão  executados  quando  uma

operação é disparada (ações).  Este é o uso mais comum para o

diagrama de atividade. 

• Para capturar o trabalho interno em um objeto. 

• Para  mostrar  como  um  grupo  de  ações  relacionadas  podem  ser

executadas, e como elas vão afetar os objetos em torno delas. 

• Para mostrar como uma instância pode ser executada em termos de

ações e objetos. 

• Para mostrar como um negócio funciona em termos de trabalhadores

(atores), fluxos de trabalho, organização, e objetos (fatores físicos e

intelectuais usados no negócio). 

O  diagrama  de  atividade  mostra  o  fluxo  seqüencial  das  atividades,  é

normalmente  utilizado  para  demonstrar  as  atividades  executadas  por  uma

operação específica do sistema. Consistem em estados de ação, que contém a

especificação  de  uma  atividade  a  ser  desempenhada  por  uma  operação  do

sistema.  Decisões  e  condições,  como  execução  paralela,  também  podem  ser

mostrados  no  diagrama  de  atividade.  O  diagrama  também  pode  conter

especificações  de  mensagens  enviadas  e  recebidas  como  partes  de  ações

executadas.
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Figura 5 Exemplo de Diagrama de Atividade

2.3.8. Dreamweaver

Como ambiente de desenvolvimento foi ultizado o Dreamweaver por ser

um programa gráfico de edição de páginas da web que permite trabalhar com

textos, imagens e outros elementos de páginas web em um ambiente de trabalho

intuitivo. Permite aos Webmasters criar e editar páginas de web de forma muito

similar a de programas de publicação que são usados para a criação de layouts de

publicações impressas. Com ele você não precisa manipular diretamente o código

HTML da página, com isso ajuda a acelerar o tempo de produção de web sites.

O Dreamweaver  é  um poderoso  ambiente  de  desenvolvimento  para  a

construção  de  sites  dinâmicos  que  fazem o  uso  de  bancos  de  dados,  scripts

executados no cliente e tecnologia de servidor, como ASP (Active dinamic Server

Pages),  Cold Fusion e JSP (Java Server Pages).  E ainda ele suporta os mais

recentes padrões adotados na web, tais como XHTML e CSS.

2.3.9 Jude/Astah
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Infelizmente o  JUDE foi  descontinuado,  isso significa  que ele  não terá

mais  atualizações.  Seus  desenvolvedores  (a  empresa  comercial  ou  uma

comunidade  open-source)  deixaram  de  implementar  melhorias  em  seu  código

passou a ser chamado ASTAH* a partir de 31 de dezembro de 2009.

Com uma nova cara e nome, possui agora 4 versões: ASTAH Community,

ASTAH UML,  ASTAH Professional  e  ASTAH SHARE,  com suas  determinadas

funções e especialidades definidas conforme figura 6.

O Astah é uma IDE para Modelagem de Dados (UML) criada com Java e

de uso fácil e intuitivo. Com a Astah é possível:

Realizar  uma modelagem de dados complexa,  apresentando os  dados

para o usuário de forma clara e possui um layout intuitivo.

Trabalhar com vários diagramas: classes, casos de uso e desenvolvimento. 

Criar alguns itens do diagrama de classes apenas clicando com o botão

direito do mouse nos itens dos diagramas de casos de uso e selecionando a opção

desejada.

Figura 6: Estrutura do Astah

Fonte: http://astah.change-vision.com/community-site.var

Depois  de  feita  toda  a  modelagem  é  possível  exportar  tudo  para  um

arquivo Java, HTML ou exportar cada diagrama em forma de imagem.

http://astah.change-vision.com/community-site.var
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2.3.10 DB Designer/Mysql Workbench

MySQL Workbench é uma ferramenta de modelagem de banco de dados

que integra o desenvolvimento SQL, administração, criação e manutenção em um

ambiente  único  para  o  SGBD  MySQL.  MySQL  Workbench  é  o  sucessor  do

DBDesigner 4 de fabFORCE.net, e substitui o pacote anterior do software, MySQL

GUI Tools Bundle.

Características Atuais

• Modelagem de dados

• Modelagem Visual;

• Engenharia reversa de bancos de dados MySQL;

• Engenharia reversa de scripts SQL;

• Sincronização com o banco de dados;

• Impressão de Modelos;

• Importação de arquivos de modelos criados no DB Designer 4.

• Administração de Banco de dados

• Iniciar e parar as instâncias;

• Configurar instância MySQL;

• Gerenciamento de contas MySQL.

2.3.11 Mibew Messenger

A principal estratégia utilizada para encurtar a distância entre a equipe de

um site e seus visitantes é a troca de mensagens instantâneas, por meio das quais

é  possível  sanar  dúvidas  e  direcionar  os  produtos  para  o  público  alvo.  Esta

estratégia é utilizada principalmente por grandes redes de lojas virtuais.

Mibew  Messenger  é  uma  solução  de  código  aberto  que  pode  ser

implantada gratuitamente em  sites, utilizando para isto um servidor com  PHP e

MySQL  configurados.  O acesso para  as  sessões  é  realizado com um  prático

botão que informa sobre a existência de um atendente online.

http://www.superdownloads.com.br/download/118/mibew-messenger/
http://www.superdownloads.com.br/download/24/mysql-alpha/
http://www.superdownloads.com.br/download/125/php/
http://www.superdownloads.com.br/download/118/mibew-messenger/
http://www.superdownloads.com.br/download/118/mibew-messenger/
http://www.superdownloads.com.br/download/118/mibew-messenger/
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A ferramenta armazena automaticamente o histórico das conversas, que

podem  ser  facilmente  enviadas  por  e-mail  por  meio  de  um  botão.  Toda  a

configuração da ferramenta é feita a partir de um painel administrativo, que permite

bloquear usuários e definir mensagens padrão para respostas.

Roda em Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7.

Figura 7: Estrutura do Mibew Messenger

2.3.12 Ck Editor
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É um editor  de texto  WYSIWYG para ser  instalado em Website,  onde

usuário  poderá  escrever  facilmente.  Ele  trás  as  funções  e  características  mais

comuns encontradas em aplicativos editores de texto.

Com  os  recursos  do  CKEditor,  as  notícias  terão  características  mais

interessantes,  com  fontes,  cores  e  formas  diferentes.  Despertando  assim  o

interesse do leitor pela notícia.

Figura 8: Estrutura do CK Editor

3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA
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Este capítulo apresenta a implementação do trabalho de pesquisa. Serão

demonstrados a análise realizada para a implementação do Sistema envolvendo

os  requisitos  funcionais,  os  casos  de  uso,  diagrama  de  classe,  diagrama  de

atividade, diagrama de seqüência e o projeto de banco de dados.

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O Sistema de aluguel de imóveis é um sistema que possibilita anunciar

imóveis para alugar de forma rápida e prática, possibilitando a participação online

do usuário a fim de tirar suas dúvidas.

O Sistema permite que o usuário faça buscas de forma rápida através das

opções: tipo de imóvel (apartamento, casa, flat e etc), e por preço (valores entre

mínimo e máximo).

O Sistema de aluguel de imóvel permitira 2 tipos de usuários: o usuário

habilitado e o usuário cliente.

O  usuário  habilitado  deverá  estar  previamente  cadastrado  no  sistema

cujos dados são: login, nome, senha, confirmação da senha e email. Cada usuário

possuirá um login e uma senha, exceto o cliente. Os usuários habilitados terão os

mesmos privilégios.

Será obrigação do usuário habilitado a manutenção dos dados cadastrais

dos imóveis, dos clientes, da infra-estrutura que serão atribuídas aos imóveis, os

tipos de imóveis, fazer upload das imagens referentes aos imóveis, cadastro de

notícias, a emissão de relatórios e ao atendimento online.

O  Sistema  permitirá  que  o  usuário  cliente  faça  a  busca  de  diversas

maneiras, busca por imóveis em oferta, por imóveis em destaque, por local, por

tipo de imóvel e por preço. Ao clicar no imóvel pretendido será mostrado todos os

dados do anúncio como: imagens, tipo, local, dados do proprietário, infraestrutura

e distância do centro da cidade.

O usuário cliente poderá anunciar no sistema de aluguel, basta que ele

faça um cadastro, preencha um orçamento e envie ao administrador. O Sistema

deverá fazer o cálculo do valor do orçamento no ato de sua inscrição. O valor do
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anúncio pode variar dependendo do tipo de anúncio: se em destaque, comum ou

oferta.

O Sistema terá a sessão nossos números onde mostrará a quantidade de

clientes, a quantidade de imóveis e a quantidade de acessos.

3.2 ANÁLISE DO SISTEMA

Baseada  na  metodologia  Scrum,  foi  montado  uma  tabela  para

acompanhar o desenvolvimento do Sistema. A princípio foi feito um  backlog  do

projeto pra extrair os requisitos técnicos a serem desenvolvidos. De acordo com o

desenvolvimento do Sistema, os requisitos pendentes eram marcados como em

andamento ou feito, conforme explica a tabela 1.

Tabela 1: Product Backlog

Product Backlog (Backlog do produto) é o ponto inicial do Scrum, sendo

considerada  a  prática  responsável  pela  coleta  de  Requisitos.  Com  o  Backlog

definido, partiu-se pra fase de implementação. 

Pendente (Backlog do projeto) Em andamento (Sprint) Feito

Cadastro de imóveis 

Cadastro de usuários 

Cadastro de Clientes 

Buscas (preço, local) 

Colocar anúncios em destaque 

Colocar anúncios em oferta 

Notícias 

Área restrita (Login)

Área pra anunciar (anuncie)

Atendimento on-line

Solicitar orçamento

Mais acessados

Nossos numerous

Relatórios
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O Sprint durava no máximo uma semana devido ao pouco tempo para o

desenvolvimento do Sistema. A cada Sprint era analisado os itens atendidos e os

que estavam pendentes.

Caso  novos  requisitos  aparecessem,  ou  alguma  mudança  fosse  feita,

estes eram acrescentados ao Product Backlog, que reiniciará o processo Scrum.

Vale ressaltar que um projeto Scrum encerra quando o desenvolvimento de todos

os itens da lista das funcionalidades que estão presentes do Product Backlog são

finalizados.

3.3 LISTA DE FUNÇÕES

A Lista de Funções se faz necessária para a visualização das principais

funções do sistema a serem implementadas. A Tabela 2 é um modelo de lista.

3.4 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O  Diagrama  de  caso  de  uso  representa  a  visão  do  sistema  na

perspectiva do usuário. As entidades representadas neste diagrama são: atores e

casos de uso (GUEDES, 2004). Nesta seção do trabalho estão representados as

descrições dos casos de uso para as principais funcionalidades do sistema.

N de

ordem

Funções Descrição

1 Efetuar Login Validação de acesso de usuários do Sistema
2 Manter usuário Processamento de inclusão, consulta, alteração e

exclusão  de  usuários  que  terão  acesso  ao
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Sistema.
3 Manter anúncio

(Imóvel)

Processamento de inclusão, consulta, alteração e

exclusão do anúncio no Sistema.
4 Manter notícias Processamento de inclusão, consulta, alteração e

exclusão de notícias no Sistema.
5 Manter

Infraestrutura

Processamento de inclusão, consulta, alteração e

exclusão de notícias no Sistema.
6 Fazer Upload Processamento de inclusão, consulta, alteração e

exclusão das imagens referentes ao imóveis  no

Sistema.
7 Pesquisar Imóveis Visualização das solicitações que podem ser por

preço, local ou tipo de imóveis.
8 Realizar

Orçamento

Processamento  de  realização  de  orçamento  e

envio ao administrador do Sistema via web.
9 Participar de Chat

Online

Processamento de conversa em tempo real com o

administrador/usuário habilitado do Sistema
10 Emissão de

Relatórios

Processamento de emissão de relatórios com o

resultado da solicitação.

Tabela 2: Lista de funções do Sistema de Aluguel de imóveis
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Figura 9: Diagrama de Caso de Uso

3.4.1 Descrição de Casos De Uso
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3.4.1.1 Caso de uso: Manter usuário

Caso de uso: Manter usuário
Ator: Administrador e Usuário habilitado
Objetivo: Cadastrar, editar e excluir
Pré-condição: O usuário deverá estar logado e ter permissão de acesso
Pós-condição: não se aplica
Fluxo Básico

1. Este caso de uso se inicia quando o solicitante seleciona a opção usuário

na barra de menu na tela principal do módulo administrador.

2. O Sistema de aluguel exibe a tela Lista de usuários com as opções: novo,

editar e excluir

3. Se o solicitante selecionar  a opção novo,  o  Sistema aciona o subfluxo

cadastro de usuários.

a)Se  o  solicitante  clicar  em  Alterar,  o  Sistema  aciona  o  subfluxo

Atualização de usuários.

b) Se o solicitante clicar em Excluir, o Sistema exibe uma mensagem de

confirmação de exclusão.

4. Este caso de uso se encerra.
Subfluxo Cadastro de usuários

5. O Sistema exibe a tela Listagem de usuários, com as opções novo, editar

e excluir.

6. O solicitante clica na opção novo.

7. O sistema exibe a tela cadastro de usuários.

8. O Solicitante preenche os campos da solicitação.

9. O Sistema salva os dados  da solicitação.

10. O Sistema mantém o usuário cadastrado na tela.

11. Este caso de uso se encerra.

Subfluxo Atualização de usuários

1. O sistema exibe a tela listagem de usuários, com as opções novo, editar e

excluir.

2. O Solicitante clica na opção editar.

3. O Sistema exibe a tela Atualização de usuários.
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4. O Solicitante faz as modificações necessárias.

5. O Sistema atualiza os dados.

6. Este caso de uso se encerra.

Tabela 3: Manter Usuário

3.4.1.2 Caso de uso: Manter Imóvel

Caso de uso: Manter Imóvel
Ator: Administrador e Usuário habilitado
Objetivo: Cadastrar, editar, excluir e publicar
Pré-condição: O usuário deverá estar logado e ter permissão de acesso
Pós-condição: não se aplica
Fluxo básico

1. Esse caso de uso se inicia quando o solicitante aciona a opção imóvel

na Tela inicial da área restrita.

2. O Sistema exibirá  a  tela  Listagem de  imóveis  com as  opões:  Novo,

editar,  excluir,  colocar  em  oferta,  colocar  em  destaque,  adicionar

imagens, e adicionar infraestrutura.

3. Se o solicitante clicar em Novo, o Sistema aciona o subfluxo cadastro de

imóveis.

4. Se o solicitante clicar em editar, o Sistema aciona o subfluxo atualização

de imóveis.

5. Se o solicitante clicar em excluir, o sistema elimina o imóvel solicitado.

6. Se o solicitante clicar em colocar em destaque, o sistema muda o status

da imagem solicitada;

7. Se o solicitante clicar em colocar em oferta, o Sistema muda o status da

imagem solicitada;

8. Se o solicitante clicar em adicionar fotos, o Sistema aciona o subfluxo

Upar mais fotos.

9. Se o solicitante  clicar  em infraestrutura,  o  Sistema aciona o subfluxo

Cadastro de Infraestrutura a imóveis.

10. Este caso de uso se encerra.
Subfluxo Cadastro de imóveis
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1. O Sistema exibe a Tela Cadastro de imóveis.

2. O Solicitante preenche os campos solicitados.

3. O Sistema envia o cadastro solicitado.

4. Este caso de uso se encerra.
Subfluxo Upar mais fotos

1. O Sistema exibe a Tela Upais mais fotos.

2. O Solicitante clica na opção browse para baixar imagens dos imóveis.

3. Este caso de uso se encerra.

Tabela 4: Manter Imóvel

3.4.1.3 Caso de uso: Manter Notícias

Caso de uso: Manter notícias
Ator: Administrador e Usuário habilitado
Objetivo: Criar, alterar e excluir
Pré-condição: O usuário deverá estar logado e ter permissão de acesso
Pós-condição: Não se aplica
Fluxo básico

1 Este caso de uso se inicia quando o solicitante aciona a opção notícias

na Tela inicial da área restrita.

2 O Solicitante clica na opção notícias.

3 O Sistema exibe a Tela notícias com as opões: Novo, editar, excluir.

4 Se Solicitante clicar na opção Novo.

5 O Sistema exibe o subfluxo cadastro de notícias;

6 Se o solicitante clicar na opção editar.

7 O Sistema exibe o subfluxo Atualização de notícias.

8 Se o Solicitante clicar na opção excluir.

9 O Sistema exclui a solicitação.

10 Este caso de uso se encerra.
Subfluxo Cadastro de notícias

1 O Sistema exibe a Tela Cadastro de Notícias

2 O Solicitante preenche os dados solicitados.

3 O Sistema cadastra a solicitação.
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4 O Sistema exibe a solicitação na Tela.

5 Este caso de uso se encerra
Subfluxo Atualização de Notícias

1. O Sistema exibe a Tela Atualização de notícias.

2. O Solicitante faz as alterações.

3. O Sistema atualiza as alterações

4. Este fluxo se encerra.

Tabela 5: Manter Notícias

3.4.1.4 Caso de uso: Pesquisar Imóvel

Caso de uso: Pesquisar Imóvel
Ator: Cliente
Objetivo: Consultar imóveis por tipo, local e preço
Pré-condição: Nenhuma
Pós-condição: A solicitação poderá ser consultada por tipo, local e preço
Fluxo básico

1. Este caso de uso inicia quando o solicitante seleciona a opção Busca

por preço, local ou por tipo exibida na Tela Inicial.

2. Se o solicitante clica em busca por preço mínimo.

3. O Sistema exibe na Tela inicial Busca por preço mínimo e máximo.

4. O Solicitante preenche os parâmetros de preços exigidos pelo sistema.

5. O Sistema exibe os dados solicitados

6. Se o solicitante clica em busca por local.

7. O Sistema exibe na Tela inicial busca por local.

8. Se o solicitante clica em busca por tipo.

9. O Sistema exibe na Tela inicial busca por tipo.

10. Esse fluxo se encerra
Fluxo de Exceção Solicitação não encontrada

1. Este fluxo se inicia quando o solicitante digitar algum dado da pesquisa,

acionar o botão buscar e não retornar nenhum dado.

2. O Sistema envia mensagem: “Nenhuma solicitação foi encontrada!”

3. Este fluxo se encerra
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Tabela 6: Pesquisar Imóvel

3.4.1.5 Caso de uso: Realizar orçamento

Caso de uso: Realizar Orçamento

Ator: Cliente

Objetivo: realizar orçamento

Pré-condição: Nenhuma

Pós-condição: A solicitação poderá ser criada e enviada.

Fluxo básico

1. Este caso de uso se inicia quando o solicitante seleciona a opção Faça

seu orçamento aqui.

2. O Sistema exibe a opção orçamento.

3. O Solicitante preenche os dados exigidos.

4. O Solicitante clica na opção enviar.

5. Este caso de uso se encerra

Tabela 7: Realizar Orçamento

3.4.1.6 Caso de uso: Consultar Relatório

Caso de uso: Consultar Relatório

Ator: Administrador e Usuário habilitado

Objetivo: Consultar e imprimir

Pré-condição: O usuário deverá estar logado e ter permissão de acesso

Pós-condição: A solicitação poderá ser consultada e imprimida
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Fluxo básico

1. Este caso de uso se inicia quando o solicitante aciona a opção Relatórios

na Tela inicial da área restrita.

2. O solicitante clica na opção relatórios.

3. O  Sistema  exibe  as  opções  relatórios  de  imóveis  e  relatórios  de

proprietários.

4. Se solicitante seleciona a opção imóveis.

5. O Sistema exibe todos os imóveis cadastrados.

6. Se o solicitante seleciona a opção proprietários.

7. O Sistema exibe todos os proprietários cadastrados.

8. Este caso de uso se encerra.

Tabela 8: Consultar Relatório

3.4.1.7 Caso de uso: Fazer Upload de Imagens dos imóveis

Caso de uso: Fazer Upload de imagens dos Imóveis
Ator: Usuário habilitado
Objetivo: Fazer upload, excluir e alterar
Pré-condição: O usuário deverá estar logado e ter permissão de acesso
Pós-condição: A solicitação poderá ser criada, alterada, excluída ou consultada
Fluxo básico

1. Este caso de uso se inicia quando o solicitante aciona a opção Imóveis.

2. O sistema exibe a tela Listagem de imóveis.

3. O solicitante tecla na opção adicionar fotos.

4. O sistema exibe a tela upar mais fotos (baixar fotos).

5. O solicitante tecla na opção browse.

6. O sistema exibe  a  opção Explorer  para  o  usuário  buscar  a  foto  a  ser

upada.

7. Este caso de uso se encerra.

Tabela 9: Fazer Upload das imagens dos imóveis
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3.5  DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO – MODELO FÍSICO



48

Figura 10: Modelo ER

3.6 PROJETO DO BANCO DE DADOS

Um banco de dados relacional é composto de tabelas, também chamadas

de relações. A terminologia  tabela é mais comum nos produtos comerciais e na

prática.  Já  a  terminologia  relação foi  utilizada  na  literatura  original  sobre  a
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abordagem relacional (daí a denominação “relacional”) e é mais comum na área

acadêmica e nas literaturas. 

3.6.1 Projeto Lógico

A seguir é apresentado o modelo para o projeto lógico de banco de dados.

TABELA: USUÁRIO

DESCRIÇÃO: Armazenar dados referentes aos usuários do sistema.

Nome Coluna Tipo Tam PK FK Tab. Origem Descrição
USU_IDint INT 10 - - - Número  de  identificação  -

corresponde  a  um  número

seqüencial  gerado

automaticamente pelo sistema.

Usado  para  identificar

unicamente o usuário.
USU_Login Varchar 45 S - - Corresponde  ao  nome  de

identificação  do  usuário  do

sistema.
USU_Senha Varchar 45 - - - Corresponde a  senha que irá

identificar  o  usuário  do

sistema.
USU_Email Varchar 45 - - - Corresponde  ao  endereço

eletrônico  do  usuário  do

sistema.

Tabela 10: Usuário

TABELA: INFRA

OBJETIVO: Armazenar dados de Infraestrutura

Nome Coluna Tipo Tam PK FK Tab. Origem Descrição
INF_ID Infra INT 0 - - - Número  de  identificação  -

corresponde  a  um  número

seqüencial  gerado
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automaticamente  pelo

sistema.  Usado  para

identificar  unicamente  a

tabela infra.
INF_Descrição Varchar 45 - - - Infraestruturas  que  serão

atribuídas aos imóveis

Tabela 11:Infra

TABELA: NOTÍCIA

DESCRIÇÃO: Armazenar notícias do cotidiano.

Nome Coluna Tipo Tam PK FK Tab.

Origem

Descrição

NOT_Idnot INT 10 S - - Número de identificação -

corresponde a um número

seqüencial  gerado

automaticamente  pelo

sistema.  Usado  para

identificar  unicamente  a

notícia.
NOT_Titulo Varchar 45 - - - Título  que  será  dado  a

notícia
NOT_Conteúdo Varchar Medium

Text

- - - Descrição da notícia.

Tabela 12:Notícia

TABELA: TIPO IMÓVEL

DESCRIÇÃO: Armazenar dados referentes aos tipos de imóveis

Nome Coluna Tipo Tam PK FK Tab. Origem Descrição
TIP_IDint INT 10 S - - Número  de  identificação  -

corresponde  a  um  número

seqüencial  gerado

automaticamente  pelo

sistema.  Usado  para
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identificar unicamente a tabela

tipo imóvel.
TIP_ Descrição Varchar 45 - - - Corresponde  aos  tipos  de

imóveis.

Tabela 13:Tipo Imóvel

TABELA: FOTOS

DESCRIÇÃO: Armazena imagens a serem atribuídas aos imóveis.

Nome Coluna Tipo Tam PK FK Tab. Origem Descrição
FOT_ID INT 10 S - - Número  de  identificação  -

corresponde  a  um  número

seqüencial  gerado

automaticamente  pelo

sistema.  Usado  para

identificar  unicamente  a

tabela fotos.
FOT_Local Varchar 10 - - - Descrição  do  local  onde  a

imagem está localizada.
FOT_Imóvel INT 10 S IMOVEL Identificador da foto ao qual

imóvel pertence.

Tabela 14: Fotos

TABELA: PROPRIETÁRIO

OBJETIVO: Armazenar os dados referentes ao proprietário dos imóveis

Nome Coluna Tipo Tam PK FK Tab. Origem Descrição
PRO_IDin INT 10 S - - Número  de  identificação  -

corresponde  a  um  número

seqüencial  gerado

automaticamente pelo sistema.

Usado  para  identificar

unicamente o proprietário.
PRO_Nome
PRO_End Varchar 100 - - - Corresponde  ao  endereço  do

proprietário do imóvel
PRO_Bairro Varchar 45 - - - Corresponde  ao  bairro  do
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proprietário do imóvel
PRO_Fone1 Varchar 14 - - - Corresponde  ao  telefone  do

proprietário do imóvel
PRO_Fone2 Varchar 14 - - - Corresponde  ao  telefone

alternativo  do  proprietário  do

imóvel
PRO_Email Varchar 80 - - - Corresponde  ao  endereço

eletrônico  do  proprietário  do

imóvel.

Tabela 15:Proprietário

TABELA: INFRAIMÓVEL

DESCRIÇÃO: Armazenar infraestururas que foram atribuídas aos imóveis.

Nome Coluna Tipo Tam PK FK Tab. Origem Descrição
IIM_ID INT 10 - - - Número  de  identificação  -

corresponde  a  um  número

seqüencial  gerado

automaticamente  pelo

sistema.  Usado  para

identificar  unicamente  a

tabela imóvel.
IIM_IDInfra INT 10 S S INFRA -
IIM_IDImovel INT 10 S S IMOVEL -

Tabela 16:Infra Imóvel

TABELA: IMÓVEL

DESCRIÇÃO: Armazena os dados referentes aos imóveis.

Nome Coluna Tipo Ta

m

PK FK Tab. Origem Descrição

IMO_ID INT 10 S - - Número de identificação -

corresponde  a  um

número  seqüencial

gerado  automaticamente

pelo sistema. Usado para

identificar  unicamente  a

tabela imóvel.
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IMO_Tipo INT 10 - S TIPODEIMOVEL Identificador  do  tipo  de

imóvel  qual  imóvel

pertence.
IMO_Bairro INT 45 - - - Bairro que o imóvel está

localizado.
IMO_Endereço Varchar 100 - - - Endereço do imóvel
IMO_Valor DEC 11,

2

- - - Corresponde  ao  valor

que  será  atribuída  ao

imóvel.
IMO_Descrição Medium

Text

- - - - Corresponde a descrição

que  será  feita  para  o

imóvel.
IMO_Suites INT 10 - - - Quantidade  de  suítes

que  o  imóvel  pode

possuir.
IMO_Salas INT 10 - - - Quantidade de salas que

o imóvel pode possuir.
IMO_Dormitórios INT 10 - - - Quantidade  de

dormitórios que o imóvel

pode possuir.
IMO_Garagens INT 10 - - - Quantidades de vaga na

garagem  que  o  imóvel

pode possuir.
IMO_Mobiliado Tinyint 1 - - - Se imóvel está mobiliado:

SIM ou

NÃO
IMO_Área DEC 9,2 - - - Tamanho  de  área

construída do imóvel.
IMO_Proprietario INT 10 - S PROPRIETARIO Identifica o proprietário e

qual  o  imóvel  ele

pertence.
IMO_Titulo Varchar 45 - - - Corresponde  ao  título

que o anúncio de imóvel

vai receber.
IMO_Destaque INT 10 - - - Corresponde  ao  tipo  de

anúncio que o imóvel vai

receber.  Nesse caso em

Destaque.
IMO_ Oferta INT 10 - - - Corresponde  ao  tipo  de

anúncio que o imóvel vai

receber.  Nesse caso em

Oferta.
IMO_Acessos
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IMO_Início DATE - - - - Corresponde  a  data  de

início  que  o  anúncio  de

imóvel vai entrar no ar.
IMO_Fim DATE - - - - Corresponde  a  data  de

fim  que  o  anúncio  de

imóvel vai sair do ar.
IMO_Distancia DEC 9,2 - - - Corresponde  a  distância

que o imóvel vai receber

do centro da cidade.

Tabela 17:Imóveis

3.7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

A UML possui diversas maneiras para representar as interações entre os

objetos  de  um  software.  Uma  delas  é  o  diagrama  de  sequência.  É  possível

modelar os processos do software através de mensagens trocadas pelos objetos

do software. A seguir serão apresentados os diagramas de sequência de algumas

das principais funcionalidades do software.

Figura 11: Diagrama de Sequência
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3.8 DIAGRAMA DE ATIVIDADE

O objetivo do diagrama de atividades é mostrar o fluxo de atividades em

um único processo.  O diagrama mostra  como uma atividade depende uma da

outra. Na figura 12 mostra o fluxo efetuar login do sistema de aluguel.

Figura 12: Diagrama de Atividade
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3.9 DIAGRAMA DE CLASSE

O Diagrama de classes é um dos mais importantes e mais utilizados da

UML.  Seu  principal  enfoque  está  em  permitir  a  visualização  das  classes  que

compõe  o  sistema  com seus  respectivos  atributos  e  métodos,  bem  como em

demonstrar  como  as  classes  do  diagrama  se  relacionam,  complementam  e

transmitem informações entre si (GUEDES, 2009). 
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Figura 13: Diagrama de Classe
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3.10 TELAS DO SISTEMA

Uma vez completada a tarefa de análise, todas as tarefas requeridas pelo

usuário final foram identificadas, tem-se inicio a atividade de projeto da interface. 

3.10.1 TELA PRINCIPAL

Figura 14: Tela inicial (parte 1).

Figura 15: Tela inicial (parte 2).
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3.10.1.1 Funcionalidades Da Tela

Ao entrar na tela principal, encontram-se os botões que possibilitam ao

usuário consultar os recursos do sistema de forma muito simples e intuitiva.

[1] Notícias – Local onde os clientes poderão acessar as notícias das mais

diversas, política, celebridades, policial e muitas outras.

[2] Imóveis – Local onde os clientes poderão encontrar todos os imóveis

disponíveis pra aluguel, nesta área não há distinção entre esses imóveis, todos

aparecem em forma de lista.

[3] Área restrita – Local para usuário cadastrado.

[4]  Atendimento online –  Local  onde o cliente  poderá  tirar  dúvidas em

tempo real com os administradores do sistema.

[5] Busca por preço – Local onde o cliente poderá colocar uma faixa de

valores entre mínimo e máximo e fazer uma busca mais de acordo com a sua

realidade.

[6] Busca por local – Local onde o cliente poderá fazer uma busca por um

bairro específico.

[7] Local onde os imóveis em destaque ficam localizados. 

[8] Local onde os imóveis em oferta ficam localizados.

[9] Local onde ficam os imóveis mais acessados.

[10] Faça seu orçamento – Neste local o cliente pode fazer sua proposta

de anúncio. O Sistema gera o valor imediatamente.
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[1] TELA DE NOTÍCIAS

Figura 16: Tela de Notícias

[2] TELA IMÓVEIS: 

Figura 17: Tela de Imóveis.
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[3] TELA DE LOGIN: Ao clicar na área restrita o sistema leva a área de login. Só

usuários cadastrados terão acesso.

Figura 18: Tela de Login

[10] TELA DE ORÇAMENTO:  Nesta tela o cliente terá acesso ao orçamento do

sistema, local onde poderá calcular o valor do seu anúncio no ato da sua inscrição.

Figura 19: Tela de Orçamento.
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ÁREA RESTRITA: Nesta tela o usuário habilitado tem acesso a todos os recursos

do sistema através de menu conforme a figura 20.

Figura 20: Tela Área Restrita

TELA DE IMÓVEIS: Nesta tela o usuário habilitado terá acesso à lista de imóveis

cadastrados. Nela poderá cadastrar (6), editar (1), excluir (2), colocar imóvel em

destaque (3), colocar em oferta (4), inserir fotos (5) e atribuir infraestrutura (7). 

Figura 21: Tela de Imóveis
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TELA EDITAR IMÓVEIS (1): Nesta tela o usuário habilitado terá acesso aos dados

do imóvel que poderá ser alterado a qualquer momento.

Figura 22: Tela Editar Imóveis

TELA DE UPLOAD DE IMAGENS (5):  Nesta tela o usuário poderá fazer upload

das imagens a serem atribuídas ao imóveis.

F
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Figura 23: Tela de Upload de Imágens

CADASTRO DE IMÓVEIS (6):  Nesta  tela  o  usuário  habilitado  terá  acesso ao

cadastro de imóveis. Preencher todos os campos e enviar para concluir o cadastro.

 

Figura 24: Tela de Cadastro de Imóveis

TELA DE CADASTRO DE INFRAESTRUTURA (7): Nesta tela o usuário habilitado

terá acesso as infraestruturas que podem ser atribuídas ao imóvel selecionado.

Figura 25: Tela de Cadastro de Infraestrutura
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TELA TIPOS DE IMÓVEIS: Nesta tela o usuário habilitado poderá cadastrar, editar

ou excluir tipos (apartamento, casa, sítio e etc) ao imóveis.

Figura 26: Listagem de Tipos de Imóveis

TELA EDITAR TIPO DE IMÓVEIS: Nesta tela o usuário habilitado poderá editar o

tipo de imóvel, se casa, apartamento, sitio e etc.

Figura 27: Editar Tipo de Imóveis

TELA  INFRAESTRUTURA:  Nesta  tela  o  usuário  habilitado  poderá  cadastrar,

editar ou excluir infraestruturas a serem atribuídas aos imóveis
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Figura 28: Listagem de Infraestrutura

TELA EDITAR INFRAESTRUTURA: Nesta tela o usuário habilitado poderá editar

a infraestrutura que foi atribuída ao imóvel.

Figura 29: Tela de Editar Infraestruturas

TELA  DE  PROPRIETÁRIOS:  Nesta  tela  o  usuário  habilitado  tem  acesso  ao

relatório  de  proprietários  cadastrados,  podendo  cadastrar,  editar  ou  excluir

proprietários.
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Figura 30: Tela Relatório de Proprietários

TELA DE CADASTRO DE  PROPRIETÁRIOS:  Nesta  tela  o  usuário  habilitado

poderá cadastrar um novo proprietário,  basta preencher os dados solicitados e

apertar a tecla cadastrar.

Figura 31: Tela de Cadastro de Proprietários

EDITAR  PROPRIETÁRIOS:  Nesta  tela  o  usuário  habilitado  poderá  fazer

alterações nos dados cadastrais do proprietário.
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Figura 32: Tela de Editar Proprietários

TELA  DE  NOTÍCIAS:  Nesta  tela  o  usuário  habilitado  tem  acesso  a  todas  as

notícias cadastradas, podendo cadastrar, editar ou excluir.

Figura 33: Tela de Listagem de Notícias

TELA DE CADASTRO DE NOTÍCIAS: Nesta tela o usuário habilitado terá acesso

ao cadastro de notícias. Com os recursos do CKEditor o usuário poderá formatar

a notícia com os efeitos de um editor texto, deixando as notícias mais atrativas.
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Figura 34: Tela de Cadastro de Notícias

TELA EDITAR NOTÍCIAS: Nesta tela o usuário habilitado tem acesso as notícias.

Com os recursos do CKEditor o usuário poderá formatar a notícia com os efeitos

de um editor texto, deixando a notícias mais atrativas.

Figura 35: Tela de Editar Notícias

TELA DE RELATÓRIOS: Nesta tela o usuário habilitado tem acesso ao relatório

de imóveis cadastrados.
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Figura 36: Tela de Relatórios de Proprietários

TELA DE RELATÓRIOS: Nesta tela o usuário habilitado tem acesso ao relatório

de imóveis cadastrados.

Figura 37: Tela Relatórios de Imóveis

TELA DE USUÁRIOS:  Nesta  Tela  o  usuário  terá  acesso a  todos  os  usuários

cadastrados podendo cadastrar um novo usuário, editar ou excluir conforme Figura

19.
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Figura 38: Tela de Usuários

TELA DE CADASTRO DE NOVO USUÁRIO: Nesta Tela o usuário terá acesso ao

cadastro, preencher os dados solicitados ir ao botão Cadastrar para criar um novo

usuário.

Figura 39: Tela de Cadastro de Usuários

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho é resultado de estudos em análise de sistemas, engenharia

de software, modelagens e ferramentas para desenvolvimento de sistemas web.
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Ao longo do desenvolvimento surgiram dúvidas a respeito das regras de

negócio do sistema, pois o projeto aqui desenvolvido surgiu de uma necessidade

real,  por  isso teve seu escopo alterado diversas vezes de forma a garantir  os

requisitos mínimos para atender ás regras do trabalho de conclusão de curso.

O tempo para o desenvolvimento do sistema foi o principal desafio a ser

vencido,  pois  seria  necessário  muita  dedicação  na  sua  implementação  para

cumprir o prazo que era de apenas três meses.

A  escolha  das  tecnologias  utilizadas  no  desenvolvimento  foi  um  fator

determinante para a conclusão do trabalho em tempo hábil. Por ser um trabalho

produzido por uma só pessoa foi  necessário uma metodologia ágil,  por isso foi

escolhida a Metologia Scrum numa versão adaptada conhecida como Scrum solo.

Todas  as  outras  tecnologias  foram  escolhidas  por  serem  adequadas  para  o

projeto, entre elas estão o Wamp que faz uma instalação completa da linguagem

de programação PHP, do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados MySql e

do Servidor Web Apache.

Apesar  das  dificuldades  encontradas  os  objetivos  traçados  foram

alcançados e o produto resultante dessa pesquisa foi um Sistema de Aluguel de

Imóveis direcionado para a cidade de Manaus. Tudo o que foi proposto no início do

projeto foi implementado de forma satisfatória.

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Como  sugestão  de  trabalhos  futuros  o  Sistema  de  Aluguel  apresenta

algumas regras novas a serem incluídas no escopo do projeto, tais como:
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• Poderá  ser  inserido  um  mapa  para  que  o  próprio  cliente  possa  ver  a

distância de toda a infraestrutura que cerca o imóvel solicitado.

• O  Sistema  de  Aluguel poderia  tomar  pra  si  a  responsabilidade  da

negociação com o cliente que hoje é feita direta com o proprietário.

• A inclusão de imagens do imóvel poderia ser feita pelo proprietário e não

mais pelo administrador do sistema.

• Envio automático de email para o proprietário avisando que o seu anúncio

irá expirar o tempo no ar.
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