
1 
 

Sistema de Inventário e Empréstimos de Computadores e 
Periféricos 

¹Michael Pablo Gomes da Silva 

²Daiane Mastrangelo Tomazeti 

Curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Instituto Federal de São Paulo – Campus Hortolândia (IFSP) 

¹michael.silva@aluno.ifsp.edu.br, ²daianetomazeti@ifsp.edu.br 

Abstract. The routines for the assets management for the observed company are made manually, 
by spreadsheets, that are laborious and exhausting, without taking into account the risks that affect 
the analysis, using too many filters that might culminate in mistakes in the calculation of 
informatics assets price, the lending control of Desktops and Laptops for users in the studied 
Company and the management of informatics peripherals for lending. Based on this scenario, a 
software will be built based in a Web Platform with the use of the good practices of Software 
Engineering. 

Resumo. As rotinas para administração dos ativos de informática da empresa observada neste 
projeto são feitas por meio de planilhas eletrônicas, que são laboriosas e repetitivas sem contar os 
riscos que afetam a análise, utilizando muitos filtros que podem culminar em erros de cálculo de 
preço de ativos de informática. O controle e empréstimo de computadores ou laptops para os 
usuários da empresa estudada e também a administração de periféricos de informática para 
empréstimo. A partir deste cenário, será construído um software, baseado na plataforma Web com 
a utilização das boas práticas de Engenharia de Software. 

1. Introdução 

Os desafios organizacionais dos dias atuais, onde o ambiente é volátil, incerto, complexo e 
ambíguo, obriga as empresas a serem mais rápidas em respostas do mercado e para isso elas 
precisam de organização, melhoria contínua e foco nas necessidades do cliente, interno ou externo, 
para obtenção de resultados condizentes com o cenário real. 

 Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como “um conjunto de 
componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem 
informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e ao controle de uma 
organização.” (LAUDON, 2010, p.12). Com esta finalidade, nos últimos anos, os sistemas de 
informação tiveram um papel importante no desenvolvimento de muitas empresas, seja os sistemas 
em nível operacional, tático ou gerencial.  

 Para este projeto, o sistema controlará o empréstimo de computadores e periféricos. E o 
resultado esperado beneficiará o controle não somente de computadores e periféricos como 
também o controle de custos por meio da quantidade destes equipamentos e o melhor 
aproveitamento do parque de máquinas da empresa observada. 
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 O desenvolvimento de sistemas demanda a compreensão de um problema ou processo a se 
modelar e acima de tudo ter a perspectiva do cliente. “Modelagem de sistema é o processo de 
desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema, em que cada modelo apresenta uma visão 
ou perspectiva, diferente do sistema.” (SOMMERVILLE, 2011, p.82). A modelagem deste sistema 
pretende, portanto, seguir premissas dos processos de negócios da empresa observada. 

 Com isso o objetivo deste projeto é controlar o parque de máquinas e periféricos de 
Tecnologia da Informação (TI) e facilitar o controle de máquinas e periféricos de TI e o 
empréstimo de computadores ao usuário. 

 Com a conclusão do sistema proposto, ele estará alinhado com o plano de negócios do 
Departamento de Tecnologia da Informação, que visa a melhoria contínua dos processos. 

 Para explicar o que foi feito para atender as necessidades da empresa estudada, inicialmente 
será explicado na Justificativa, no capítulo 2 e Objetivos, capítulo 3. Os Fundamentos Teóricos, 
capítulo 4, são explicados como será a construção do sistema deste projeto. No capítulo 5, 
Metodologia de Desenvolvimento explana a metodologia do sistema e como foi feita a coleta dos 
processos do sistema de software.  No capítulo 6, é abordado a Análise e Especificação de 
Requisitos do sistema. No capítulo 7, a modelagem do sistema é descrita em Diagrama de Casos 
de Uso, demonstrando os fluxos que o sistema seguirá. Nos capítulos 8, 9 e 10 são explicadas as 
Ferramentas de Desenvolvimento, Implementação do Software e as Considerações Finais deste 
projeto. 

2. Justificativa 
Devido à grande demanda de empréstimos de laptops por usuários e o controle ser realizado por 
uma planilha eletrônica e também pela grande rotatividade de máquinas entre os indivíduos da 
empresa observada, surge a necessidade de fazer um sistema de informação que ajude no controle 
do processo de empréstimo de computadores e periféricos. 

 A planilha eletrônica é uma planilha usada pelo Departamento de Informática da empresa 
estudada para controlar o empréstimo de computadores. Nela, são encontrados campos de 
identificação do computador, nome do usuário e principalmente a data de empréstimo em conjunto 
com a data de devolução dos computadores. 

 A necessidade da utilização da planilha eletrônica surgiu com a demanda do controle de 
empréstimo de computadores reservas para usuários e informalmente para pessoas de divisões 
distintas dentro da empresa observada. Assim, a planilha eletrônica serviria como controle para os 
dados como: data de empréstimo e devolução, responsável, usuário, razão do empréstimo. O 
analista do Departamento de Informática teria maior controle das máquinas reservas que o 
Departamento de Informática possui no momento. A segunda necessidade que surgiu após o 
controle deste empréstimo foi a de controle das máquinas que estão em manutenção e quando elas 
voltariam, isso seria estimado pelo analista junto a equipe interna que daria manutenção a estas 
máquinas que, por sua vez, alertaria o usuário sobre o retorno de seu computador da manutenção.  

 O grande problema deste processo são os acordos informais feitos com os usuários que são 
registrados na planilha eletrônica, que torna o trabalho exaustivo e repetitivo. Outro gargalo 
observado neste processo, são as máquinas reserva que não estão sendo utilizadas, por estarem em 
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manutenção com a equipe de TI da empresa observada ou pelo fabricante. As manutenções podem 
ser realizadas dentro de um dia pela equipe local, se não houver solução, a máquina é enviada para 
o fabricante que poderá demorar até um mês para realizar a manutenção.  

 Em alguns casos, o fabricante não fará a manutenção do computador através da garantia 
por mal-uso da máquina pelo usuário, portanto, isto também deverá estar registrado na planilha 
eletrônica com uma observação e a compra de outro equipamento deverá ser feita para substituição 
desta máquina. Outro fator relevante é quando os usuários são roubados por trabalharem em 
diversas localidades como funcionários externos, nestes casos o Departamento de Informática 
deverá ser informado do roubo para baixa desta máquina no sistema. 

 Na grande parte do tempo, as situações citadas anteriormente impedem a manutenção da 
utilização do inventário de computadores que é feita manualmente. Como muitos casos ocorrem, 
e os analistas não reportam as informações na planilha de inventário, que é utilizado como base de 
dados, fica comprometido o controle das informações por não condizerem com a realidade.  

 Do ponto de vista dos usuários, será interessante ter algum sistema para solicitação e 
reserva de equipamentos. Do ponto de vista do analista, é interessante ter um controle melhor do 
seu parque de máquinas para apresentar painéis com gráficos para a gerência informando dados 
sobre o status dos computadores. 

 Com os cenários apresentados, a razão para criação deste Sistema Web seria dar maior 
controle aos Analistas de TI sob o parque de máquinas da empresa estudada e atender as 
necessidades dos usuários e da gerência para tomar decisões com relação as máquinas com 
problemas constantes. Com isso, as informações para os interessados estarão disponibilizadas 
através deste Sistema Web. 

3. Objetivos  
3.1. Objetivos Gerais 
O objetivo principal deste projeto será desenvolver uma ferramenta de controle do parque de 
máquinas e periféricos da empresa estudada.  

Esta ferramenta ajudará os Analistas de TI da empresa a controlar e mostrar o status das 
máquinas para gerentes demonstrando informações a nível gerencial. Para tal, a ferramenta 
consistirá em Controle de computadores, onde a relação entre usuário e computador é reforçado. 
O Gerenciamento de periféricos para o time de TI ter controle sob seus periféricos junto ao seu 
responsável. Gerenciamento de usuários, tem um papel importante porque por meio deste 
gerenciamento será possível cadastrar usuários e relacioná-los com computadores e periféricos.  

Por fim, para auxiliar nas tomadas de decisões, foram construídos Dashboards1 e para 
gerenciar o empréstimo de computadores, uma agenda para reservas de recursos também foi 
construída para gerenciar e controlar os empréstimos de computadores e periféricos. 

                                                           
1 Dashboards: Painéis com gráficos e tabelas com dados provenientes de alguma fonte de dados. 
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3.2. Objetivos Específicos 

O objetivo específico será facilitar o controle de máquinas e periféricos de TI e também, o 
empréstimo de computadores ao usuário. 

 Para o desenvolvimento de um software é necessário ter o entendimento completo dos 
processos envolvidos. De acordo com (PRESSMAN, 2011), para alcançar o objetivo esperado do 
software, é importante que o desenvolvimento seja tratado como um processo de engenharia 
visando a qualidade e a segurança das informações. 

“Quando um processo tem suas atividades bem definidas, pode se criar métodos 
de Engenharia de Software que permitam avaliar o progresso dos processos e 
corrigir seus rumos quando ocorrerem problemas. Esses métodos de Engenharia 
subdividem os processos. Essas subdivisões são chamadas de fases. As 
subdivisões devem ser terminadas com marcos, isto é, pontos que representam 
estados significativos do projeto.” (LIMA et al., 2012). 

 O projeto se baseará em conceitos de engenharia de software, qualidade de software e boas 
práticas de desenvolvimento de software. 

 Este projeto de software se destaca de outros softwares relacionados a inventário porque o 
desenho do software foi feito para a empresa estudada. Assim, vários conceitos aprendidos em sala 
de aula serão utilizados na construção deste sistema. 

4. Fundamentação Teórica 
4.1.  Engenharia de Software 

Sommerville (2013, p.4) define engenharia de software como uma disciplina que se preocupa com 
todos os aspectos de produção de software. Em relação ao desenvolvimento de aplicações Web, 
espera-se que “leve em consideração algumas ou todas as lições aprendidas durante as muitas 
décadas de desenvolvimento de Software convencional” (BEDER, 2011, p. 16), 

 Engenharia de Software é uma disciplina porque carrega ferramentas de controle e 
documentação de um projeto de engenharia de software. Neste projeto não será diferente. Serão 
utilizadas boas práticas de desenvolvimento de software para a construção do software como 
qualidade de software, teste de software e gerenciamento de projetos. 

4.2. Qualidade de Software 

Testes de validação e verificação foram utilizados durante o desenvolvimento de software para 
testar as novas funcionalidades desenvolvidas e se o sistema está de acordo com os requisitos do 
sistema.  

 Com isso a cada final de incremento no ciclo incremental, abordado no capítulo 5, testes 
para revisar e validar o sistema foram feitos para verificar se o mesmo está condizente com os 
requisitos e modelos discutidos nas etapas anteriores deste artigo. 

4.3. Práticas de Desenvolvimento de Software 

Para o sucesso deste projeto de desenvolvimento de software, algumas práticas foram utilizadas 
com a finalidade de controle e de acordo com as informações fornecidas pelos Analistas da 
empresa estudada. 
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 Inicialmente, antes de começar o desenvolvimento, foram realizadas definições de 
processos e prototipação destes processos através de telas para os usuários do sistema terem ideia 
de como ficaria o software e para os Analistas da empresa estudada darem sugestões. 

 O controle de versionamento de código foi sugerido para manter o controle do código 
submetido e para os analistas da empresa estudada apontarem sugestões de melhoria no código. 
Além disso foi estabelecido a utilização de Camel Case2 para nomes de variáveis e utilização de 
underline3 para variáveis no banco de dados.  

 Com estas estratégias aplicadas facilitou o desenvolvimento do software da empresa 
estudada, porque ficou mais simples a reutilização de código fonte e o padrão de código utilizado 
dentro do projeto, onde havia componentes similares para o desenvolvimento de software, gerando 
assim a reutilização dos mesmos mecanismos em outra funcionalidade. 

4.4. Aplicação WEB 

O desenvolvimento de aplicações web vem evoluindo constantemente e está se integrando 
rapidamente nas estratégias de negócio das organizações. (2008 apud BEDER, 2011, p. 19) 

 Aplicações web são aplicações que são acessadas através de um navegador substituindo 
sistemas instalados nos desktops.  As aplicações web são acessadas através de um sistema cliente-
servidor, onde o servidor terá toda a aplicação junto com toda a base de dados e com um navegador. 
Isto ocorre devido ao protocolo HTTP para comunicação entre cliente e servidor, onde os clientes 
enviam requisições aos servidores e os servidores enviam respostas ao usuário. 

 O ponto forte da aplicação web é a acessibilidade, onde os usuários do sistema poderão 
acessá-lo de qualquer lugar, desde que este indivíduo tenha conexão com a rede da empresa e 
também tenha login e senha para acesso a este sistema junto a algum navegador. 

 Além disso há mais algumas vantagens em aplicações Web: 

 Nos dias atuais navegadores permitem sites com interfaces ricas e funcionais; 
 Linguagens de programação para web são simples; 
 O deployment do website ocorre uma vez, assim ao invés de aplicações desktop que 

os deployments são máquina por máquina e as implementações ocorrem 
imediatamente. 

 Visando os pontos fortes e os atributos de uma aplicação web, eles conduziram a escolha 
deste formato de aplicação para esta situação específica da empresa estudada.  

4.5.  Modelagem de Sistemas Utilizando UML  

UML (Unified Modeling Language - Linguagem de Modelagem Unificada) foi desenvolvida para 
consolidar o desenvolvimento de métodos para o modelo de desenvolvimento orientado a objetos. 
O principal propósito desta linguagem de modelagem, é permitir que o desenvolvedor possa 
utilizá-lo de maneira simples e direta para modelagem da situação apresentada para ele. Assim, 
por meio de diagramas pode-se explicar o desenvolvimento de sistemas com representação do 
mundo real. 

                                                           
2 Camel Case: Padrão de criação de variáveis em desenvolvimento de software, onde a segunda parte do nome de 
uma variável com duas palavras começa com letra maiúscula.  
3 Underline: Linha utilizada no caso listado para separar variáveis com duas palavras ou mais. 



6 
 

 Booch; Rumbaugh; Jacobson (2000), a UML é uma linguagem muito significativa, 
compreendendo todas as visões imprescindíveis ao desenvolvimento e implantação de sistemas de 
informações corporativos distribuídos a aplicações fundamentadas em Web e até mesmo sistemas 
complexos de tempo real. 

 A utilização do UML será importante neste projeto para entender e formalizar a 
necessidade do cliente em relação ao contexto do mundo real em que ele se encontra e ter uma 
documentação demonstrando os primeiros caminhos para o desenvolvimento do sistema.  

4.6. Diagrama de Entidade Relacionamento (DER) 
Diagrama entidade relacionamento é um modelo diagramático que descreve o modelo de dados de 
um sistema com alto nível de abstração. Ele é a principal representação gráfica do Modelo de 
Entidades e Relacionamentos (SILVA, 2012). 
 No diagrama Entidade Relacionamento nota-se que há seis tabelas e duas tabelas sem 
relacionamento com outras. A tabela de usuario contém o nome_de_usuario que é o padrão 
seguido pela empresa estudada, nome, sobrenome e centro_de_custo_de_pessoas, localizacao 
virão da base de dados já consolidadas da empresa estudada. O campo reponsavel_it é referência 
da tabela usuário porque um responsável de_TI é um usuário em si.  
 A tabela usuario_sistema é diferente da tabela usuário porque nesta tabela será utilizada 
como usuários do sistema somente, em outras palavras o único fim dela será para login de usuários, 
com isso não há nenhum relacionamento direto com a tabela de usuários. 

 

Figura 1 – Diagrama entidade relacionamento 
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A tabela periferico tem vínculo com a tabela usuario_periferico de um para n. Nesta tabela 
estão armazenados todo o tipo de periférico da empresa como mouses ou impressoras, por 
exemplo. 

Já a tabela computador está vinculada de muitos para um, com o atributo de numero_ativo, 
centro_de_custo_ativo, modelo_computador, inicio_de_aluguel e final_de_aluguel. Estes campos 
são necessários para controlar o ativo da empresa.  

A tabela de agenda se encontra separada, porque não houve um consenso em como 
armazenar e relacionar outras regras de negócio, como, por exemplo, o chamado de computadores 
danificados. Por tanto, aumentando e muito a quantidade de tabelas e fontes de dados diferentes 
para este projeto. Com isso, foi utilizado o modelo de controle estabelecido pela empresa estudada. 

Pode-se observar também que todas as tabelas relacionadas ao patrimônio terão status e 
data de criação e desativação dos ativos para fins históricos e também para as transações no ativo 
serem aditáveis no futuro. 

 
5. Metodologia de Desenvolvimento 
A metodologia incremental foi escolhida para desenvolver este projeto. Nela, terá entregas 
definitivas e ao longo do projeto serão adicionadas novas entregas para o crescimento e melhoria 
do projeto. 
 A metodologia incremental é um modelo evolutivo, nele são definidos os elementos e como 
eles irão se relacionar dentro de cada entrega.  Em consequência disso, o contato com o cliente é 
constante durante as mesmas, após o fim de cada entrega uma funcionalidade é testada e validada. 
Após testes e validações, um feedback é gerado e novas demandas são trabalhadas na próxima 
sequência do projeto.  
 

 

Figura 2 - Fluxo do Modelo Incremental 
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5.1.Observação Natural 

A escolha da observação natural foi devido ao fato de que vários processos do usuário já ocorrem 
dentro da empresa estudada. Observando seu trabalho, foi possível modelar um fluxo de trabalho 
junto com o mesmo. 

 Foi observado que o funcionário utiliza uma planilha para realizar Cross Checks4 sobre os 
computadores que ele controla. Esta planilha toma muito tempo do funcionário para ficar pronta 
pela atualização manual e a demonstração de dados ser lenta por meio de tabelas dinâmicas.  

 Com essa observação foi possível discutir e sugerir possíveis soluções de software para o 
funcionário da empresa estudada, visando a otimização de tempo do mesmo. 

6. Análise e Especificação de Requisitos 
Análise e Especificação de Requisitos é fundamental para o desenvolvimento de software para as 
partes interessadas principalmente se tratando de custos. 

 Na figura 3, é possível observar que a Análise de Requisitos representa somente 5% do 
custo de desenvolvimento. Porém em 55% dos erros introduzidos estão ainda nesta fase. E se o 
erro ainda é observado nesta fase o custo pode chegar a 1%. 

 

Figura 3 - Cenário de Custos de Software 

6.1.Requisitos Funcionais 

Requisitos funcionais apoiam as descrições realizadas no sistema conforme o que o cliente 
solicitou junto com o desenho do processo. 

RF01 – Efetuar Login 
O “User ID” do Administrador deverá conter o mesmo padrão de “User ID” da empresa 
estudada. 

RF02 – Consultar Dashboards 
Os Dashboards deverão ser gráficos de barras e quando ocorrer filtragem no Dashboard, os 
dados forem trazidos, os Dashboards além de apresentarem os gráficos de barras, deverão 
apresentadas tabelas com os dados pertinentes aquele gráfico. 

                                                           
4 Cross Checks: Comparação cruzada entre informações.  
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RF03 – Cadastrar Usuários 
Funcionalidade que é utilizada pelos usuários do sistema quando o usuário for novo. 

RF04 – Editar Usuários 
Esta função e executada quando usuários são desligados ou o centro de custo deles é mudado. 

RF05 – Cadastrar Computador 
Usuário cadastra computadores que estão vinculados ao centro do custo do usuário e o nome 
dele. 

RF06 - Gerar Relatório de máquinas 
Gerar relatório de máquinas e usuários feita pelo usuário do sistema. 

Tabela 1 - Análise dos Requisitos Funcionais do Sistema 

6.2. Requisitos não funcionais 

Requisitos não funcionais são requisitos que mesmo que não sejam formalizados, mas há 
expectativas sobre as funcionalidades que ficam implícitas durante o funcionamento do sistema.  

 O software deve ser aplicação WEB; 

 Os Dashboards devem ser visualmente de simples consulta como na Planilha; 

 O cadastro de máquinas deve seguir o padrão da empresa observada. 

 O relatório gerado deverá ser em .CSV ou .XLSX 

Quadro 1 - Requisitos não funcionais. 

7. Diagrama de Casos de Uso 

O diagrama de casos de uso é uma ferramenta que ajuda a descrever características e funções 
desejadas do sistema pelo usuário. A partir daqui, será possível arquitetar o sistema para 
refinamento e expansão para vários outros modelos que representam outras visões de sistema.  

 Aqui no quadro 2 será representado o fluxo de inserção de um novo computador no banco 
de dados. Este mesmo fluxo também poderá ser utilizado para representar cadastros de usuários. 

Editar Tabela – Inserção de novo Computador na base de dados. 
Ator: Administrador 
Objetivo: Inserir um novo computador a base de dados. 
Pré-condições 

O administrador deve estar logado no sistema. 
Acessar a tela do cadastro de computadores. 

Fluxo Principal 
1. O administrador irá a tela de inserção de novos computadores;  
2. Clica no ícone de inserção da nova máquina e preenche o formulário com dados sobre 

o usuário, o nome do computador e centro de custo; 
3. O Administrador Clica em “Submeter”;  
4. O sistema grava a inserção no banco de dados; 
5. O sistema devolve ao administrador um feedback de “Computador foi feita com 
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sucesso”. 
Fluxo Alternativo  

3. Caso o administrador desista de submeter o cadastro, ele poderá cancelar a operação 
clicando no botão “Cancelar”. 

Pós Condições 

1. Uma tela de aviso sinalizará que o cadastro foi feito com sucesso.  

Quadro 2 – Fluxo de um computador no Banco de Dados 

No diagrama de Casos de Uso podemos ver os fluxos que estarão contidos no sistema. 
Pode-se notar nas primeiras elipses na figura 2, que o cadastro de computadores vem com funções 
de Criação, Leitura, Atualização e Deleção de registros na interface e banco de dados. E os 
Dashboards são apenas visualização de dados já gerados pela primeira ramificação de cadastro de 
computadores e usuários das máquinas. E o ator Gerente conseguirá extrair esses dados em um 
relatório completo do sistema. 

 

Figura 4 - Casos de Uso Visão do usuário 

8. Ambiente de Desenvolvimento 
8.1. Navegador 

O navegador é um software que permite um indivíduo a acessar endereços URL (Uniform Resource 
Locator). (JATINDRA KUMAR DAS, 2015, p. 324). Por tanto, o indivíduo poderá “surfar” na 
WWW (World Wide Web). 
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8.2. PHP 

O PHP é uma linguagem de programação totalmente voltada a internet, possibilitando o 
desenvolvimento de sites dinâmicos. Sigla que hoje é um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext 
Preprocessor, conquistou muito espaço nos últimos anos devido à facilidade de utilização e a 
grande quantidade de recursos que possui. ( (NIEDERAUER, 2011)ER, 2004). 

 O código é executado através de um servidor, diferentemente de linguagens como, por 
exemplo, o JavaScript. Com isso, é possível gerar código HTML e enviar para o cliente e também 
é possível gerar mais uma camada de proteção, fazendo os arquivos PHP e HTML inacessíveis ao 
usuário. 

8.3. HTML  

O HTML (Hypertext Markup Language) é uma Linguagem de Marcação de Texto do World Wide 
Web e o seu uso foi primeiramente utilizado para artigos científicos. Em linhas gerais, apesar desta 
linguagem ter sido construída para construção de artigos científicos, ela atualmente foi adotada 
para construção de uma miríade de aplicações baseadas nesta linguagem.  

8.4. CSS  

CSS (Cascade Style Sheet – Folha de Estilo em Cascata) ajuda na formatação das tag 5 em HTML 
para entregar layouts visualmente interessantes para o desenvolvedor. Com CSS, será possível a 
edição de gráficos, menus e também determinar o layout da página Web. 

8.5. JavaScript 

O JavaScript permite que o programador a dinamizar conteúdos estáticos nas páginas em HTML 
para interagir com o visitante da página. O JavaScript é uma linguagem leve, relativamente 
orientada a objetos e também funciona em muitos navegadores. Com isso pode-se abrir muitas 
possibilidades para design de páginas devido sua flexibilidade durante a programação.  

8.6. Servidor WEB 

Um Servidor Web pode ser definido tanto de uma maneira física ou não física, tratando-se da 
aplicação Web que entrega o conteúdo Web que pode ser acessado através da internet. A função 
principal do Web Server é entregar páginas Web aos clientes utilizando do HTTT (Hypertext 
Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto). 

8.7. MySQL 

MySQL é um gerenciador de banco de dados relacional que opera como um gratuito que utiliza 
SQL (Structured Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada) que é utilizada para 
inserção, retomada de dados manipulação de dados. 

 

 

 

                                                           
5 Tags: Marcações que são utilizadas dentro do HTML. 
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8.8. StarUML 

Para o desenho de diagramas do software desenvolvido aqui foi utilizado o StarUML, na versão 
2.8.0. O StarUML é um software gratuito de modelagem de diagramas baseada na UML com fácil 
interatividade e manuseio.  

8.9. GIT 

O GIT (Global Information Tracker – Rastreador de Informação Global), é um controlador de 
versão amplamente utilizado em projetos de sistemas de informação para controle e versionamento 
do sistema. 

Alguns dos benefícios do GIT para projetos de sistemas de informação é a integridade e 
confiança, porque o GIT utiliza a função de Hash criptografada chamada Secure Hash Function 
(SHA1), para identificar objetos no banco de dados.  

Apesar de não ser absoluto, em prática, foi considerado e comprovado que o SHA1 é solido 
o suficiente para garantir integridade nos repositórios do GIT. Além disto, o GIT considera o 
desenvolvimento em “branches”, que beneficia o desenvolvimento paralelo de um mesmo projeto. 

9. Implementação do Software 

Nos primeiros tópicos deste capítulo terá uma descrição geral do que foi desenvolvido neste 
projeto que por fim terá uma demonstração do código utilizado para desenvolver os dashboards 
deste projeto. 

9.1. Login 

A página de login consiste de uma tela com o campo de nome de usuário e senha e os botões de 
“Entrar” e “Cadastrar”. Figura 5 mostra a primeira tela que o usuário do sistema irá interagir.  

 
Figura 5 - Tela de Login de Usuários 

 Na tela de cadastro de usuários, como mostra a Figura 6 será possível que um usuário que 
não tenha conta no sistema e cadastre-se. Após completar todos os campos os campos, o usuário 
estará apto para entrar no sistema e utilizá-lo. 
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Figura 6 - Tela de Cadastros de Usuários do Sistema 

 Com o cadastro concluído é logado, o usuário será levado para tela de controle de 
computadores do sistema com sua sessão. 

9.2. Controle de Computadores 

Na tela de Controle de Computadores o usuário do sistema poderá realizar operações de CRUD 
que vem do acrônimo em inglês (Create, Retrieve, Update e Delete), que traduzido para o 
Português significa (Criar, Ler, Atualizar e Excluir) que além de ser utilizado nesta tela é 
largamente utilizado em todo sistema. 
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Figura 7 - Tela de Controle de Computadores 

Na primeira parte da página de controle de computadores, o usuário do sistema se deparará 
com a inclusão de computadores. Para incluir um computador, o usuário deve preencher os campos 
requeridos e clicar em incluir. 

 

Figura 8 - Tela de Consulta Avançada de Computadores 
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 Na segunda seção, “Desativar Computadores”, inserindo o nome do computador inserido 
será possível a desativação do computador. O sistema não exclui o computador, pois é importante 
para o time de Tecnologia da Informação da empresa estudada, obter o histórico de usuários para 
possíveis investigações caso houver algum confronto de informações entre usuário e time de TI da 
empresa. 

 

Figura 9 - Tela do Resultado da Consulta 

 Na terceira seção, ao clicar no botão Consulta Avançada, o usuário do sistema será 
conduzido para uma tela de consulta avançada. Na Figura 8, segue um exemplo de consulta de 
computadores. 

Na parte inferior Figura 9, caso o usuário queira extrair um relatório de todos os usuários 
e computadores em CSV, o usuário do sistema deverá clicar em Exportar todos Usuarios e 
Computadores CSV (Comma Separated Values – Valores Separados por Vírgula). O formato CSV, 
é um dos formatos de arquivo que os analistas da empresa estudada utilizam para fazer relatórios 
customizados em outras planilhas eletrônicas. Abaixo, segue o código com o mecanismo de 
construção da extração dos dados para um arquivo CSV. 

 

Figura 10 - Código de relatório em CSV 

 Pode-se observar na Figura 10, na linha 4 até a linha 5 onde são definidos o tipo de arquivo 
e o nome padrão do arquivo. Na linha 8 observamos como o comando fopen, irá abrir o arquivo, 
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nas linhas 11 ate 13, o comando fputcsv, constrói todas as colunas que serão criadas na consulta 
ao banco de dados. Após a consulta ser finalizada, ela é armazenada na variável $result, que terá 
o resultado do comando mysqli_query. Por fim, nas linhas 22 ate 25, pode-se observar que o loop 
irá alimentar as colunas com o resultado da query, finalmente o comando fclose, irá fechar o 
ponteiro que alimentou o arquivo CSV e o ponteiro que alimentou o arquivo CSV com o $result. 

 Quanto a seção de Alterar Computadores, será possível alterar centro de custo e modelo de 
computador. 

9.3. Calendário 

O calendário foi construído com a ajuda da API Full Calendar, que é uma API open-source, e é 
baseado em Javascript. A API proveu toda a estrutura gráfica para desenhar o calendário, assim, 
as janelas modais abertas para gerenciar um evento foram construídas com a ajuda de Javascript 
e HTML. As funções de gerenciamento também estão baseadas nos conceitos de CRUD. Assim, 
os analistas de TI da empresa estudada, poderão utilizá-la para agendar um recurso, controlar a 
data de entrega de computadores e também, se planejar para criação de novos usuários que entrem 
na empresa. 

 

Figura 11 - Tela de Agenda construída com a API Full Calendar 
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9.4. Dashboard 

O Google Charts foi a API (Application Program Interface) utilizada neste projeto para o 
desenvolvimento dos Dashboards proposto no caso de uso de Dashboards. A API oferece recursos 
para construção de gráficos como: linha, barra e também tabelas.  

 Todos os gráficos gerados são feitos com JavaScript e mostrado em HTML5. Isto permite 
que haja alta compatibilidade com todos os navegadores no mercado. 

 Os gráficos são construídos utilizando a classe DataTable, que contém métodos que 
suportam ferramentas de gráfico para DataSource protocol. Este protocolo utiliza linguagem SQL, 
como foi utilizado neste projeto para consulta ao banco de dados. 

 
Figura 12 - Código para construção do Gráfico de Pizza 

 Nas linhas 4 até 5, observa-se que são carregadas as bibliotecas para carregar o JavaScript 
com as classes da biblioteca do Google Charts. Nas linhas 9 e 12, nota-se que o carregamento dos 
controles da API é trazido, seguindo a linha 12 que carrega toda função drawDashboard() com os 
métodos utilizados.  

 Na função drawDashboard(), inicialmente pode-se notar que nas linhas 22 até 25 são 
adicionados o método DataTable() que serve como uma “planilha eletrônica” e o método 
.addColumn que irá adicionar as colunas em um array e por último a função .addRows adiciona 
todos os dados provenientes da conexão com o banco de dados.  
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Figura 12 – Código criação de gráfico de pizza 

 Por fim, são declarados os objetos donutRangeSlider, pieChart, table, dashboard.bind, 
dashboard.draw para renderizar a tabela com os dados e também vincular a tabela e o gráfico de 
pizza ao slider do Dashboard. 

 A razão para escolha deste gráfico de pizza, Figura 13, foi opção da equipe de TI da 
empresa estudada. O time alegou que apesar de os gráficos de barras serem um requisito funcional, 
que havia a necessidade de comparar shares de periféricos da empresa estudada.  
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Figura 13 - Resultado final, gráfico de pizza 

10. Considerações Finais 

Este projeto de conclusão de curso foi realizado somente para fins acadêmicos, onde foi 
demonstrado conceitos de Banco de Dados, Sistemas Web, Visualização de Dados e Engenharia 
de Software. Assim, não haverá trabalhos futuros realizados. Porém, vale ressaltar alguns pontos 
de destaque deste projeto de conclusão de curso: 

i) Todas as entregas seguiram o formato incremental e o cronograma sob o olhar da 
orientadora deste projeto. O interesse com este assunto surgiu dado o desafio que a 
empresa tinha ao controlar o seu inventário de computadores por meio de uma planilha 
eletrônica. Assim, surgiu o objetivo de eliminar o controle da planilha eletrônica para 
controle das máquinas da empresa em questão.  

ii) Apesar de contraditório, como podemos ver neste projeto temos a função de extração 
de dados em CSV, que possibilita o usuário do sistema, fora dele, manipular os dados 
provenientes dos mesmos. Ainda assim, o controle não seria feito na planilha, mas sim 
no Sistema desenvolvido neste trabalho.  

iii) Algumas ressalvas devem ser feitas ao sistema, como seu design onde poderia ser feito 
de modo mais simplista evitando que o sistema web se sobrecarregue com gráficos ou 
funções que poderiam estar embutidas em outros componentes. Também a inserção de 
máscaras para adesão maior da lógica de negócio envolvida no sistema. Falando em 
regras de negócio, poucas regras de negócio foram utilizadas para enriquecer mais este 
sistema. Por fim, observa-se que há potencial para maior automatização do sistema 
como, por exemplo, alertas de expiração de laptops e notificações de computadores 
quando um usuário do sistema o registra. 

iv) A tabela de Agenda, no tópico 4.6, deverá passar por uma fatoração, porque o processo 
de agendamento poderia ocupar processos que não são pertinentes somente a áreas de 
Tecnologia da Informação da empresa estudada. Além desta tabela, as outras tabelas 
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deveriam estar condizentes com auditorias mais eficientes para fins de manter o 
histórico sobre os usuários, computadores, periféricos e agendamentos feitos. 

v) Para atingir o estado da arte para este software, seria importante abordar com rigor o 
modelo MVC (Model-view-controller). Com esta arquitetura completamente aplicada, o 
sistema desenvolvido usufruiria de uma manutenção de software mais clara.  

 Em suma, o projeto de conclusão de curso, foi bem executado e serviu para demonstrar 
conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Software e durante a orientação deste projeto também. Em relação ao software, pode-se notar que 
foram aplicados conhecimentos fundamentais e que foram aplicados para conclusão do mesmo. 
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