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Resumo 

 

O presente relatório descreve o projecto desenvolvido em contexto de estágio, no âmbito da 

unidade curricular Projecto de Informática, do 3º ano da Licenciatura em Engenharia 

Informática, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico da Guarda. 

O projecto desenvolvido consiste numa aplicação web, com funcionalidades de gestão do 

inventário do parque informático da empresa Coficab Portugal, tais como registo, pesquisa e 

localização de dispositivos na zona de produção. 

A aplicação web foi desenvolvida utilizando a framework CodeIgniter, que usa a linguagem de 

programação PHP (PHP: Hypertext PreProcessor). Para base de dados recorreu-se a MariaDB, 

presente na stack de desenvolvimento XAMPP. 

Com um dos produtos do projecto desenvolvido, a aplicação web, pretende-se facilitar a 

actividade dos colaboradores da supracitada empresa, obtendo assim uma melhoria de 

eficiência. 
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Abstract 

 

This report describes the project developed in the context of an internship, within the scope of 

the Informatics Project subject, of the 3rd year of the degree in Computer Science, of the Higher 

School of Technology and Management, Polytechnic of Guarda. 

The project consists of a web application, with capabilities to manage the inventory of the 

Coficab Portugal computer park, such as device registration, search and location in the 

production zone. 

The web application was developed using the CodeIgniter framework, which uses the PHP 

programming language. For database, was used MariaDB, integrated in the XAMPP 

development stack. 

With one of the products of the project, the web application, the goal is to make the activity of 

the employees of the aforementioned company slightly easier, thus achieving an efficiency 

improvement. 
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1. Introdução 
 

O propósito do presente relatório é descrever as actividades efectuadas em contexto de estágio, 

pelo aluno Ricardo Manuel Cerdeira Fernandes, no âmbito da unidade curricular Projecto de 

Informática, do 3º ano da Licenciatura em Engenharia Informática, da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico da Guarda. 

A produtividade é um conceito extremamente importante tanto para um indivíduo, que pretende 

alcançar objectivos pessoais e profissionais, como para uma organização, neste caso, uma 

organização industrial, que labora durante as 24 horas de um dia. Para uma organização 

insustrial a produtividade está apoiada no uso eficiente dos recursos humanos, materiais e 

ferramentas de software. 

Tendo em conta a importância das ferramentas de software e a identificação de necessidades 

da empresa onde foi realizado o estágio, foi autoproposto o desenvolvimento de um projecto. 

Este projecto consiste numa aplicação web, com funcionalidades de gestão de inventário do 

parque informático da empresa Coficab Portugal, tais como registo, pesquisa e localização de 

dispositivos na zona de produção. 

 

1.1. Enquadramento / Motivação 

 

O estágio na empresa Coficab Portugal foi proposto pela Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. As principais razões da escolha de um estágio na 

área das redes de computadores foram por um lado o interesse nesta área, mas também a 

possibilidade de desenvolver uma actividade num ambiente empresarial, em preparação para o 

desempenho de uma actividade profissional, no futuro. 

A motivação para desenvolver o projecto que resultou neste documento e na aplicação web, foi 

a necessidade de procurar uma solução que permitisse simultaneamente ser útil à empresa e ao 

estagiário. Útil à empresa através da criação de uma ferramenta de software e ao estagiário 

através da aprendizagem com o processo de desenvolvimento dessa mesma ferramenta. 
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1.2. Caracterização da Empresa 

 

Coficab é um membro do Elloumi Group, fundado em 1946 por Taoufik Elloumi, na Tunísia. 

O Elloumi Group é composto por 30 empresas dispersas pelo globo, e emprega cerca de 10000 

pessoas. As empresas do grupo especializam-se em diversos sectores, como por exemplo: 

cabos para o sector automóvel e telecomunicações; agricultura; imobiliário; electrodomésticos; 

consultoria (Coficab, 2018). 

O grupo Coficab produz fios e cabos para a insdústria automóvel e possui fábricas em diversos 

países, tais como: Tunísia, Portugal, Marrocos, Roménia, México, China e Sérvia. 

A empresa Coficab Portugal foi fundada em 1993, e encontra-se localizada em Vale de Estrela, 

distrito da Guarda. Para além de produzir fios e cabos para a insdústria automóvel, possui um 

centro de investigação e desenvolvimento. 

Em 2019, está previsto que uma nova fábrica da Coficab Portugal comece a laborar. Esta nova 

fábrica será instalada também no distrito da Guarda. 

 

1.3. Resumo das Actividades Efectuadas na Empresa 

 

As actividades efectuadas na empresa resultaram da integração do estagiário no departamento 

de IT (Information Technology) da Coficab Portugal. De uma forma concisa, pode afirmar-se 

que o departamento de IT fornece assistência técnica às actividades dos restantes 

departamentos que constituem a Coficab Portugal – Financeiro, Compras, Recursos Humanos, 

Produção, Logística, I & D (Investigação e Desenvolvimento), entre outros – no que diz 

respeito ao correcto funcionamento da rede de comunicações e end devices. 

Essas actividades passaram por: 

 ●  Manutenção e instalação de software em sistemas operativos Windows e Android 

 ● Identificação e resolução de problemas de hardware (exemplos: substituição de discos 

rígidos em PCs, substituição de consumíveis em impressoras) 

 ●  Identificação e resolução de problemas em equipamentos de rede: cabos, switches, APs 

(Access Points) 

 ●  Actualizações no inventário do parque informático 

 ●  Manutenção na base de dados afecta ao departamento de Compras 
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1.4. Descrição do Problema 

 

O tema para a realização do projecto surgiu durante a primeira semana de estágio, enquanto 

eram efectuadas tarefas relacionadas com a identificação da localização de impressoras de 

etiquetas, na zona de produção. Foi fornecida uma lista impressa, com cerca de 50 dispositivos, 

dispersos pelos vários edifícios que constituem o complexo fabril. A principal dificuldade que 

surgiu na realização desta tarefa, prendeu-se com o facto de a zona de produção ser complexa 

e não ser possível identificar a localização de algumas workstations – compostas por um PC 

(Personal Computer) e uma impressora de etiquetas. 

Após conversa com o supervisor que incumbiu o estagiário da supracitada tarefa, foram 

alcançadas as seguintes conclusões: 

 ●  A descrição da localização das impressoras, existente na lista fornecida, não era suficiente 

ou estava errada, significando isto que o dispositivo tinha sido movido do local inicial sem 

haver registo desta alteração 

 ●  Este método de identificação da localização dos dispositivos, através do registo numa folha 

de cálculo e posterior impressão em papel, não é prático 

 

 

1.5. Objectivos do Projecto 

 

Primário: 

 ●  Desenvolver uma aplicação web que permita localizar dispositivos de rede (impressoras, 

APs, bastidores) no complexo fabril. 

 

Secundários, de suporte ao primário: 

 ●  Identificar características de cada dispostivo – nome do dispositivo, modelo, endereço IP 

(Internet Protocol), endereço MAC (Media Access Control), número de série, código do 

imobilizado, etc – através da sua localização na planta de cada edifício do complexo fabril. 

 ●  Fornecer uma lista de dispositivos que constituem o inventário relativo ao parque 

informático da Coficab Portugal e fornecer opções para gerir esse mesmo inventário. 
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1.6. Estrutura do Documento 

 

Este relatório é composto por sete capítulos. No primeiro capítulo é feito o resumo das 

actividades efectuadas durante o estágio e o contexto que motivou o desenvolvimento da 

aplicação web. No segundo capítulo são referidas características das principais aplicações 

existentes no mercado e comparadas com a aplicação a desenvolver. No terceiro capítulo é 

abordada a metodologia seguida para desenvolver o projecto. No quarto capítulo é efectuada a 

análise de requisitos através de elementos como diagramas e descrições de casos de uso, 

diagramas de classes, dicionários de dados. No quinto capítulo são apresentadas as tecnologias 

e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projecto. No sexto capítulo é apresentada a 

forma como foi implementada a aplicação, com exemplos de funcionalidades. Por fim, no 

sétimo capítulo, são tecidas conclusões sobre o trabalho feito, e indicação de trabalho futuro, 

com o intuito de melhorar a aplicação. 
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2. Estado da Arte 
 

Neste capítulo são apresentadas três aplicações relevantes, de entre as várias existentes no 

mercado. São destacadas as características que se pretende que a aplicação a desenvolver 

possua, e é feita uma análise comparativa entre elas. 

 

2.1. Aplicações Existentes com Funcionalidades de Localização 

 

Existem diversas aplicações disponíveis no mercado, com funcionalidades de navegação e 

localização. De acordo com os objectivos definidos para a aplicação a desenvolver, no 

subcapítulo 1.5, o foco na análise de funcionalidades recaiu sobre a localização de pontos de 

interesse. A expressão "pontos de interesse", no contexto da aplicação a desenvolver, refere-se 

aos dispositivos de rede e end devices, inventário portanto. 

Como pode observar-se na Tabela 1, foram seleccionadas duas aplicações para análise, Indoor 

Atlas (Indoor Atlas, 2018) e MazeMap (MazeMap, 2018). 

 

Tabela 1 – Comparação de aplicações com funcionalidades de localização 

Funcionalidades Indoor Atlas MazeMap Aplicação a 

desenvolver 

Permite utilizar plantas técnicas ✓ ✓ ✓ 

Criação de categorias de pontos de 

interesse 
✓ ✓ ✓ 

Pesquisa de pontos de interesse ✓ ✓ ✓ 

Informação detalhada de pontos de 

interesse 
✓ ✓ ✓ 

Localização do utilizador em tempo 

real 
✓ ✓ ✗ 

Utilizador final pode gerir atributos 

dos pontos de interesse 
✗ ✗ ✓ 

Possui aplicação web ✗ ✓ ✓ 

Possui aplicação nativa para 

dispositivos móveis 
✓ ✓ ✗ 

 

Todas as aplicações analisadas possuem interfaces gráficos apelativos. Todas permitem 

localizar o utilizador da aplicação na planta de um edifício, em tempo real, de acordo com a 

tecnologia utilizada (quer seja GPS, Wi-Fi ou Bluetooth). Contudo, esta funcionalidade está de 

fora do âmbito do projecto, essencialmente porque a tecnologia instalada nos edifícios do 

complexo fabril não o permite, e não está prevista a instalação de outras soluções tecnológicas. 
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2.2. Aplicações Existentes com Funcionalidades de Gestão de Inventário 

 

Para além de funcionalidades de localização de dispositivos, pretende-se que a aplicação a 

desenvolver permita gerir inventário. Com isto em mente, analisou-se a aplicação Asset 

Manager 2018 (Kaizen Software Solutions, 2018). Na Tabela 2 está patente a análise das 

principais fucnionalidades. 

 

Tabela 2 – Comparação de aplicações com funcionalidades de gestão de inventário 

Funcionalidades Asset Manager 2018 Aplicação a 

desenvolver 

Identificação automática de dispositivos 

através da rede 
✓ ✗ 

Gerar relatórios ✓ ✗ 

Permite ver a localização dos dispositivos 

de forma gráfica, num mapa ou planta 
✗ ✓ 

Pesquisa de dispositivos ✓ ✓ 

Informação detalhada sobre dispositivos ✓ ✓ 

Utilizador final pode gerir atributos dos 

dispositivos 
✓ ✓ 

Possui aplicação web ✓ ✓ 

Possui aplicação nativa para dispositivos 

móveis 
✗ ✗ 

 

A aplicação Asset Manager 2018 possui um interface muito simples e intuitivo e é plena de 

funcionalidades avançadas como a identificação automática de dispositivos através da rede e 

produção de relatórios, mas peca porque não permite ver a localização dos dispositivos de 

forma gráfica, num mapa ou planta, o objectivo primordial da aplicação a desenvolver. 

 

2.3. Síntese da Análise a Aplicações Existentes 

 

Todas as aplicações analisadas possuem interfaces gráficos apelativos e funcionalidades 

avançadas, mas individualmente, nenhuma contém todas as funcionalidades necessárias à 

aplicação a desenvolver. Dada a natureza das aplicações Indoor Atlas e MapMaze, estas 

possuem um leque de funcionalidades de localização de pontos de interesse muito grandes, 

mas carecem de gestão de inventário. Por outro lado, a aplicação Asset Manager 2018 é 

excelente na gestão de inventário, mas não permite ver a localização dos dispositivos de forma 

gráfica, num mapa. 



Metodologia 

7 

 

3. Metodologia 
 

Neste capítulo é apresentada a metodologia usada no desenvolvimento da aplicação bem como 

a descrição das tarefas necessárias à realização do projecto. 

 

3.1. Metodologia de Desenvolvimento: RUP (Rational Unified Process) 

 

Para o desenvolvimento de um projecto de software é necessário seguir uma metodologia – um 

conjunto de regras e critérios que foram utilizados anteriormente no desenvolvimento de outros 

projectos de software, que estão bem documentados e cuja eficácia está comprovada. 

Para o desenvolvimento do projecto foi escolhida a metodologia RUP, porque tenta utilizar as 

melhores características dos processos de desenvolvimento de software tradicionais, aliando-  

-os a princípios da metodologia Ágil (Pressman, 2010). A metodologia RUP reconhece a 

importância da comunicação com o cliente durante o processo de desenvolvimento. Esta 

metodologia é composta por quatro fases (Sommerville, 2011): 

● começo – o objectivo desta fase foi avaliar com o cliente (o supervisor do estágio) e com 

o docente orientador a viabilidade do projecto; 

● elaboração – analisou-se o problema de forma detalhada e identificaram-se os principais 

casos de uso da aplicação web, modelados de acordo com especificações UML (Unified 

Modeling Language); 

● construção – desenvolveu-se a aplicação (programação e testes) de acordo com as fases 

descritas anteriromente; 

● transição – o objectivo desta fase é “transpor” o projecto da comunidade de 

desenvolvimento (o programador) para a comunidade de utilizadores (o utilizador final). 

 

3.2. Descrição das Tarefas 

 

Eis a descrição das tarefas efectuadas para desenvolver o projecto: 

 ●  Tarefa 1 – recolher todas as funcionalidades que a aplicação web deverá possuir, ou seja, 

fazer a análise de requisitos. 

 ● Tarefa 2 – estudar quais as tecnologias e ferramentas que melhor se adequam ao 

desenvolvimento do projecto. 

 ●  Tarefa 3 – implementar a solução e testar a aplicação. 

 ●  Tarefa 4 – elaborar relatório do projecto. 
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4. Análise de Requisitos 
 

Este capítulo diz respeito à análise de requisitos. A modelação do sistema a construir foi feita 

seguindo as especificações da UML. Foram construídos os seguintes diagramas: diagrama de 

contexto, diagramas de casos de uso, diagrama de classes, diagramas de sequência. Para além 

disto, é feita a descrição dos casos de uso e apresentado a semântica de classes. 

 

4.1. Requisitos Funcionais 

 

A aplicação deverá permitir ao utilizador previamente autenticado (com login válido): 

 ●  adicionar dispositivos; 

 ●  ver atributos dos dispositivos, nomeadamente a localização dos dispositivos no mapa; 

 ●  alterar atributos dos dispositivos, nomeadamente a localização dos dispositivos no mapa; 

 ●  agrupar dispositivos por localização, categoria, estado; 

 ●  registar utilizadores (quando se está na presença de um utilizador do tipo Administrador); 

 ● criar categorias e estados (quando se está na presença de um utilizador do tipo 

Administrador); 

 ●  pesquisar dispositivos; 

 

4.2. Requisitos não Funcionais 

 

Usabilidade 

É necessário que a aplicação web seja intuitiva e de fácil utilização. Para tal é necessário 

recorrer a algumas técnicas como por exemplo ter um site responsivo ou ter campos de 

formulários adequados ao tipo de dados. 

 

Desempenho 

O desempenho é uma das características mais importantes de uma ferramenta de software. Este 

desempenho pode ser alcançado do lado do servidor, com hardware capaz, mas também através 

do uso de uma framework rápida (Bowman, 2016), no caso presente, CodeIgniter. Do lado do 

cliente, o uso de minified scripts, como por exemplo do Bootstrap ou jQuery, também melhora 

o desempenho, já que a quantidade de dados carregados pelo web browser é inferior. 
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4.3. Diagrama de Contexto 

 

O diagrama de contexto presente na Figura 1, é composto por fluxos de dados entre o         

sistema – Aplicação web – e a entidade externa – Utilizador. 

 

Aplicação
web

Adicionar, Ver, Alterar, Localizar, Pesquisar Dispositivo

Ver Edifício
Devolve dados (lista dispositivos por edifício)Utilizador

Criar Categoria, Criar Estado

Autenticar Utilizador

Devolve dados (lista dispositivos por categoria, por estado)

Registar Utilizador

Devolve dados (lista dispositivos, mapa com localizações)

Ver Categoria, Ver Estado

 

Figura 1 – Diagrama de contexto da aplicação 
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4.4. Diagrama de Casos de Uso 

 

O diagrama de casos de uso da Figura 2 permite ver todas as funcionalidades da aplicação web, 

bem como as interações dos actores – utilizadores – com o sistema. 

 

 

Figura 2 – Diagrama de caos de Uso  

Fronteira do Sistema

Utilizador (Produção)

Autenticar 

Util izador

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Util izador (Administrador)

Adicionar Estado

Ver Edifícios

Alterar 

Dispositivo

Ver Categorias

Pesquisar 

Dispositivo

Adicionar 

Categoria

Ver Localização 

do Dispositivo

Ver Dispositivos

Ver Estados

Adicionar 

Dispositivo

Ver Detalhes

Adicionar 

Localização do 

Dispositivo

Registar 

Util izador
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4.5. Descrição dos Casos de Uso 

 

Neste subcapítulo é efectuada uma descrição de cada caso de uso, com o objectivo de mostrar 

de forma detalhada o comportamento do sistema através das interacções com os utilizadores. 

 

4.5.1. Descrição do Caso de Uso – Registar Utilizador 

 

Na Tabela 3 é feita a descrição do caso de uso Registar Utilizador. 

 

Tabela 3 – Descrição do caso de uso Registar Utilizador 

Nome Registar Utilizador 

Descrição Permite registar um utilizador 

Pré-condições Utilizador do tipo Administrador efectou login 

Cenário principal 

1. O actor selecciona a opção “Registar Utilizador”, do menu 

“Administrar” 

2. O sistema disponibiliza o formulário de registo com os 

campos Username, Nome, Email, Password, Confirmar 

Password, e o dropdown Tipo de Utilizador 

3. O actor preenche os campos do formulário, selecciona o 

Tipo de Utilizador e clica no botão “Registar” 

4. O sistema exibe a mensagem “Utilizador Registado.” 

Cenário alternativo 

3. a) O sistema exibe mensagens respectivas ao(s) campo(s) 

vazio(s) ou inválido(s) 

3. b) No caso de o campo Password e Confirmar Password 

serem diferentes, o sistema mostra uma mensagem 

4. a) O sistema mostra a mensagem “Esse Username já está a 

ser utilizado. Escolher outro sff.” e/ou “Esse Email já está a ser 

utilizado. Escolher outro sff.” 

 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos 

 ●  Testar o registo de um utilizador sem um ou vários campos 

preenchidos 

 ●  Testar a validação de todos os campos do formulário 

 ●  Verificar se na base de dados está o hash da password e não 

a password em plain text 
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4.5.2. Descrição do Caso de Uso – Adicionar Dispositivo 

 

Na Tabela 4 é feita a descrição do caso de uso Adicionar Dispositivo. 

 

Tabela 4 – Descrição do caso de uso Adicionar Dispositivo 

Nome Adicionar Dispositivo 

Descrição Permite adicionar um novo dispositivo 

Pré-condições Utilizador do tipo Administrador efectou login 

Cenário principal 

1. O sistema mostra a homepage: uma lista com todos os 

dispositivos já registados na base de dados 

2. O actor clica no botão “Adicionar Dispositivo” ou 

selecciona a opção “Adicionar Dispositvo”, do menu 

“Dispositivos” 

3. O sistema disponibiliza o formulário para registar um 

dispositivo, composto por campos a preencher, dropdowns 

para seleccionar Categoria, Edifício, Estado e um botão para 

introduzir a fotografia do dispositivo 

4. O actor preenche os campos do formulário, escolhe 

Categoria, Edifício, Estado e clica no botão “Adicionar” 

5. O sistema exibe a mensagem “Dispositivo adicionado.” 

Cenário alternativo 

1. a) Se não existir pelo menos um dispositivo registado, o 

sistema mostra a mensagem, “Nenhum dispositivo registado.” 

4. a) Se o actor deixar um ou vários campos obrigatórios vazios 

ou incorrectamente preenchidos o sistema exibe as respectivas 

mensagens de erro 

5. a) O sistema detecta que já existe na base de dados um 

dispositivo com determinado Nome e/ou Número de Série e 

exige que estes campos sejam novamente preenchidos 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos 

 ●  Testar o registo de um dispositivo com todos os campos 

vazios 

 ●  Testar o registo de um dispositivo com um Nome e Número 

de Série já presentes na base de dados 
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4.5.3. Descrição do Caso de Uso – Adicionar Categoria 

 

Na Tabela 5 é feita a descrição do caso de uso Adicionar Categoria. Este caso de uso é 

semelhante ao caso de uso Adicionar Estado, em termos de interface e interacções entre o actor 

e o sistema. Por este motivo, o caso de uso Adicionar Estado não será descrito.  

 

Tabela 5 – Descrição do caso de uso Adicionar Categoria 

Nome Adicionar Categoria 

Descrição Permite criar uma nova categoria 

Pré-condições Utilizador do tipo Administrador efectou login 

Cenário principal 

1. O actor selecciona a opção “Adicionar Categoria”, do menu 

“Administrar” 

2. O sistema mostra o formulário para adicionar a categoria 

3. O actor preenche o campo Nome e clica no botão “Criar” 

4. O sistema exibe a mensagem “Categoria criada.” 

Cenário alternativo 

3. a) Se o actor não preencher o formulário, o sistema mostra a 

mesagem “O nome da categoria é obrigatório” 

4. a) O sistema detecta que já existe uma categoria com Nome 

registada na base de dados 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos 

 ●  Testar o registo de uma categoria com o campo Nome vazio 

 ●  Testar o registo de uma categoria com Nome já registado na 

base de dados 
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4.5.4. Descrição do Caso de Uso – Adicionar Localização do Dispositivo 

 

Na Tabela 6 é feita a descrição do caso de uso Adicionar Localização do Dispositivo. 

 

Tabela 6 – Descrição do caso de uso Adicionar Localização do Dispositivo 

Nome Adicionar Localização do Dispositivo 

Descrição 
Permite adicionar a localização de um dispositivo na planta de 

um edifício 

Pré-condições Login válido e localização do dispositivo ainda não efectuada 

Cenário principal 

1. O actor selecciona um dispositivo da lista de dispositivos, 

clicando no botão “Ver Detalhes” 

2. O sistema mostra uma tabela com todos os atributos do 

dispositivo e o botão “Adicionar Localização” 

3. O actor clica no botão “Adiconar Localização” 

4. O sistema mostra uma página com a mensagem “Clicar no 

mapa para localizar dispositivo. Confirmar com a tecla Enter 

ou Shift.” e os botões “Localizar” e “Cancelar” 

5. O actor clica no botão “Localizar” 

6. O sistema mostra uma página com a planta de um edifício 

7. O actor clica no local pretendido para a localização do 

dispositivo e pressiona a tecla Enter ou Shift 

8. O sistema mostra três botões: “Retroceder”, “Confirmar”, 

“Cancelar” 

9. O actor clica no botão “Confirmar” 

10. O sistema reencaminha para a página descrita no passo 2. 

O botão que no passo 2 era “Adicionar Localização” passou a 

ser “Ver Localização”      

Cenário alternativo 

5. a) O actor clica no botão “Cancelar” e o sistema 

reencaminha para o passo 2 

9 a) O actor clica no botão “Retroceder” e o sistema 

reencaminha para o passo 4 

9. b) O actor clica no botão “Cancelar” e o sistema 

reencaminha para o passo 2 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos 

 ●  Testar se coordenadas do dispositivo ficaram registadas na 

base de dados 

 ●  Testar se a representação do dispositivo na planta do 

edifício foi feita no local pretendido 
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4.5.5. Descrição do Caso de Uso – Ver Localização do Dispositivo 

 

Na Tabela 7 é feita a descrição do caso de uso Ver Localização do Dispositivo. 

 

Tabela 7 – Descrição do caso de uso Ver Localização do Dispositivo 

Nome Ver Localização do Dispositivo 

Descrição 
Permite ver a localização de um dispositivo na planta de um 

edifício 

Pré-condições 
Login válido e localização do dispositivo previamente 

efectuada 

Cenário principal 

1. O actor selecciona um dispositivo da lista de dispositivos, 

clicando no botão “Ver Detalhes” 

2. O sistema mostra uma tabela com todos os atributos do 

dispositivo e o botão “Ver Localização” 

3. O actor clica no botão “Ver Localização” 

4. O sistema mostra uma página com a planta do edifício e a 

representação gráfica da localização do dispositivo 

Cenário alternativo Não existe 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos Não tem 
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4.5.6. Descrição do Caso de Uso – Alterar Dispositivo 

 

Na Tabela 8 é feita a descrição do caso de uso Alterar Dispositivo. 

 

Tabela 8 – Descrição do caso de uso Alterar Dispositivo 

Nome Alterar Dispositivo 

Descrição Permite alterar todos os atributos de um dispositivo 

Pré-condições Login válido 

Cenário principal 

1. O actor selecciona um dispositivo da lista de dispositivos, 

clicando no botão “Ver Detalhes” 

2. O sistema mostra uma tabela com todos os atributos do 

dispositivo e o botão “Alterar” 

3. O actor clica no botão “Alterar” 

4. O sistema mostra o formulário onde é possível alterar os 

valores dos campos e os botões “Guardar” e “Cancelar” 

5. O actor altera um ou vários campos e clica no botão 

“Guardar” 

6. O sistema redirecciona para lista de dispositivos e exibe a 

mensagem “Alterações guardadas.” 

Cenário alternativo 

4. a) Se o actor clicar no botão “Cancelar” nenhuma alteração é 

guardada e o sistema redirecciona para a lista de dispositivos 

6. a) Se um ou vários campos do formulário estiverem vazios 

ou forem inválidos, o sistema mostra as respectivas mensagens 

de erro 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos  ●  Testar guardar alterações com campos vazios ou inválidos 
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4.5.7. Descrição do Caso de Uso – Ver Dispositivos 

 

Na Tabela 9 é feita a descrição do caso de uso Ver Dispositivos. 

 

Tabela 9 – Descrição do caso de uso Ver Dispositivos 

Nome Ver Dispositivos 

Descrição 
Permite ver a lista de dispositivos, a homepage, quando se está 

numa página diferente desta 

Pré-condições Login válido 

Cenário principal 

1. O actor selecciona a opção “Ver Dispositivos”, do menu 

“Dispositivos” 

2. O sistema mostra a lista de todos os dispositivos registados 

na base de dados, e um botão “Ver Detalhes”, por cada 

dispositivo da lista 

Cenário alternativo 
2. a) Se não existir pelo menos um dispositivo registado, o 

sistema mostra a mensagem, “Nenhum dispositivo registado.” 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos Não tem 

 

4.5.8. Descrição do Caso de Uso – Ver Detalhes 

 

Na Tabela 10 é feita a descrição do caso de uso Ver Detalhes. 

 

Tabela 10 – Descrição do caso de uso Ver Detalhes 

Nome Ver Detalhes 

Descrição Permite ver todos os atributos de um dispositivo 

Pré-condições Login válido 

Cenário principal 

1. O actor clica no botão “Ver Detalhes”, do dispositivo 

pretendido 

2. O sistema mostra uma tabela com todos os atributos do 

dispositivo 

Cenário alternativo Não existe 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos 

 ●  Verificar se os atributos apresentados para o dispositivo são 

consentâneos com aqueles que são visíveis na lista de 

dispositivos 
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4.5.9. Descrição do Caso de Uso – Pesquisar Dispositivo 

 

Na Tabela 11 é feita a descrição do caso de uso Pesquisar Dispositivo. 

 

Tabela 11 – Descrição do caso de uso Pesquisar Dispositivo 

Nome Pesquisar Dispositivo 

Descrição Permite introduzir um termo de pesquisa e obter uma 

correspondência na lista de dispositivos 

Pré-condições Login válido 

Cenário principal 1. O sistema mostra a caixa de pesquisa e o botão “Pesquisar” 

2. O actor introduz um termo de pesquisa e clica no botão 

“Pesquisar” 

3. O sistema mostra a lista de dispositivos onde ocorreu 

correspondência com o termo de pesquisa 

Cenário alternativo 3. a) No caso de não haver correspondência com o termo de 

pesquisa, o sistema exibe a mensagem “Nenhum resultado 

encontrado.” 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos  ● Verificar se as correspondências entre o termo de pesquisa e 

os resultados “fazem sentido”  
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4.5.10. Descrição do Caso de Uso – Ver Categorias 

 

Na Tabela 12 é feita a descrição do caso de uso Ver Categorias. Este caso de uso é semelhante 

aos casos de uso Ver Estados e Ver Edifícios, em termos de interface e interacções entre o actor 

e o sistema. Por este motivo, os casos de uso Ver Estados e Ver Edifícios não serão descritos. 

 

Tabela 12 – Descrição do caso de uso Ver Categorias 

Nome Ver Categorias 

Descrição Permite ver a lista de categorias existentes 

Pré-condições Login válido 

Cenário principal 

1. O actor selecciona a opção “Ver Categorias” do menu 

“Dispositivos” 

2. O sistema exibe a lista com as categorias já criadas 

Cenário alternativo 
2. a) Se não existir pelo menos uma categoria registada, o 

sistema mostra a mensagem, “Não existem categorias.” 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos 
 ● Verificar se todas as categorias registadas na base de dados 

são exibidas  
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4.5.11. Descrição do Caso de Uso – Autenticar Utilizador 

 

Na Tabela 13 é feita a descrição do caso de uso Autenticar Utilizador. 

 

Tabela 13 – Descrição do caso de uso Autenticar Utilizador 

Nome Autenticar Utilizador 

Descrição 
O sistema autentica um utilizador, criando-lhe uma sessão 

permitindo-lhe utilizar a aplicação 

Pré-condições Nenhuma 

Cenário principal 

1. O actor preenche os campos Username e Password e clica 

no botão “Entrar” 

2. O sistema verifica se o par Username e Password 

introduzidos têm uma correspondência na tabela Utilizadores, 

da base de dado, e exibe a mensagem “Tem agora acesso à 

aplicação.” 

Cenário alternativo 
2. a) Um ou ambos os campos estão vazios 

2. b) O sistema mostra a mensagem “Login inválido.” 

Pós-condições Nenhuma 

Suplementos ou adornos 
 ●  Testar iniciar a sessão com um ou ambos os campos vazios 

 ●  Testar iniciar a sessão com uma password errada 
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4.6. Diagramas de Sequência 

 

Um diagrama de sequência mostra interacções entre actores, interfaces, classes, organizadas 

numa sequência temporal. Neste subcapítulo estão presentes os diagramas de sequência 

relacionados com os casos de uso descritos anteriormente. 

 

4.6.1. Diagrama de Sequência – Registar Utilizador 

 

Na Figura 3 está o diagrama de sequência que ilustra o processo de registo de um utilizador. 

 

 

Figura 3 – Diagrama de sequência Registar Utilizador 

 

Sucesso

Registar Util izador

Consultar

Confirmar (botão "Registar")

Preencher formulário de registo

Formulário de registo

Seleccionar opção 

Registar Util izador

Util izador (Administrador)

Interface "Registar Util izador" Util izador

Sucesso

Registar Util izador

Consultar

Confirmar (botão "Registar")

Preencher formulário de registo

Formulário de registo

Seleccionar opção 

Registar Util izador
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4.6.2. Diagrama de Sequência – Adicionar Dispositivo 

 

Na Figura 4 está o diagrama de sequência que ilustra o processo para adicionar um novo 

dispositivo. 

 

 

Figura 4 – Diagrama de sequência Adicionar Dispositivo 

 

Na Figura 20 do Anexo A1, é possível ver uma imagem do interface “Adicionar Dispositivo”. 

  

Formulário "Adicionar Dispositivo"

Consultar

Consultar

Consultar

Sucesso

Adicionar Dispositivo

Consultar

Confirmar (botão 

"Adicionar")

Preencher formulário

Seleccionar opção 

Adicionar Dispositivo

Util izador (Administrador)

Interface "Adicionar

 Dispositivo"
Dispositivo Categoria Estado Edificio

Formulário "Adicionar Dispositivo"

Consultar

Consultar

Consultar

Sucesso

Adicionar Dispositivo

Consultar

Confirmar (botão 

"Adicionar")

Preencher formulário

Seleccionar opção 

Adicionar Dispositivo
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4.6.3. Diagrama de Sequência – Adicionar Categoria 

 

Na Figura 5 está o diagrama de sequência que ilustra o processo para adicionar uma nova 

categoria. 

 

 

Figura 5 – Diagrama de sequência Adicionar Categoria 

  

Sucesso

Adicionar Categoria

Consultar

Confirmar (botão "Criar")
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Formulário "Adicionar Categoria"
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Adicionar Categoria

Util izador (Administrador)

Interface "Adicionar Categoria" Categoria

Sucesso

Adicionar Categoria

Consultar

Confirmar (botão "Criar")

Preencher formulário

Formulário "Adicionar Categoria"

Seleccionar opção 

Adicionar Categoria
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4.6.4. Diagrama de Sequência – Adicionar Localização do Dispositivo 

 

Na Figura 6 está o diagrama de sequência que ilustra o processo necessário para adicionar a 

localização do dispositivo. 

 

 

Figura 6 – Diagrama de sequência Adicionar Localização do Dispositivo 

 

Na Figura 23 do Anexo A1, é possível ver uma imagem do interface “Adicionar Localização 

do Dispositivo”. 

  

Adicionar Localizacao

Clicar no botão "Confirmar"

Mostra botão "Confirmar"
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Clicar no botão "Adicionar 
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Consultar
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Consultar
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Sucesso

Seleccionar "Ver Detalhes"

 do dispositivo
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4.6.5. Diagrama de Sequência – Ver Localização do Dispositivo 

 

Na Figura 7 está o diagrama de sequência que ilustra o processo de visualização da localização 

de um dispositivo. 

 

 

Figura 7 – Diagrama de sequência Ver Localização do Dispositivo 

 

Na Figura 24 do Anexo A1, é possível ver uma imagem do interface “Ver Localização do  

Dispositivo”. 
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4.6.6. Diagrama de Sequência – Alterar Dispositivo 

 

Na Figura 8 está o diagrama de sequência que ilustra as interacções que ocorrem no processo 

de alteração de um dispositivo. 

 

 

Figura 8 – Diagrama de sequência Alterar Dispositivo 

 

Na Figura 22 do Anexo A1, é possível ver uma imagem do interface “Alterar Dispositivo”. 

  

Formulário "Alterar Dispositivo"

Consultar

Consultar

Consultar

Sucesso

Alterar Dispositivo

Consultar

Confirmar (botão "Guardar")

Alterar campo ou campos

Seleccionar

Util izador

Interface "Alterar 

Dispositivo"
Dispositivo Categoria Estado Edificio

Formulário "Alterar Dispositivo"

Consultar

Consultar

Consultar

Sucesso

Alterar Dispositivo

Consultar

Confirmar (botão "Guardar")

Alterar campo ou campos

Seleccionar
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4.6.7. Diagrama de Sequência – Ver Dispositivos 

 

Na Figura 9 está o diagrama de sequência que ilustra o processo necessário para ver a lista de 

dispositivos. 

 

 

Figura 9 – Diagrama de sequência Ver Dispositivos 

 

Na Figura 17 do Anexo A1, é possível ver uma imagem do interface “Ver Dispositivos”. 

 

  

Ver Homepage ou 

selecionar "Ver 

Dispositivos"

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Mostra lista de dispositivos

Util izador

Interface "Ver 

Dispositivos"
CategoriaDispositivo Estado Edificio

Ver Homepage ou 

selecionar "Ver 

Dispositivos"

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Mostra lista de dispositivos



Análise de Requisitos 

28 

 

4.6.8. Diagrama de Sequência – Ver Detalhes 

 

Na Figura 10 está o diagrama de sequência que ilustra o processo de visualização de todos os 

atributos de um dispositivo. 

 

 

Figura 10 – Diagrama de sequência Ver Detalhes 

 

Na Figura 21 do Anexo A1, é possível ver uma imagem do interface “Ver Detalhes”. 

 

  

Mostra tabela com todos os atributos do dispositivo

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Seleccionar um dispositivo

Interface "Ver 

Detalhes"
CategoriaDispositivo Estado Edificio

Mostra tabela com todos os atributos do dispositivo

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Seleccionar um dispositivo
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4.6.9. Diagrama de Sequência – Pesquisar Dispositivo 

 

Na Figura 11 está o diagrama de sequência que ilustra o processo de pesquisa. 

 

 

Figura 11 – Diagrama de sequência Pesquisar Dispositivo 

 

4.6.10. Diagrama de Sequência – Ver Categorias 

 

Na Figura 12 está o diagrama de sequência que ilustra o processo necessário para ver 

categorias. 

 

 

Figura 12 – Diagrama de sequência Ver Categorias 

  

Mostra lista de dispositivos onde há correspondência com o termo de pesquisa

Pesquisar por "Nome_Dispositivo, Modelo, 

Localizacao, Endereco_IP, ..."

Inserir termo a pesquisar

Util izador

Interface "Pesquisar Dispositivo" Dispositivo

Mostra lista de dispositivos onde há correspondência com o termo de pesquisa

Pesquisar por "Nome_Dispositivo, Modelo, 

Localizacao, Endereco_IP, ..."

Inserir termo a pesquisar

Mostra lista de categorias

Consultar

Seleccionar

Util izador

Interface "Ver Categorias" Categorias

Mostra lista de categorias

Consultar

Seleccionar
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4.6.11. Diagrama de Sequência – Autenticar Utilizador 

 

Na Figura 13 está o diagrama de sequência que ilustra o processo de autenticação de um 

utilizador. 

 

 

Figura 13 – Diagrama de sequência Autenticar Utilizador 

  

Sucesso, mostra mensagem

 "Tem agora acesso à 

aplicação."

Autenticar Util izador

Consultar

Preencher formulário 

(Username, Password)

Util izador

Interface "Autenticar Util izador" Util izador

Sucesso, mostra mensagem

 "Tem agora acesso à 

aplicação."

Autenticar Util izador

Consultar

Preencher formulário 

(Username, Password)
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4.7. Diagrama de Classes 

 

Na Figura 14 é possível ver o diagrama de todas as classes da aplicação. Uma classe é composta 

por nome, atributos, e operações. O nome da classe e os atributos dão origem a uma tabela na 

base de dados. As operações dão origem a métodos no código da aplicação. 

 

 

Figura 14 – Diagrama de classes da aplicação 

  

1..1

*

1..1

*

1..1

*
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*

Dispositivo

-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

ID_dispositivo (PK)

ID_Categoria (FK)

ID_Estado (FK)

ID_Util izador (FK)

ID_Edificio (FK)

Localizacao

Nome_Dispositivo

Modelo

Endereco_IP

Endereco_MAC

Numero_Serie

Codigo_Imobilizado

Comentario

Adicionado_Em

URL_Slug

Fotografia

Coordenada_X

Coordenada_Y

Localizacao_Mapa

: int

: int

: int

: int
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: String

: String

: String

: String

: String

: String

: String

: Date

: String
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: boolean

+

+

+

+

+

+

adicionar ()

ver ()

alterar ()

adicionar localizacao ()

ver localizacao ()

pesquisar ()

Util izador

-

-

-

-

-

-

-

ID_util izador (PK)

Username

Nome

Password

Tipo

Email

Data_Registo

: int

: String

: String

: String
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: String

: Date

+ registar ()

Categoria

-

-

ID_Categoria (PK)

Nome_Categoria

: int

: String

+

+

adicionar ()

ver ()

Estado

-

-

ID_Estado (PK)

Nome_Estado
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: String

+

+

ver ()

adicionar ()

Edificio

-

-

ID_Edificio (PK)

Nome_Edificio

: int

: String

+ ver ()
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4.8. Semântica de Classes 

 

O objectivo desta secção é descrever as classes usadas na construção da aplicação. A descrição 

de uma classe será feita da seguinte forma: 

 ●  operações – é efectuada a descrição das operações de uma classe; 

 

 ●  nome do campo – atributos da classe; 

 ●  tipo de dados – valores que compõem o atributo; 

 ●  descrição – o que representa um atributo numa classe; 

 ●  valores válidos – explicitar quais os valores válidos no contexto de um atributo; 

 ●  formato – do atributo, no caso de uma data será dd/mm/aaaa; 

 ●  restrições – por exemplo se um atributo é obrigatório, se pode ser nulo; 

 

4.8.1. Semântica da Classe Dispositivo 

 

Na Tabela 14 é feita a descrição das operações da classe Dispositivo. 

 

Tabela 14 – Descrição das operações da classe Dispositivo 

Nome Descrição 

adicionar() 

Operação que permite registar um dispositivo na base de dados. 

1. O sistema gera o ID_Dispositivo 

2. Seleccionar: Categoria, Edificio e Estado 

3. Introduzir: Nome_Dispositivo, Modelo, Endereco_IP, 

Endereco_MAC, Numero_Serie, Localizacao, 

Codigo_Imobilizado, Cometario 

4. Procurar Fotografia 

5. Adiconado_Em = Data do sistema 
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6. Adicionar novo dispositivo 

ver() Operação que permite consultar atributos de dispositivos. 

alterar() 

Operação que permite alterar os atributos de um dispositivo. 

1. O sistema gera o ID_Dispositivo 

2. Seleccionar: Categoria, Edificio e Estado 

3. Alterar: Nome_Dispositivo, Modelo, Endereco_IP, 

Endereco_MAC, Numero_Serie, Localizacao, 

Codigo_Imobilizado, Cometario 

4. Procurar nova Fotografia 

5. Alterar Localização no Mapa (Coordenada_X, Coordenada_Y) 

6. Guardar alterações 

adicionar localizacao() 

Operação que permite adicionar a localização de um dispositivo 

num mapa. 

1. Se Localizacao_Mapa = FALSE 

2. Seleccionar localização no mapa (é gerada a Coordenada_X e 

Coordenada_Y) 

3. Actualizar Coordenada_X e Coordenada_Y onde 

ID_Dispositivo seleccionado = ID_Dispositivo registado 

4. Localizacao_Mapa = TRUE 

ver localizacao() 
Operação que permite ver a localização de um dispositivo num 

mapa. 

pesquisar() 

Operação que permite introduzir um termo de pesquisa e obter uma 

correspondência na lista de dispositivos 

1. Introduzir termo de pesquisa 

2. O sistema mostra uma lista de dispositivos onde há 

correspondência entre o termo de pesquisa e os atributos 

Nome_Dispositivo, Modelo, Localizacao, Endereco_IP 
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Na Tabela 15 está o dicionário de dados da classe Dispositivo. A chave primária é denotada 

por PK (Primary Key) e chave estrangeira é denotada por FK (Foreign Key). 

 

Tabela 15 – Dicionário de dados da classe Dispositivo 

Nome do Campo Tipo de 

Dados 

Descrição Valores 

Válidos 

Formato Restrições 

ID_dispositivo (PK) Inteiro Número sequencial  

que identifica  

univocamente cada  

dispositivo 

Maior que 

0 

Até 11 

dígitos 

Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

ID_Categoria (FK) Inteiro Número que identifica a 

categoria 

Maior que 

0 

Opção Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

ID_Estado (FK) Inteiro Número que identifica o 

estado 

Maior que 

0 

Opção Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

ID_Utilizador (FK) Inteiro Número que identifica o 

utilizador 

Maior que 

0 

Até 11 

dígitos 

Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

ID_Edificio (FK) Inteiro Número que identifica o 

edifício 

Maior que 

0 

Opção Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

Localizacao Texto Localização do dispositivo 

numa linha de produção 

Caracteres Até 150 

caracteres 

Preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 

Nome_Dispositivo Texto Nome do dispositivo Caracteres Até 100 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 

Modelo Texto Marca e modelo do 

dispositivo 

Caracteres Até 100 

caracteres 

Preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 

Endereco_IP Texto Endereço IPv4 do 

dispositivo 

Caracteres, 

grupos de 

dígitos 

separados 

por . 

x.x.x.x Preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 

Endereco_MAC Texto Endereço MAC do 

dispositivo 

Caracteres, 

grupos de 

caracteres 

separados 

por - ou : 

MM:MM:

MM:SS:SS

:SS 

Preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 
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Numero_Serie Texto Número de série do 

dispositivo 

Caracteres Até 50 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 

Codigo_Imobilizado Texto Código do imobilizado Grupos de 

dígitos 

separados 

por - 

xxxx-xxx Obrigatório, 

preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 

Comentario Texto Informação adicional sobre 

o dispositivo 

Caracteres Até 255 

caracteres 

Preenchido 

pelo 

utilizador, 

alterável 

Adicionado_Em Data Data de registo do 

dispositivo 

Grupos de 

dígitos 

separados 

por / 

dd/mm/aaa

a 

Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

URL_Slug Texto Último segmento do URL 

(Uniform Resource 

Locator) 

Caracteres Igual a 

Numero_S

erie 

Gerado pelo 

sistema 

Fotografia Texto Nome do ficheiro que 

contém a fotografia 

ilustrativa do dispositivo 

Caracteres Nome e 

extensão 

separados 

por . 

Gerado pelo 

sistema, 

alterável 

Coordenada_X Inteiro Coordenada X da 

localização do dispositivo 

no mapa 

Maior que 

0 

Até 4 

dígitos 

Gerado pelo 

sistema, 

alterável 

Coordenada_Y Inteiro Coordenada Y da 

localização do dispositivo 

no mapa 

Maior que 

0 

Até 4 

dígitos 

Gerado pelo 

sistema, 

alterável 

Localizacao_Mapa Booleano Está localizado no mapa {TRUE, 

FALSE} 

Sim / Não Gerado pelo 

sistema 
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4.8.2. Semântica da Classe Categoria 

 

Na Tabela 16 é feita a descrição das operações da classe Categoria. A categoria simboliza um 

tipo de dispositivo, por exemplo, “Impressora Etiquetas”, ou “Portátil”. 

 

Tabela 16 – Descrição das operações da classe Categoria 

Nome Descrição 

adicionar() Operação que permite registar uma categoria na base de dados. 

1. O sistema gera o ID_Categoria 

2. Introduzir Nome_Categoria 

3. Criar categoria 

ver() Operação que permite consultar a lista de categorias registadas na base de 

dados. 

 

Na Tabela 17 está o dicionário de dados da classe Categoria. 

 

Tabela 17 – Dicionário de dados da classe Categoria 

Nome do Campo Tipo de 

Dados 

Descrição Valores 

Válidos 

Formato Restrições 

ID_Categoria 

(PK) 

Inteiro Número 

sequencial  

que identifica  

univocamente 

cada  

categoria 

Maior que 0 Até 11 dígitos Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

Nome_Categoria Texto Nome da 

categoria 

Caracteres Até 50 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo utilizador, 

não alterável 
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4.8.3. Semântica da Classe Estado 

 

Na Tabela 18 é feita a descrição das operações da classe Estado. O estado de um dispositivo 

pode ser, por exemplo “Avariado”, “Em funcionamento”.  

 

Tabela 18 – Descrição das operações da classe Estado 

Nome Descrição 

adicionar() Operação que permite registar um novo estado na base de dados. 

1. O sistema gera o ID_Estado 

2. Introduzir Nome_Categoria 

3. Criar estado 

ver() Operação que permite consultar a lista de estados registados na base de dados. 

 

Na Tabela 19 está o dicionário de dados da classe Estado. 

 

Tabela 19 – Dicionário de dados da classe Estado 

Nome do Campo Tipo de Dados Descrição Valores 

Válidos 

Formato Restrições 

ID_Estado (PK) Inteiro Número 

sequencial  

que identifica  

univocamente 

cada  

estado 

Maior que 0 Até 11 dígitos Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

Nome_Estado Texto Nome do 

estado 

Caracteres Até 50 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo utilizador, 

não alterável 
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4.8.4. Semântica da Classe Edificio 

 

Na Tabela 20 é feita a descrição das operações da classe Edificio. Um registo da tabela da base 

de dados representada pela classe Edificio indentifica parte da localização de um dispositivo. 

Um edifício do complexo fabril. 

 

Tabela 20 – Descrição das operações da classe Edificio 

Nome Descrição 

ver() Operação que permite consultar a lista de edifícios registados na base de dados. 

 

Na Tabela 21 está o dicionário de dados da classe Edificio. 

 

Tabela 21 – Dicionário de dados da classe Edificio 

Nome do 

Campo 

Tipo de Dados Descrição Valores Válidos Formato Restrições 

ID_Edificio 

(PK) 

Inteiro Número 

sequencial  

que identifica  

univocamente 

cada  

edifíco 

Maior que 0 Até 11 dígitos Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

Nome_Edificio Texto Nome do 

edifício 

Caracteres Até 50 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido pelo 

utilizador, não 

alterável 

 

  



Análise de Requisitos 

39 

 

4.8.5. Semântica da Classe Utilizador 

 

Na Tabela 22 é feita a descrição das operações da classe Utilizador. 

 

Tabela 22 – Descrição das operações da classe Utilizador 

Nome Descrição 

registar() Operação que permite registar um dispositivo na base de dados. 

1. O sistema gera o ID_Utilizador 

2. Seleccionar: Tipo 

3. Introduzir: Username, Password, Nome, Email 

4. O sistema verifica que o Username e Email ainda não estão registados na 

base de dados 

5. Data_Registo = Data do sistema 

6. Registar novo utilizador 

 

Na Tabela 23 está o dicionário de dados da classe Utilizador. 

 

Tabela 23 – Dicionário de dados da classe Utilizador 

Nome do 

Campo 

Tipo de Dados Descrição Valores 

Válidos 

Formato Restrições 

ID_Utilizador 

(PK) 

Inteiro Número 

sequencial  

que identifica  

univocamente 

cada  

utilizador 

Maior que 0 Até 11 dígitos Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

Username Texto Nome que 

identifica 

univocamente 

cada utilizador 

Caracteres de 

“a” a “z”, e de 

“A” a “Z” 

Até 50 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo utilizador 

Nome Texto Nome do 

utilizador 

Caracteres de 

“a” a “z”, e de 

“A” a “Z” 

Até 100 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo utilizador 
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Password Texto Hash da 

password de 

registo, obtido 

com o 

algoritmo 

BCrypt 

Caracteres Até 255 

caracteres 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo utilizador 

Tipo Inteiro Tipo de 

utilizador 

{1, 2} Administrador / 

Producao 

Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 

Email Texto Email do 

utilizador 

Caracteres de 

“a” a “z”, e de 

“A” a “Z”, 

dígitos de 0 a 9 

Até 100 

caracteres. 

x@x.x 

Obrigatório, 

preenchido 

pelo utilizador 

Data_Registo Data Data de registo 

do utilizador 

Grupos de 

dígitos 

separados por / 

dd/mm/aaaa Gerado pelo 

sistema, não 

alterável 
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5. Tecnologias 

 

Neste capítulo são apresentadas as várias tecnologias e ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento deste projecto. 

 

5.1. PHP 

 

PHP é uma linguagem de programação server-side, interpretada e open-source. Entre outras 

funções, serviu para comunicar com a base de dados e para criar conteúdos dinâmicos nas 

páginas da aplicação, encontrando-se embutida em código HTML (Hypertext Markup 

Language). 

PHP é actualizada com regularidade, possui uma comunidade de utilizadores muito vasta e 

excelente documentação. Para além destas razões, o motivo da escolha desta linguagem de 

programação foi o facto de ser até então “desconhecida”. Como tal, o desenvolvimento da 

aplicação web foi uma boa oportunidade para ficar a conhecê-la, ainda que superficialmente. 

 

5.2. XAMPP 

 

A aplicação web foi desenvolvida com o auxílio da stack XAMPP (Apache Friends, 2018). A 

stack de desenvolvimento XAMPP é gratuita, open-source, cross-platform, e consiste 

essencialmente no servidor Apache HTTP, base de dados MariaDB1 e interpretadores para a 

linguagem de programação PHP. As versões destes componentes utilizadas foram: 

 ●  servidor web: Apache 2.4.34 

 ●  servidor da base de dados: MariaDB 10.1.36 

 ●  PHP 7.2.10 

 

5.3. CodeIgniter 

 

CodeIgniter é uma framework para desenvolvimento de aplicações web usando a linguagem de 

programação PHP. É gratuita, open-source e é desenvolvida pelo British Columbia Institute of 

Technology. Usa o padrão de desenvolvimento MVC (Model-View-Controller), o que permite 

a separação entre lógica e apresentação (CodeIgniter, 2018). 

                                                 

1 MariaDB é um fork do MySQL. É uma base de dados relacional que usa SQL (Structured Query Language). 
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Na Figura 15 é ilustrado em detalhe o fluxo de dados que ocorre numa aplicação desenvolvida 

usando o padrão MVC: 

 

 

Figura 15 – Fluxo de dados na aplicação. Extraída de (CodeIgniter, 2018). 

Segue-se a explicação do funcionamento do padrão MVC, adaptada de (CodeIgniter, 2018): 

1. A página “index.php” é utilizada como controlador primário, inicializando os recursos base 

necessários para executar CodeIgniter. 

2. O router examina o pedido HTTP (HyperText Transfer Protocol) para determinar o que deve 

ser feito com ele. 

3. Se o ficheiro de cache existe, ele é enviado directamente para o browser, contornando a 

execução normal por parte do sistema. 

4. Antes de o controlador da aplicação ser carregado, o pedido HTTP e os dados submetidos 

pelo utilizador são filtrados por razões de segurança. 

5. O controlador carrega o modelo, as core libraries, helpers2 e outros recursos necessários 

para processar um pedido específico.  

6. A vista (view) finalizada é renderizada e enviada para o browser. 

 

A versão do CodeIgniter usada para este projecto foi a 3.1.9. 

 

5.4. HTML 

 

HTML 5 foi a linguagem de marcação utilizada na construção das páginas web. É uma 

linguagem interpretada pelos browsers e é client-side. 

 

                                                 

2 Um helper é um conjunto de funções que têm o objectivo de ajudar no desenvolvimento da aplicação. Um 
exemplo usado na aplicação foi o form_helper, que contém funções para criar mais facilmente formulários. 
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5.5. JavaScript e jQuery 

 

JavaScript é uma linguagem de programação client-side, interpretada e open-source, que 

permite manipular o DOM (Document Object Model), criando conteúdos interactivos nas 

páginas web. Em conjunto com jQuery, foi essencial para criar as funcionalidades de 

localização dos dispositivos no mapa. 

jQuery é uma biblioteca de JavaScript que simplifica a tarefa de programação, isto é, todas as 

funcionalidades presentes na biblioteca jQuery são possíveis de implentar com JavaScript, mas 

de forma muito mais árdua. Foi usada a versão 3.3.1 (jQuery, 2018), comprimida (minified). 

 

5.6. Bootstrap 

 

Bootstrap é uma framework, open-source, gratuita, para desenvolver o interface de websites. 

Contém templates HTML e CSS (Cascading Style Sheets) e extensões JavaScript que foram 

usados, neste projecto, para botões, tabelas, menus, etc. Esta framework permite tornar os 

websites responsivos. 

Foi usada a versão 4.1.1 (Bootstrap, 2018). 

 

5.7. NetBeans 

 

Foi utilizado o IDE (Integrated Development Environment) NetBeans 8.2 (NetBeans, 2018), 

para trabalhar em PHP, HTML, CSS e JavaScript. 

 

5.8. PowerDesigner 

 

A ferramenta da Sybase PowerDesigner, foi usada na fase da análise de requisitos, para 

modelar o sistema a construir, recorrendo às espesificações UML. Foi usada a versão 16.5. 

 

5.9. Autodesk AutoCAD 

 

Para converter as plantas técnicas em ficheiros de imagem foi usado software CAD (Computer-

Aided Design). Foi usada a versão 2016 do Autodesk AutoCAD. 
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6. Implementação 

Neste capítulo é apresentada a forma como a aplicação foi implementada, de acordo com o 

padrão MVC. São dados exemplos do código utilizado para as principais funcionalidades. São 

tecidas algumas considerações sobre verificação e validação de inputs, e sobre segurança. 

 

6.1. O Padrão de Desenvolvimento MVC 

 

Como foi referido no subcapítulo 5.3, a framework CodeIgniter usa o padrão de 

desenvolvimento MVC (Model-View-Controller). A Figura 16 ilustra o fluxo de dados que 

ocorre numa aplicação que usa o padrão MVC: 

 

ModeloControlador

Vista

Utilizador

Dados

 

Figura 16 – Fluxo de dados numa aplicação que usa o padrão MVC. 

 

O controlador serve de intermediário entre o modelo e a vista. No pedaço de código que se 

segue, são demonstradas funções do controlador “Dispositivos”: é definido o método 

“pesquisar()” que chama a função “resultados_pesquisa()”, definida no modelo 

“Dispositivo_model”; é carregada a vista “pesquisa”. 

<?php 

class Dispositivos extends CI_Controller { 

//... 

    // Método que permite encontar um termo de pesquisa na tabela 

‘dispositivos’, da base de dados 

    public function pesquisar() { 

        // Verificar se sessão foi iniciada 

        if (!$this->session->userdata('dentro')) { 
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            redirect('utilizadores/login'); 

        } 

 

        $termo_pesquisa = $this->input->post('Termo_Pesquisa'); 

        $data['titulo'] = "Resultados da Pesquisa por: " . 

termo_pesquisa; 

        $data['resultados'] = $this->dispositivo_model-

>resultados_pesquisa($termo_pesquisa); 

 

        // A vista ‘pesquisa’ é carregada 

        $this->load->view('templates/header2'); 

        $this->load->view('dispositivos/pesquisa', $data); 

        $this->load->view('templates/footer'); 

    } 
//... 

 

O modelo pode representar estruturas de dados ou efectuar operações relacionadas com a base 

de dados. No código que se segue é lida informação da base de dados: 

<?php 

class Dispositivo_model extends CI_Model { 

    public function __construct() { 

        $this->load->database(); // carregamento da classe ‘database’ 

    } 

//... 

    public function resultados_pesquisa($termo_pesquisa) { 

        $sql = "SELECT * FROM dispositivos WHERE CONCAT(Nome_Dispositivo, 

'', Modelo, '', Localizacao, '',  Endereco_IP, '') LIKE " . "'%" . 

$termo_pesquisa . "%'"; 

        $query = $this->db->query($sql); 

        return $query->result_array(); 

    } 
//... 

 

A função “resultados_pesquisa()” retorna um array que é enviado para o controlador e por sua 

vez enviado para a vista “pesquisa”. A vista representa a informação que é apresentada ao 

utilizador. No código que se segue, pode ver-se como são utilizados os valores do array de 

resultados retornado pela função “resultados_pesquisa()”: 

<!-- ... --> 
<table class="table"> 

    <thead> 

        <tr> 

            <th scope="col">Nome</th> 

            <th scope="col">Modelo</th> 

            <th scope="col">Endereço IP</th> 

            <th scope="col">Endereço MAC</th> 

            <th scope="col">Número Série</th> 

            <th scope="col">Localização</th> 

            <th scope="col">Código Imobilizado</th> 

            <th scope="col">Operações</th> 

        </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

        <?php foreach ($resultados as $resultado) : ?> 

            <tr> 

                <td><?php echo $resultado['Nome_Dispositivo']; ?></td> 

                <td><?php echo $resultado['Modelo']; ?></td> 
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                <td><?php echo $resultado['Endereco_IP']; ?></td> 

                <td><?php echo $resultado['Endereco_MAC']; ?></td> 

                <td><?php echo $resultado['Numero_Serie']; ?></td> 

                <td><?php echo $resultado['Localizacao']; ?></td> 

                <td><?php echo $resultado['Codigo_Imobilizado']; ?></td> 

                <td><a class="btn btn-info" href="<?php echo 

site_url('/dispositivos/' . $resultado['URL_Slug']); ?>">Ver 

Detalhes</a></td> 

            </tr>  

        <?php endforeach; ?> 

    </tbody> 

</table> 
<!-- ... --> 

 

Fica desta forma demonstrada a implementação do caso de uso “Pesquisar Dispositivo”. 

 

URLs 

A framework CodeIgniter usa URLs human friendly, como por exemplo: 

http://localhost/projecto/dispositivos/ver_dispositivo_no_mapa/RHJE34L 

É usado o caminho base “http://localhost/projecto/”, seguido do nome do controlador 

“dispositivos”, seguido do método que é invocado “ver_dispositivo_no_mapa” seguido do 

número de série do dispositivo. 

 

6.2. Principais Funcionalidades da Aplicação 

 

Registo de Utilizadores e Autenticação 

Os utilizadores da aplicação só podem ser registados por um utilizador do tipo Administrador, 

e após ter sido efectuado login. Quando for feita a transição da aplicação para o ambiente de 

produção, terá que ser adicionado inicialmente um utilizador do tipo Administrador, na base 

de dados. 

O controlador “Utilizadores”, trata de funcionalidades como o registo, autenticação de 

utilizadores e a exibição de mensagens ao utilizador. As mensagens mostradas ao utilizador 

são do tipo flash e estão disponíveis na biblioteca “session” do CodeIgniter. No código que se 

segue é destacada a funcionalidade de autenticação, com o método “login()”: 

<?php 

class Utilizadores extends CI_Controller { 

//... 
public function login() { // Método que efectua a autenticação 
        $data['titulo'] = 'Aceder à Aplicação'; 

        $this->form_validation->set_rules('Username', 'Username', 

'required'); 

        $this->form_validation->set_rules('Password', 'Password', 

'required'); 

 

        if ($this->form_validation->run() === FALSE) { 
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            $this->load->view('templates/header2'); 

            $this->load->view('utilizadores/login', $data); 

            $this->load->view('templates/footer'); 

        } else { 

            // Obter Username do formulário 

            $username = $this->input->post('Username'); 

            // Obter Password 

            $password = $this->input->post('Password'); 

 

            $ID_Utilizador = $this->utilizador_model->login($username, 

$password); 

            if ($ID_Utilizador) {  
                $dados_utilizador = array( //dados para criação da sessão 

                    "ID_Utilizador" => $ID_Utilizador['ID_Utilizador'], 

                    "Username" => $username, 

                    "Tipo" => $ID_Utilizador['Tipo'], 

                    "dentro" => true // tem sessão activa 

                ); 

                 

                $this->session->set_userdata($dados_utilizador); 

                $this->session-

>set_flashdata('utilizador_efectuou_login', 'Tem agora acesso à 

aplicação.'); // mensagem do tipo ‘flash’ 

                redirect('/'); 

            } else { 

                $this->session->set_flashdata('login_falhou', 'Login 

inválido.'); // mensagem do tipo ‘flash’ 

                redirect('utilizadores/login'); 

            } 

        } 

    } 
//... 

 

O array “$dados_utilizador” armazena os dados importantes para a criação da sessão. No 

controlador é também chamada a função “login()”, que está definida no modelo 

“Utilizador_model”, como pode observar-se no código que se segue: 

<?php 

class Utilizador_model extends CI_Model { 

//... 
public function login($username, $password) { 

         

        $resultado = $this->db->get_where('utilizadores', 

array('Username' => $username)); 

 

        if ($resultado->num_rows() == 1) { 

            $data['ID_Utilizador'] = $resultado->row(0)->ID_Utilizador; 

            $data['Hash'] = $resultado->row(0)->Password; 

            $data['Tipo'] = $resultado->row(0)->Tipo; 

            if (password_verify($password, $data['Hash'])) { 

                //echo 'Password válida'; 

                return $data; 

            } 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 
//... 
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O username introduzido é procurado na base de dados, na tabela de utilizadores. Se for 

encontrada uma correspondência, é obtida a ID_Utilizador, o tipo de utilizador e o hash da 

palavra-passe. O hash da palavra-passe guardado na base de dados é então comparado com o 

hash da palavra-passe introduzido no formulário de autenticação. 

 

Funcionalidade Adicionar Dispositivo 

O controlador “Dispositivos” contém também o método necessário para adicionar um novo 

dispositivo. Outras funcionalidades do controlador, ainda não referidas, são a definição de 

regras de validação e a configuração dos parâmetros para carregar a fotografia de um 

dispositivo, com o auxílio da biblioteca “upload”, como pode observar-se no seguinte 

fragmento de código: 

<?php 

class Dispositivos extends CI_Controller { 

//... 

    // Método que permite adicionar um novo dispositvo 

    public function criar() { 

        // Verificar se sessão foi iniciada 

        if (!$this->session->userdata('dentro')) { 

            redirect('utilizadores/login'); 

        } 

 

        $data['titulo'] = "Adicionar dispositivo"; 

        $data['categorias'] = $this->dispositivo_model-

>obter_categorias(); 

        $data['estados'] = $this->dispositivo_model->obter_estados(); 

        $data['edificios'] = $this->dispositivo_model->obter_edificios(); 

 

        $this->form_validation->set_rules('Nome_Dispositivo', 'Nome 

Dispostivo', 'required|callback_verificar_se_nome_dispositivo_existe'); 

        $this->form_validation->set_rules('Numero_Serie', 'Número Série', 

'required|callback_verificar_se_numero_serie_existe'); 

        $this->form_validation->set_rules('Endereco_MAC', 'Endereço MAC', 

'regex_match[/^([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}([0-9A-Fa-f]{2})$/]'); 

        $this->form_validation->set_rules('Endereco_IP', 'Endereco IP', 

'valid_ip'); 

 

        if ($this->form_validation->run() === FALSE) { // se houver 

campos inválidos no formulário 

            $this->load->view('templates/header2'); 

            $this->load->view('dispositivos/criar', $data); 

            $this->load->view('templates/footer'); 

        } else { 

            // Carregar a fotografia 

            $config['upload_path'] = './assets/fotografias'; 

            $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png'; 

            $config['max_size'] = '2048'; 

            $config['max_width'] = '2048'; 

            $config['max_height'] = '2048'; 

            $this->load->library('upload', $config); 

            if (!$this->upload->do_upload()) { 

                $errors = array('error' => $this->upload-

>display_errors()); 

                $fotografia = 'sem_foto.jpg'; 

            } else { 
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                $data = array('upload_data' => $this->upload->data()); 

                $fotografia = $_FILES['userfile']['name']; 

            } 

 

            $this->dispositivo_model->criar_dispositivo($fotografia); 

 

            $this->session->set_flashdata('dispositivo_adicionado', 

'Dispositivo adicionado.'); 

            redirect('dispositivos'); 

        } 

    } 
//... 

 

O código que se segue diz respeito ao modelo “Dispositivo_model” e ao método 

“criar_dispositivo()” que permite guardar os atributos do dispositivo na base de dados, criando 

assim um novo dispositivo: 

<?php 

class Dispositivo_model extends CI_Model { 

//... 

   public function criar_dispositivo($fotografia) { 

        $URL_Slug = url_title($this->input->post('Numero_Serie'));  

        $data = array( 

            'Nome_Dispositivo' => $this->input->post('Nome_Dispositivo'), 

            'Modelo' => $this->input->post('Modelo'), 

            'Endereco_IP' => $this->input->post('Endereco_IP'), 

            'Endereco_MAC' => $this->input->post('Endereco_MAC'), 

            'Numero_Serie' => $this->input->post('Numero_Serie'), 

            'Localizacao' => $this->input->post('Localizacao'), 

            'Codigo_Imobilizado' => $this->input-

>post('Codigo_Imobilizado'), 

            'Comentario' => $this->input->post('Comentario'), 

            'ID_Categoria' => $this->input->post('ID_Categoria'), 

            'ID_Estado' => $this->input->post('ID_Estado'), 

            'ID_Edificio' => $this->input->post('ID_Edificio'), 

            'URL_Slug' => $URL_Slug, 

            'Fotografia' => $fotografia 

        ); 

 

        $dados_limpos = $this->security->xss_clean($data); // sanitização 

dos dados 

        return $this->db->insert('dispositivos', $dados_limpos); 

    } 
//... 

 

Localização de Dispositivos 

No que diz respeito à funcionalidade para adicionar a localização de um dispositivo, o 

controlador “Dispositivos”, com o método “confirmar()”, chama o método 

“inserir_coordenadas()”, do modelo “Dispositivo_model”: 

<?php 

class Dispositivos extends CI_Controller { 

//... 

   public function confirmar($ID_Dispositivo) { 

        // Verificar se sessão foi iniciada 

        if (!$this->session->userdata('dentro')) { 
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            redirect('utilizadores/login'); 

        } 

 

        $this->dispositivo_model->inserir_coordenadas($ID_Dispositivo); 

 

        redirect('/dispositivos/' . $_COOKIE['slug_cookie']); 

    } 
//... 

 

As coordenadas são obtidas na vista (view) relativa ao mapa de cada edifício, com recurso a 

Javascript e jQuery, como pode observar-se no código que se segue: 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

    <!-- ... --> 

    <body id="nave1"> 

        <div id="log"></div> 

        <canvas id="canvas" width="2000" height="2000"></canvas> 

 

        <script> 

 

            // overlay on 

            function on() { 

                document.getElementById("overlay").style.display = 

"flex"; 

            } 

            // overlay off 

            function off() { 

                document.getElementById("overlay").style.display = 

"none"; 

            } 

 

            // função para definir um cookie 

            function setCookie(cname, cvalue, exdays) { 

                var d = new Date(); 

                d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000)); 

                var expires = "expires=" + d.toUTCString(); 

                document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + 

";path=/"; 

            } 

 

            // obtenção das coordenadas do rato 

            $(document).on("click", function (event) { 

                // identificação das coordenadas 

                $("#log").text("coordenada_X: " + event.pageX + ", 

coordenada_Y: " + event.pageY); 

                var x = event.clientX; 

                var y = event.clientY; 

                console.log(x + " " + y); 

                // definição dos cookies com as coordenadas 

                setCookie("cookie_x", x, 1); 

                setCookie("cookie_y", y, 1); 

            }); 

 

            // detecção do pressionar de teclas 

            window.onkeydown = function (e) { 

                var code = e.keyCode ? e.keyCode : e.which; 

                if (code === 13 || code === 16) { // tecla 'enter' ou 

'shift' 
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                    window.location.replace("<?php echo 

site_url('/confirmar'); ?>"); 

                } 

            } 

 

            $("#nave1").mousedown(function (ev) { 

                if (ev.which == 3) 

                { 

                    on(); 

                } 

            }); 

 

            // desenho de um quadrado nas coordenadas do cursor do rato 

            var cn = document.getElementById("canvas"); 

            var c = cn.getContext("2d"); 

            var mouse = {x: 0, y: 0}; 

            window.addEventListener('mousedown', mHandler); 

            function mHandler(event) { 

                mouse.x = event.clientX - 15; 

                mouse.y = event.clientY - 70; 

                //mouse.x = event.pageX; 

                //mouse.y = event.pageY-100; 

            } 

            function main() { 

                c.clearRect(0, 0, cn.width, cn.height); 

                c.fillStyle = "red"; 

                c.fillRect(mouse.x, mouse.y, 25, 25); 

            } 

            setInterval(main, 100); 

        </script> 

 

        <div id="overlay"> 

            <div class="texto">Clicar no mapa para localizar 

dispositivo<br />Confirmar com a tecla 'Enter' ou 'Shift'</div> 

            <button class="btn btn-info" 

onclick="off()">Localizar</button> 

            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

            <a class="btn btn-primary" href="<?php echo 

site_url('/dispositivos/' . $_COOKIE['slug_cookie']); ?>">Cancelar</a> 

        </div>        

    </body> 

</html> 

 

No momento em que o rato clica sobre o mapa, são definidos cookies com as coordenadas X e 

Y, da localização pretendida para o dispositivo, e é desenhado um quadrado para simbolizar a 

localização do dispositivo. Se o utilizador clicar noutra zona do mapa, o quadrado é 

redesenhado e os cookies com os valores das coordenadas são actualizados. Quando o utlizador 

pressionar a tecla ‘Enter’ ou ‘Shift’, o sistema redirecciona para uma página onde é possível 

confirmar a localização do dispositivo. 

 

No modelo “Dispositivo_model”, as coordenadas da localização do dispositivo no mapa são 

obtidas dos cookies com as coordenadas, e inseridas na base de dados: 

<?php 

class Dispositivo_model extends CI_Model { 

//... 
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    public function inserir_coordenadas($ID_Dispositivo) { 

        $sql = "UPDATE dispositivos SET Coordenada_X = " . 

$_COOKIE['cookie_x'] . ", Coordenada_Y = " . $_COOKIE['cookie_y'] . ", 

Localizacao_Mapa = 1 WHERE ID_Dispositivo = " . $ID_Dispositivo; 

        $this->db->query($sql); 

    } 
//... 

 

Ver Edifícios 

Os casos de uso Ver Edifícios, Ver Categorias e Ver Estados descrevem funcionalidades em 

que é possível ver as respectivas listas de edifícios, categorias e estados. Para além destas 

funcionalidades, é possível agrupar os dispositivos por edifícios, categorias ou estados. Isto é, 

tendo na lista de edifícios: bloco_a, nave1, nave2, etc, se clicar por exemplo no link nave1, é 

mostrada a lista com todos os dispositivos localizados nesse edifício. O pedaço de código que 

se segue é relativo à vista “edificios/index”: 

<table class="table table-bordered"> 

        <?php foreach ($edificios as $edificio) : ?> 

            <tr> 

                <td> 

                    <a href="<?php echo 

site_url('/edificios/dispositivos/' . $edificio['ID_Edificio']); 

?>"><?php echo $edificio['Nome_Edificio']; ?></a> 

                </td> 

            </tr> 

        <?php endforeach; ?> 

</table> 

 

O link gerado nesta vista permite chamar o método “dispositivos()” do controlador “Edificios”: 

<?php 

class Edificios extends CI_Controller { 

//... 

    public function dispositivos($ID_Edificio) { 

        // Verificar se sessão foi iniciada 

        if (!$this->session->userdata('dentro')) { 

            redirect('utilizadores/login'); 

        } 

 

        $data['titulo'] = $this->edificio_model-

>obter_edificio($ID_Edificio)->Nome_Edificio; 

        $data['dispositivos'] = $this->dispositivo_model-

>obter_dispositivos_por_edificio($ID_Edificio); 

 

        $this->load->view('templates/header2'); 

        $this->load->view('edificios/dispositivos', $data); 

        $this->load->view('templates/footer'); 

    } 

} 

 

Por sua vez, o método “dispositivos()” chama o método “obter_dispositivos_por_edificio()”, 

do modelo “Dispositivo_model”, que permite fazer o agrupamento de dispositivos por edifício, 

da seguinte forma: 



Implementação 

53 

 

<?php 

class Dispositivo_model extends CI_Model { 

//... 

   public function obter_dispositivos_por_edificio($ID_Edificio) { 

        $this->db->order_by('dispositivos.ID_Dispositivo', 'DESC'); 

        $this->db->join('edificios', 'edificios.ID_Edificio = 

dispositivos.ID_Edificio'); 

        $query = $this->db->get_where('dispositivos', 

array('dispositivos.ID_Edificio' => $ID_Edificio)); 

        return $query->result_array(); 

    } 
//... 

 

6.3. Validações e Verificações 

 

Os dados introduzidos pelo utilizador devem ser validados tanto do lado do cliente como do 

servidor. A framework CodeIgniter permite usar tanto regras predefinidas, da biblioteca 

“form_validation”, como usar regras definidas pelo programador. 

Em termos de validações do lado do cliente, predefinidas, temos os seguintes exemplos: 

        $this->form_validation->set_rules('Password', 'Password', 

'required'); 
        $this->form_validation->set_rules('Endereco_MAC', 'Endereço MAC', 

'regex_match[/^([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}([0-9A-Fa-f]{2})$/]'); 

        $this->form_validation->set_rules('Endereco_IP', 'Endereco IP', 

'valid_ip'); 

 

Na primeira validação temos um campo de preenchimento obrigatório (“required”), na segunda 

validação temos uma expreção regular para os endereços MAC (“'regex_match[]”), na terceira 

validação estamos na presença de um campo de preenchimento facultativo, que no caso de ser 

preenchido, deverá ter um IPv4 válido (“valid_ip”). Se as regras de preenchimento dos campos 

forem violadas, é mostra a mensagem de erro associada a cada regra de validação. 

 

Em termos de validações e verificações do lado do servidor, definidas pelo programador, temos 

os seguintes exemplos: 

$this->form_validation->set_rules('Username', 'Username', 

'required|callback_verificar_se_username_existe'); 

        $this->form_validation->set_rules('Email', 'Email', 

'required|callback_verificar_se_email_existe'); 
//... 

public function verificar_se_username_existe($username) { 

        $this->form_validation-

>set_message('verificar_se_username_existe', 'Esse Username já está a ser 

utilizado. Escolher outro sff.'); 

        if ($this->utilizador_model-

>verificar_se_username_existe($username)) { 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

} 
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A regra “callback_verificar_se_username_existe” tem como objectivo verificar se o username 

introduzido no formulário de registo de um utilizador já está registado na tabela de utilizadores 

da base de dados. 

De forma semelhante, forma definidas regras para verificar se um nome de dispositivo, ou 

número de série de dispositivo já se encontravam registados na base de dados, impedindo assim 

valores duplicados. 

 

6.4. Segurança da Aplicação 

 

Este subcapítulo apresenta as considerações tidas em conta relativamente à segurança da 

aplicação. 

 

6.4.1. Armazenamento de Palavras-passe 

 

As palavras-passe são armazenadas na base de dados como hash gerado pelo algoritmo BCrypt. 

A conversão da palavra-passe em plain text para hash não reversível (PHP, 2018) é ilustrada 

com o código seguinte: 

$hash = password_hash($this->input->post('Password'), PASSWORD_DEFAULT); 

 

A verificação da palavra-passe é feita da seguinte forma: 

if (password_verify($password, $data['Hash'])) { 

    //echo 'Password válida'; 

    return $data; 

} 

 

6.4.2. XSS (Cross-Site Scripting) 

 

XSS é um tipo de ataque que quando é executado força uma aplicação web a mostrar código 

malicioso ao utilizador. Habitualmente é feito em HTML e JavaScript, do lado do cliente, no 

browser da vítima.  

Em CodeIgniter, o helper “security”, possui a função “xss_clean()” que permite filtrar os dados 

introduzidos pelo utilizador. Pode ser usada da seguinte forma: 

//... 

$dados_limpos = $this->security->xss_clean($data); 

return $this->db->insert('dispositivos', $dados_limpos); 
//... 
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6.4.3. SQL Injection 

 

SQL Injection é um tipo de ataque que é feito através da introdução de uma query num campo 

de formulário de uma aplicação (OWASP, 2018). Um ataque bem sucedido pode revelar dados 

sensíveis armazenados numa base de dados. A framework CodeIgniter é considerada segura 

em relação a este tipo de ataques (Chouksey, 2017), porque utiliza o padrão de “comunicação” 

com as bases de dados designado por Active Record. É possível usar raw queries no 

desenvolvimento da aplicação, mas isto é desaconselhado. É preferível usar código semelhante 

a este: 

$data = array( 

            'Nome_Categoria' => $this->input->post('Nome_Categoria') 

        ); 

        return $this->db->insert('categorias', $data); 
//... 

 

O “Nome_Categoria” é automaticamente filtrado pelo sistema. 
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7. Conclusões 

 

O aspecto mais positivo do estágio foi o facto de ter sido possível identificar um problema da 

instituição e criar uma solução para esse problema. 

O processo de desenvolvimento do projecto foi enriquecedor na medida em que foram 

adquiridos conhecimentos de uma framework – CodeIgniter – e de uma linguagem de 

programação – PHP – até então “desconhecidas”. Apesar de o número de funcionalidades da 

aplicação desenvolvida e a complexidade das mesmas não ser muito grande, reconhece-se a 

sua importância. Funcionalidades como: autenticação e criação de sessões de utilizador; 

métodos de leitura, escrita, actualização e remoção de informação de uma base de dados; 

criação de interfaces funcionais; são a base da maioria das aplicações existentes, daí a sua 

relevância. 

Os objectivos propostos inicialmente para o desenvolvimento da aplicação web foram 

cumpridos.  

 

Como forma de melhorar a aplicação desenvolvida, para trabalho futuro propõe-se melhorar o 

interface das funcionalidades de localização de dispositivos, tornar o interface de todas as áreas 

da aplicação responsivas, implementar funcionalidades de registo de histórico (um utilizador 

efectuou determinada alteração num atributo de um dispositivo), um sistema de notificações (o 

estado dos dispositivos mudou), construir uma aplicação para dispositivos móveis. 
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A1. Interface da Aplicação 

 

Na Figura 17 apresenta-se a homepage da aplicação, a lista de todos os dispositivos registados. 

 

Figura 17 - Homepage da aplicação. 

 

Na Figura 18 está a página que representa o mapa do complexo fabril, acessível a partir do 

menu “Mapas”. 

 

Figura 18 - Mapa do complexo fabril. 
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Na Figura 19 é possível ver as opções dos menus da aplicação. 

 

Figura 19 - Menus da aplicação. 

 

Na Figura 20 pode ver-se o formulário para adicionar um dispositivo. 

 

Figura 20 - Formulário para adicionar um novo dispositivo. 
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A Figura 21 diz respeito à pagina de detalhes de um dispositivo. 

 

Figura 21 - Interface de detalhes de um dispositivo. 
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Na Figura 22 pode ver-se o formulário para alterar um dispositivo. 

 

Figura 22 - Formulário para alterar atributos de um dispositivo. 
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Na Figura 23 pode observar-se o interface de localização de um dispositivo. 

 

Figura 23 - Funcionalidade de localização de dispositivo. 

 

Na Figura 24 é possível observar a localização de dispositivos na planta do edifício, 

simbolizada por círculos amarelos. Clicando sobre um círculo é possível ver os detalhes do 

dispositivo. 

 

Figura 24 - Localização dos dispositivos na planta do edifício. 


