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RESUMO 

 

 Este trabalho propõe uma solução que disponibiliza acesso fácil e de menor 

custo a um sistema de controle de acesso com base de dados centralizada, que 

pode ser configurado para as mais diversas necessidades e distâncias. 

 Os requisitos foram minuciosamente detalhados para fornecer toda a análise 

e documentação necessária para a construção de um sistema capaz de atender ao 

volume e diversidade de acessos para a qual esta solução se propõe. 

 Toda a documentação gerada pelo uso da metodologia do processo unificado 

e ferramentas aplicadas a este trabalho serve tanto para usuários leigos terem uma 

visão exata dos usos do sistema quanto para os desenvolvedores aplicarem as 

melhores técnicas na programação do mesmo. 

 

 Palavras-chave: Controle de Acesso. Base de Dados Centralizada. Sistema 

Web. Engenharia de Software. Processo Unificado. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O controle de acesso a áreas restritas vem sendo a cada dia mais 

considerado pelos administradores responsáveis pela segurança de empresas, 

condomínios, estacionamentos e outras entidades que querem manter seguros seu 

patrimônio e as pessoas que freqüentam suas dependências. Segundo Ferraz et al 

(2005) o crescimento da violência urbana divulgado pela mídia e por diversas 

estatísticas oficiais relacionadas à violência indicam aumento de 20% de 2001 a 

2003 nos crimes contra o patrimônio nos grandes centros urbanos, que naquele 

momento representavam 60% do total de registros criminais nas duas maiores 

cidades da região sudeste do Brasil (FERRAZ et al, 2005). Este crescimento faz 

Sousa (2004) ponderar que uma edificação deve possuir um sistema que seja capaz 

de registrar, controlar e restringir o acesso de pessoas ou veículos nas suas áreas. 

(CHALMERS, 1989 e MARTE, 1995 apud SOUSA, 2004). Como exemplos podem 

ser citados prédios, salas, estacionamentos, auditórios, parques, etc. A execução 

deste serviço por pessoas, além de consumir um volume maior de recursos 

financeiros, causa maior insegurança por ser passível de engano, desleixo ou até 

conivência. Ainda mais levando-se em conta o levantamento realizado pelo instituto 

Ponemon junto a profissionais de auditoria e compliance1 que indica que o controle 

de identidade e acesso não é gerenciado efetivamente em suas políticas de áreas 

arriscadas do negócio por quase metade das organizações (UOL, 2007). 

 A tarefa de registrar e controlar os acessos das pessoas ou de veículos 

consiste em, mediante a leitura de um código identificador existente num cartão ou 

biometria, buscar numa base de dados local ou remota as permissões de acesso 

associadas a este código, obtendo uma resposta para a liberação ou não do acesso 

e seu posterior registro também nesta base de dados. 

 Atualmente as soluções mais comuns para esta necessidade propõem a 

utilização de modernos equipamentos, como catracas, cartões de identificação, 

leitores de cartões e biométricos (impressão digital), torniquetes, cancelas de 

portões e estacionamentos, e portas de acesso com os quais é possível autorizar ou 

restringir o acesso de pessoas (funcionários, moradores, visitantes regulares e 

                                                
1 Compliance = obediência. Nesta situação refere-se às políticas de segurança 
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eventuais, prestadores de serviços, entre outros) em determinados locais das 

organizações, de acordo com níveis de segurança (PLASTROM SENSORMATIC, 

2007). 

 Pode ser utilizado também algum tipo de equipamento coletor ou controlador 

composto de CPU2 com memória3 para dados locais, interface4 de leitura, leitor de 

códigos (magnéticos, barras, aproximação, rádio freqüência) ou sensores 

biométricos, além de teclados, displays e relés para acionamento de portas, 

catracas, cancelas, sirenes e outros sinalizadores. Esses equipamentos costumam 

estar ligados a um computador pertencente ao estabelecimento por meio de uma 

rede interna com protocolo de comunicação específico para este fim. 

 Para que esses equipamentos possam executar a tarefa de registrar e 

controlar os acessos das pessoas ou de veículos deve existir um sistema de 

gerenciamento de uma base de dados com as informações necessárias para a 

identificação e determinação das faixas horárias permitidas aos usuários. Esse 

sistema de gerenciamento e sua base de dados costumam estar instalados no 

computador que se comunica com os equipamentos controladores ou num servidor 

da rede do estabelecimento, exigindo uma infra-estrutura material e humana que 

pode significar um volume de recursos acima daquilo que as organizações estão 

dispostas a aplicar. 

 O sistema de registro e controle de acessos deve ser desenvolvido de forma a 

permitir uma comunicação remota através de redes TCP/IP5 com as controladoras 

instaladas nas áreas restritas, sem necessidade de redes específicas com suas 

limitações. 

 Outro fator importante é a centralização da base de dados, desonerando as 

organizações de manter infra-estrutura e pessoal para este fim. E principalmente, o 

sistema deve estar disponível com um simples acesso à internet. 

  

                                                
2 Cpu = Central Processing Unit – Unidade Central de Processamento, que faz todo o processamento 
de dados do equipamento no qual é utilizada. 

3 Memória = circuito eletrônico integrado (chip) que fornece espaço de armazenamento para os dados 
processados por um sistema de computação. 

4 Interface = placa que faz a conexão entre dois dispositivos em um sistema de computação. 
5
 TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol – nomes de protocolos utilizados para 
transmissão de dados em redes. 
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 Algumas das aplicações de um sistema de acesso são: 

a) Diversos condomínios de uma mesma administradora, que poderá ter um 

controle sobre os acessos de condôminos, visitantes e terceiros, bem 

como de seus veículos; 

b) Estacionamentos mantidos por uma empresa, que poderá gerenciar o 

número de vagas e os aluguéis por período; 

c) Eventos de uma produtora, como shows, espetáculos, feiras, que poderá 

manter um controle sobre a compra e utilização de ingressos. 

Este controle precisa ser remoto a fim de diminuir ainda mais as 

necessidades de infra-estrutura e aumentar sua amplitude. 

 A partir deste contexto, o objetivo deste trabalho é projetar um sistema capaz 

de registrar e controlar os acessos de pessoas ou veículos a áreas restritas, 

utilizando a leitura de um código identificador do usuário, existente num cartão ou 

biometria. A autorização é feita por equipamentos existentes para este fim, que 

buscam as permissões de acesso associadas a este código numa base de dados 

local, que pode ser atualizada remotamente pelo sistema. As informações geradas 

nesta tentativa de acesso são registradas numa base de dados local, que 

posteriormente será atualizada remotamente pelo sistema na base de dados 

centralizada, disponibilizando as informações para consultas e manutenções através 

da internet. 

 Como objetivos específicos destacam-se: 

a) Realizar o levantamento dos requisitos junto a profissionais de TI6 que dão 

suporte a sistemas de controle de acessos; 

b) Realizar a análise dos requisitos para desenvolver os Diagramas de Casos 

de Uso, de Classes, de Seqüência, de Atividades e Modelo de Entidades e 

Relacionamentos; 

 Para descrever melhor este sistema o trabalho será dividido em 4 capítulos. O 

primeiro capítulo trata da fundamentação teórica que envolve o sistema, com o que 

existe de teorias acerca dos assuntos pertinentes ao sistema proposto. O segundo 

capítulo trata da metodologia aplicada para o desenvolvimento do sistema. O 

terceiro capítulo apresenta o projeto para o desenvolvimento do sistema. No quarto 

capítulo são apresentadas as conclusões sobre o trabalho. 

                                                
6
 TI = Tecnologia da Informação 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Sistemas Remotos 

 

 Um sistema remoto pode ser entendido como aquele em que um 

equipamento é acessado através de serviços de rede, sem a necessidade de 

contato físico com o usuário (UNICAMP, 2007). 

 

Nos últimos anos, o mundo tem sido palco de grandes mudanças, tais como: 
a revolução na comunicação e nos computadores, a ubiqüidade da Internet, o 
uso cada vez maior da computação móvel e o aumento na banda de rede 
para valores onde serviços [...] são agora viáveis. Essas mudanças nos 
conduzem a um futuro onde a comunicação estará em todo lugar, cada um 
de nós poderá estar conectado a infra-estrutura de telecomunicações global 
onde quer que estejamos e pequenos dispositivos farão parte da infra-
estrutura de comunicação/computação e a informação será digital e acessível 
através da rede. (CARVALHO e FAINA, 2004, p. 1) 

 

 A citação acima mostra que os sistemas remotos vão sendo cada dia mais 

requisitados devido à facilidade de operação e a confiabilidade na infra-estrutura 

utilizada. Já não são freqüentes as interrupções na comunicação entre os diversos 

pontos da rede global. 

 

1.1.1 Sistemas web 

 

 Num sistema baseado na web7, o acesso à informação é feito pela 

navegação, ou seja, ao acessar uma página o usuário tem a opção de acesso às 

páginas ligadas a ela e escolhendo uma destas ligações ele faz a página apontada 

por esta ligação ser exibida, podendo repetir este processo indefinidamente 

(SCHWABE et al, 1998 apud ZANETI JR, 2003). 

 Um sistema de informação baseado na web se difere de um website8, pois ao 

contrário deste, que só permite ao usuário recuperar informações, ele é projetado 

                                                
7
 WEB = WWW ou World Wide Web, é a rede de alcance mundial, um sistema de documentos em 
hipermídia que são interligados e executados na Internet 

8
 Website = um conjunto de hipertextos localizado na web para um determinado fim 
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para que também seja possível alterá-las, permitindo ao usuário processar os dados 

de negócio interativamente (TAKAHASHI, 1998 apud ZANETI JR, 2003). 

 Sistemas deste tipo se propõem a apoiar o trabalho, atendendo a tarefas e 

atividades para alcançar objetivos definidos, interagindo com outros sistemas 

(SCHMITT, 2007). 

 

1.2 Internet 

 

 De acordo com Afonso (2000), a Internet é uma forma de comunicação 

baseada em uma rede digital de dados extremamente descentralizada, cuja 

utilização aponta para novas e crescentes formas de atividades econômicas e de 

interações sociais, culturais e políticas que tem sido chamado de “sociedade do 

conhecimento” ou “sociedade da informação”. 

 Ainda sobre a Internet, Afonso (2000, p. 4) diz que:  

 

[...] começou nos Estados Unidos como uma rede doméstica acadêmica com 
motivação militar, mas não demorou muito para que os primeiros enlaces 
com redes similares em outros países fossem ativados [...]. À medida que se 
intensificava o uso e repositórios de informação passavam a ser 
crescentemente acessíveis via internet, o coração da rede [...] crescia 
geometricamente. Essa concentração foi tal que pelo menos até meados de 
1998 metade do tráfego internacional entre países europeus [...] passava 
pelos backbones9 americanos. 

 

 Também, encontra-se em DicWeb (2007, p. 2) a seguinte definição para 

Internet: “Conjunto de redes de computadores que se comunicam por meio de 

protocolos TCP/IP”. Pode-se expandir este conceito juntando aos computadores 

outros equipamentos com esta capacidade de comunicação por meio do mesmo 

protocolo. 

 

1.3 Controle de Acesso 

 

 O controle de acesso pode ser visto como uma maneira de organizar o 

acesso de pessoas ou veículos a um local. Geralmente este tipo de controle é feito 

pela utilização de equipamentos capazes de bloquear ou liberar o acesso mediante 

                                                
9
 Backbones = espinha dorsal da rede mundial, é o meio físico que possibilita a interligação entre 
outras redes 
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a validação de uma determinada chave, chamada de credencial. Esta validação é 

feita por um equipamento dotado de inteligência programada para isso. Em seguida 

iremos descrever alguns destes equipamentos.  

 Existe também o controle de acesso a documentos dentro de uma pasta, 

gaveta ou armário, assim como a equipamentos, arquivos ou sistemas dentro de um 

computador, mas este em geral é feito sem utilizar os equipamentos a seguir 

descritos. 

 

1.3.1 Catracas 

 

 Uma catraca ou roleta é uma espécie de portão que permite a passagem de 

apenas uma pessoa por vez, permitindo o controle de acesso a ambientes restritos. 

 As catracas são equipamentos que possibilitam controlar e restringir o acesso 

de pessoas e veículos conforme os interesses e critérios do usuário. Ideal para 

utilização em condomínios, academias, escolas, universidades, estacionamentos, 

cinemas, teatros, clubes, estádios, entre outros (GOLDSYS, 2007). 

 

1.3.2 Controladoras 

 

 Controladoras são placas modulares micro-processadas com comunicação 

RS-485 ou TCP/IP, que possuem relógio de tempo real, memória RAM10 e baterias 

recarregáveis. Podem acionar portas, catracas e cancelas. Podem também estar 

conectadas a teclados, sinalizadores sonoros, displays e leitores de diversos tipos 

de códigos (PROTECNOS, 2007). 

 

1.3.3 Leitores e cartões 

 

 Uma das tecnologias de leitura mais antigas depois dos cartões perfurados é 

a dos códigos de barras, como vemos em quase todos supermercados, lojas e 

bancos que usam lasers de Hélio-Neônio que emitem uma luz normalmente 

vermelha de 638 milimicrons, de baixa potência e um sensor para receber ou não a 

reflexão desta luz quando um cartão com código de barras é passado diante dele, 

                                                
10
 RAM = Random Access Memory ou memória de acesso aleatório. 
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transformando em sinais elétricos de duração proporcional das barras pretas (ou de 

cor escura) e dos espaços em branco entre elas que por sua vez são codificados em 

seqüências de bits 0 e 1 (UFC, 2008). 

 Identificadores por proximidade consistem em um cartão de PVC11 que 

contém em seu interior um chip12 com código serial único e inviolável, conectado a 

uma antena, que pode ser lido a distância por leitores de rádio freqüência de baixa 

potencia (STARVIEW, 2007). 

 

1.3.4 Biometria 

 

Segundo o Grupo de Sistemas Integráveis e Microssistemas da Escola 

Politécnica da USP (2007, p.1):  

 

[...] biometria é a ciência da aplicação de métodos de estatística quantitativa 

a fatos biológicos ou análise matemática de dados biológicos. Simplificando, 

a tecnologia biométrica é uma maneira revolucionária de identificar pessoas 

através de suas características físicas. 

 

Ainda segundo estudo da Escola Politécnica da USP (2007), a biometria pode 

ser dividida em duas classificações: 

a) Baseada em características fisiológicas: impressões digitais, geometria da 

mão, retina e características faciais; 

b) Baseada em características de procedimento: reconhecimento de voz e 

assinatura, considerados menos conclusivos por estarem sujeitas a 

limitações como enfermidade ou imitação. 

A Datiloscopia, termo oriundo do grego (DAKTYLOS = dedos; SKOPÊIN = 

examinar), é um método de identificação humana baseado no reconhecimento das 

suas impressões digitais (KAZIENKO, 2003 apud ALVES, 2007). Segundo Cordeiro 

(2005), a datiloscopia “[...] é considerada a tecnologia biométrica mais prática, 

segura e econômica que existe.” (INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DO 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 1987 apud CORDEIRO, 2005). 

                                                
11
 PVC = Poli Cloreto de Vinila – é um plástico moldável, também chamado de vinil, de aspecto rígido. 

12
 Chip = Dispositivo eletrônico de dimensão reduzida, também conhecido com circuito integrado. 
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As vantagens da biometria frente a outras formas de identificação tradicionais 

residem na exigência da presença física do usuário, evitando a fraude na 

substituição de pessoas, e na desobrigação de ter que lembrar senhas e transportar 

chaves ou cartões (ALTASEG, 2007). 

Um sistema biométrico é essencialmente de reconhecimento de padrões que 

identifica um usuário pela autenticidade de sua característica biométrica obtida por 

um sensor e registrada num template (modelo) após analise por um sistema extrator. 

Um template, neste caso, é uma representação compacta da característica 

biométrica que possui informações significativas para identificar o indivíduo. No 

momento do acesso, quando é lida a biometria e processada pelo mesmo sistema 

extrator, faz-se a comparação com os templates armazenados para estabelecer a 

identificação positiva ou negativa (ALTASEG, 2007). 

 

1.4 Banco de Dados 

 

 Conforme citado por Luchtenberg (2002), banco de dados é uma coleção de 

dados persistente utilizado por sistemas de aplicação como uma base de 

armazenamento de registros de informações e tem seu gerenciamento e controle 

realizado por um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) (DATE, 2000 

apud LUCHTENBERG, 2002). 

 

1.4.1 O conceito de data center 

 

 Segundo Pak (2006, p.16) “Data Center é o termo que designa infra-estrutura 

para suportar redes, servidores e demais equipamentos computacionais”. 

 A terceirização da hospedagem de dados e de sistemas de informação por 

uma empresa que preste serviços de data center é uma boa opção para uma 

organização que não quer perder o foco de sua atividade fim, mas quer garantir boa 

qualidade dos serviços no espaço virtual, pois passa a  dispor de um serviço 

profissional especializado que pode ser agilmente ampliado ou contraído conforme 

suas necessidades, sempre com segurança, confiabilidade e atualização tecnológica 

(TORI, 2003). 
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1.4.2 Banco de dados Oracle 

 

 Segundo Luchtenberg (2002, p. 4) 

 

O Oracle é um sistema gerenciador de banco de dados relacional com funções 

complexas baseadas no ANSI SQL3. Está disponível em uma grande variedade de 

computadores de grande porte, minis e micros, por possuir portabilidade com várias 

marcas. O SGBD Oracle apresenta uma arquitetura distribuída, que permite às 

aplicações residirem em vários computadores e se comunicarem entre si, de forma 

transparente ao usuário. 

 

 Foi desenvolvido nos EUA em 1977 pela Oracle Corporation como um projeto 

da NASA e sua primeira instalação comercial ocorreu em 1979 (CERICOLA, 1995 

apud LUCHTENBERG, 2002). 

  

1.5 Metodologias de desenvolvimento de software 

 

 Metodologias de desenvolvimento de software são práticas para agilizar a 

produção de sistemas e se baseiam na utilização de métodos para a realização e 

acompanhamento das tarefas durante o desenvolvimento deste tipo de produto. A 

metodologia empregada neste trabalho é descrita a seguir. 

 

1.5.1  RUP – Rational Unified Process 

 

 O Rational Unified Process (RUP) é um processo de engenharia de software 

que objetiva garantir a produção de software de alta qualidade satisfazendo as 

necessidades de seus usuários finais dentro do prazo e orçamento estabelecidos. 

Ele se utiliza de uma abordagem disciplinada para cumprir tarefas e 

responsabilidades dentro de uma organização que desenvolve software 

(KRUCHTEN, 2003 apud SILVEIRA e KNOB, 2005). 

 Para garantir o sucesso dos projetos que se utilizam do seu processo, o RUP 

usa seis boas práticas de desenvolvimento de software comprovadas 

comercialmente e que combinadas atacam os principais problemas nos projetos de 
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software, evitando que ocorram ou antecipando-os de forma que o projeto possa ser 

reavaliado (FARIAS, 2006). As seis práticas são: 

a) Desenvolver iterativamente: esta prática permite reduzir a complexidade 

do projeto, implementando os requisitos de forma gradual, identificando e 

controlando os riscos e requisitos mais cedo, equacionando melhor o 

esforço necessário para solucioná-los. Desta forma, atividades como 

testes e documentação podem ser iniciadas mais cedo dentro do ciclo de 

vida do processo, criando versões executáveis (ainda que incompletas) do 

software a cada iteração; 

b) Gerenciar os requisitos: o gerenciamento é uma forma sistemática de 

localizar, documentar, organizar e controlar os requisitos do sistema, que 

representam as principais funções e capacidades que o sistema deve 

atender. O RUP recomenda a utilização de Casos de Uso como método 

de organização dos requisitos funcionais do sistema, onde são descritas 

as interações típicas entre usuários e o sistema. Pelo fato dos 

interessados terem diferentes visões dos requisitos e por eles se 

relacionarem entre si, podem ocorrer mudanças durante o processo. A 

prática do gerenciamento de requisitos melhora a comunicação entre a 

equipe de desenvolvimento e os usuários, ajudando a reduzir custos e 

prazos; 

c) Utilizar arquitetura baseada em componentes: a arquitetura de um 

software define a organização e estruturação dos elementos que o 

compõem, atuando também em questões como usabilidade, 

funcionalidade, desempenho, recuperabilidade, reusabilidade, entre 

outras. O RUP aconselha a utilização de uma arquitetura baseada em 

componentes, que podem ser módulos, pacotes ou subsistemas 

desenvolvidos separadamente e depois integrados, podendo alguns deles 

ser reutilizados por resolverem problemas comuns a diferentes situações. 

Esta abordagem combina com o desenvolvimento iterativo e incremental, 

onde os componentes são desenvolvidos, testados e integrados de 

maneira gradual ao longo do ciclo de vida do projeto; 

d) Modelar visualmente: modelos são formas particulares e simplificadas de 

representar a realidade, tornando mais claro o entendimento e 
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visualização do que deve ser desenvolvido, melhorando a comunicação 

entre os envolvidos. O RUP utiliza a Unified Modeling Language (UML) 

como padrão para gerar estes modelos facilitando a compreensão, 

comparação de alternativas e formação de uma base para implementação; 

e) Verificar continuamente a qualidade: para identificar o mais cedo possível 

os problemas no desenvolvimento de um software, diminuindo assim os 

custos de correção, o RUP determina a verificação da qualidade a cada 

iteração, através da realização de testes e avaliações em diversos 

aspectos do software e do processo; 

f) Gerenciar mudanças: por envolver diversas pessoas trabalhando juntas ou 

separadas, realizando tarefas integradas e gerando resultados ao longo 

de todo o processo, os projetos de desenvolvimento de software 

necessitam de alguma forma de controle. O RUP fornece uma maneira de 

coordenar as atividades e resultados gerados entre os participantes 

através do estabelecimento de fluxos de trabalho (workflows) para 

mudanças do software e dos documentos. Desta forma melhora o 

monitoramento, facilita a organização e comunicação entre equipes 

trabalhando paralelamente. 

 De acordo com Farias (2006), a estrutura do RUP é organizada em duas 

dimensões, como mostrado na Figura 1, sendo no eixo vertical a parte estática 

representada através de workflows onde existem atividades, papéis e artefatos. No 

eixo horizontal a parte dinâmica representada por fases, iterações e marcos que 

ocorrem durante o ciclo de vida do processo. 
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Figura 1 – Estrutura do RUP organizada em duas dimensões 

Fonte: Adaptado de Kruchten, 2003 

 

 Pode-se perceber também na figura anterior a quantidade de esforço 

necessário para cada workflow ao longo do ciclo de vida do projeto. 

 Para descrever melhor a parte estática da estrutura do RUP são 

apresentados os conceitos: 

a) Papel: define o comportamento e as responsabilidades assumidas por 

uma pessoa ou um grupo em relação ao sistema a ser desenvolvido. Cada 

papel é responsável pela criação, modificação e controle de determinados 

artefatos ligados ao papel em questão (KRUCHTEN, 2003 apud FARIAS, 

2006); 

b) Atividade: define uma unidade de trabalho que um indivíduo executa ao 

assumir um papel e pode ser dividida em passos (RIBEIRO e SILVA-DE-

SOUZA, 2005). As atividades estão diretamente ligadas à manutenção de 

artefatos e podem ser executadas repetidas vezes em diferentes iterações 

(KRUCHTEN, 2003 apud FARIAS, 2006); 

c) Artefato: define um trecho de informação produzido, modificado e utilizado 

por um processo que pode servir como entrada para uma atividade e ser 

gerado como resultado na saída de uma atividade. Pode ser um 

documento, um modelo, um arquivo fonte ou executável (KRUCHTEN, 

2003 apud FARIAS, 2006); 
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d) Workflows: define uma seqüência de atividades que são executadas para 

a produção de um resultado, geralmente na forma de um artefato. O RUP 

possui nove workflows (fluxos de trabalho), sendo seis de processo 

(modelagem de negócio, requisitos, análise e projeto, implementação, 

teste, distribuição) e três de suporte (configuração e gerenciamento de 

mudanças, gerenciamento de projeto, ambiente) (RIBEIRO e SILVA-DE-

SOUZA, 2005). 

 A parte dinâmica da estrutura do RUP descreve o ciclo de vida do projeto ao 

longo de seu tempo de desenvolvimento, de forma iterativa e incremental. Em cada 

iteração o processo realiza as atividades para uma pequena parte do projeto 

passando por todas as etapas do modelo clássico, integrando ao que foi realizado 

nas iterações anteriores. Existem quatro momentos no RUP em que o andamento do 

projeto é avaliado, chamados de marcos. Estes pontos dividem as iterações em 

quatro fases, cada uma delas terminando quando um dos marcos é considerado 

plenamente realizado. Cada fase tem uma ênfase diferente nas suas atividades, 

como descrito a seguir: 

a) Concepção ou Iniciação: fase onde se define os objetivos do ciclo de vida 

do projeto, estabelecendo o escopo do projeto, os critérios de aceitação, 

os Casos de Uso críticos do sistema, a arquitetura básica sugerida, 

estimativas de custos e riscos, preparação do ambiente e cronogramas, 

com foco nas atividades de modelagem de negócios, requisitos, gerência 

e ambiente, onde o marco final avalia a viabilidade do sistema e 

representa a concordância dos interessados (FARIAS, 2006). 

b) Elaboração: fase onde se define uma arquitetura estável para o sistema, 

diminuindo os riscos e auxiliando a determinar os custos e a programação 

necessária para o desenvolvimento. Esta fase é focada nos requisitos, 

análise e projeto, além de prosseguir na gerência do projeto e do ambiente 

e o marco final estabelece uma base para a arquitetura do sistema, em 

alguns casos com a geração de um protótipo com os requisitos críticos. 

c) Construção: fase com foco na análise, projeto e implementação, onde o 

desenvolvimento de todos os requisitos é concluído em cima da 

arquitetura definida anteriormente. Nesta fase os custos são minimizados, 

os recursos são otimizados, evitando retrabalho, atingindo a qualidade 
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esperada para disponibilizar um produto em condições de entrar em 

operação inicial. 

d) Transição: fase com foco na configuração e implantação do sistema, onde 

são realizados os testes com os usuários finais, documentação, 

treinamentos, distribuição e vendas. Podem ocorrer nesta fase os ajustes 

finais necessários e o marco final é o lançamento do produto, quando os 

interessados se declaram satisfeitos com todos os critérios de aceitação. 

 

1.6 Linguagens de Programação 

 

 Entre as diversas linguagens de programação que podem ser usadas para 

desenvolvimento de sistemas web, as que melhor atendem aos requisitos do 

sistema proposto estão fundamentadas a seguir. 

 

1.6.1 PHP 

 

 PHP, sigla recursiva de PHP HyperText Preprocessor, é uma linguagem 

interpretada de código aberto utilizada na Internet para desenvolvimento de 

aplicativos Web, que permite inserir código num arquivo de formato HTML13, 

delimitado por tags14 iniciais e finais. É extremamente simples para iniciante e 

oferece muitos recursos ao programador profissional, focado em scripts rodando em 

servidores com tecnologia como o Apache, coletando dados de formulários, gerando 

páginas com conteúdo dinâmico, enviando e recebendo cookies15 e acessando 

bancos de dados (LIMA, 2007). 

 Pode ser utilizado na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Linux, 

OpenBSD, HP-UX, Solaris, Windows, Mac OS, RISC OS. Tem suporte a uma ampla 

variedade de bancos de dados como Oracle (OCI7 e OCI8), Adabas D, MySQL, 

PostgreSQL, Sybase, IBM DB2, entre outros, além de suportar padrão ODBC. 

Permite ainda abrir sockets de rede e interagir diretamente com qualquer protocolo, 

entre outras potencialidades (LIMA, 2007). 

                                                
13 HTML = Hypertext Markup Language, linguagem utilizada para produzir páginas na web. 
14
 Tags = marcações 

15
 Cookies = pequenos pedaços de textos armazenados em arquivos na máquina do usuário, que 
servem para registrar estados de uma conexão na web 
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1.6.2 Java 

 

 Segundo Van Hoff (1998), a linguagem de programação Java foi desenvolvida 

no inicio da década de 90 pela Sun Microsystems com o objetivo de ser uma 

linguagem independente de plataforma para ser usada em equipamentos eletrônicos 

como fornos de microondas e controles remotos, mas ganhou tal popularidade que 

em 1995 já estava incorporada nos browsers da Netscape e Microsoft. 

 Trata-se de uma linguagem simples, mas robusta e segura, interpretada ou 

compilada dinamicamente, com um mecanismo eficiente de coleta de lixo e 

manipulação de exceções (JAVA, 2000). 

 Java é uma linguagem de sintaxe simplificada semelhante a sintaxe da 

linguagem C++ e voltada para orientação a objetos. Dispõem de recursos para 

suporte à programação distribuída, principalmente no ambiente web. Sua 

portabilidade é muito conveniente para aplicações a serem executadas em redes de 

computadores heterogêneas (AZEVEDO et al, 2008). 

 

1.7 Linguagens de Modelagem de Software 

 
 Linguagens de Modelagem de software são padrões utilizados para modelar 

sistemas, de forma a tornar compreensíveis os modelos criados e utilizados, para 

todos os envolvidos e não somente para o próprio desenvolvedor. A linguagem de 

modelagem utilizada neste trabalho é descrita abaixo. 

 
1.7.1 UML – Unified Modeling Language 

 

 Segundo Costa (2001), UML define um conjunto básico de diagramas e 

notações que permitem representar as perspectivas estruturais (estáticas) e 

comportamentais (dinâmicas) do sistema sobre análise e desenvolvimento. Desde 

1997 passou a ser aceita e reconhecida como um padrão de notação para 

modelagem de múltiplas perspectivas de sistemas de informações pela OMG (Object 

Management Group) (BOOCH et al., 1999 apud COSTA, 2001). 

 A UML está baseada no paradigma da análise orientada a objetos - AOO, 

cuja idéia é aproximar o mundo computacional do mundo real, onde conceitos 
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simples como objetos e atributos, classes e membros, todo e partes ajudam a 

compor o sistema de forma semelhante a que acontece durante o desenvolvimento 

intelectual de uma criança (COAD e YOURDON, 1992). Neste paradigma, um 

sistema é uma coleção de objetos interagindo entre si, cada um deles com suas 

características estruturais (atributos) e funcionais (métodos). Os objetos são 

instâncias de uma classe que os representa e devem possuir algumas 

características básicas da orientação a objetos como: herança, encapsulamento e 

polimorfismo. Herança é uma relação existente entre classes, onde uma delas pode 

herdar a estrutura de dados e o comportamento da outra, criando uma hierarquia 

entre elas. O encapsulamento consiste em tornar o objeto acessível ao meio externo 

somente através de sua interface, com a qual os demais objetos podem trocar 

mensagens. O polimorfismo permite que objetos de diferentes classes possam 

receber um mesmo formato de mensagem, padronizando as interfaces e facilitando 

a reutilização (SILVA, 1996). 

 Para atender ao desenvolvimento de software orientado a objetos, a UML 

absorveu influências de diversas técnicas de modelagem, criou diagramas que 

auxiliam a desenvolver orientado a objetos, padronizando a modelagem de 

softwares. 

 Medeiros (2004) faz a seguinte sugestão resumida de passos para 

desenvolver um software utilizando processo unificado e UML: 

a) confecção do documento visão; 

b) criação do diagrama de Caso de Uso nível 0 – Pacote de Sistema; 

c) formalização do documento Nomenclatura; 

d) formalização do documento Glossário; 

e) reunião inicial com todos os analistas e desenvolvedores; 

f) exploração de cada Caso de Uso em diagramas de nível 1 – Pacotes de 

subsistemas; 

g) descrição dos Casos de Uso e sua aprovação, baseada no nível 1; 

h) inicio do diagrama de classes; 

i) inicio do diagrama de seqüência; 

j) definição do Modelo de Entidade e Relacionamento; 

k) conclusão da interface gráfica; 

l) aprovação do protótipo com o usuário; 
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m) inicio da codificação do negócio identificado; 

n) construção dos demais diagramas necessários ao software. 

 É oportuno definir aqui alguns dos conceitos utilizados nestes passos. 

 O documento visão é um relato resumido com os principais tópicos que o 

negócio a ser automatizado deve fornecer para que os contratantes tenham uma 

visão de alto nível do software. 

 O diagrama de Casos de Uso nível zero ou pacote de sistema, como qualquer 

outro diagrama da UML, segue uma notação própria que define sua forma de 

representação e seus significados. Este diagrama mostra a relação entre os Atores 

(papéis executados por usuários) e os Casos de Uso dentro do negócio. 

 O documento Nomenclatura serve como um padrão de fixação para as 

palavras envolvidas em estrutura de código, escrita de Casos de Uso ou criação do 

banco de dados. Alguns exemplos: nomes de variáveis, objetos, classes, operações, 

métodos, telas, tabelas do banco de dados. 

 O documento Glossário traduz o vocabulário particular utilizado no software 

para o público que não está diretamente envolvido no negócio. 

 O diagrama de Casos de Uso nível 1 ou pacote de subsistemas é um 

diagrama que serve para explicar de forma gráfica as atividades necessárias para a 

consecução da macro atividade representada pelo Caso de Uso. 

 Segundo Guedes (2004), a descrição dos Casos de Uso deve ser feita por 

meio de uma linguagem simples e mostra em linhas gerais a função do Caso de 

Uso, os atores que interagem, quais as etapas executadas pelo ator e pelo sistema, 

os parâmetros que devem ser fornecidos, as restrições e validações que ele deve 

possuir. Para isso, sugere-se que seja dado um nome que descreva de forma 

sucinta a função do Caso de Uso, relacione os atores, as pré-condições, pós-

condições, ações, restrições, validações, exceções e observações. 

 A descrição dos Casos de Uso serve para obter a aprovação do interessado, 

por isso ela deve estar muito bem escrita, para que qualquer pessoa possa entender 

o que se pretende realizar através do Caso de Uso. 

 O diagrama de Classes é considerado por Guedes (2004) como o mais 

importante da UML, por ser também o mais utilizado, servindo de apoio para a 

maioria dos outros diagramas. Ele define a estrutura das classes utilizadas pelo 
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sistema, determinando os atributos e métodos, além de estabelecer o 

relacionamento e troca de informações entre as classes. 

 Uma excelente definição para o diagrama de seqüência encontra-se em 

Guedes (2004, p.29): 

 

O Diagrama de Seqüência preocupa-se com a ordem temporal em que as mensagens 
são trocadas entre os objetos envolvidos em um determinado processo. Em geral, 
baseia-se em um Caso de Uso definido pelo diagrama de mesmo nome e apóia-se no 
Diagrama de Classes para determinar os objetos das classes envolvidas em um 
processo. Um Diagrama de Seqüência costuma identificar o evento gerador do processo 
modelado, bem como, o ator responsável por este evento e determina como o processo 
deve se desenrolar e ser concluído por meio da chamada de métodos disparados por 
mensagens enviadas entre os objetos. 

 

 O Modelo de Entidade e Relacionamento pode ser definido como um desenho 

de diagramas que mostra o relacionamento entre as entidades para obtermos 

informação. Cada entidade guarda informações sobre um assunto dentro da 

organização (MEDEIROS, 2004). 

 Outro diagrama bastante relevante na UML é o de Atividades, que se 

preocupa em descrever os passos a serem percorridos para a conclusão de uma 

atividade específica, muitas vezes representada por um método. Concentra-se na 

representação do fluxo de controle de uma atividade (GUEDES, 2004). 

 

1.8 Ferramentas para Engenharia de Software 

 

 Existe a necessidade de utilização de ferramentas para auxiliar no 

desenvolvimento de softwares. Algumas das ferramentas utilizadas no presente 

trabalho são explicadas a seguir. 

 

1.8.1 JUDE 

 

 Segundo Barros (2008), JUDE (Java and UML Developer Environment) é uma 

ferramenta CASE (Computer-Aided Software Engineering) gratuita utilizada para 

modelagem de software. 

 Permite a criação e manutenção de diversos tipos de diagramas da UML, 

registrando suas propriedades e fazendo integração automática entre eles cada vez 

que é feita alguma edição. Por exemplo, quando se estabelece uma mensagem 
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entre dois objetos num diagrama de seqüência, é incluído automaticamente um 

método no diagrama de classes para o objeto destino da mensagem. 

 

1.8.2 DBDesigner 

 

 DBDesigner é um software livre que consiste de um editor visual para auxiliar 

na modelagem, desenvolvimento, criação e manutenção de bases de dados, sendo 

otimizado para o banco de dados MySQL, mas com suporte para outros como: 

Oracle, MS SQL Server, SQLite (BARROS, 2008). 

 Permite também a engenharia reversa a partir de bancos de dados existentes, 

fazendo sincronização com os mesmos sempre que for realizada alguma alteração 

nos modelos relacionados. 

 Com ele é possível criar e fazer manutenções em diagramas ER (Entidade-

Relacionamento), exportando em diversos formatos. 
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2 METODOLOGIA 

 

 Para este trabalho foi escolhida a metodologia de desenvolvimento de 

software RUP, por sua estrutura permitir adaptações para satisfazer a realidade do 

projeto e a linguagem de modelagem UML, por unificar os diversos artefatos 

sugeridos pelo RUP. 

 Inicialmente, na fase de concepção, foi definido o escopo do sistema que 

prevê a utilização de equipamentos chamados de controladoras, com capacidade de 

verificar numa base de dados constantemente atualizada as permissões de locais e 

horários para uma credencial. A base de dados e o sistema que permite sua 

manutenção devem estar centralizados num local único, uma espécie de Data 

Center, mantido pelo fornecedor do sistema. 

 Para criar o sistema necessário para este escopo foram definidos os Casos 

de Uso críticos (cadastros, associações e comunicação entre usuário e 

equipamentos), a arquitetura básica necessária (equipamentos, software de 

comunicação, tipo de rede), estimativas de riscos (falha na comunicação, 

indisponibilidade do sistema ou da base de dados), e a definição das alternativas 

para enfrentar estes riscos, como a preparação do ambiente de disponibilidade do 

sistema num Data Center e a criação de uma base local atualizada de tempos em 

tempos na memória de cada controladora. Com isso chegou-se à definição dos 

critérios de aceitação do sistema que prevêem um nível médio de disponibilidade 

(indisponibilidade máxima de 12 horas), o atendimento dos requisitos críticos com 

custo e prazo dentro dos limites estimados. 

 Nesta fase foram gerados os seguintes artefatos: descrição dos requisitos 

funcionais, não-funcionais, diagrama de Casos de Uso nível zero e elaboração da 

base de dados, com a utilização da ferramenta DBDesigner versão 4. 

 Na fase de elaboração foi dada ênfase na geração da descrição dos Casos de 

Uso, diagramas de classes, de seqüência e de atividades, atingindo o detalhamento 

esperado para a implementação do sistema. 

 O projeto nesta fase foi dividido em duas iterações. Na primeira ocorreu a 

descrição dos Casos de Uso e elaboração dos diagramas de atividades. A partir de 

uma verificação detalhada dos artefatos resultantes da primeira iteração, foi iniciada 
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a segunda iteração com o diagrama de classes, os diagramas de seqüência e a 

conferência entre ambos para fazer os devidos ajustes. O resultado foi mais uma 

vez apresentado aos especialistas consultores e foi feita a avaliação do projeto, 

sendo considerado apto para seguir para a fase de construção com o nível de 

detalhamento esperado. 
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3 PROJETO 

 

 A seguir será descrita a maneira como foi desenvolvido o projeto do sistema 

proposto por este trabalho. 

 

3.1 Levantamento e Análise dos Requisitos 

 
O levantamento de requisitos é uma das primeiras fases da engenharia de 

software. Nela o engenheiro de software busca compreender as necessidades e 

desejos do usuário em relação ao que o sistema possa realizar (GUEDES, 2008). 

Através de entrevistas o engenheiro de software entende como o processo a ser 

informatizado funciona. No caso deste sistema foram realizadas conversas com 

gestores de áreas de segurança e foi aproveitada a experiência do próprio autor na 

utilização de sistemas de controle de acesso voltadas para funcionários e visitantes 

de empresas do ramo industrial. 

Para facilitar o entendimento dos requisitos de um sistema de controle de 

acesso foi feita uma descrição geral de seus objetivos e, posteriormente, uma 

descrição de seus requisitos. 

O sistema tem como principal função automatizar o controle de acesso de 

pessoas e veículos a áreas restritas de locais como prédios comerciais e 

residenciais, estacionamentos, casas de espetáculos musicais, teatrais, de dança e 

outros, validando uma credencial emitida por um estabelecimento responsável por 

este controle e sua permissão de acessar determinado local dentro de um horário 

pré-estabelecido. 

Foram criados cadastros de empresas, operadores, locais, controladoras, 

equipamentos, horários, ocorrências, credenciais e usuários. Os operadores 

possuem permissões e estão associados a empresas. As empresas possuem 

equipamentos que estão associados a controladoras que por sua vez estão 

associadas a locais. Existem ainda faixas de horários associadas a usuários dentro 

das quais são permitidos acessos e ocorrências que determinam se o usuário está 

bloqueado ou liberado. 
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Os usuários possuem credenciais e estão associados a empresas, locais, 

horários e ocorrências. Existe um processo de envio de credenciais, horários e 

ocorrências para as controladoras conforme a empresa e local selecionado. 

Existe um processo de recebimento de registros de acesso das controladoras 

conforme a empresa e local selecionado. Existem telas de consulta e emissão de 

relatórios. 

 

3.2 Diagrama de funcionamento do sistema 

 

 O sistema deve funcionar de acordo com o diagrama da figura 2, onde 

existem os seguintes componentes: 

A. Sistema WEB – programas, bibliotecas e utilitários que fazem a interface 

entre os operadores e os dados. Está instalado no(s) servidor(es) do data 

center. 

Banco de Dados – gerenciado pelo SGBD Oracle e estruturado em tabelas, 

índices, constraints16, relacionamentos, sequences17. Esta estrutura serve 

para registrar todos os dados necessários para a utilização do sistema. Está 

instalado em servidor(es) específico(s). 

Servidor Apache – responsável por processar as solicitações HTTP18 vindas 

do sistema e disponibilizar as informações solicitadas, no caso de ter sido 

desenvolvido em PHP. No caso de ter sido desenvolvido em Java deve ser 

substituído por Servidor Tomcat. 

B. Estação do cliente ligada na WEB – proporciona o acesso dos operadores ao 

sistema através de chamadas HTTP ao servidor do sistema web, utilizando o 

protocolo TCP/IP. É através dela que são realizados os cadastros, 

configurações e operações disponibilizadas pelo sistema. 

                                                
16
 Constraints = objeto do banco de dados que estabelece uma restrição ou condição que um ou mais 
campos de uma tabela devem atender. 

17
 Sequences = objeto do banco de dados que sofre um incremento automático quando solicitado. 
Geralmente usado para atribuir automaticamente novos códigos para um campo de uma tabela. 

18
 HTTP = Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo da camada de aplicação utilizado para 
transferir dados pela web. 
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Figura 2 – Diagrama de Funcionamento do Sistema 

Fonte: Autor (2008) 

 

C. Placa Controladora – placa micro processada, com memória RAM, sistema 

operacional e programa de comunicação residentes. Responsável pela 

interface entre o sistema e os equipamentos utilizados. Esta placa serve tanto 

para restringir e registrar os acessos das pessoas e veículos identificados 
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pelas credenciais como para atualizar informações entre o banco de dados e 

suas tabelas locais. Seu programa residente pode receber um código de 

credencial de usuário lido pelo equipamento, consultar suas permissões na 

tabela de permissões existente na sua memória e devolver um sinal de 

autorização ou negação para que o equipamento indique ao usuário se o 

acesso foi liberado ou bloqueado. Esta comunicação é feita geralmente 

utilizando protocolo RS485. 

D. Equipamentos – ligados na controladora, servem como barreiras para 

restringir o acesso das pessoas ou veículos. Quando estão ligados a leitores 

de código ou biometria são capazes de encaminhar esses códigos para a 

controladora. Podem também receber comandos da controladora para abrir 

portas, levantar cancelas, liberar catracas, sinalizar situações através de 

sons, displays, lâmpadas ou outros dispositivos de natureza similar. 

 

3.3 Interface de comunicação com a controladora 

 

 A interface de comunicação com a controladora funciona através de 

estruturas de diversos formatos interpretadas pelos programas de comunicação 

disponibilizados por cada tipo de controladora. O sistema entrega os dados para 

cada formato executando uma chamada para esta estrutura de acordo com o tipo de 

interface configurado na classe Controladora. O programa de comunicação lê os 

dados disponibilizados pelo sistema no formato definido na estrutura e grava na 

memória local da controladora. Esta interface trabalha com 4 camadas: 

Camada do sistema, onde o sistema executa a chamada da estrutura 

correspondente a controladora com a qual está desejando comunicar; 

Camada da estrutura, onde os dados a serem enviados para a controladora são 

formatados de acordo com a estrutura configurada para ela; 

Camada do programa de comunicação, onde os dados do sistema são tratados de 

acordo com a estrutura definida para a controladora; 

Camada do programa residente na controladora, onde os dados recebidos do 

programa de comunicação de acordo com a estrutura são gravados ou lidos na 

memória da controladora. 

 



 

 

33 

3.4 Especificação dos Requisitos 

 

3.4.1 Requisitos funcionais 

 

Os requisitos funcionais são aqueles que relacionam as funcionalidades 

essenciais ao sistema e suas principais interações com os usuários. 

O quadro 1 apresenta os requisitos funcionais do sistema. 

Nome do Requisito Função do Requisito 

RF1 – [Validar Operador] 
Processo de validação na base de dados se o operador 
está cadastrado e autorizado a utilizar o sistema 

RF2 – [Gerenciar Empresa] 
Processo de cadastro de Empresas que deve conter: 
CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, 
CEP, Cidade, UF, Telefone, Fax, E-mail 

RF3 – [Gerenciar Grupo de Permissões] 
Processo de cadastro de grupo de permissões que deve 
conter: código do grupo, nome do grupo, itens 
permitidos, funções permitidas 

RF4 – [Gerenciar Operador] 
Processo de cadastro de Operadores que deve conter: 
nome do operador, senha, setor, e-mail, empresa, 
função e grupo de permissões 

RF5 – [Gerenciar Controladora] 

Processo de cadastro de controladoras que deve conter: 
código da controladora, descrição da controladora, 
endereço IP, gateway, netmask, empresa e se a 
controladora está ativada 

RF6 – [Gerenciar Local] 
Processo de cadastro de locais que deve conter: código 
do local, nome do local, controladora e se o local é 
restrito 

RF7 – [Gerenciar Equipamento] 
Processo de cadastro de equipamentos que deve conter: 
código do equipamento, descrição, endereço físico, tipo, 
controladora e se o equipamento está habilitado 

RF8 – [Gerenciar Horário] 

Processo de cadastro de horários que deve conter: 
código do horário, descrição do horário, horário inicial, 
horário final, dia da semana, empresa e se o horário está 
habilitado 

RF9 – [Gerenciar Ocorrência] 

Processo de cadastro de ocorrência que deve conter: 
código da ocorrência, descrição da ocorrência, empresa, 
se a ocorrência está habilitada e se a ocorrência 
bloqueia o acesso 

RF10 – [Gerenciar Credencial] 
Processo de cadastro de credenciais que deve conter: 
código da credencial, código interno, empresa e se a 
credencial está habilitada 

RF11 – [Gerenciar Usuário] 

Processo de cadastro de usuários que deve conter: 
código do usuário, nome do usuário, empresa, empresa 
do usuário, endereço, bairro, CEP, cidade, UF, telefone, 
ramal, e-mail, tipo, motivo do acesso, identidade, CPF, 
usuário habilitado, imagem, biometria, placa de veículo 

RF12 – [Atribuir Credencial a Usuário] 
Processo de atribuir uma credencial a um usuário que 
deve conter: código do usuário, código da credencial, 
data inicial, data final e responsável 

RF13 – [Atribuir Horário a Usuário] 
Processo de atribuir um horário a um usuário que deve 
conter: código do usuário, código do horário, data inicial 
e data final 

RF14 – [Atribuir Local a Usuário] 
Processo de atribuir um local a um usuário que deve 
conter: código do usuário, código do local, data inicial e 
data final 

RF15 – [Atribuir Ocorrência a Usuário] 
Processo de atribuir uma ocorrência a um usuário que 
deve conter: código do usuário, código da ocorrência, 
data inicial, data final e observação 
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RF16 – [Consultar Usuário] 
Processo de consulta do cadastro de usuários através 
da seleção de um ou mais campos relativos a ele 

RF17 – [Emitir Relatório de Usuários] 
Processo de emissão de relatórios do cadastro de 
usuários através da seleção de um ou mais campos 
relativos a ele 

RF18 – [Enviar Dados para Controladoras] 
Processo de enviar dados para as controladoras a fim de 
possibilitar a validação das credenciais em seus 
respectivos horários e locais 

RF19 – [Enviar Roteiro para Controladoras] 
Processo de enviar o roteiro de locais definido para uma 
credencial 

RF20 – [Receber Dados das Controladoras] 
Processo de receber os dados das controladoras, 
registrando data, hora, sentido e status do acesso das 
credencias de usuários nos equipamentos 

RF21 – [Consultar Acessos] 
Processo de consulta nos registros de acesso de 
usuários através da seleção de um ou mais campos 
relativos a ele 

RF22 – [Emitir Relatórios de Acessos] 
Processo de emissão de relatórios de acessos de 
usuários através da seleção de um ou mais campos 
relativos a ele 

 
Quadro 1 – Requisitos Funcionais 
Fonte: Autor (2008). 

 

3.4.2 Requisitos não funcionais 

 
 Os requisitos não funcionais representam aquelas funcionalidades que o 

usuário não percebe, por não se relacionar com ele, mas que também são 

importantes para o funcionamento do sistema. 

 O quadro 2 apresenta os requisitos não funcionais do sistema. 
 
Nome do Requisito Função do Requisito 

RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
Controle que é feito quando um operador tenta entrar 
numa opção do sistema ou realizar uma função dentro 
de uma delas 

RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
Processo de comunicação com o banco de dados 
para buscar, atualizar, incluir ou excluir dados 

RNF3 – [Acesso via Web] 
Acesso via web utilizando um navegador que acesse o 
servidor Apache 

RNF4 – [Botões de Acesso] 
Gerenciar botões que ao serem pressionados dão 
acesso as opções e funções do sistema 

RNF5 – [Validar CNPJ] 
Regra de validação de dígito de controle do CNPJ 
utilizada pelo sistema 

RNF6 – [Validar CPF] 
Regra de validação de dígito de controle do CPF 
utilizada pelo sistema 

RNF7 – [Obter CEP] 

Processo de obtenção do código de CEP, Cidade e 
Estado numa tabela carregada do site da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos utilizado pelo 
sistema 

 
Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais 
Fonte: Autor (2008). 
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3.5 Modelo de Casos de Uso 

 

3.5.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

O diagrama de Casos de Uso nível 0 demonstra o relacionamento de cada 

Caso de Uso com os atores do sistema. Ele é mostrado na figura 3, seguindo 

definições da UML 2.0 (MEDEIROS, 2004). 

 
Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso – Nível 0 

Fonte: Autor (2008). 
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3.5.2 Descrição dos Casos de Uso 

 

 Neste item são descritos os principais Casos de Uso do sistema, sendo os 

demais apresentados nos apêndices. Para cada Caso de Uso detalhado, foi criado 

um Diagrama de Atividades correspondente, para validar o fluxo principal e sub-

fluxo, bem como o tratamento de exceções. Os diagramas de atividades são 

mostrados no item 3.8. 

 

3.5.2.1 Gerenciar empresa 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Empresa, necessário 

para definir as empresas que utilizam o sistema e controlam o acesso a áreas 

restritas através dele. 

 
Requisitos Funcionais: RF2 – [Gerenciar Empresa] 
Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 

RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar uma empresa. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Empresa, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a uma empresa e 
as opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de uma nova empresa: CNPJ, 

Razão Social, Nome Fantasia, Logradouro, Complemento, 
Bairro, CEP Completo, Telefone, Fax, E-mail. Seleciona 
Cidade, Estado e CEP numa lista apresentada com base na 
tabela de CEP/ Cidade/UF. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se os campos obrigatórios CNPJ, Razão 

Social, Logradouro, Bairro e CEP estão preenchidos. 
   1.5 O site valida o campo CNPJ de acordo com a regra do 

dígito de controle. 
   1.6 O site verifica se o CNPJ informado existe na tabela de 

empresas. 
   1.7 O site preenche os campos data, hora e operador do 

cadastro da empresa com a data, hora e operador atuais. 
Grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona a Empresa desejada na lista com 
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base na tabela de Empresas. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

empresa selecionada sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona a Empresa desejada na lista com 

base na tabela de Empresas. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

empresa selecionada, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se os campos obrigatórios CNPJ, Razão 

Social, Logradouro, Bairro e CEP estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona a Empresa desejada na lista com 

base na tabela de Empresas. 
   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

empresa selecionada. 
   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existem registros de acesso para a 

empresa selecionada. 
   4.6 O site exclui a empresa selecionada do cadastro de 

empresas e retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 
ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 

ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite a mensagem “CNPJ inválido” caso o dígito de 
controle informado não esteja de acordo com a regra. 

1.6.1 O site emite mensagem “CNPJ já cadastrado” caso 
encontre o CNPJ informado na tabela de Empresas. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 

ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 

ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 

ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 

ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 

ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Empresas e retorna 

ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Empresa possui Registros de 
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Acesso – Impossível Excluir” caso encontre registros de 
acesso para a empresa informada na tabela de Registros 
de Acesso. 

 

Quadro 3 – Caso de Uso Gerenciar Empresa 

Fonte: Autor (2008). 

 

3.5.2.2 Gerenciar usuário 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Usuários, necessário 

para informar os usuários registrados para cada empresa. 

 
Requisitos Funcionais: RF11 – [Gerenciar Usuário] 

RF2 – [Gerenciar Empresa] 
Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 

RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar um usuário. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Usuário, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a um usuário e as 
opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de um novo usuário: nome do 

usuário, nome da empresa do usuário, telefone de 
contato do usuário, ramal do telefone de contato do 
usuário, e-mail de contato do usuário, motivo do acesso, 
endereço do usuário, bairro do endereço do usuário, 
seleciona a Cidade, Estado e CEP do endereço do 
usuário numa lista apresentada com base na tabela de 
CEP, Cidade e Estado, seleciona o tipo do usuário entre 
as opções Pessoa e Veículo, CPF do usuário, documento 
de identificação do usuário, placa de veículo se houver, 
seleciona a empresa a qual o usuário estará associado 
numa lista apresentada com base na tabela de 
Empresas, seleciona se o usuário está habilitado entre as 
opções Sim e Não, atribui uma imagem ao usuário, atribui 
uma biometria ao usuário. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se os campos obrigatórios nome do usuário, 

empresa do usuário, endereço do usuário, bairro e CEP 
completo do usuário, tipo de usuário e motivo de acesso, 
empresa a qual o usuário estará associado e 
CEP/Cidade/Estado estão preenchidos. 

   1.5 O site verifica se CPF ou Identidade ou Placa Veículo existe 
na tabela de Usuários para a empresa selecionada. 

   1.6 O site valida o campo CPF de acordo com a regra do dígito 
de controle de CPF. 

   1.7 O site atribui ao campo código identificador de usuário o 
valor do último código mais um, grava os dados no banco 
de dados, se nenhuma mensagem de validação foi 
emitida e retorna ao fluxo principal.  
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2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona o usuário desejado na lista com base 

na tabela de Usuários. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao usuário selecionado sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona o usuário desejado na lista com base 

na tabela de Usuários. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao usuário selecionado, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se os campos obrigatórios citados na 

Inclusão estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona o usuário desejado na lista com base 

na tabela de Usuários. 
   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao usuário selecionado. 
   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existem locais, ocorrências, horários ou 

credenciais que estejam associados a este usuário. 
   4.6 O site exclui o usuário selecionado do cadastro de Usuários 

e retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 
ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 

ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Usuário já cadastrado” caso 
encontre CPF ou Identidade ou Placa de Veículo 
informados na tabela de Usuários para a Empresa. 

1.6.1 O site emite mensagem “CPF Inválido” caso o digito de 
controle do CPF informado não seja valido de acordo com 
a regra. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 
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ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Usuários e retorna 

ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Existe(m) Local(is) ou Horário(s) 

ou Ocorrência(s) ou Credencial(is) associado(s) ao 
Usuário – Impossível Excluir” caso encontre local, horário, 
ocorrência ou credencial associado ao usuário 
selecionado na tabela de Locais por Usuário, Horários por 
Usuário, Ocorrência por Usuário ou Credencial por 
Usuário. 

 

Quadro 4 – Caso de Uso Gerenciar Usuário 

Fonte: Autor (2008). 

 

3.5.2.3 Atribuir credencial ao usuário 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Atribuir Credencial ao Usuário, 

necessário para vincular uma credencial que estará associada ao usuário num 

determinado período de vigência, sob responsabilidade de alguém. 

 

Requisitos Funcionais: RF12 – [Atribuir Credencial a Usuário] 
RF11 – [Gerenciar Usuário] 
RF10 – [Gerenciar Credencial] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de atribuir credencial a um 

usuário. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Atribuir Credencial. 

2. O operador seleciona o usuário desejado na lista com base na 
tabela de Usuários. 

3. O site mostra os campos Nome, Tipo de Usuário, Motivo de 
Acesso, CPF, Identidade, Placa de Veículo e Imagem se 
houverem do cadastro do usuário selecionado. 

4. O site habilita campos em branco para receber as informações 
de código da credencial, data inicial, data final e responsável 
pela credencial do usuário. 

5. O operador informa um código de credencial, data inicial, 
nome do responsável pela credencial e opcionalmente data 
final e clica no botão Salvar. 

6. O site verifica se os campos obrigatórios código de credencial 
e data inicial foram preenchidos. 

7. O site verifica se o código de credencial existe na tabela de 
Credenciais. 

8. O site verifica se o código de credencial não está associado a 
outro usuário dentro do período informado. 

9. O site verifica se não existe nenhuma outra credencial vigente 
para o usuário selecionado na tabela de Credenciais por 
Usuário. 

10. O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao menu de 
opções do sistema. 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
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2.2  O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 
opções do sistema. 

5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
5.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos”, caso um dos campos código credencial ou 
data inicial não tenha sido preenchido. 

7.1 O site emite mensagem “Credencial não cadastrada”, caso o 
código da credencial informado não exista na tabela de 
Credenciais. 

8.1 O site emite mensagem “Credencial já está sendo utilizada”, 
caso a credencial informada esteja associada a outro 
usuário no mesmo período na tabela de Credenciais por 
Usuário. 

9.1 O site emite mensagem “Já existe outra credencial vigente 
para o usuário”, caso encontre outra credencial com período 
de vigência não vencido para o usuário selecionado. 

 
Quadro 5 – Caso de Uso Atribuir Credencial a Usuário 

Fonte: Autor (2008). 

 

3.5.2.4 Enviar dados para controladoras 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de enviar dados para controladoras, 

necessário para enviar dados de usuários para a memória das controladoras.  

Requisitos Funcionais: RF18 – [Enviar Dados para Controladoras] 
RF15 – [Atribuir Ocorrência a Usuário] 
RF14 – [Atribuir Local a Usuário] 
RF13 – [Atribuir Horário a Usuário] 
RF12 – [Atribuir Credencial a Usuário] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site, Programa de Comunicação 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de enviar dados para 

controladoras. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Enviar Dados para Controladoras. 

2. O operador seleciona a controladora desejada na lista com 
base na tabela de Controladoras. 

3. O site seleciona as credenciais, horários, ocorrências que 
estiverem atribuídos a usuários associados ao(s) local(is) da 
controladora selecionada. 

4. O operador clica no botão Enviar. 
5. O site envia os dados de acordo com a estrutura_envia para o 
programa de comunicação que irá enviar para a controladora. 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
5.1 O site emite a mensagem “Comunicação com Problemas” 

caso não consiga enviar os dados para o programa de 
comunicação. 

Quadro 6 – Caso de Uso Enviar Dados para Controladoras 
Fonte: Autor (2008). 
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3.6 Diagrama Entidades Relacionamentos 

 

 O diagrama de Entidades e Relacionamentos mostra o projeto de base de 

dados que se deseja para o sistema, tendo origem nos requisitos do sistema. Nele 

são mostrados os nomes das entidades (tabelas), atributos (campos das tabelas), 

tipos de atributos, relacionamentos (chaves primárias e estrangeiras). Ele é 

apresentado na figura 4. 

 
Figura 4 – Diagrama Entidades Relacionamentos 

Fonte: Autor (2008). 
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3.7 Diagrama de Classes 

 
 O diagrama de Classes do sistema é apresentado na figura 5 e foi mapeado a 
partir do diagrama ER da figura 4 e das interfaces requisitadas. 

 
Figura 5 – Diagrama de Classes 

Fonte: Autor (2008).
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3.8 Diagramas de Seqüência 

 

 Os diagramas de seqüência ajudam a identificar os métodos e suas 

respectivas classes no diagrama de classes da figura 5. 

 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Empresa é apresentado na 

figura 6. 

 
Figura 6 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Empresa 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Usuário é apresentado na 

figura 7. 

 
Figura 7 – Diagrama de Seqüência - Gerenciar Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Atribuir Credencial ao Usuário é 

apresentado na figura 8. 

  

Figura 8 – Diagrama de Seqüência – Atribuir Credencial ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Enviar dados para as controladoras é 

apresentado na figura 9. 

  
Figura 9 – Diagrama de Seqüência – Enviar dados para as controladoras 

Fonte: Autor (2008). 
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3.9 Diagramas de Atividades 

 

Os diagramas de atividade funcionam como instrumentos de validação de 

outros diagramas/processos, como por exemplo, para validar fluxos e exceções nos 

Casos de Uso detalhados. 

O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Empresa é apresentado na 

figura 10. 

 
Figura 10 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Empresa 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Usuário é apresentado na 

figura 11. 

 
Figura 11 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Atribuir Credencial ao Usuário é 

apresentado na figura 12. 

 
Figura 12 – Diagrama de Atividade – Atribuir Credencial ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Enviar dados para as controladoras é 

apresentado na figura 13. 

 
Figura 13 – Diagrama de Atividade – Enviar dados para as controladoras 

Fonte: Autor (2008). 
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4 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho proporciona atingir as conclusões que seguem. 

 A necessidade de controlar o acesso de pessoas e veículos a áreas restritas 

tem aumentado muito nos últimos tempos, por problemas de violência, ataques 

contra o patrimônio e aumento no volume de pessoas circulando nas ruas e prédios. 

Já não é mais suficiente o controle manual feito por recepcionistas, por ser passível 

de erros, desleixo ou conivência. 

 Para proporcionar um controle de fácil acesso e custo reduzido foi proposta a 

idéia de centralizar o banco de dados num único local e disponibilizar acesso via 

internet a este banco de dados através de um sistema com capacidade para 

registrar e restringir o acesso aos locais configurando os equipamentos 

bloqueadores que lá se encontram para este fim. 

 Para possibilitar o desenvolvimento do sistema proposto foram utilizados 

conceitos como data center, sistemas remotos, internet, biometria, leitura de 

códigos, banco de dados, além de equipamentos de controle de acessos e as 

tecnologias neles existentes. Entretanto, o mais importante foi o detalhamento e 

análise dos requisitos do sistema aplicado nas fases de concepção e elaboração do 

projeto, utilizando a metodologia RUP de desenvolvimento de software, que junto 

com a linguagem de modelagem UML 2.0, baseada em análise orientada a objetos, 

foram capazes de transformar os Casos de Uso levantados em diagramas de 

Classes, Seqüência e Atividades, que se transformarão com facilidade em classes, 

com atributos e métodos, e num banco de dados eficiente e funcional. 

 O processo por iterações empregado na fase de elaboração permitiu a 

avaliação e validação da consistência do projeto por parte dos especialistas em 

segurança e recursos humanos consultados, transformando os artefatos resultantes 

em estruturas de programação a serem utilizadas na próxima fase do processo de 

desenvolvimento. 

 Diante da necessidade de disponibilizar todo tempo possível para o 

detalhamento e validação do processo de levantamento e análise de requisitos nas 

fases de concepção e elaboração, este trabalho não pode aplicar os recursos 
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necessários nas fases de construção e testes, deixando-as para a seqüência do 

projeto. 



 

 

54 

REFERÊNCIAS 

 

AFONSO, Carlos A. Internet no Brasil: o acesso para todos é possível? IDRC, [S.l.], 
2000. Disponível em:  
<http://www.idrc.ca/uploads/user-S/10245206800panlacafoant.pdf>. Acesso em: 25 
out. 2007 
 

ALTASEG. Soluções – Controle de acesso – Biometria. Altaseg, seção Soluções. 
Disponível em: <http://www.altaseg.com/solucoes_cacesso_biometria.asp>. Acesso 
em: 18 nov. 2007. 
 
ALVES, Filipe Ferreira. Desenvolvimento de aplicação biométrica para 
reconhecimento de impressão digital através de um dispositivo móvel, 
Salvador, 2007. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – 
Universidade Federal da Bahia. 
 

AZEVEDO, Silvana Campos de et al. DEPAnalyzer: um analisador estático de 
dependências para programas Java. UFRGS, [S.l.],[S.d.]. Disponível em: 
<http://www.inf.ufrgs.br/~kayser/papers/wscad2001-depa/DEPAnalyzer.ps.gz>. 
Acesso em: 14 out 2008. 
 
BARROS, Pollyanna Mendonça. Sistema Web para gerenciamento do processo 
de Estágio Supervisionado na POLI-UPE. Monografia (Bacharelado em 
Engenharia da Computação) - Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de 
Pernambuco. 
 
CARVALHO, Juliana Oliveira de; FAINA, Luis Fernando. Agentes móveis inteligentes 
no suporte à ubiqüidade dos serviços de telecomunicações. In: SEMINCO, 13., 
2004, Blumenau. Anais eletrônicos SEMINCO 2004. Blumenau: Universidade 
Regional de Blumenau, 2004. Disponível em: 
<http://www.inf.furb.br/seminco/2004/artigos/109-vf.pdf>. Acesso em: 30 out. 2007. 
 

COAD, Peter; YOURDON, Edward. Análise baseada em objetos. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. 
 
CODIGO DE BARRAS. In: Seara da Ciência. [S.l; s.n], 2007. Disponível em: 
<http://www.seara.ufc.br/especiais/fisica/lasers/laser5.htm>. Acesso em: 30 nov. 
2007. 
 

CORDEIRO, Hérbetes de Hollanda. Modelo probabilístico aplicado a biometria, 
Recife, 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
 
COSTA, Carlos Alberto. A aplicação da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) 
para o suporte ao projeto de sistemas computacionais dentro de um modelo de 
referência. Gestão e Produção, São Carlos, 2001. Disponível em:  



 

 

55 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
530X2001000100003>. Acesso em: 25 out. 2007 
 

CURTI, João Carlos. Análise de Segurança em Aplicações que utilizam 
plataformas UNIX e MS-Windows como clientes e servidores, Campinas, 2004. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas. 
 
FARIAS, Tiago Moraes de Miranda. Aplicação de padrões ao processo de 
desenvolvimento de software RUP, Recife, 2006. Monografia (Bacharelado em 
Engenharia da Computação) – Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de 
Pernambuco. 
 

GOLDSYS. Soluções – Catracas. GoldsysOnline, seção Soluções. Disponível em: 
< http://www.goldsysonline.com.br/boletim/catracas.htm>. Acesso em: 30 nov. 2007. 
 

GUEDES, Gilleanes T.A. UML Uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2004. 
 
INTERNET. In: Dicionário de Informática DicWeb. [S.l: s.n], 2007. Disponível em: 
<http://www.dicweb.com>. Acesso em: 25 out. 2007. 
 

JAVA. In: The Java Language: An Overview. [S.l; s.n], 2000.  Disponível em: 
<http://java.sun.com/docs/overviews/java/java-overview-1.html>. Acesso em: 11 out 
2008. 
 
LIMA, Cristiano Cachapuz e. Apostila de PHP. Universidade da Região da 
Campanha. [S.l.], 2007. Disponível em:  
<http://www.urcamp.tche.br/~ccl/tesi/ApostilaPHP.pdf>. Acesso em: 27 nov 2007. 
 

LUCHTENBERG, Rodrigo; VALDAMERI, Alexander Roberto. Ferramenta Web de 
monitoração, administração e extração de informações de um SGBD Oracle. In: 
SEMINCO, 11., 2002, Blumenau. Anais eletrônicos SEMINCO 2002. Blumenau: 
Universidade Regional de Blumenau, 2002. Disponível em : 
<http://www.inf.furb.br/seminco/2002/artigos/Luchtenberg-seminco2002-17.pdf>. 
Acesso em: 30 out. 2007. 
 

MEDEIROS, Ernani Sales de. Desenvolvendo Software com UML 2.0 : Definitivo. 
São Paulo: Pearson Makron Books, 2004. 
 
PAK, Albert Frederico de Menezes Il; GUIMARÃES, Felipe Pontes. Ferramentas 
para a gestão de mudanças do modelo ITIL aplicado a uma empresa de 
telecomunicações, Brasília, 2006. Monografia (Bacharelado em Ciências da 
Computação) – Universidade de Brasília. 
 

PLASTROM SENSORMATIC. Soluções – Controle de acesso – O que é? 
SensorBrasil, seção Soluções. Disponível em: <http://www.sensorbrasil.com.br>. 
Acesso em: 17 nov. 2007. 



 

 

56 

 

PROTECNOS. Equipamentos para controle de acesso. ProTecnos. Seção 
Equipamentos para controle de acesso. Disponível em: 
<http://www.protecnos.com.br/equipamentos_para_acesso.htm>. Acesso em: 30 
nov. 2007. 
 

RIBEIRO, Monael Pinheiro; SILVA-DE-SOUZA, Thiago. Rational Unified Process: 
uma abordagem gerencial, Rio de Janeiro, 2005. Monografia (Mestrado em 
Sistemas e Computação) – Instituto Militar de Engenharia. 
 
SCHMITT, Rogério A; SCHMITT, Fátima A. B. da Silva. Sistemas de Informação 
baseados na Web. Revista Eletrônica do CESBLU, [S.l.], 2007. Disponível em:  
<http://www.cesblu.br/revista/artigos/Artigo_Pos_Web_IV_Rogerio_Antonio_Schmitt.
pdf>. Acesso em: 20 nov. 2007. 
 

SILVA, Ricardo Pereira e. Avaliação de metodologias de análise e projeto 
orientadas a objetos voltadas ao desenvolvimento de aplicações, sob a ótica 
de sua utilização no desenvolvimento de frameworks orientados a objetos, 
Porto Alegre, 1996. Monografia (Pós-Graduação em Ciência da Computação) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
SILVEIRA, Filipi Pereira da; KNOB, Flávio Franco. RiskFree uma ferramenta de 
apoio à gerência de riscos em projetos de software, Porto Alegre, 2005. 
Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – Pontifícia Universidade do 
Rio Grande do Sul. 
 
SOUSA, Marco Antonio Baptista de. Estudo comparativo entre a aplicação de 
sistemas dedicados e a utilização de controladores lógico-programáveis na 
automação de sistemas prediais, São Paulo, 2004. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  
 

STARVIEW. Tecnologia de identificação digital. Starview. Disponível em: 
<http://www.starview.com.br/prod01.htm>. Acesso em 30 nov. 2007. 
 

TORI, Romero. O virtual que marca presença. Revista Brasileira de aprendizagem 
aberta e a distância, seção Aplicação, [S.l.], 2003. Disponível em: 
<http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=1
por&infoid=725&sid=135>. Acesso em: 20 nov. 2007. 
 

UFC – Universidade Federal do Ceará. Seara da Ciência, seção Lasers. Disponível 
em: < http://www.seara.ufc.br/especiais/fisica/lasers/laser5.htm >. Acesso em: 15 
jun. 2008. 
 
UNICAMP. Acesso remoto a computadores. Demic Remoto, seção Suporte. 
Disponível em: <http://www.demic.fee.unicamp.br/suporte/demic.remoto.html>. 
Acesso em: 10 out. 2007. 



 

 

57 

 

UNICAMP. Introdução à linguagem C. Disponível em:  
<http://www.facape.br/jocelio/p2/apostilas/C_Unicamp.pdf>. Acesso em: 30 nov. 
2007. 
 

UOL. Os problemas do controle de acesso. CIO, seção Tecnologia. Disponível em: 
<http://cio.uol.com.br/tecnologia/2007/08/08/idgnoticia.2007-08-08.3662444887/>. 
Acesso em: 29 out. 2007. 
 

USP. Linhas de pesquisa – Impressões digitais. Sim/LME USP, seção 
Instrumentação Inteligente. Disponível em: 
<http://sim.lme.usp.br/linhas/iinteligente/pimagem/idigital/idigital.html>. Acesso em: 
29 out. 2007. 
 
VAN HOFF, A. Java: Getting Down to Business. Dr. Dobb’s Journal. Janeiro 1998. 
 

ZANETI JR, Luiz Antonio. Sistemas de informação baseados na tecnologia WEB: 
um estudo sobre seu desenvolvimento, São Paulo, 2003. Dissertação (Mestrado 
em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo. 



 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 

 

59 

APÊNDICE A – Caso de Uso Validar Operador 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de validar no banco de dados se um 

operador tem permissão de utilizar o sistema. 

 
Requisitos Funcionais: RF1 – [Validar Operador] 
Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 

RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Exibir tela principal do site no navegador. 
Fluxo Principal: 1. O operador informa nome e senha. 

2. O operador clica no botão Entrar. 
3. O site verifica se os campos estão preenchidos. 
4. O site verifica se o nome do operador existe na tabela de 
operadores. 

5. O site verifica se a senha informada confere com a senha 
cadastrada para o operador no banco de dados. 

6. O site mostra o menu de opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.1 O operador finaliza o navegador. 

2.1 O operador clica no botão Limpar, deixando os campos nome 
e senha em branco. 

3.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 
preenchidos”, caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.1 O site emite mensagem “Operador não cadastrado”, caso o 
nome informado não exista na tabela de operadores. 

5.1 O site emite mensagem “Senha não Confere”, caso a senha 
informada não confira com a senha cadastrada para o 
operador na tabela de operadores. 

6.1 O site retorna aos campos nome e senha caso alguma 
mensagem tenha sido exibida. 

 
Quadro Apêndice A.1 – Caso de Uso Validar Operador 

Fonte: Autor (2008). 

 

O Diagrama de Atividade referente a Validar Operador é apresentado na 

Figura Apêndice A.1. 
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Figura Apêndice A.1 – Diagrama de Atividade – Validar Operador 

Fonte: Autor (2008). 

 

O Diagrama de Seqüência referente a Validar Operador é apresentado na 

Figura Apêndice A.2. 

 

Figura Apêndice A.2 – Diagrama de Seqüência – Validar Operador 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE B – Caso de Uso Gerenciar Grupo de Permissões 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Grupo de Permissões 

de Operadores, necessário para definir o que cada grupo de operadores pode 

realizar dentro do sistema. 

 

Requisitos Funcionais: RF3 – [Gerenciar Grupo de Permissões] 
Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 

RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar um grupo de 

permissões. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Grupo de Permissões, habilitando 

campos em branco para receber as informações relativas a um 
grupo de permissões e as opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa o nome de um novo grupo de 

permissões. 
   1.3 O operador informa num bloco multi-row cada item 

permitido e função permitida. 
   1.4 O operador clica no botão Salvar. 
   1.5 O site verifica se o nome do grupo foi preenchido e se 

existe pelo menos um item e uma função selecionados. 
   1.6 O site atribui ao campo código identificador de grupo de 

permissões o valor do último código mais um, grava os 
dados no banco de dados, se nenhuma mensagem de 
validação foi emitida e retorna ao fluxo principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona o Grupo de Permissões desejado na 

lista com base na tabela de Grupos de Permissões. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao grupo selecionado sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona o Grupo de Permissões desejado na 

lista com base na tabela de Grupos de Permissões. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao grupo selecionado, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se o nome do grupo foi preenchido e se 

existe pelo menos um item e uma função selecionados. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona o Grupo de Permissões desejado na 

lista com base na tabela de Grupos de Permissões. 
   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas 
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ao grupo selecionado. 
   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existem operadores associados ao grupo 

de permissões selecionado. 
   4.6 O site exclui o grupo de permissões selecionado do 

cadastro de grupos de permissões e retorna ao fluxo 
principal. 

5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 
Permissões e retorna ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal. 
1.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal sem salvar os 
dados. 

1.5.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 
preenchidos” caso o campo nome do grupo não tenha 
sido preenchido ou pelo menos um item e uma função 
não tenham sido informados. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso o campo nome do grupo não tenha 
sido preenchido ou pelo menos um item e uma função 
não tenham sido informados. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Grupos de 

Permissões e retorna ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Existe(m) Operador(es) 

associado(s) a Grupo de Permissões – Impossível 
Excluir” caso encontre operadores associados ao grupo 
de permissões informado na tabela de Operadores. 

 

Quadro Apêndice B.1 – Caso de Uso Gerenciar Grupo de Permissões 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Grupo de Permissões é 

apresentado na figura Apêndice B.1. 

 
Figura Apêndice B.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Grupo de Permissões 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Grupo de Permissões é 

apresentado na Figura Apêndice B.2. 

 

Figura Apêndice B.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Grupos de Permissões 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE C – Caso de Uso Gerenciar Operador 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Operador, necessário 

para identificar os operadores de cada empresa que utilizam o sistema. 

 

Requisitos Funcionais: RF4 – [Gerenciar Operador] 
RF3 – [Gerenciar Grupo de Permissões] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar um operador. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Operador, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a um operador e as 
opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de um novo operador: nome 

do operador, senha do operador, setor do operador, e-
mail do operador, seleciona a empresa do operador numa 
lista apresentada com base na tabela de Empresas, 
seleciona a função do operador entre as opções 
administração, consulta e operação, seleciona o grupo de 
permissões numa lista apresentada com base na tabela 
de Grupos de Permissões. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se os campos obrigatórios nome do 

operador, senha do operador, empresa e grupo de 
permissões estão preenchidos. 

   1.5 O site verifica se o nome de operador informado existe na 
tabela de Operadores. 

   1.6 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona o Operador desejado na lista com 

base na tabela de Operadores. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

empresa selecionada sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona o Operador desejado na lista com 

base na tabela de Operadores. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao operador selecionado, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se os campos obrigatórios nome do 

operador, senha do operador, empresa e grupo de 
permissões estão preenchidos. 

   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 
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4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona o Operador desejado na lista com 

base na tabela de Operadores. 
   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao operador selecionado. 
   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site exclui o operador selecionado do cadastro de 

Operadores e retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 
retorna ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 

retorna ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Operador já cadastrado” caso 
encontre o nome do operador informado na tabela de 
Operadores. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 

retorna ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 

retorna ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 

retorna ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 

retorna ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 

retorna ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Operadores e 

retorna ao fluxo principal. 
 

Quadro Apêndice C.1 – Caso de Uso Gerenciar Operador 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Operador é apresentado na 

figura Apêndice C.1. 

 
Figura Apêndice C.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Operador 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Operador é apresentado na 

Figura Apêndice C.2. 

 

Figura Apêndice C.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Operador 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE D – Caso de Uso Gerenciar Controladora 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Controladora, 

necessário para identificar as controladoras de acesso de cada empresa. 

 

Requisitos Funcionais: RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar uma controladora. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Controladora, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a uma controladora 
e as opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de uma nova controladora: 

descrição da controladora, endereço IP da controladora, 
gateway da controladora, netmask da controladora, 
seleciona a empresa da controladora numa lista 
apresentada com base na tabela de Empresas, seleciona 
se a controladora está habilitada entre as opções Sim e 
Não. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   1.5 O site verifica se o Endereço IP da controladora informada 

existe na tabela de Controladoras. 
   1.6 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona a Controladora desejada na lista com 

base na tabela de Controladoras. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

controladora selecionada sem permitir que sejam 
alterados. 

3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona a Controladora desejada na lista com 

base na tabela de Controladoras. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

controladora selecionada, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona a controladora desejada na lista com 

base na tabela de Controladoras. 
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   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 
controladora selecionada. 

   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existem Equipamentos ou Locais que 

estejam associados a esta controladora. 
   4.6 O site exclui a controladora selecionada do cadastro de 

Controladoras e retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 
retorna ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 

retorna ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Controladora já cadastrada” caso 
encontre o endereço IP da controladora informada na 
tabela de Controladoras. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 

retorna ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 

retorna ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 

retorna ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 

retorna ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 

retorna ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Controladoras e 

retorna ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Existe(m) 

Equipamento(s)/Local(is) associado(s) a Controladora – 
Impossível Excluir” caso encontre equipamentos ou locais 
associados a controladora informada nas tabelas de 
Equipamentos ou Locais. 

 
Quadro Apêndice D.1 – Caso de Uso Gerenciar Controladora 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Controladora é apresentado 
na figura Apêndice D.1. 
 

 
Figura Apêndice D.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Controladora 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Controladora é apresentado 

na Figura Apêndice D.2. 

 
Figura Apêndice D.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Controladora 
Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE E – Caso de Uso Gerenciar Local 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Local, necessário para 

identificar os locais de cada empresa onde existem controladoras de acesso. 

 

Requisitos Funcionais: RF6 – [Gerenciar Local] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar um local. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Local, habilitando campos em branco 

para receber as informações relativas a um local e as opções de 
Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de um novo local: nome do 

local, seleciona a controladora numa lista apresentada 
com base na tabela de Controladoras, seleciona se o 
local é restrito entre as opções Sim e Não. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   1.5 O site verifica se o nome do local informado existe na 

tabela de Locais para a controladora selecionada. 
   1.6 O site atribui ao campo código identificador de local o valor 

do último código mais um, grava os dados no banco de 
dados, se nenhuma mensagem de validação foi emitida e 
retorna ao fluxo principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona o local desejado na lista com base na 

tabela de Locais. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao local selecionado sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona o Local desejado na lista com base 

na tabela de Locais. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao local selecionado, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona o local desejado na lista com base na 

tabela de Locais. 
   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao local selecionado. 
   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
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   4.5 O site verifica se existem Usuários que estejam associados 
a este Local. 

   4.6 O site exclui o local selecionado do cadastro de Locais e 
retorna ao fluxo principal. 

5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 
fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 

fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Local já cadastrado” caso 
encontre o nome do local informado na tabela de Locais 
para a controladora. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 

fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 

fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 

fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 

fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 

fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Locais e retorna ao 

fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Existe(m) Usuário(s) associado(s) 

a Local – Impossível Excluir” caso encontre usuários 
associados ao local informado na tabela de Locais por 
Usuário. 

 
Quadro Apêndice E.1 – Caso de Uso Gerenciar Local 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Local é apresentado na figura 

Apêndice E.1. 

 
Figura Apêndice E.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Local 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Local é apresentado na 
Figura Apêndice E.2. 

 
Figura Apêndice E.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Local 
Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE F – Caso de Uso Gerenciar Equipamento 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Equipamentos, 

necessário para identificar os equipamentos que estarão associados às 

controladoras de acesso de cada empresa e local. 

 

Requisitos Funcionais: RF7 – [Gerenciar Equipamento] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF6 – [Gerenciar Local] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar um equipamento. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Equipamento, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a um equipamento 
e as opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de um novo equipamento: 

descrição do equipamento, endereço físico, tipo, 
seleciona o local numa lista apresentada com base na 
tabela de Locais, seleciona se o equipamento está 
habilitado entre as opções Sim e Não. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   1.5 O site verifica se o endereço físico informado existe na 

tabela de Equipamentos para o local selecionado. 
   1.6 O site atribui ao campo código identificador de equipamento 

o valor do último código mais um, grava os dados no 
banco de dados, se nenhuma mensagem de validação foi 
emitida e retorna ao fluxo principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona o local desejado na lista com base na 

tabela de Locais. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao equipamento selecionado sem permitir que sejam 
alterados. 

3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona o equipamento desejado na lista com 

base na tabela de Equipamentos. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao equipamento selecionado, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 



 

 

78 

   4.2 O operador seleciona o equipamento desejado na lista com 
base na tabela de Equipamentos. 

   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas 
ao equipamento selecionado. 

   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existem Registros de Acesso que estejam 

associados a este equipamento. 
   4.6 O site exclui o equipamento selecionado do cadastro de 

Equipamentos e retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 
retorna ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 

retorna ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Equipamento já cadastrado” caso 
encontre o nome do equipamento informado na tabela de 
Equipamentos para o Local. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 

retorna ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 

retorna ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 

retorna ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 

retorna ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 

retorna ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Equipamentos e 

retorna ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Equipamento possui Registros de 

Acesso – Impossível Excluir” caso encontre registros de 
acesso para o equipamento informado na tabela de 
Registros de Acesso. 

 

Quadro Apêndice F.1 – Caso de Uso Gerenciar Equipamento 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Equipamento é apresentado 

na figura Apêndice F.1. 

 
Figura Apêndice F.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Equipamento 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Equipamento é apresentado 
na Figura Apêndice F.2. 
 

 

Figura Apêndice F.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Equipamento 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE G – Caso de Uso Gerenciar Horários 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Horários, necessário 

para configurar os horários que estarão associados aos usuários de cada empresa. 

 

 
 

RF8 – [Gerenciar Horário] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar um horário. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Horário, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a um horário e as 
opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de um novo horário: 

descrição do horário, horário inicial, horário final, dia da 
semana, seleciona a empresa numa lista apresentada 
com base na tabela de Empresas, seleciona se o horário 
está habilitado entre as opções Sim e Não. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   1.5 O site verifica se uma chave com horário inicial, horário final 

e dia da semana informados existe na tabela de Horários 
para a empresa selecionada. 

   1.6 O site atribui ao campo código identificador de horário o 
valor do último código mais um, grava os dados no banco 
de dados, se nenhuma mensagem de validação foi 
emitida e retorna ao fluxo principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona o horário desejado na lista com base 

na tabela de Horários. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao horário selecionado sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona o horário desejado na lista com base 

na tabela de Horários. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas 

ao horário selecionado, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona o horário desejado na lista com base 

na tabela de Horários. 
   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas 
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ao horário selecionado. 
   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existe usuário que esteja associado a este 

horário. 
   4.6 O site exclui o horário selecionado do cadastro de horário e 

retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 
ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 

ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Horário já cadastrado” caso 
encontre a chave com horário inicial, horário final e dia da 
semana informada na tabela de Horarios para a Empresa. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 

ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 

ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Horários e retorna 

ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Existe(m) Usuário(s) associado(s) 

ao Horário – Impossível Excluir” caso encontre usuários 
associados ao horário informado na tabela de Horários 
por Usuário. 

 
Quadro Apêndice G.1 – Caso de Uso Gerenciar Horário 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Horário é apresentado na 

figura Apêndice G.1. 

 
Figura Apêndice G.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Horário 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Horário é apresentado na 
Figura Apêndice G.2. 
 

 

Figura Apêndice G.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Horário 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE H – Caso de Uso Gerenciar Ocorrências 

 
Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Ocorrências, necessário 

para configurar as ocorrências que estarão associadas aos usuários de cada 

empresa. 

 

Requisitos Funcionais: RF9 – [Gerenciar Ocorrência] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar uma ocorrência. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Ocorrência, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a uma ocorrência e 
as opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de uma nova ocorrência: 

descrição da ocorrência, seleciona a empresa numa lista 
apresentada com base na tabela de Empresas, seleciona 
se a ocorrência está habilitada entre as opções Sim e 
Não, seleciona se a ocorrência é de bloqueio entre as 
opções Sim e Não. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   1.5 O site verifica se a descrição da ocorrência informada 

existe na tabela de Ocorrências para a empresa 
selecionada. 

   1.6 O site atribui ao campo código identificador de ocorrência o 
valor do último código mais um, grava os dados no banco 
de dados, se nenhuma mensagem de validação foi 
emitida e retorna ao fluxo principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona a ocorrência desejada na lista com 

base na tabela de Ocorrências. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

ocorrência selecionada sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona a ocorrência desejada na lista com 

base na tabela de Ocorrências. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

ocorrência selecionada, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona a ocorrência desejada na lista com 
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base na tabela de Ocorrências. 
   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

ocorrência selecionada. 
   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existe usuário que esteja associado a esta 

ocorrência. 
   4.6 O site exclui a ocorrência selecionada do cadastro de 

ocorrências e retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 
retorna ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 

retorna ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Ocorrência já cadastrada” caso 
encontre a descrição de ocorrência informada na tabela 
de Ocorrências para a Empresa. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 

retorna ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 

retorna ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 

retorna ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 

retorna ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 

retorna ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Ocorrências e 

retorna ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Existe(m) Usuário(s) associado(s) 

a Ocorrência – Impossível Excluir” caso encontre 
usuários associados a ocorrência informada na tabela de 
Ocorrência por Usuário. 

 
Quadro Apêndice H.1 – Caso de Uso Gerenciar Ocorrência 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Ocorrência é apresentado na 

figura Apêndice H.1. 

 
Figura Apêndice H.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Ocorrência 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Ocorrência é apresentado na 
Figura Apêndice H.2. 
 

 

Figura Apêndice H.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Ocorrência 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE I – Caso de Uso Gerenciar Credencial 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Gerenciar Credenciais, necessário 

para configurar as credenciais que estarão associadas aos usuários de cada 

empresa. 

 

Requisitos Funcionais: RF10 – [Gerenciar Credencial] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de gerenciar uma credencial. 
Fluxo Principal: O operador clica na opção Credencial, habilitando campos em 

branco para receber as informações relativas a uma credencial e 
as opções de Sub-fluxo: 
1. Inclusão; 
2. Consulta; 
3. Alteração; 
4. Exclusão; 
5. Retornar ao Menu. 

Subfluxos: 1. Inclusão: 
   1.1 O operador clica na opção Inclusão. 
   1.2 O operador informa os dados de uma nova credencial: 

código identificador da credencial, código interno da 
credencial, seleciona a empresa numa lista apresentada 
com base na tabela de Empresas, seleciona se a 
credencial está habilitada entre as opções Sim e Não. 

   1.3 O operador clica no botão Salvar. 
   1.4 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   1.5 O site verifica se o código interno da credencial informada 

existe na tabela de Credenciais para a empresa 
selecionada. 

   1.6 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal.  

2. Consulta 
   2.1 O operador clica na opção Consulta. 
   2.2 O operador seleciona a credencial desejada na lista com 

base na tabela de Credenciais. 
   2.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

credencial selecionada sem permitir que sejam alterados. 
3. Alteração 
   3.1 O operador clica no botão Alteração. 
   3.2 O operador seleciona a credencial desejada na lista com 

base na tabela de Credenciais. 
   3.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 

credencial selecionada, permitindo alterações. 
   3.4 O operador altera os valores dos campos desejados. 
   3.5 O operador clica no botão Salvar. 
   3.6 O site verifica se todos os campos estão preenchidos. 
   3.7 O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 

mensagem de validação foi emitida e retorna ao fluxo 
principal. 

4. Exclusão 
   4.1 O operador clica na opção Exclusão. 
   4.2 O operador seleciona a credencial desejada na lista com 

base na tabela de Credenciais. 
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   4.3 O site preenche os campos com as informações relativas a 
credencial selecionada. 

   4.4 O operador clica no botão Excluir. 
   4.5 O site verifica se existe usuário que esteja associado a esta 

credencial. 
   4.6 O site exclui a credencial selecionada do cadastro de 

credenciais e retorna ao fluxo principal. 
5. Retornar ao Menu 
   5.1 O operador clica na opção Retornar ao Menu. 
   5.2 O site fecha os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
Tratamento de Exceções: 1.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 

1.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 
retorna ao fluxo principal. 

1.3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
1.3.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 

retorna ao fluxo principal sem salvar os dados. 
1.4.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

1.5.1 O site emite mensagem “Credencial já cadastrada” caso 
encontre o código interno informado na tabela de 
Credenciais para a Empresa. 

2.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 

retorna ao fluxo principal. 
3.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 

retorna ao fluxo principal. 
3.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 

retorna ao fluxo principal. 
3.5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.5.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 

retorna ao fluxo principal. 
3.6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos” caso um dos campos não tenha sido 
preenchido. 

4.2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 

retorna ao fluxo principal. 
4.4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.4.2 O site limpa os campos de cadastro de Credenciais e 

retorna ao fluxo principal. 
4.5.1 O site emite mensagem “Existe(m) Usuário(s) associado(s) 

a Credencial – Impossível Excluir” caso encontre usuários 
associados a credencial informada na tabela de 
Credenciais por Usuário. 

 
Quadro Apêndice I.1 – Caso de Uso Gerenciar Credencial 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Gerenciar Credencial é apresentado na 

figura Apêndice I.1. 

 
Figura Apêndice I.1 – Diagrama de Atividade – Gerenciar Credencial 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Gerenciar Credencial é apresentado na 
Figura Apêndice I.2. 
 

 

Figura Apêndice I.2 – Diagrama de Seqüência Gerenciar Credencial 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE J – Caso de Uso Atribuir Horário ao Usuário 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Atribuir Horário ao Usuário, 

necessário para vincular uma faixa de horário que estará associada ao usuário num 

determinado período de vigência. 

 

Requisitos Funcionais: RF13 – [Atribuir Horário a Usuário] 
RF11 – [Gerenciar Usuário] 
RF8 – [Gerenciar Horário] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de atribuir horário a um usuário. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Atribuir Horário. 

2. O operador seleciona o usuário desejado na lista com base na 
tabela de Usuários. 

3. O site mostra os campos Nome, Tipo de Usuário, Motivo de 
Acesso, CPF, Identidade, Placa de Veículo e Imagem se 
houverem do cadastro do usuário selecionado. 

4. O site habilita campos em branco para receber as informações 
de código do horário, data inicial e data final 

5. O operador informa um código de horário, data inicial e 
opcionalmente data final e clica no botão Salvar. 

6. O site verifica se os campos obrigatórios código de horário e 
data inicial foram preenchidos. 

7. O site verifica se o código de horário existe na tabela de 
Horários. 

8. O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao menu de 
opções do sistema. 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2  O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
5.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos”, caso um dos campos código horário ou data 
inicial não tenha sido preenchido. 

7.1 O site emite mensagem “Horário não cadastrado”, caso o 
código do horário informado não exista na tabela de 
Horários. 

 
Quadro Apêndice J.1 – Caso de Uso Atribuir Horário a Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Atribuir Horário ao Usuário é 

apresentado na figura Apêndice J.1. 

 
Figura Apêndice J.1 – Diagrama de Atividade – Atribuir Horário ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Atribuir Horário ao Usuário é 
apresentado na Figura Apêndice J.2. 
 

 

Figura Apêndice J.2 – Diagrama de Seqüência Atribuir Horário ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE K – Caso de Uso Atribuir Local ao Usuário 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Atribuir Local ao Usuário, 

necessário para vincular um local que estará associado ao usuário num determinado 

período de vigência. 

 

Requisitos Funcionais: RF14 – [Atribuir Local a Usuário] 
RF11 – [Gerenciar Usuário] 
RF6 – [Gerenciar Local] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de atribuir local a um usuário. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Atribuir Local. 

2. O operador seleciona o usuário desejado na lista com base na 
tabela de Usuários. 

3. O site mostra os campos Nome, Tipo de Usuário, Motivo de 
Acesso, CPF, Identidade, Placa de Veículo e Imagem se 
houverem do cadastro do usuário selecionado. 

4. O site habilita campos em branco para receber as informações 
de código do local, código da controladora, data inicial e data 
final 

5. O operador informa um código de local, codigo de 
controladora, data inicial e opcionalmente data final e clica no 
botão Salvar. 

6. O site verifica se os campos obrigatórios código de local, 
código de controladora e data inicial foram preenchidos. 

7. O site verifica se o código de local e controladora existe na 
tabela de Locais. 

8. O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao menu de 
opções do sistema. 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 
opções do sistema. 
5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
5.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos”, caso um dos campos código local, código 
controladora ou data inicial não tenha sido preenchido. 

7.1 O site emite mensagem “Local não cadastrado”, caso o 
código do local e código da controladora informados não 
exista na tabela de Locais. 

 
Quadro Apêndice K.1 – Caso de Uso Atribuir Local a Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Atribuir Local ao Usuário é apresentado 

na figura Apêndice K.1. 

 
Figura Apêndice K.1 – Diagrama de Atividade – Atribuir Local ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Atribuir Local ao Usuário é apresentado 
na Figura Apêndice K.2. 
 

 

Figura Apêndice K.2 – Diagrama de Seqüência Atribuir Local ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE L – Caso de Uso Atribuir Ocorrência ao Usuário 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de Atribuir Ocorrência ao Usuário, 

necessário para vincular uma ocorrência que estará associada ao usuário num 

determinado período de vigência. 

 

Requisitos Funcionais: RF15 – [Atribuir Ocorrência a Usuário] 
RF11 – [Gerenciar Usuário] 
RF9 – [Gerenciar Ocorrência] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de atribuir Ocorrência a um 

usuário. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Atribuir Ocorrência. 

2. O operador seleciona o usuário desejado na lista com base na 
tabela de Usuários. 

3. O site mostra os campos Nome, Tipo de Usuário, Motivo de 
Acesso, CPF, Identidade, Placa de Veículo e Imagem se 
houverem do cadastro do usuário selecionado. 

4. O site habilita campos em branco para receber as informações 
de código da ocorrência, data inicial, data final e observação. 

5. O operador informa um código de ocorrência, data inicial, 
opcionalmente data final e observação e clica no botão Salvar. 

6. O site verifica se os campos obrigatórios código de ocorrência 
e data inicial foram preenchidos. 

7. O site verifica se o código de ocorrência existe na tabela de 
Ocorrências. 

8. O site grava os dados no banco de dados, se nenhuma 
mensagem de validação foi emitida e retorna ao menu de 
opções do sistema. 

Tratamento de Exceções: 2.2 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 
opções do sistema. 
5.1 O operador clica na opção Cancelar. 
5.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
6.1 O site emite mensagem “Campos obrigatórios devem ser 

preenchidos”, caso um dos campos código ocorrência ou 
data inicial não tenha sido preenchido. 

7.1 O site emite mensagem “Ocorrência não cadastrada”, caso o 
código do ocorrência informada não exista na tabela de 
Ocorrências. 

 
Quadro Apêndice L.1 – Caso de Uso Atribuir Ocorrência a Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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O Diagrama de Atividade referente a Atribuir Ocorrência ao Usuário é 

apresentado na figura Apêndice L.1. 

 
Figura Apêndice L.1 – Diagrama de Atividade – Atribuir Ocorrência ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Atribuir Ocorrência ao Usuário é 
apresentado na Figura Apêndice L.2. 
 

 

Apêndice L.2 – Diagrama de Seqüência Atribuir Ocorrência ao Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE M – Caso de Uso Consultar Usuário 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de consultar usuário, necessário para 

fazer consultas ao cadastro de usuários de acordo com uma seleção de campos. 

 
Requisitos Funcionais: RF16 – [Consultar Usuário] 

RF11 – [Gerenciar Usuário] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de consultar um usuário. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Consultar Usuário. 

2. O site habilita campos em branco para receber as informações 
da consulta de usuários. 

3. O operador informa os valores nos campos que deseja efetuar 
a consulta e clica na opção Consultar. 

4. O site mostra os campos do cadastro do usuário de acordo 
com o que foi informado. 

Tratamento de Exceções: 3.1 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 

 
Quadro Apêndice M.1 – Caso de Uso Consultar Usuário 

Fonte: Autor (2008). 

 
O Diagrama de Atividade referente a Consultar Usuário é apresentado na figura 

Apêndice M.1. 

 
Figura Apêndice M.1 – Diagrama de Atividade – Consultar Usuário 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Consultar Usuário é apresentado na 
Figura Apêndice M.2. 
 

 

Figura Apêndice M.2 – Diagrama de Seqüência Consultar Usuário 

Fonte: Autor (2008). 



 

 

104 

APÊNDICE N – Caso de Uso Emitir Relatório de Usuários 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de emitir relatório de usuários, 

necessário para listar dados do cadastro de usuários de acordo com uma seleção de 

campos. 

Requisitos Funcionais: RF17 – [Emitir Relatório de Usuários] 
RF11 – [Gerenciar Usuário] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de emitir relatório de usuários. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Emitir Relatório de Usuários. 

2. O site habilita campos em branco para receber as informações 
do relatório de usuários. 

3. O operador informa os valores nos campos que deseja para 
selecionar o relatório e clica na opção Imprimir. 

4. O site imprime um relatório com os campos do cadastro do 
usuário de acordo com o que foi selecionado. 

Tratamento de Exceções: 3.2 O operador clica na opção Cancelar. 
3.2 O site limpa os campos do cadastro e retorna ao menu de 

opções do sistema. 
 

Quadro Apêndice N.1 – Caso de Uso Emitir Relatório de Usuários 

Fonte: Autor (2008). 

 

O Diagrama de Atividade referente a Emitir Relatório de Usuários é apresentado na 

figura Apêndice N.1. 

 
Figura Apêndice N.1 – Diagrama de Atividade – Emitir Relatório de Usuários 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Emitir Relatório de Usuários é 
apresentado na Figura Apêndice N.2. 
 

 

Figura Apêndice N.2 – Diagrama de Seqüência Emitir Relatório de Usuários 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE O – Caso de Uso Enviar Roteiro para Controladoras 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de enviar roteiro para controladoras, 

necessário para enviar a seqüência de setores que um usuário vai seguir para a 

memória das controladoras envolvidas.  

 

Requisitos Funcionais: RF19 – [Enviar Roteiro para Controladoras] 
RF14 – [Atribuir Local a Usuário] 
RF12 – [Atribuir Credencial a Usuário] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site, Programa de Comunicação 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de enviar roteiro para 

controladoras. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Enviar Roteiro para Controladoras. 

2. O operador seleciona a controladora desejada na lista com 
base na tabela de Controladoras. 

3. O site habilita campos em branco para receber as informações 
de credenciais e locais para formar o roteiro. 

4. O operador informa as credenciais para as quais deseja enviar 
roteiro e os locais que farão parte deste roteiro e clica na 
opção Enviar. 

5. O site envia os dados de acordo com estrutura_envia para o 
programa de comunicação que irá enviar para a controladora. 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
5.1 O site emite a mensagem “Comunicação com Problemas” 

caso não consiga enviar os roteiros para o programa de 
comunicação. 

 
Quadro Apêndice O.1 – Caso de Uso Enviar Roteiro para Controladoras 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Atividade referente a Enviar roteiro para controladoras é 

apresentado na figura Apêndice O.1. 

 
Figura Apêndice O.1 – Diagrama de Atividade – Enviar roteiro para controladoras 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Enviar Roteiro para as Controladoras é 
apresentado na Figura Apêndice O.2. 
 

 

Figura Apêndice O.2 – Diagrama de Seqüência Enviar Roteiro para as Controladoras. 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE P – Caso de Uso Receber Dados das Controladoras 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de receber dados das controladoras, 

necessário para gravar no banco de dados os registros de acesso de usuários 

recebidos da memória das controladoras.  

 

Requisitos Funcionais: RF20 – [Receber Dados das Controladoras] 
RF14 – [Atribuir Local a Usuário] 
RF12 – [Atribuir Credencial a Usuário] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site, Programa de Comunicação 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de receber dados das 

controladoras. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Receber Dados das Controladoras. 

2. O operador seleciona a controladora desejada na lista com 
base na tabela de Controladoras. 

3. O site mostra a data e hora da ultima recepção desta 
controladora. 

4. O operador clica na opção Receber. 
5. O site solicita receber os registros a partir da última recepção 
para o programa de comunicação que irá buscar na 
controladora (o programa de comunicação já é responsável 
por gravar cada registro no Banco de Dados). 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
5.1 O site emite a mensagem “Comunicação com Problemas” 

caso não consiga receber os dados do programa de 
comunicação. 

 
Quadro Apêndice P.1 – Caso de Uso Receber Dados das Controladoras 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Atividade referente a Receber Dados das controladoras é 

apresentado na figura Apêndice P.1. 

 
Figura Apêndice P.1 – Diagrama de Atividade – Receber Dados das controladoras 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Receber Dados das Controladoras é 
apresentado na Figura Apêndice P.2. 
 

 

Figura Apêndice P.2 – Diagrama de Seqüência Receber Dados das Controladoras 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE Q – Caso de Uso Consultar Acessos 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de consultar acessos, necessário 

para fazer consultas aos registros de acessos dos usuários de acordo com uma 

seleção de campos. 

 

Requisitos Funcionais: RF21 – [Consultar Acessos] 
RF12 – [Atribuir Credencial a Usuário] 
RF7 – [Gerenciar Equipamento] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de consultar acessos. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Consultar Acessos. 

2. O operador seleciona a controladora desejada na lista com 
base na tabela de Controladoras. 

3. O site habilita campos em branco para receber as informações 
da consulta de acessos. 

4. O operador informa os valores nos campos que deseja efetuar 
a consulta e clica na opção Consultar. 

5. O site mostra os campos do registro de acessos de acordo 
com o que foi informado. 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
5.1 O site emite a mensagem “Nenhum Acesso Selecionado” 

caso não encontre nenhum registro de acesso dentro dos 
valores selecionados. 

 
Quadro Apêndice Q.1 – Caso de Uso Consultar Acessos 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Atividade referente a Consultar Acessos é apresentado na 

figura Apêndice Q.1. 

 
Figura Apêndice Q.1 – Diagrama de Atividade – Consultar Acessos 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Consultar Acessos é apresentado na 
Figura Apêndice Q.2. 
 

 

Figura Apêndice Q.2 – Diagrama de Seqüência Consultar Acessos 

Fonte: Autor (2008). 
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APÊNDICE R – Caso de Uso Emitir Relatório de Acessos 

 

Este Caso de Uso descreve o processo de emitir relatório de acessos, 

necessário para listar os registros de acessos dos usuários de acordo com uma 

seleção de campos. 

 

Requisitos Funcionais: RF22 – [Emitir Relatório de Acessos] 
RF12 – [Atribuir Credencial a Usuário] 
RF7 – [Gerenciar Equipamento] 
RF5 – [Gerenciar Controladora] 
RF2 – [Gerenciar Empresa] 

Requisitos Não Funcionais: RNF1 – [Controlar Permissões ao Sistema] 
RNF2 – [Utilizar Banco de Dados] 
RNF3 – [Acesso via Web] 
RNF4 – [Botões de Acesso] 

Atores: Operador, Site 
Pré-condições: Ser um operador com permissão de Emitir Relatório de Acessos. 
Fluxo Principal: 1. O operador clica na opção Emitir Relatório de Acessos. 

2. O operador seleciona a controladora desejada na lista com 
base na tabela de Controladoras. 

3. O site habilita campos em branco para receber as informações 
do relatório de acessos. 

4. O operador informa os valores nos campos que deseja 
selecionar o relatório e clica na opção Imprimir. 

5. O site gera um relatório com os campos do registro de acessos 
de acordo com o que foi selecionado. 

Tratamento de Exceções: 2.1 O operador clica na opção Cancelar. 
2.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
4.1 O operador clica na opção Cancelar. 
4.2 O site retorna ao menu de opções do sistema. 
5.1 O site emite a mensagem “Nenhum Acesso Selecionado” 

caso não encontre nenhum registro de acesso dentro dos 
valores selecionados. 

 
Quadro Apêndice R.1 – Caso de Uso Emitir Relatório de Acessos 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Atividade referente a Emitir Relatório de Acessos é 

apresentado na figura Apêndice R.1. 

 
Figura Apêndice R.1 – Diagrama de Atividade – Emitir Relatório de Acessos 

Fonte: Autor (2008). 
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 O Diagrama de Seqüência referente a Emitir Relatório de Acessos é 
apresentado na Figura Apêndice R.2. 
 

 

Figura Apêndice R.2 – Diagrama de Seqüência Emitir Relatório de Acessos 

Fonte: Autor (2008). 

 


