UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

JOÃO ANTONIO DIAS TONET

SISTEMA DE CAPTURA DE NÃO CONFORMIDADES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
2014

JOÃO ANTONIO DIAS TONET

SISTEMA DE CAPTURA DE NÃO CONFORMIDADES

Proposta de trabalho de conclusão de curso
apresentada

como

requisito

parcial

a

obtenção do título de Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento

de

Sistemas,

pela

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
– Câmpus Cornélio Procópio.

Orientador: Francisco Pereira Junior

CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
2014

TERMO DE APROVAÇÃO

Sistema de Captura de Não Conformidades
por
João Antonio Dias Tonet

Este trabalho foi apresentado em 14 de fevereiro de 2014 às 15:30h, como
requisito parcial a obtenção do grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Cornélio
Procópio. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos
professores abaixo assinados. Após a deliberação, a Banca Examinadora
considerou o trabalho como aprovado.

_____________________________________________

Francisco Pereira Junior
Orientador

_____________________________________________

Alessandro Botelho Bovo
Membro da Banca Examinadora

_____________________________________________

Henrique Yoshikazu Shishido
Membro da Banca Examinadora

Dedico este trabalho à toda minha família, em especial aos meus pais Fábio e
Simone e meu irmão Gustavo. Eles sempre estiveram do meu lado me apoiando da
melhor maneira possível e merecem o meu melhor.

A minha namorada Karine, que me incentiva não desistir dos meus objetivos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer à Deus que me deu forças todos os dias
durante esses 3 anos e 2 meses, me dando motivação para seguir em frente sem
medo e não desistir de trilhar o meu caminho.
A toda minha família, que acredita em mim e me fornece todo apoio possível
para alcançar meus sonhos. Momentos de amor, carinho, diversão, broncas e tudo
mais, senti muita a falta de vocês e quero que saibam que sempre poderão contar
comigo.
Em especial, também quero agradecer à todos amigos que fiz na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e na cidade de Cornélio Procópio, foi
um longo período e com certeza a convivência com vocês tornou cada dia mais
divertido. Não é porque agora os caminhos vão ser outros que as coisas vão mudar,
no mundo em que vivemos é raro encontrar amizades verdadeiras.
Por fim, e não menos importante, agradecer aos professores, principalmente
ao meu orientador Francisco Pereira Junior, pela dedicação e apoio para o
desenvolvimento deste projeto. Foram meses de trabalho e tive à quem recorrer
quando precisei sanar minhas dúvidas.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - BUEIRO EM ESTADO PRECÁRIO ....................................................... 12
FIGURA 2 - RUAS ESBURACADAS ......................................................................... 13
FIGURA 3 - LARVA NA COMIDA DO R.U DA UTFPR-CP ....................................... 13
FIGURA 4 - FIOS DE CABELO NA COMIDA............................................................ 14
FIGURA 5 - CICLO DE VIDA SCRUM. ..................................................................... 17
FIGURA 6 – SPLASHSCREENACTIVITY. ................................................................ 29
FIGURA 7 – TELA DE LOGIN. .................................................................................. 29
FIGURA 8 – TELA PRINCIPAL DO APLICATIVO, TIMELINE. ................................. 31
FIGURA 9 – MENU DE FUNÇÕES DO APLICATIVO. ............................................. 31
FIGURA 10 – TELA DE POSTAGEM. ....................................................................... 32
FIGURA 11 – FUNCIONALIDADES DA TELA DE POSTAGEM. .............................. 33
FIGURA 12 – TELA DE POSTAGEM COM INFORMAÇÕES. .................................. 33
FIGURA 13 – MENSAGEM INFORMATIVA AO USUÁRIO. ..................................... 35
FIGURA 14 – TELA DO APLICATIVO AO CONECTAR SEM INTERNET. ............... 35
FIGURA 15 – DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO, MODELAGEM DO
BANCO DE DADOS UTILIZADO NO SERVIDOR. ................................................... 36
FIGURA 16 - DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO, MODELAGEM DO
BANCO DE DADOS UTILIZADO NO APLICATIVO. ................................................. 37
FIGURA 17 – DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL. ........................................... 37
FIGURA 18 – DIAGRAMA DE ATIVIDADES GERAL. .............................................. 38
FIGURA 19 – FLUXO GERAL DO SISTEMA. ........................................................... 39
FIGURA 20 – PROTÓTIPOS DE TELA. ................................................................... 42
FIGURA 21 – PROTÓTIPO DE LAYOUT A SER UTILIZADO. ................................. 43
FIGURA 22 – PROTÓTIPO DE SISTEMA DESKTOP PARA GESTÃO DE
OCORRÊNCIAS........................................................................................................ 44

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - CRONOGRAMA PREVISTO ................................................................. 20
TABELA 2 - DETALHAMENTO SPRINT 1. ............................................................... 22
TABELA 3 - DETALHAMENTO SPRINT 2. ............................................................... 23
TABELA 4 - DETALHAMENTO SPRINT 3. ............................................................... 25
TABELA 5 - DETALHAMENTO SPRINT 4. ............................................................... 26
TABELA 6 - DETALHAMENTO SPRINT 5. ............................................................... 28

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 10
2. PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA ............................................................ 12
2.1 UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ............................................................................. 12
2.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................... 14
2.3 OBJETIVOS ..................................................................................................... 15
2.3.1 OBJETIVOS GERAIS ................................................................................ 15
2.3.2 OBJETICOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 15
2.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO .................................................... 16
3. DESENVOLVIMENTO .......................................................................................... 19
SPRINT 1 (31/08 À 23/09) ..................................................................................... 21
SPRINT 2 (24/09 À 04/10) ..................................................................................... 22
SPRINT 3 (11/10 À 25/10) ..................................................................................... 24
SPRINT 4 (30/10 À 29/11) ..................................................................................... 25
SPRINT 5 (01/12 À 20/01) ..................................................................................... 26
4. APLICATIVO ......................................................................................................... 29
4.1 APLICATIVO (RAPIDDNC) .............................................................................. 29
4.2 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO ................................................ 36
4.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO ...................................................................... 37
4.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES .......................................................................... 38
4.5 FLUXO GERAL ................................................................................................ 39
4.6 TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS .............................................................. 40
4.7 PROTÓTIPOS DE TELA .................................................................................. 42
4.7.1 PROTÓTIPO SISTEMA DESKTOP ........................................................... 44
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 49
6.1 CONCLUSÃO .................................................................................................. 49
6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS .................................................................. 49
6.3 PLANOS FUTUROS ........................................................................................ 50
APÊNDICE A - PROPOSTA

52

LISTA DE SIGLAS

ADT

Android Development Tools

API

Application Programming Interface

CRUD

Create, Read, Update, Delete

DER

Diagrama Entidade Relacionamento

IDE

Integrated Development Environment

SDK

Software Development Kit

SOAP

Simple Object Access Protocol

SQL

Structured Query Language

XML

eXtensible Markup Language

URL

Uniform Resource Locator)

UI

User Interface

JPG

Joint Photographic Experts Group

UTFPR-CP Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Cornélio
Procópio

1. INTRODUÇÃO
Nos tempos atuais, os mecanismos disponibilizados pelas entidades aos
usuários para o protesto do descontentamento de serviços devido a não
conformidades ou defeitos são conhecidos atualmente como serviços de
atendimento ao consumidor (SAC). Estes serviços são acessíveis via telefone, batepapo on-line ou contato direto com um representante.
Todavia, a dificuldade de acesso a quem realmente é o responsável pelo
tratamento dessas reclamações e/ou a burocracia para efetuá-las é uma das mais
frequentes queixas dos consumidores. Esses entraves retardam a solução do
problema e deixam os consumidores ainda mais insatisfeitos.
Devido a esta situação, vem surgindo novos mecanismos que disponibilizam
formas coletivas de reclamação sobre não conformidades ou defeitos em
determinados produtos e serviços. O site ReclameAqui1, por exemplo, centraliza e
intermedia ocorrências apontadas por usuários referentes a determinadas empresas,
promovendo agilidade no processo e um rápido acesso as informações de qualidade
sobre essas empresas.
Com a divulgação dessas informações em sites como o ReclameAqui1 ou
mesmo em redes sociais, causarão um impacto maior, fazendo com que as
empresas preocupadas com sua imagem tentem resolver o quanto antes os
problemas, para manter uma boa reputação no mercado.
Situações cotidianas como ruas esburacadas, bueiros entupidos, falta de
iluminação pública, mato, depredações e pichações são fortes candidatas ao
descontentamento da população. Porém, dificilmente é procurado identificar qual o
órgão competente pela manutenção do lugar, para que então possa entrar em
contato e informar as não conformidades, exigindo as devidas melhorias.
Diante desse contexto foi proposto o desenvolvimento do projeto RapidDNC um sistema móvel, também chamado aplicativo móvel, que visa simplificar o
processo de coleta de informações para que o usuário possa efetuar uma
ocorrência.
O foco do RapidDNC não é somente para usuários, mas também para
entidades que podem ter grande interesse nos dados coletados pelo aplicativo. Com
1

http://www.reclameaqui.com.br
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esses dados em mãos, as entidades podem melhorar o gerenciamento das
reclamações e consequentemente ampliar o controle de qualidade sobre seus
produtos ou serviços, podendo até mesmo estabelecer a integração desses dados
com seus próprios sistemas.
Além desta seção de introdução, o respectivo trabalho está divido em outras 5
seções. Na seção 2 é feita a contextualização dos problemas que o aplicativo busca
capturar, com a descrição de alguns casos. Na seção 3 é descrito todo o processo
de desenvolvimento do aplicativo, pautado na metodologia adotada. A seção 4 faz
uma explicação do uso e funcionamento do aplicativo de maneira específica,
envolvendo os termos técnicos. Na seção 5 estão as considerações finais sobre o
projeto e por fim, a seção 6 aponta as referências de apoio para o desenvolvimento
do projeto.
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2. PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA

Esta seção busca contextualizar o cenário de utilização do aplicativo
desenvolvido, descrevendo tipos de situações onde o software foca sua atuação.

2.1 UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
Esta seção apresenta algumas imagens e vídeos de situações onde o
aplicativo potencialmente tem grande utilidade:

Ruas precárias

Quando em trânsito ou mesmo caminhando pela rua, o usuário pode se
deparar com algum problema e/ou não conformidade do tipo:

Figura 1 - Bueiro em estado precário
Fonte: http://lintomass.files.wordpress.com/2010/02/rua.jpg
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Figura 2 - Ruas esburacadas
Fonte: http://www.tribunademinas.com.br/polopoly_fs/1.1108367.1339703777
!/image/1839062112.jpg

Com o aparelho celular em mãos, rapidamente pode-se fotografar a
ocorrência e via GPS capturar as coordenadas para efetuar sua reclamação. Em
poucos minutos o usuário já terá boa parte das informações para registrar sua
queixa, algo que se fosse deixado para ser feito posteriormente, ao chegar em casa,
por exemplo, provavelmente não aconteceria.
Higiene dos alimentos
Muitas vezes quando estamos em algum restaurante ou lanchonete ficamos
com dúvida referente a higiene no preparo dos alimentos que iremos consumir. Caso
encontre alguma irregularidade na higienização dos mesmos, similares as citadas
abaixo:

Figura 3 - Larva na comida do R.U da UTFPR-CP
Fonte: Adaptado de http://www.youtube.com/watch?v=wpNGKuYfMJc
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Figura 4 - Fios de cabelo na comida
Fonte: http://comerbemslz.files.wordpress.com/2011/12/fio-de-cabelo_comida4.jpg

Raramente o usuário irá procurar o órgão responsável pela fiscalização para
denunciar o ocorrido. Ele geralmente irá fazer uma reclamação no local diretamente
com o dono, gerente ou outro funcionário responsável pelo estabelecimento no
momento e o problema se encerra por ali mesmo.
Através do aplicativo, rapidamente poderia ser tirada uma foto ou gravado um
vídeo da irregularidade e ter os dados necessários para efetuar a denúncia do
problema.
Após registrada localmente a não conformidade, o usuário pode efetivar o
envio da ocorrência, selecionando a categoria em que o problema se enquadrada.
Se já estiver conectado à Internet, pode no momento imediato concluir a operação,
caso contrário, pode aguardar até que encontre um ponto de conexão.

2.2 JUSTIFICATIVA

Desenvolver uma ferramenta para registrar não conformidade em situações
cotidianas que seja de fácil acesso, desburocratizada, eficiente e quando possível,
acompanhar tratamento da não conformidade.
De modo geral, para efetuar uma reclamação de algum problema é preciso
passar por todo um processo muito burocrático. Tendo isso em vista, foi proposto o
desenvolvimento de um aplicativo móvel que visa simplificar a operação de coleta e
difusão dessa ocorrência.
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2.3 OBJETIVOS
O objetivo proposto é gerar um produto que atenda com mais vigor aos
usuários que identifiquem alguma não conformidade, buscando atingir um número
maior de pessoas que se mostram insatisfeitos com certa situação e promover a
difusão dessas informações em escala maior, para então se fazerem ouvidos pelas
entidades responsáveis.

2.3.1 OBJETIVOS GERAIS

Desenvolver um aplicativo para plataforma móvel, Android, que permita ao
usuário informar ocorrências de não conformidades de modo prático e rápido, no
momento em que é identificado o problema.
Desenvolver um aplicativo para simplificar o levantamento dos dados
necessários para efetuar a denúncia de não conformidades de um segmento.
Consequentemente disponibilizar um mecanismo que promova velocidade e
qualidade nas ações corretivas que serão promovidas com a integração à sistemas
responsáveis pelo gerenciamento e análise das ocorrências informadas.
2.3.2 OBJETICOS ESPECÍFICOS

Visando

atingir

o

objetivo

proposto

pelo

projeto

foi

necessário

a

implementação de um aplicativo para plataforma Android junto ao WebService que
executa a comunicação com o servidor. As atividades específicas de ambos são:
●

Criar estrutura de layout do aplicativo, incluindo Timeline para exibir os

●

Manipular câmera na plataforma Android, para documentar as postagens.

posts.
● Implementar WebService, para prover a comunicação entre sistema e
aplicativo Android.
●

Realizar upload de imagens.

●

Definir arquivos de integração com sistema externo.
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●

Promover atualização da Timeline.

●

Modelar e implementar o banco de dados.

●

Implementar regra para controle de ranking de postagens.

● Construir um protótipo de sistema desktop para demonstrar a integração
com o aplicativo.
●

Gerenciar login.

●

Verificar conexão com a Internet.

●

Integrar postagens com Facebook e Twitter.

●

Gravar dados na memória interna do aparelho.

Os objetivos específicos focam em desenvolver um aplicativo funcional,
buscando criar um ambiente de interação simples e eficiente, de modo a permitir que
o usuário possa rapidamente informar uma ocorrência.
A estrutura do produto final irá conter na tela inicial as opções de realizar login
e fazer um breve cadastro, caso o usuário não possua. Uma vez que seja feito login,
a conta é vinculada ao aparelho e permanece ativa até que se efetue um logoff. Para
que seja concretizada a operação de login, ocorre primeiramente a verificação de
conexão com a Internet, que se não operante, exibe uma mensagem ao usuário,
informando a impossibilidade de efetuar imediatamente a postagem de uma
ocorrência, conforme explicado com maiores detalhes na seção 4.1.

2.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A metodologia de desenvolvimento adotada para um projeto é de grande
importância por ser responsável pela elaboração das práticas que irão conduzir e
fundamentar as atividades para a sua conclusão. O processo de desenvolvimento de
software escolhido deve ser bem definido e estruturado entre todos os membros
envolvidos, pois detalha com maior riqueza as atividades especificas em cada fase,
com a finalidade de garantir a integridade e qualidade do produto final.
Desta forma foi determinado a utilização do Scrum para gerenciar o
desenvolvimento do RapidDNC. Scrum é um método de desenvolvimento ágil,
iterativo e incremental, definido por apresentar características compreensíveis e de
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rápida adaptação à mudanças e permitir a visualização das funcionalidades através
dos incrementos de produtos (artefatos) gerados frequentemente.
O Scrum é baseado no controle de processo empírico, ou seja, no que é
conhecido pela experiência, buscando prever os riscos através da transparência
proporcionada pelos artefatos gerados (SUTHERLAND, SCHWABER, 2013). Para
melhor compreensão da metodologia, vamos nos apoiar na seguinte imagem:

Figura 5 - Ciclo de vida Scrum.
Fonte: Adaptado de http://www.capgemini.com/sites/default/files/technologylog/files/2011/05/ Grafx-Scrum-Sprint.png

O Product Owner ou dono do produto apresenta as funcionalidades
desejadas na fase conhecida como Vision, sendo ele o único responsável por essa
função, tendo que evidenciar claramente o entendimento e prioridade dos itens.
A partir disto é originado o Product Backlog, que é tem como base as
funcionalidades elencadas pelo Product Owner, fazendo assim com que o Team ou
equipe de desenvolvimento, junto ao Scrum Master (responsável pela organização
dos

desenvolvedores),

definam

através

de

uma

reunião

quais

dessas

funcionalidades irão compor à Sprint Backlog, que são as atividades à serem
realizadas na Sprint.
A Sprint é o centro da metodologia Scrum, pode durar de 1 à 4 semanas, com
reuniões diárias entre a equipe de desenvolvimento para discutirem sobre as
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atividades em andamento e como estão sendo feitas. Este ciclo resulta em um
incremento de produto “pronto” (Product Increment), que recebe este nome por
geralmente ser a entrega de um artefato de irá compor o produto final.
Após o fim da Sprint é realizada a Sprint Review Retrospective, reunião onde
os membros da equipe debatem o que foi implementado na iteração, que também
pode ser seguida pela Sprint Planning, outra reunião para definir o que será feito na
próxima Sprint.
Como o desenvolvimento do projeto RapidDNC é realizado por somente um
desenvolvedor, não havendo um equipe, foi adotado documentar tudo o que foi
produzido nos dias de desenvolvimento como forma de Daily Scrum, mantendo
assim um histórico evolutivo do projeto. A reunião ao final da Sprint será realizada
junto ao orientador, para debater sobre o que foi feito até o momento e planejar a
próxima Sprint.
Para estudo de caso, visando atingir um produto que se mostre capaz de
cumprir o proposto, este processo será aplicado em um produto voltado a coleta das
não conformidades da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus
Cornélio Procópio (UTFPR-CP). O sistema terá suas características ambientadas de
acordo com este segmento, assim então, tornando o produto final melhor definido e
compreensível pelos usuários.
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3. DESENVOLVIMENTO

Nesta seção serão apresentados os meios utilizados para alcançar os
objetivos do projeto, tendo como base os princípios do Scrum e pautado no
cronograma proposto:
Início

Dias

Data Inicial

Data Final

SPRINT 1

30

26/08/2013

24/09/2013

Planejamento

10

26/08/2013

04/09/2013

Análise

7

05/09/2013

11/09/2013

Implementação e Teste

11

12/09/2013

22/09/2013

Planejamento próxima Sprint

2

23/09/2013

24/09/2013

SPRINT 2

30

25/09/2013

24/10/2013

Análise

3

25/09/2013

27/09/2013

Implementação e Teste

25

28/09/2013

22/10/2013

Planejamento próxima Sprint

2

23/10/2013

24/10/2013

SPRINT 3

30

25/10/2013

23/11/2013

Análise

7

25/10/2013

31/10/2013

Implementação e Teste

21

01/11/2013

21/11/2013

Planejamento próxima Sprint

2

22/11/2013

23/11/2013

SPRINT 4

30

24/11/2013

23/12/2013

Análise

3

24/11/2013

26/11/2013

Implementação

10

27/11/2013

06/11/2013
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Teste

5

07/12/2013

11/12/2013

Correção

12

12/12/2013

23/12/2013

SPRINT 5

30

24/12/2013

22/01/2013

Planejamento

3

24/11/2013

26/11/2013

Análise

4

27/11/2013

30/11/2013

Implementação e Teste

10

31/12/2013

09/01/2014

Correções

11

10/01/2014

20/01/2014

Validação Final - Conclusão

2

21/01/2014

22/01/2014

Tabela 1 - Cronograma previsto

Todavia, durante a execução dos trabalhos algumas adequações foram
necessárias. As atividades a serem feitas, levantadas na seção 2.3.2 (Objetivos
Específicos), formaram os Products Backlog do projeto, conforme metodologia
adotada, onde nada mais representam do que as funcionalidades desejadas.
Ao fazer um comparativo com o cronograma de previsão é possível
identificar que houveram algumas mudanças, visto que conforme se obtenha
determinado artefato resultante da atividade, é possível ter uma nova visão do
projeto. Desta forma, foi possível reprogramar e obter um melhor rendimento em
relação ao tempo x relevância das funcionalidades.
De modo geral, foi buscado a correlação entre o artefato desenvolvido e as
atividades com maior vínculo, sendo possível promover uma visão mais concreta do
sistema. As atividades de maior complexidade foram deixadas como tarefas futuras,
sendo analisadas novamente em um posterior momento da mesma ou próxima
Sprint.
A seguir é apresentada a base histórica da execução das atividades de cada
Sprint:
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SPRINT 1 (31/08 À 23/09)

Na primeira Sprint foi realizado o planejamento do projeto, onde o foco
definido foi voltado à implementação do fluxo principal do aplicativo, ou seja, a
captura de não conformidades, comunicação com o servidor e divulgação. Foi
necessário incluir um tempo para qualificação, já que o conhecimento sobre as
tecnologias à serem utilizadas era pequeno.
Para se obter este resultado, as primeiras atividades relacionadas estavam
diretamente ligadas ao desenvolvimento dos protótipos de telas no Android,
implementação dos métodos do WebService e a comunicação entre as plataformas.
As atividades foram executadas do seguinte modo:
Data
Inicial

31/08

Data
Final

01/09

Descrição
Duração

10:00

Elaboração das telas referentes ao fluxo principal do
sistema e levantamento da implementação da estrutura
do WebService.

07/09

08/09

12:00

Implementação inicial das telas do aplicativo: Timeline
(página principal), Cadastro de usuário e Login.
Pesquisado por layouts de ListView customizados para
utilizar na Timeline.

11/09

11/09

05:00

Pesquisa sobre implementação de WebService JAXWS.

10:00

Foram realizados testes com os componentes
JAVA/Android Image, BufferedImage e Bitmap. Em
reunião foi definido que o acesso as imagens deveriam
ser através de URL, para promover maior performance,
já que serializar a imagem em banco de dados pode
tornar o processo muito lento.

01:00

REUNIÃO FECHAMENTO DE SPRINT: Devido ao
atraso que houve no cronograma apresentado na
proposta, e visto que alguns itens planejados para as
Sprints 1, 2 e 3 foram adiantados, como por exemplo as
funcionalidades de manipulação de câmera, gravação
de dados no cartão de memória, implementação de
recursos do WebService, protocolo de comunicação
entre WebService e a plataforma Android, foi efetuada

18/09

23/09

19/09

23/09
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uma reorganização entre os itens das Sprints, onde o
objetivo foi a conclusão das atividades referentes ao
fluxo principal, que foram levantadas nas reuniões junto
ao orientador.
Tabela 2 - Detalhamento Sprint 1.

Esta Sprint gerou artefatos importantes, como os protótipos de tela do
aplicativo. A Figura 20 e Figura 21 corresponde à estes artefatos.

SPRINT 2 (24/09 À 04/10)

As

atividades

desta

Sprint

foram

voltadas

à

implementação

das

funcionalidades de postagem das ocorrências, onde foi adotado remover a função
de comentar uma ocorrência, visando evitar discussão entre os usuários, que não é
foco do aplicativo, e sim coletar as não conformidades.

Data
Inicial

24/09

25/09

26/09

Data
Final

24/09

25/09

26/09

Duração

Descrição

06:00

Trabalhado na implementação dos métodos do
WebService, realizado testes de passagem de
parâmetros e leitura de retorno para o aplicativo
Android, definindo a utilização da biblioteca ksoap2.

04:30

Pesquisado sobre o componente AsyncTask da
plataforma Android para implementação do acesso ao
WebService através das Threads de conectividade, já
que o Android não permite que seja feita qualquer
chamada de rede na UI.
Implementado função de login.

04:00

Implementação da funcionalidade de envio de imagem
do Android via WebService. Foi necessário a utilização
de recursos Java para converter a imagem em um array
de bytes e posteriormente String Base64, isto para
realizar o envio.
Implementado método de leitura da imagem recebida
pelo Android no WebService, englobando a serialização
da imagem em pasta definida no servidor.
Início da pesquisa de como fazer a leitura de imagem
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dentro do aplicativo através de URL.
27/09

28/09

29/09

30/09

02/10

27/09

28/09

29/09

30/09

03/10

02:00

Testes e correções nos métodos de login e gravação de
imagem do WebService.

03:30

Correções dos layouts das telas de Login, Cadastro e
Timeline. Foi realizado o teste de um layout
customizado, estendendo a classe BaseAdapter do
Android, onde foi possível personalizar o ListView
utilizado na Timeline.

01:00

Pesquisado sobre o componente Fragment do Android
para implementação de menus. Foi visto que na própria
ActionBar que compõe o padrão de design do Android
há uma opção para menu.

01:00

Teste inicial das telas de Cadastro, Login e Timeline.
Foram encontrados alguns erros de validação, como
limitação da data e necessidade de hash para a senha,
já que o tráfego dos dados é via Web.

03:00

Feito alterações no WebService: adicionado método
getUsuario() para se obter um usuário, implementada as
regras para validação de Login através de retorno de
hash. Construção da classe de codificação.
Conclusão da funcionalidade de envio de imagens via
WebService, leitura e escrita. Foram testados somente
os métodos, ficando pendente a criação da tela.

04/10

04/10

01:30

REUNIÃO FECHAMENTO DE SPRINT: junto ao
orientador, foram revisadas as atividades realizadas na
Sprint e definidas as próximas atividades à serem feitas.
Foi discutido sobre a funcionalidade de postar vídeos
ser deixada como trabalho futuro, já que durante a
implementação do envio de imagens, foi identificado
possível problemas de desempenho. As integrações
com Facebook e Twitter também, devido à dificuldade
de implementação.Em relação as demais atividades foi
acordado em manter a continuidade no fluxo principal do
aplicativo.

Tabela 3 - Detalhamento Sprint 2.
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SPRINT 3 (11/10 À 25/10)

Devido as alterações ocorridas no cronograma, esta Sprint foi voltada à
realização de testes e correções, no aplicativo e no WebService, e a reformulação
das atividades, já que alguns itens, como por exemplo a definição de arquivos de
integração foram deixados de lado. Como citado na seção 3.2, as próprias
tecnologias utilizadas realizam a leitura e escrita dos arquivos XML utilizados no
WebService. Em relação a futura prototipação de um sistema desktop, também não
foi preciso se preocupar com esta integração, já que a plataforma JAVA permite
acesso ao WebService nativamente a WebServices.
Esta Sprint também foi utilizada para a documentação do sistema.

Data
Inicial

Data
Final

Duração

11/10

11/10

01:30

Validação do método de Login com a utilização de hash,
foi necessário instalar o pacote postgresql-contrib-9.1
para utilizar a extensão pgcrypto.

12/10

12/10

03:00

Otimização do layout da Timeline, foram adicionados
novos layouts para renderização de postagens sem e
com imagens.

15/10

15/10

04:00

Implementado modelo de banco de dados à ser utilizado
no servidor (PostgreSQL) e no Android (SQLite).

02:00

Criação da classe DB para acesso ao banco de dados
SQLite no Android. Implementadas as funções de
INSERT e UPDATE na regra de Login, onde o usuário
logado fica armazenado até que chame a função SAIR.

16/10

16/10

Descrição

20/10

23/10

12:00

Correção nas classes entidades (Usuario e Ocorrencia):
até o presente momento, a maior dificuldade tem sido a
comunicação com o WebService, na passagem de
objetos
construídos,
ocorre
um
erro
de
RuntimeException e finaliza o aplicativo. O problema
ocorreu devido a utilização da biblioteca ksoap2 para
implementação das chamadas de WebService no
Android,
ela
requer
que
objetos complexos
implementem a interface KvmSerializable para serem
transportadas.

25/10

25/10

00:40

REUNIÃO FECHAMENTO DE SPRINT: revisadas as
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atividades
desta
Sprint
e
decidido
focar
no
desenvolvimento da versão 1.0 do aplicativo, para os
devidos testes de funcionalidades.
Tabela 4 - Detalhamento Sprint 3.

SPRINT 4 (30/10 À 29/11)

Na Sprint 4, foi feita uma reavaliação do sistema como um todo, onde foram
identificados vários problemas à serem corrigidos, como o bloqueio da Timeline
quando sincronizadas mais de 3 ocorrências, o tamanho da imagem muito pequeno,
não utilizando a resolução definida pela câmera, revisão das tabelas no banco de
dados, evitando campos desnecessários. Alguns problemas de evento no clique dos
botões (editar, deletar reforçar) de cada ocorrência também foram identificados, em
certos momentos estão referenciando outras ocorrências, o que ocasiona um
problema nas operações de UPDATE e DELETE das mesmas. Segue abaixo o
cronograma de execução das atividades:

Data
Inicial

30/10

Data
Final

31/10

Duração

Descrição

04:00

Realizada análise de possíveis soluções para problemas
de referência nos botões de cada ocorrência. Foi
preciso utilizar os métodos setTag() e getTag() nativos
do Android para informar a qual elemento o botão deve
referenciar, isto dentro da classe OcorrenciaAdapter,
que representa a chamada e organização da Timeline.

03/11

10/11

13:00

Implementação da classe Categoria no Android e
WebService, atentando ao fato de precisar implementar
a interface KvmSerializable para ser sincronizada.
Criação da tabela categoria no banco de dados do
servidor e adicionado relacionamento com a tabela
ocorrências.
Implementação do método de retorno das categorias,
getCategorias(), no WebService.
Implementação do layout da tela de Categorias.

15/11

15/11

02:00

Pesquisado sobre eventos scroll do Android (Pull to
Refresh) para implementação da atualização das
ocorrências da Timeline.
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17/11

17/11

02:00

Foi encontrado um componente chamado PullToRefresh
que implementa um efeito visual na atualização de um
ListView. A Timeline foi alterada para utilização do
mesmo.

19/11

19/11

05:00

Correção das instruções SQL dos métodos do WebService
referente as ocorrências. Para efeito de atualização e
busca das mais antigas, foi necessário implementar um
esquema baseado no último ID da ListView do usuário,
servindo de base para busca das ocorrências a serem
sincronizadas.

20/11

22/11

08:00

Implementação do layout da tela de postagem e chamada
de WebService via ksoap2 para envio da ocorrência.

01:00

Pesquisado como trabalhar com imagens da galeria do
Android. O componente nativo MediaStore disponibiliza os
recursos necessários.

26/11

26/11

27/11

27/11

00:30

Identificado um problema de performance ao carregar a
Timeline quando sincroniza ocorrências com imagens de
alta resolução. Foi alterado o WebService para trabalhar
com a sincronização de 10 em 10 ocorrências.
Adicionado como trabalho futuro o tratamento de imagens
de alta resolução.

28/11

28/11

03:30

Implementado funcionalidade na tela de Cadastro onde o
usuário poderá selecionar uma imagem da galeria para
utilizar no perfil.

00:30

REUNIÃO FECHAMENTO DE SPRINT: foi decido revisar
algumas tarefas, como a integração com redes sociais.
Implementar as funcionalidades do botão SAIR, postagem
utilizando imagem da galeria ou câmera, juntamente a um
esquema de serialização das imagens no servidor,
promovendo acesso via URL.

29/11

29/11

Tabela 5 - Detalhamento Sprint 4.

SPRINT 5 (01/12 À 20/01)

Foi a última e mais longa Sprint do desenvolvimento do RapidDNC, isto por se
tratar da finalização do aplicativo. A dedicação foi dada nas melhorias do aplicativo,
revisão da documentação e escrita da monografia.
Data
Inicial

Data
Final

Duração

Descrição
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01/12

01/12

01:00

Correções da tela de Postagem e WebService para
funcionamento correto do envio, a imagem não estava
sendo enviada devido a algum bug da IDE Eclipse, após
utilizar a função CLEAN no projeto o problema foi
solucionado.

03/12

04/12

04:00

Realizados vários testes de envio de ocorrências, foi
preciso fazer algumas correções no método de retorno
do WebService.

10/12

10/12

03:00

Implementação dos ícones e logo para serem usadas
no aplicativo.

06:30

Modificado método de inserção de ocorrências no
WebService, a função nativa do PostgreSQL, now(),
estava gravando até os milisegundos em que foi
postada a ocorrência. Foi alterado para gravar somente
até os segundos.
Criação de duas pastas no servidor que disponibilizam o
acesso as imagens através de URL, /fotos/ocs e
/fotos/users. Foi preciso modificar os métodos de
inserção de usuário (cadastro) e ocorrência (postagem)
para que retornem o ID que foi inserido, isto para utilizar
o próprio ID como nome do arquivo da imagem de perfil
ou da ocorrência, respectivamente.

00:20

Correção da atividade anterior referente a gravação das
imagens, ocorria um erro de permissão na hora de
gravar a imagem. Após verificar o log do servidor, foi
identificado o problema e corrigido com alteração da
regra de permissão das pastas através do comando
chmod (Linux Ubuntu).

04:00

Pesquisado sobre leitura com de código de barras, foi
visto que é preciso que a câmera do aparelho tenha a
função de autofocus para melhor funcionamento. A
implementação pode ser feita de maneira mais simples
através das classes IntentIntegrator e IntentResult
disponibilizadas no GitHub pelo usuário zxing.

11/12

15/12

18/12

12/12

15/12

20/12

27/12

28/12

05:00

Criação dos novos layouts dentro da pasta layout-land,
conforme padrão do Android para alteração de layout
em modo paisagem de algumas telas do aplicativo
aplicativo. Em algumas telas ocorria bugs no modo
paisagem, como por exemplo, componentes que
ultrapassavam o tamanho máximo da tela ou por falta
de espaço não podiam ser visualizados.

05/01

05/01

04:00

Retomado atividade de integração com redes sociais,
incialmente foi realizado codificação de teste da
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integração com o Facebook através do SDK
disponibilizado por eles. Constatado que era muito
trabalhoso utiliza-lo somente para fazer a publicação de
uma postagem.
Foi encontrado o componente nativo do Android
ShareProvider, que promove nativamente a integração
de alguns recursos, como o compartilhamento, sem ter
que se preocupar com dados pessoais da rede social do
usuário, já que o próprio sistema operacional se
encarrega dessa verificação. É preciso ter o aplicativo
da rede social instalado para funcionamento, o que não
é nenhum problema, já que até o próprio SDK fornecido
pelas empresas necessitam que o aplicativo esteja
instalado para realizar a integração.

07/01

13/01

12/01

15/01

07:00

06:00

Implementação da leitura de código de barras. Foram
realizadas alterações nas telas de Postagem para incluir
o botão da funcionalidade e também exibição para o
usuário.
Documentação do sistema:
- Diagrama Entidade Relacionamento (DER)
- Diagrama de Caso de Uso
- Diagrama de Atividades
- Elaboração imagem representando fluxo geral de
comunicação do sistema
Início escrita da monografia.

16/01

20/01

20:00

Escrita da monografia.
Revisão do aplicativo.

Tabela 6 - Detalhamento Sprint 5.
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4. APLICATIVO

Nesta seção será apresentado com detalhes como é o funcionamento do
aplicativo, sendo primeiramente exposto o uso voltado ao usuário e em seguida a
parte técnica funcional.

4.1 APLICATIVO (RAPIDDNC)

Ao abrir o aplicativo a primeira tela (Figura 6) à ser carregada é referente ao
carregamento dos recursos do aplicativo, onde caso o usuário já esteja logado, será
redirecionado para a tela principal do aplicativo, a Timeline, e caso contrário irá abrir
a tela de login, onde terá a opção de se logar, informando o email e senha nos
respectivos campos e em seguida clicando no botão de Login, como mostrar a
Figura 7. Na tela de Login, também há um botão para abrir a tela de cadastro, onde
o usuário poderá se cadastrar.

Figura 6 – SplashScreenActivity.

Figura 7 – Tela de Login.

29

A Figura 6, é referente à SplashScreenActivity, ela contém um componente de
interface de load chamado ProgressBar, promovendo um feedback ao usuário que o
sistema está carregando seus recursos. Nessa tela são checados os dados do
usuário e do próprio aplicativo na tabela de parâmetros do aplicativo.
Durante o processo de load desta tela, o primeiro procedimento a ser
executado é a verificação do banco de dados do aparelho. Caso não exista, será
criado e, se necessário, realizada atualizações das tabelas. Para tornar modular a
utilização de operações de banco de dados, foi implementado uma classe chamada
DB, que estende a classe nativa SQLiteOpenHelper e promove os recursos
necessários para realização do CRUD através dos métodos getReadableDatabase()
e getWritableDatabase().
Para verificar a conectividade com a Internet foi utilizado o componente
ConnectivityManager nativo do Android. Subsequente ao levantamento destes
dados é possível gerir uma política de uso, de acordo com os recursos do usuário,
mais à frente essas ações serão melhores detalhadas.
Após este processamento, a próxima tela à abrir é a de LoginActivity, onde o
usuário que já possuir cadastro poderá fazer o login normalmente, e os novos
usuários terão acesso ao botão para se cadastrarem.
Caso o usuário efetue login, é realizado uma operação de comunicação com
o WebService para validar os dados. Quando corretos, executará um grupo de
ações no banco de dados do aparelho, onde todos os demais usuários armazenados
terão seu status alterado para 0, que significa deslogado, e somente o seu atual
ficará ativo, status com valor 1. Dados como e-mail e id que foram sincronizados do
servidor também são armazenados para promover melhor performance do aplicativo,
evitando fazer chamadas ao WebService toda vez que necessitar desses dados, e
também para utilização do aplicativo sem acesso à Internet.
Com a validação do login, é aberta a tela principal do aplicativo, a Timeline,
como mostra a Figura 8, que se refere a linha do tempo das ocorrências, onde o
usuário poderá ver todas as ocorrências que já foram postadas de todos os
usuários. Nesta tela o usuário também tem acesso ao menu de opções (Figura 9), o
qual apresenta as funcionalidades do aplicativo, como postagem, filtragem de
ocorrências postadas através das funcionalidades Minhas Ocorrências e Filtrar,
Termos de Uso do aplicativo e Sair, que realiza o logout.
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Figura 9 – Menu de funções do aplicativo.

Figura 8 – Tela principal do aplicativo,
Timeline.

O processo de criação desta tela foi um dos mais complexos, para chegar ao
resultado obtido foi preciso estender o componente BaseAdapter do Android, que é
responsável pela montagem da view correspondente à cada linha do layout em lista
ListView, que foi utilizado para implementação da tela.
O componente reimplementado, OcorrenciaAdapter, faz várias checagens
para ser criado, sendo composto por dois outros layouts, tendo sua utilização para
gerar itens da lista que não possuem imagens e outro para as ocorrências com
imagem. As chamadas ao WebService não podem ser feitas na UI por padrão do
Android, evitando que os componentes travem durante a sincronização. Logo, foi
implementado uma AsyncTask (Thread) para carregar as ocorrências e outra
AsyncTask interna, dentro do OcorrenciaAdapter, para acessar as imagens via URL,
que podem ser do perfil do usuário ou da ocorrência. Ressalto que, caso o usuário
não possua foto no seu perfil, é utilizada uma imagem padrão do sistema.
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Ao receber a lista de ocorrências, o Adapter faz a verificação do atributo
FotoUrl, que é inserido no banco de dados do servidor como “no_picture”, caso não
possua imagem e com “OK” caso contrário. Identificado o tipo da ocorrência já é
possível inflar cada item da lista com o layout correto. Outra verificação feita é a dos
botões de edição e verificação, que são habilitados somente para as ocorrência do
próprio usuário logado.
Postar é a funcionalidade que envolve o fluxo principal do aplicativo, quando o
usuário faz sua chamada através do menu de opções, carrega a PostagemActivity
(Figura 10), tela onde é feita a coleta dos dados para postagem:

Figura 10 – Tela de postagem.

Estando nesta tela, o usuário poderá clicar no campo de descrição e informar
qual é o problema, há uma opção para fazer o compartilhamento da informação em
redes sociais, a qual o usuário pode ou não habilitar. No canto inferior esquerdo há
um botão com o ícone de mais (+), onde existem algumas funcionalidades extras
para a postagem da ocorrência, as quais podem ser vistas na Figura 11.
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Figura 11 – Funcionalidades da tela
de postagem.

Figura 12 – Tela de postagem com informações.

Ao abrir o menu de funcionalidades extras para postagem, o usuário conta
com as opções de inserir uma imagem da galeria, tirar uma foto utilizando a câmera
do smartphone e/ou fazer a leitura do código de barras de um item. De acordo com a
operação escolhida, a tela de postagem será preenchida conforme a Figura 12, onde
uma pré-visualização da imagem inserida é exibida logo abaixo a descrição do
problema e caso tenha código de barras, o mesmo é apresentado abaixo da
imagem. O próximo passo para envio da postagem é clicar no botão próximo,
representado pelas flechas duplas amarelas no canto inferior direito da tela.
A tela de postagem, Figura 12, possui um campo dinâmico de texto para
informar a descrição da ocorrência, ele se redimensiona conforme o expansão do
texto, uma layout de imagem (ImageView), onde é possível ter uma pequena prévisualização da imagem selecionada, o botão com as funcionalidades extras (+), que
contém as opções de tirar uma foto da câmera, selecionar da galeria e informar o
código de barras de um produto. Caso tenha sido marcado a opção de
compartilhamento, ao finalizar a postagem irá abrir um Dialog nativo do componente
ShareProvider, para escolher em qual aplicativo deseja compartilhar a postagem, ou
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seja, o usuário tem a opção de compartilhar a ocorrência que está postando em uma
rede social de sua preferência.
A implementação do menu apresentado na Figura 12, foi feita através da
reescrita do componente GridView, para gerar a estrutura apresentada. O layout foi
inflado em uma Dialog, promovendo a ação com o usuário em forma de diálogo.
Após a coleta das informações, a ocorrência é sincronizada para o servidor,
onde é persistida na tabela ocorrências, e caso tenha imagem, a mesma será
serializada em uma pasta específica dentro do GlassFish, com o seu respectivo id
na extensão .JPG, facilitando assim o acesso via URL. O mesmo processo também
foi aplicado na tela de cadastro de usuário, para gravar a imagem do perfil.
As funcionalidades de Minhas Postagens e Filtrar, tem a base da Timeline,
porém, fazem a filtragem das ocorrências por usuário, período e/ou categorias.
Sincronizando somente as ocorrências do usuário atualmente logado ou de acordo
com o período.
Por fim, é de extrema importância apresentar as regras de login. Existem 4
situações que podem acontecer:


a primeira é onde há conexão com a Internet e ninguém logado, exibindo
então a tela de Login;



a segunda é quando há conexão e já existe um usuário logado no banco
de dados, direcionando diretamente para tela principal (Timeline);



a terceira situação ocorre quando o usuário está logado, mas sem
conexão, emitindo uma mensagem informando sobre a limitação do uso
do aplicativo; e,



a última e quando não há usuário algum logado e nem conexão,
impossibilitando o uso do aplicativo.

De acordo com as regras de login apresentadas, é feito a chamada da
respectiva tela para uso de aplicativo, em caso de não haver conexão com a
Internet, é apresentada a tela da Figura 13 ao usuário, informando que o
funcionamento do aplicativo é limitado devido à falta de conexão. Em seguida, será
aberto a tela principal do aplicativo, mas sem as ocorrências carregadas, conforme
mostra a Figura 14.
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Figura 13 – Mensagem informativa ao
usuário.

Figura 14 – Tela do aplicativo ao
conectar sem internet.

No caso da utilização do sistema sem conexão com a Internet, as ocorrências
são gravadas em uma tabela local de pendências e sincronizadas posteriormente
quando houver uma conexão ativa e o usuário logado for o mesmo. O botão Sair,
incluído no menu de funcionalidades, tem justamente a função de logoff, alterando o
status no banco de dados local para 0, que significa deslogado.
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4.2 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

Os Diagramas de Entidade Relacionamento apresentados tem como objetivo
conceituar a modelagem dos bancos de dados utilizados no servidor e no aplicativo.

Figura 15 – Diagrama Entidade Relacionamento, modelagem do banco de dados utilizado no
servidor.
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Figura 16 - Diagrama Entidade Relacionamento, modelagem do banco de dados utilizado no
aplicativo.

4.3 DIAGRAMA DE CASO DE USO

As informações levantadas para composição do Diagrama de Caso de Uso
representam os requisitos do sistema proposto. Formam a base para o
desenvolvimento das funcionalidades.

Figura 17 – Diagrama de Caso de Uso Geral.
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4.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

O Diagrama de Atividades representa uma visão geral do fluxo das atividades
do aplicativo.

Figura 18 – Diagrama de Atividades Geral.

38

4.5 FLUXO GERAL

A ilustração busca promover com maior abstração a compreensão do
funcionamento geral do sistema, envolvendo servidor, banco de dados, WebService
e aplicativo.

Figura 19 – Fluxo Geral do Sistema.

Conforme representado pela Figura 19, a base do funcionamento começa no
Servidor, o banco de dados PostgreSQL em execução armazena as informações de
usuários e ocorrências, e através do WebService GlassFish implementado, é
possível disponibilizar métodos de transmissão para os dados, tanto para os
dispositivos móveis como PC’s.
No caso dos dispositivos móveis é utilizado também o banco de dados
SQLite, isto devido a necessidade de persistência das informações de usuários e
ocorrências, já que possui utilização limitada quando sem conexão com a Internet.
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4.6 TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS
Para o desenvolvimento do aplicativo foi necessário a utilização das seguintes
tecnologias:


Plataforma Java



IDE Eclipse



Android SDK



SQLite



Soap (ksoap2)



NetBeans



WebService (GlassFish e Apache Tomcat)



XML



PostgreSQL

A Google disponibiliza o Android SDK para o desenvolvimento de softwares
para sua plataforma de mesmo nome. Existem dois modos de utilização: um plugin
para a IDE Eclipse, ou uma ferramenta proprietária da Google que também é
baseada no Eclipse, o ADT Bundle.
Para persistência de dados foi utilizado o banco de dados nativo do Android, o
SQLite. O SQLite possui uma limitação menor por se tratar de um banco de dados
para dispositivos móveis, porém visa maior performance e forneceu todos os
recursos necessários para o desenvolvimento do aplicativo.
O protocolo de comunicação entre o WebService e aplicativo pode ser
implementado com componentes nativos do Android, onde é preciso fazer a leitura e
escrita do XML de envio e recebimento manualmente. Assim, foi adotada a
biblioteca ksoap2, justamente por disponibilizar esses recursos de modo mais
simples, já que ela mesma se encarrega de implementar o XML de transporte dos
objetos que são enviados, e fornece métodos diretos para a leitura dos valores
recebidos, sem precisar se preocupar com a criação de parsers para leitura do XML.
Já o desenvolvimento de WebService é facilitado pela IDE NetBeans, a qual
fornece uma estrutura pronta, tanto em GlassFish quanto em Tomcat, sendo
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necessário somente implementar os métodos específicos. Ambas as tecnologias de
WebService são baseadas em XML, porém, não é necessário se preocupar com a
implementação dos mesmos, já que a própria estrutura se encarrega de gerá-los
automaticamente. O desenvolvimento foi realizado sobre a plataforma GlassFish,
pois disponibiliza uma página para teste para os métodos do WebService, ao
contrário do Apache Tomcat. Porém, como o GlassFish requer maior recurso
computacional para ser executado, caso seja necessário, ao finalizar o
desenvolvimento pode-se portar o WebService para Apache Tomcat facilmente,
apenas recriando o projeto e compilando com a nova versão.
Relativo aos arquivos com estrutura XML não foi necessário fazer nenhuma
implementação ou alteração, já que as tecnologias utilizadas, como por exemplo
WebService e comunicação Soap via Android, se encarregam de gerá-los
automaticamente.
Por questão de afinidade e suficiência a persistência dos dados foi feita no
banco de dados PostgreSQL.
Para o desenvolvimento do aplicativo foram utilizados os seguintes
equipamentos: um notebook; um servidor disponibilizado pela UTFPR-CP; e um
smartphone com o sistema operacional Android. A codificação foi feita no notebook
e testada no aparelho smartphone e emulador disponibilizado pelo Android SDK,
ressaltando que alguns recursos do emulador não tem funcionamento correto devido
a incompatibilidade com o hardware, como por exemplo o uso da câmera. O servidor
foi utilizado para persistência e disponibilização dos dados, onde ficou em execução
o banco de dados PostgreSQL e o WebService, realizando então o fluxo de
comunicação do aplicativo.
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4.7 PROTÓTIPOS DE TELA

Nesta seção são apresentados os protótipos das telas do aplicativo (Figura 20
e Figura 21) a serem desenvolvidas. A atividade foi realizada no início da primeira
Sprint.

Figura 20 – Protótipos de tela.
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Figura 21 – Protótipo de layout a ser utilizado.
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4.7.1 PROTÓTIPO SISTEMA DESKTOP

O protótipo referente a Figura 22, se trata de um sistema para plataforma
desktop (PC’s), onde foi buscado demonstrar a simulação do tratamento das
ocorrências coletadas.
Através do aplicativo é feita a captura das informações com a utilização dos
usuários, que ao postarem uma ocorrência, estão sincronizando a mesma para o
servidor via WebService conforme explicado na seção 4.5.
Essas ocorrências ficam armazenadas no banco de dados do servidor,
portanto, também podem ser acessadas via WebService por um sistema desktop.
Para melhor exemplificação do ambiente, foi desenvolvido um sistema que simula a
gestão da ocorrência, ou seja, após o usuário informa-la, os responsáveis terão de
analisar e verificar qual a melhor solução para o problema.

Figura 22 – Protótipo de sistema desktop para gestão de ocorrências.
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No protótipo implementado, são carregadas as ocorrências na grande da
parte inferior da tela, elas podem ser filtradas de acordo com a categoria e/ou data.
Na grade, o usuário pode
selecionar ocorrências, avaliar e destinar para o setor ou pessoa responsável pela
correção do problema.
O processo é somente para demonstrar melhor o funcionamento do aplicativo,
visando que seu objetivo é a coleta de modo rápido e simples das não
conformidades e que as mesmas podem ser gerenciadas por outros softwares de
gestão.
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5. TRABALHOS RELACIONADOS

Nessa seção apresentaremos sistemas semelhantes e complementares ao
rapidDNC, demonstrando a função principal de cada um, possíveis integrações e
principais diferenças:

Forlogic Tracker
O sistema ForLogic Tracker (http://www.qualiex.com.br/Tracker/) permite
realizar a avaliação e gestão de não conformidades. Apresenta cadastro de
ocorrências, relatórios, estatísticas e análise das causas do problema.
O ForLogic Tracker porém tem sua utilização limitada a plataforma desktop,
os usuários não tem como gerar uma ocorrência através de dispositivos móveis, o
que poderia facilitar a entrada das informações.
Este é um tipo de sistema que poderia ser integrado ao projeto rapidDNC,
onde os usuários com a utilização do aplicativo fariam a captura dos dados e envio
das reclamações efetuadas. O ForLogic Tracker, já alimentado pelo rapidDNC, ficará
encarregado do gerenciamento e correção da não conformidade.

LOCP

O LOCP é um sistema para plataforma móvel desenvolvido para Windows
Mobile com o intuito de facilitar o processo de registro de ocorrências na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Cornélio Procópio. O
sistema auxília na captura de ocorrências, que antes eram feitas de modo manual,
através do preenchimento de uma folha, onde um funcionário encarregado passava
pelas salas da UTFPR-CP, verificando se as aulas estão prosseguindo de acordo
com as normas da instituição e fazendo as devidas anotações. Posteriormente. os
dados coletados são lançados em um sistema de gerenciamento interno da UTFPRCP chamado COCP.
Este sistema apresenta uma grande semelhança com o sistema proposto a
ser desenvolvido, a funcionalidade é justamente a mesma que o rapidDNC busca,
simplificar o processo de captura das informações, com a diferença de que foi
desenvolvido para ser utilizado internamente e com um padrão voltado para
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ocorrências relacionadas aos docentes da UTFPR-CP, não apresentando outras
categorias e nem uso externo.
O sistema tem como barreira a Universidade, pois para sincronização das
ocorrências é preciso se conectar a dois roteadores que foram disponibilizados para
fazer conexão com o servidor, não funcionando fora desse alcance.

COCP

O COCP foi desenvolvido com as tecnologias HTML e PHP direcionado para
uso interno na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Cornélio
Procópio, visando realizar o gerenciamento de ocorrências referentes ao docentes.
Após a entrada das informações é feito todo o tratamento da ocorrência, é
enviado um link via email para o docente, que ao abrir terá a possibilidade de
justificar a ocorrência. Ao se justificar também é enviado um outro email informando
ao responsável.
Este sistema foi mencionado como trabalho relacionado por apresentar a
funcionalidade de integração com um aplicativo móvel, o LOCP. O fluxo de uso dos
dois softwares demonstraram a integração que é desejada pelo rapidDNC: um
sistema fazendo a captura das informações, facilitando o processo, que
anteriormente era iniciado manual e o outro o gerenciando as ocorrências.
O sistema se limita a tratar somente as ocorrências da UTFPR-CP, não
podendo ser direcionado a outros tipos de produtos e serviços, já que foi criado para
atender a este ambiente em específico.

HSEQ Free

O HSEQ Free é uma aplicação para smartphones Android que visa auxilliar e
simplificar o processo de qualidade no segmento de HSE (Health Safety
Environment), que em português significa ambiente de segurança da saúde. Permite
a geração e comunicação de relatórios de análise de segurança do trabalho,
destacando as não conformidades, que podem ser observações de perigo iminente,
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acidentes ou mesmo sugestões de melhoria na qualidade da segurança e bem-estar
no ambiente de trabalho.
O sistema trabalha offline, não fazendo necessário que haja um servidor local
para sincronização dos dados. Provavelmente o seu funcionamento seja desta
forma, por ser necessário entrar em contato com o fabricante do software, caso
queira realizar a integração com outros sistemas de gerenciamento, o que acaba
limitando o aplicativo.

QMSee

O QMSee é uma ferramenta de suporte para elaboração de questionários de
não conformidades na área de saúde, desenvolvida para plataforma Android. O
aplicativo permite gerar os questionários e também armazena as respostas feitas em
campo pelo usuário, para posterior sincronização.
O aplicativo foi criado para ser integrado ao sistema QMSee Expert System,
onde é possível que os responsáveis trabalhem com as informações coletadas,
gerando relatórios para análises de estatísticas e, consequentemente, possibilitando
certificação da qualidade dos mecanismos de saúde e melhorias do mesmo,
baseando-se nas avaliações que feiras pelos usuários.

TEM VOCÊ

O TEM VOCÊ é um aplicativo para plataforma Android, desenvolvido pela
empresa Lato Software Ltda para a TV TEM, emissora de TV afiliada da Rede
Globo. O seu foco é promover maior interação com o telespectador nas regiões de
Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga.
O aplicativo permite aos usuários enviar fotos e vídeos para a equipe da TV
TEM, colaborando então para a elaboração de matérias e reportagens à serem
feitas. Se assemelha ao RapidDNC justamente por promover esse envio de
conteúdo à emissora, a qual será responsável pela análise da informação. A grande
diferença é que os usuários ficam em anonimato e não conseguem verificar as
informações que os outros usuários enviaram, limitando seu uso exclusivamente ao
envio para a equipe da TV TEM.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto levou ao conhecimento de novas
tecnologias e proporcionou um conhecimento enriquecedor, indo além do
aprendizado obtido durante o curso. Proporcionou também, a expansão da visão do
mercado de trabalho, já que pesquisei conhecer mais sobre a utilização destas
tecnologias atualmente.
Desenvolver solitário um projeto de maior porte, sem dúvidas, gera um
amadurecimento pessoal muito grande, pois toda a responsabilidade fica voltada
somente em uma pessoa, e ao fim, pode-se ver como é gratificante concluir com
êxito a tarefa.
Em qualquer área sempre haverá dificuldades, o novo nem sempre é mais
fácil, mas nunca impossível, é preciso saber identificar o que é mais benéfico para o
momento. No mundo tecnológico as mudanças são constantes, então é preciso
saber em quais apostar e buscar se manter sempre a um passo à frente.

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

O desenvolvimento de um aplicativo leva a um novo modo de visão,
dispositivos móveis requer um pensamento diferente do tradicional desenvolvimento
para desktops. Nesses casos, é preciso pensar ainda mais no consumo de recursos,
programação em pilha e integrações para comunicação como WebServices.
A base adquirida durante o curso ajudou muito na questão de orientação a
objetos e banco de dados, porém ao se tratar do desenvolvimento em Android foi um
“novo mundo”. A comunicação com WebService era de total desconhecimento, e os
materiais encontrados quase sempre eram de exemplos mais simples, deixando de
lado funcionalidades importantes, como trabalhar com tipos complexos e
sincronização de mídias.
Um problema que ficou claro é o desenvolvimento sem uma equipe, todas as
atividades ficam apenas sobre uma pessoa e em determinados momentos geram
sobrecarga. Também tive problemas com as ferramentas para desenvolvimento, o
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microcomputador utilizado não suportava executar todos os recursos, como as IDE`s
(NetBeans e Eclipse), o servidor GlassFish e o emulador do Android, juntos. As
ferramentas em si já eram um grande problema, pois é comum ocorrer erros no
Eclipse que ao fechar e abri-lo novamente ou simplesmente dar um clean no projeto
eram solucionados.
De um modo geral, trabalhar com tecnologias das quais não se tem
conhecimento, em um curto período de tempo, foi a maior dificuldade.

6.3 PLANOS FUTUROS

Com a conclusão do RapidDNC é esperado viabilizar o seu uso
primeiramente dentro da UTFPR-CP e posteriormente a criação de s para ser
utilizado em outros Câmpus. Algumas atividades foram deixadas como futuras, como
por exemplo a funcionalidade de postagem de vídeo.
O aperfeiçoamento do aplicativo pode levar a uma nova versão, voltada aos
problemas locais das cidades, conforme mencionado em sua utilização na seção
2.1, onde poderão ser adicionadas novas funcionalidades como a utilização da
localização via GPS e integração direta com serviços de atendimento via telefone ao
usuário. Engatilhar futuros projetos à partir do conhecimento deste aplicativo e
promover a integração com sistemas para a UTFPR-CP ou outras entidades.
Criar um novo módulo que possibilite a instância de diferentes ambientes de
instalação, criando assim, grupos ou domínios específicos cada determinados
grupos de usuários. Também promover a disponibilização destes dados em um
formato aberto, simplificando integrações com outros softwares e permitindo a
manipulação de modo mais simples.
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1. INTRODUÇÃO
Nos tempos atuais, os mecanismos disponibilizados pelas entidades aos
usuários para o protesto do descontentamento de serviços devido a não
conformidades ou defeitos são conhecidos atualmente como serviços de
atendimento ao consumidor (SAC). Estes serviços são acessíveis via telefone, batepapo on-line ou contato direto com um representante.
Todavia, a dificuldade de acesso a quem realmente é o responsável pelo
tratamento dessas reclamações e/ou a burocracia para efetuá-las é uma das mais
frequentes queixas dos consumidores. Esses entraves retardam a solução do
problema e deixam os consumidores ainda mais insatisfeitos.
Devido a esta situação, vem surgindo novos mecanismos que disponibilizam formas
coletivas de reclamação sobre não conformidades ou defeitos de determinados
serviços. O site ReclameAqui 1 , por exemplo, centraliza e intermedia ocorrências
efetuados por usuários referentes a determinadas empresas, promovendo agilidade
no processo e um acesso rápido as informações de qualidade.
Com a divulgação dessas informações sendo feitas em sites como o
ReclameAqui1 ou mesmo em redes sociais, irão causar um impacto maior, fazendo
com que as empresas preocupadas com sua imagem, tentem resolver o quanto
antes os problemas para manter uma boa reputação.
Durante o trânsito, estando de carro ou mesmo caminhando e se encontre em
uma rua toda esburacada, com bueiros em situações precárias, podendo gerar
problemas futuros em tempos de chuva, por exemplo, ou mesmo em algum cenário
semelhante aos contidos na seção 2. Dificilmente, após sair do local, o indivíduo
buscará identificar qual o órgão competente pela manutenção do lugar, para que
então possa entrar em contato e informar as não conformidades, exigindo melhorias.
Ao analisar este contexto, é proposto o desenvolvimento do projeto
RapidDNC. Um sistema móvel que visa simplificar o processo de coleta e das
informações para que o usuário possa efetuar uma ocorrência. Ao acessar a
internet,

será

realizada

a

sincronização

da

ocorrência

com

o

servidor,

proporcionando com que o gerenciamento possa ser feito por um sistema de
controle qualidade, específico para o tratamento de não conformidades.
1

http://www.reclameaqui.com.br

5

O foco do RapidDNC, não é somente para usuários, mas também entidades
que podem ter grande interesse nos dados coletados, a fim de efetuar a ampliação e
gerencia do controle de qualidade, podendo até mesmo estabelecer a integração
com seus sistemas.
Além desta seção de introdução, o respectivo trabalho está divido em outras 7
seções. Na seção 2 será apresentado os casos onde o sistema se mostra de grande
utilidade. No capítulo 3 a justificativa, expondo os motivos para a implementação do
RapidDNC. O capítulo 4 apresenta os objetivos gerais e específicos do projeto. No
capítulo 5 é detalhada a metodologia de desenvolvimento adotada para RapidDNC.
O capítulo 6 contém a descrição dos trabalhos relacionados. No capítulo 7 é relatado
o que é esperado do projeto. Por fim, o capítulo 8 agrega o referencial teórico para
desenvolvimento do projeto.
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2. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
Esta seção apresenta algumas imagens e vídeos de situações onde o
aplicativo potencialmente tem grande utilidade:

Ruas precárias

Quando em trânsito ou mesmo caminhando pela rua, o usuário pode se
deparar com algum problema e/ou não conformidade do tipo:

Figura.1 - Bueiro em estado precário
Fonte: http://lintomass.files.wordpress.com/2010/02/rua.jpg

Figura.2 - Ruas esburacadas
Fonte: http://www.tribunademinas.com.br/polopoly_fs/1.1108367.1339703777!/image/
1839062112.jpg
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Com o aparelho celular em mãos, rapidamente pode-se fotografar a
ocorrência e via GPS capturar as coordenadas para efetuar sua reclamação. Em
poucos minutos o usuário já terá boa parte das informações para registrar sua
queixa, algo que se fosse deixado para ser feito posteriormente, ao chegar em casa,
por exemplo, provavelmente não aconteceria.
Higiene dos alimentos
Muitas vezes quando estamos em algum restaurante ou lanchonete ficamos
com dúvida referente a higiene no preparo dos alimentos que iremos consumir. Caso
encontre alguma irregularidade na higienização dos mesmos, similares as citadas
abaixo:

Figura.3 - Larva na comida do R.U da UTFPR-CP
Fonte: Adaptado de http://www.youtube.com/watch?v=wpNGKuYfMJc

Figura.4 - Fios de cabelo na comida
Fonte: http://comerbemslz.files.wordpress.com/2011/12/fio-de-cabelo_comida4.jpg
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Raramente o usuário irá procurar o órgão responsável pela fiscalização para
denúnciar o ocorrido. Ele geralmente irá fazer uma reclamação no local diretamente
com o dono, gerente ou outro funcionário responsável pelo estabelecimento no
momento e o problema se encerra por ali mesmo.
Através do aplicativo, rapidamente poderia ser tirada uma foto ou gravado um
vídeo da irregularidade e ter os dados necessários para efetuar a denúncia do
problema.
Após registrada localmente a não conformidade, o usuário pode efetivar o
envio da ocorrência, selecionando a categoria em que o problema se enquadrada.
Se já estiver conectado a Internet, pode no momento imediato concluir a operação,
caso contrário, pode aguardar até que encontre um ponto de conexão.
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3. JUSTIFICATIVA
Para efetuar uma reclamação de algum problema em determinado segmento,
de modo geral, é preciso passar por todo um processo burocrático. Tendo isto em
vista, é proposto o desenvolvimento deste projeto visando simplificar esta operação,
juntamente com a coleta das informações necessárias para realização da
ocorrência.
O sistema propõe que as reclamações sejam divulgadas em massa,
promovendo a disponibilização dos dados aos usuários do sistema de modo rápido e
também em redes sociais. Isto, como forma de exercer pressão coletiva sobre os
responsáveis pelo gerenciamento das ocorrências e ter um retorno em tempo ágil.
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4. OBJETIVOS

O objetivo proposto é gerar um produto que atenda com mais vigor aos
usuários que identifiquem alguma não conformidade, buscando atingir um número
maior de pessoas que se mostram insatisfeitos com certa situação e promover a
difusão dessas informações em escala maior, para então se fazerem ouvidos pelas
entidades responsáveis.

4.1 OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver um aplicativo para plataforma móvel, Android, que permita ao
usuário informar ocorrências de não conformidades de modo prático e rápido, no
momento em que identificado o problema.

Desenvolver um aplicativo para simplificar o levantamento dos dados
necessários para efetuar a denúncia de não conformidades de um segmento.
Consequentemente disponibilizar um mecanismo que promova velocidade e
qualidade nas ações corretivas que serão promovidas com a integração à sistemas
responsáveis pelo gerenciamento e análise das ocorrências informadas.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para atingir o objetivo proposto pelo projeto é necessário a implementação de
um aplicativo para plataforma Android junto ao webservice que executa a
comunicação com o servidor. As atividades específicas para a conclusão de ambos
são:
● Criar estrutura de layout do aplicativo, incluindo timeline para exibir os
posts.
● Manipular câmera na plataforma Android, para documentar os posts.
● Implementar webservice, para prover a comunicação entre sistema e
aplicativo Android.
● Realizar upload de imagens e vídeos.
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● Definir arquivos de integração com sistema externo.
● Promover atualização da timeline.
● Modelar e implementar o banco de dados.
● Implementar esquema de ranking de postagens.
● Implementar perfil de usuário.
● Construir um protótipo de sistema desktop para demonstrar a integração
com o aplicativo.
● Gerenciar login.
● Verificar conexão com a internet.
● Integrar posts com Facebook e Twitter.
● Gravar dados na memória interna do aparelho.

Os objetivos específicos focam em desenvolver um aplicativo funcional,
buscando criar um ambiente de interação simples e ágil, de modo a permitir que o
usuário possa rapidamente informar uma ocorrência.
A estrutura do produto final irá conter na tela inicial as opções de realizar login
e fazer um breve cadastro, caso o usuário não possua. Uma vez que seja feito login,
a conta é vinculada ao aparelho e permanece ativa até que ocorra logoff. Para que
seja concretizada a operação de login, ocorre primeiramente a verificação de
conexão com a internet, que se não operante, exibe uma mensagem informando o
usuário e impossibilita a função de postagem de ocorrência do sistema.
Após confirmado o login, o usuário é redirecionado à tela principal do
aplicativo. Esta interface apresenta a timeline onde são visualizadas as últimas
ocorrências, que são filtradas pela data e selecionadas do banco de dados através
da comunicação via webservice, ocorrendo de modo parcial, ou seja, sincroniza um
número menor de ocorrências, cerca de 10, tendo como base que a comunicação
via webservice é lenta, garantindo assim melhor desempenho do aplicativo. A
operação é realizada desta forma devido a inviabilidade de carregar todos os
registros de uma vez, sendo então atualizados conforme o usuário rolar a tela do
aplicativo.
Na tela principal é possível ter acesso a funcionalidade de postar uma
ocorrência, que pode conter foto ou vídeo (limitado em 3 minutos). Há também a
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opção de referenciar um item através do código de barras, o que se torna útil para
empresas que aderirem ao sistema e vincularem seus itens.
O sistema apresentará algumas outras funcionalidades básicas para
promover certa interação entre os usuários, serão formuladas telas para visualização
de perfil, incluindo as postagens feitas por ele.
As telas de regras de uso e categorias tem a finalidade de instruir o usuário à
melhor utilização do aplicativo, proporcionando um conhecimento inicial de uso.
Elas apresentarão as normas estabelecidas que determinam o padrão de postagem
e as respectivas categorias a que se aplicam.
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5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A metodologia de desenvolvimento adotada para um projeto é de grande
importância por ser responsável pela elaboração das práticas que irão conduzir e
fundamentar as atividades para a sua conclusão. O processo de desenvolvimento de
software escolhido deve ser bem definido e estruturado entre todos os membros
envolvidos, pois detalha com maior riqueza as atividades especificas em cada fase,
com a finalidade de garantir a integridade e qualidade do produto final.
Desta forma foi determinado a utilização do Scrum para gerenciar o
desenvolvimento do rapidDNC. Scrum é um método de desenvolvimento ágil,
iterativo e incremental, definido por apresentar características compreensíveis e de
rápida adaptação à mudanças e permitir a visualização das funcionalidades através
dos incrementos de produto “pronto” gerados frequentemente.
O Scrum é baseado no controle de processo empírico, ou seja, no que é
conhecido pela experiência, buscando prever os riscos através da transparência
proporcionada pelos artefatos gerados (SUTHERLAND, SCHWABER, 2013). Para
melhor compreensão da metodologia, vamos nos apoiar na seguinte imagem:

Figura.5 - Ciclo de vida Scrum.
Fonte: Adaptado de http://www.capgemini.com/sites/default/files/technologylog/files/2011/05/ Grafx-Scrum-Sprint.png
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O Product Owner ou dono do produto apresenta as funcionalidades
desejadas na fase conhecida como Vision, sendo ele o único responsável por essa
função, tendo que evidenciar claramente o entendimento e prioridade dos itens.
A partir disto é originado o Product Backlog, que é tem como base as
funcionalidades elencadas pelo Product Owner, fazendo assim com que o Team ou
equipe de desenvolvimento, junto ao Scrum Master (responsável pela organização
dos

desenvolvedores),

definam

através

de

uma

reunião

quais

dessas

funcionalidades irão compor à Sprint Backlog, que são as atividades à serem
realizadas na Sprint.
A Sprint é o centro da metodologia Scrum, pode durar de 1 à 4 semanas, com
reuniões diárias entre a equipe de desenvolvimento para discutirem sobre as
atividades em andamento e como estão sendo feitas. Este ciclo resulta em um
incremento de produto “pronto” (Product Increment), que recebe este nome por
geralmente ser a entrega de um artefato de irá compor o produto final.
Após o fim da Sprint é realizada a Sprint Review Retrospective, reunião onde
os membros da equipe debatem o que foi implementado na iteração, que também
pode ser seguida pela Sprint Planning, outra reunião para definir o que será feito na
próxima Sprint.
Como o desenvolvimento do projeto rapidDNC é realizado por somente um
desenvolvedor, não havendo um equipe, foi adotado documentar tudo o que foi
produzido nos dias de desenvolvimento como forma de Daily Scrum, mantendo
assim um histórico evolutivo do projeto. A reunião ao final da Sprint será realizada
junto ao orientador, para debater sobre o que foi feito até o momento e planejar a
próxima Sprint.
Para estudo de caso, visando atingir um produto que se mostre capaz de
cumprir o proposto, este processo será aplicado em um produto voltado a coleta das
não conformidades da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus
Cornélio Procópio (UTFPR-CP). O sistema terá suas características ambientadas de
acordo com este segmento, assim então, tornando o produto final melhor definido e
compreensível pelos usuários.

15

5.1 CRONOGRAMA

Conforme estabelecida a metodologia foi possível formular um cronograma
com as atividades, estabelecendo previsões para os possíveis Sprints:

Início

Dias

Data Inicial

Data Final

SPRINT 1

30

26/08/2013

24/09/2013

Planejamento

10

26/08/2013

04/09/2013

Análise

7

05/09/2013

11/09/2013

Implementação e Teste

11

12/09/2013

22/09/2013

Planejamento próxima Sprint

2

23/09/2013

24/09/2013

SPRINT 2

30

25/09/2013

24/10/2013

Análise

3

25/09/2013

27/09/2013

Implementação e Teste

25

28/09/2013

22/10/2013

Planejamento próxima Sprint

2

23/10/2013

24/10/2013

SPRINT 3

30

25/10/2013

23/11/2013

Análise

7

25/10/2013

31/10/2013

Implementação e Teste

21

01/11/2013

21/11/2013

Planejamento próxima Sprint

2

22/11/2013

23/11/2013

SPRINT 4

30

24/11/2013

23/12/2013

Análise

3

24/11/2013

26/11/2013

Implementação

10

27/11/2013

06/11/2013
16

Teste

5

07/12/2013

11/12/2013

Correção

12

12/12/2013

23/12/2013

SPRINT 5

30

24/12/2013

22/01/2013

Planejamento

3

24/11/2013

26/11/2013

Análise

4

27/11/2013

30/11/2013

Implementação e Teste

10

31/12/2013

09/01/2014

Correções

11

10/01/2014

20/01/2014

Validação Final - Conclusão

2

21/01/2014

22/01/2014

O cronograma foi elaborado tendo como referência as atividades propostas
nos objetivos específicos, que de acordo com a metodologia Scrum, compõe os
Products Backlog do projeto, que são as funcionalidades desejadas para o software.
A previsão de modo detalhado das atividades a serem realizadas em cada
fase no decorrer do desenvolvimento, para se tornar possível atingir a qualidade
esperada, teve como base os possíveis artefatos resultantes.
De modo geral, será buscado a correlação entre o artefato desenvolvido e o
próximo item, visando agregar cada vez mais valor ao produto final em menos tempo
possível, facilitando então realizar o planejamento das correções caso seja
necessário. Vale ressaltar que caso não seja concluído uma atividade, ela retorna ao
Product Backlog para ser continuada em outra Sprint e não na etapa de correção.
As particularidades de desenvolvimento previstas para cada Sprint seguem
apresentadas abaixo:

Sprint 1
Será voltada ao desenvolvimento da parte gráfica e visual do aplicativo,
focada em estruturar as telas, implementação do layout e navegação.
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Sprint 2
Implementar as funcionalidades de postagem, incluindo os comentários, que
irão englobar em alguns casos a gravação dos dados no cartão de memória interno
do aparelho, por exemplo quando o usuário tira uma foto ou grava um vídeo para
efetuar uma postagem (reclamação). Atividades:
○ Gravar dados no cartão de memória interno;
○ Manipular câmera para leitura de código de barras;
○ Manipular câmera para captura de imagem;
○ Manipular câmera para captura de vídeo;
○ Modelar e implementar banco de dados do servidor e da aplicação.

Sprint 3
Uma das iterações mais importantes, já que se trata da fase onde um dos
artefatos gerados é diretamente ligado ao fluxo principal, a comunicação do
webservice. Nesta Sprint deve ser implementada a comunicação com o webservice,
promovendo a sincronização dos dados do aplicativo com o servidor. Atividades:
○ Implementar webservice;
○ Gerenciar comunicação dos dados entre aplicativo e webservice;
○ Implementar atualização da timeline;
○ Definir o layout dos arquivos de integração.

Sprint 4
A quarta Sprint dá inicío no desenvolvimento da monografia, procurando
detalhar o progresso atingido até o momento. As integrações com redes sociais
também serão feitas neste ciclo:
○ Início da escrita da monografia;
○ Implementação da gerencia de login;
○ Integração com Facebook e Twitter;
○ Criar protótipo de sistema desktop para demonstrar integração.
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Sprint 5
É a última Sprint, voltada a conclusão da escrita da monografia, correção e
principalmente testes finais do projeto caso se faça necessário. O aplicativo será
disponibilizado para um grupo determinado de usuários afim obter um feedback do
uso do aplicativo, servindo de base para as correções e modificações finais.

19

6. TRABALHOS RELACIONADOS

Nessa seção apresentaremos sistemas semelhantes e complementares ao
rapidDNC, demonstrando a função principal de cada um, possíveis integrações e
principais diferenças:

Forlogic Tracker
O sistema ForLogic Tracker (http://www.qualiex.com.br/Tracker/) permite
realizar a avaliação e gestão de não conformidades. Apresenta cadastro de
ocorrências, relatórios, estatísticas e análise das causas do problema.
O ForLogic Tracker porém tem sua utilização limitada a plataforma desktop,
os usuários não tem como gerar uma ocorrência através de dispositivos móveis, o
que poderia facilitar a entrada das informações.
Este é um tipo de sistema que poderia ser integrado ao projeto rapidDNC,
onde os usuários com a utilização do aplicativo fariam a captura dos dados e envio
das reclamações efetuadas. O ForLogic Tracker, já alimentado pelo rapidDNC, ficará
encarregado do gerenciamento e correção da não conformidade.

LOCP

O LOCP é um sistema para plataforma móvel desenvolvido para Windows
Mobile com o intuito de facilitar o processo de registro de ocorrências na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Cornélio Procópio. O
sistema auxília na captura de ocorrências, que antes eram feitas de modo manual,
através do preenchimento de uma folha, onde um funcionário encarregado passava
pelas salas da UTFPR-CP, verificando se as aulas estão prosseguindo de acordo
com as normas da instituição e fazendo as devidas anotações. Posteriormente. os
dados coletados são lançados em um sistema de gerenciamento interno da UTFPRCP chamado COCP.
Este sistema apresenta uma grande semelhança com o sistema proposto a
ser desenvolvido, a funcionalidade é justamente a mesma que o rapidDNC busca,
simplificar o processo de captura das informações, com a diferença de que foi
desenvolvido para ser utilizado internamente e com um padrão voltado para
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ocorrências relacionadas aos docentes da UTFPR-CP, não apresentando outras
categorias e nem uso externo.
O sistema tem como barreira a Universidade, pois para sincronização das
ocorrências é preciso se conectar a dois roteadores que foram disponibilizados para
fazer conexão com o servidor, não funcionando fora desse alcance.

COCP

O COCP foi desenvolvido com as tecnologias HTML e PHP direcionado para
uso interno na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Cornélio
Procópio, visando realizar o gerenciamento de ocorrências referentes ao docentes.
Após a entrada das informações é feito todo o tratamento da ocorrência, é
enviado um link via email para o docente, que ao abrir terá a possibilidade de
justificar a ocorrência. Ao se justificar também é enviado um outro email informando
ao responsável.
Este sistema foi mencionado como trabalho relacionado por apresentar a
funcionalidade de integração com um aplicativo móvel, o LOCP. O fluxo de uso dos
dois softwares demonstraram a integração que é desejada pelo rapidDNC: um
sistema fazendo a captura das informações, facilitando o processo, que
anteriormente era iniciado manual e o outro o gerenciando as ocorrências.
O sistema se limita a tratar somente as ocorrências da UTFPR-CP, não
podendo ser direcionado a outros tipos de produtos e serviços, já que foi criado para
atender a este ambiente em específico.

HSEQ Free

O HSEQ Free é uma aplicação para smartphones Android que visa auxilliar e
simplificar o processo de qualidade no segmento de HSE (Health Safety
Environment), que em português significa ambiente de segurança da saúde. Permite
a geração e comunicação de relatórios de análise de segurança do trabalho,
destacando as não conformidades, que podem ser observações de perigo iminente,
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acidentes ou mesmo sugestões de melhoria na qualidade da segurança e bem-estar
no ambiente de trabalho.
O sistema trabalha offline, não fazendo necessário que haja um servidor local
para sincronização dos dados. Provavelmente o seu funcionamento seja desta
forma, por ser necessário entrar em contato com o fabricante do software, caso
queira realizar a integração com outros sistemas de gerenciamento, o que acaba
limitando o aplicativo.

QMSee

O QMSee é uma ferramenta de suporte para elaboração de questionários de
não conformidades na área de saúde, desenvolvida para plataforma Android. O
aplicativo permite gerar os questionários e também armazena as respostas feitas em
campo pelo usuário, para posterior sincronização.
O aplicativo foi criado para ser integrado ao sistema QMSee Expert System,
onde é possível que os responsáveis trabalhem com as informações coletadas,
gerando relatórios para análises de estatísticas e, consequentemente, possibilitando
certificação da qualidade dos mecanismos de saúde e melhorias do mesmo,
baseando-se nas avaliações que feiras pelos usuários.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao disponibilizar o sistema é esperado atrair cada vez mais usuários devido à
facilidade do processo de expor o descontentamento com a qualidade de
determinados serviços e produtos.
Com a coleta das informações se tornando maiores, pode ocorrer o interesse
das entidades que precisam efetuar controle de qualidade, como empresas de
vendas ou mesmo entidades públicas, como prefeituras. E assim, promover o
interesse em implantação deste mecanismo pelas mesmas.
Ao decorrer do tempo, é esperado estimular cada vez mais usuários e
entidades a obter a utilização deste tipo de procedimento para gerenciamento de
não conformidades. O sistema demonstrando ser funcional e eficiente, oferecendo
um meio ágil de manifestação e difusão das informações, irá fazer com que os
responsáveis

tenham

conhecimento

dos

problemas

rapidamente

e

assim

proporcionar melhorias na qualidade do serviço/produto oferecido.
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