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1. Introdução 

1.1 Objetivos do documento 

O propósito do documento de especificação de requisitos deste projeto software para demonstrar 
e especificar todas as funcionalidades e potencialidades do meu projeto. 

1.2 Âmbito do Eventify 

O Eventify tem como propósito: 

- Eventifyers criarem eventos e efetuarem diversas operações nos eventos criados como editar e 
eliminar; 

-Inserir extras no evento como os bilhetes que o evento vai ter, as localizações, as atrações e os 
gastos; 

- Eventifyers que criam eventos têm acesso as estatísticas relativas ao evento criado; 

- Eventifyers podem doar dinheiro para eventos para ajudarem a pagar os eventos; 

- A aplicação mobile consegue ler códigos de barras para identificar os utilizadores que 
compraram bilhetes; 

- Administradores têm acesso a todas as informações dos utilizadores assim como os seus 
eventos; 

-Eventifyers e Administradores podem comunicar entre si através de mensagens 

1.3 Materiais de referência  

IEEE Std. 830 – 1993. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. 
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2. Descrição geral do produto 

2.1 Funções do produto 

- Desenvolver e listar vários tipos de eventos; 

- Leitura de bilhetes através de códigos de barras; 

- Amostra estatística de todos os eventos criados pelo utilizador; 

- Conteúdo em tempo real; 

- Armazenamento de dados online; 

- Capacidade de autenticação tanto de eventifyer como de administrador; 

- Comunicação de utilizadores através de mensagens. 

2.2 Características dos utilizadores 

O Sistema terá duas classes de utilizador sendo elas “Administrador”, “Eventifyer”. 

Não terão os mesmos privilégios sendo que o Administrador pode criar, visualizar, editar e 
eliminar eventifyers, enquanto que os eventifyers podem criar, visualizar, editar e eliminar eventos. 

Os eventifiers podem criar, visualizar, editar e eliminar eventos. 
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2.3 Ambiente operacional 

Requisitos para computadores que vão correr o Eventify: 

Hardware Requisitos mínimos Recomendados 

RAM 1096 2192 

Espaço livre em disco 700MB 1GB 

Monitor 17" (15" laptops) 24" (desktops) 

Profundidade de cor 16 bits 32 bits 

Resolução do ecrã 1024x768 1920x1080 or higher 

CPU Pentium Dual-Core Intel® Core® i7 

AMD FX 

Sistema operativo Windows 7 Windows 10 Home 

 

O computador necessita de ter instalado um browser para comunicar com o software: Chrome, 
Edge, Mozilla, Safari ou Opera. 
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Requisitos para telemóveis que vão correr o Eventify: 

Hardware Requisitos Mínimos Recomendados 

RAM 1096 2192 

Espaço livre em disco 500MB 1GB 

Sistema operativo Android 4.4(KitKat) Android 7.0(Nougat) 

CPU Spreadtrum SC7731G 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 

 

3. Requisitos interfaces externas 

3.1 Interfaces gráficas de software 

O software eventify conta com uma base de dados que armazena todos os dados relacionados 
entre si, utilizei o composer que trabalha com projetos e gerencia as libs que são necessárias, 
slim framework para o php que gere as rotas, o phpmailer para enviar emails e o rain tpl que serve 
para unir o php com o html. 

3.2 Interfaces gráficas de comunicação 

As redes utilizadas pelo software para comunicação de dados são: TCP, UDP, FTP, HTTP e SSH 
SMTP. 
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4.  Casos de uso 
 

 

5.  Requisitos não funcionais 

O tempo de resposta não deve exceder 7 segundos. 

Os usuários simultâneos não devem exceder 75% dos usuários totais. 

Toda a informação sencível presente no formulário deve ir devidamente encriptada. 


