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RESUMO  
 
O Presente trabalho consiste no desenvolvimento de um jogo de origem africana para a 

plataforma web voltado a este novo segmento, apresentando todas as etapas importantes da 

composição de um jogo social. 

Utilizando linguagem de programação como HTML5, Javascript e CSS, foi desenvolvido 

um jogo de Oril. O caráter social do jogo se deu na integração da aplicação com a rede 

social Facebook.  

Utilizando as ferramentas disponibilizadas pela plataforma Facebook Developers, foi 

possível fazer com que o jogo fosse carregado dentro da própria página do Facebook, para 

que os arquivos fossem carregados foi necessário um servidor hospedeiro com suporte ao 

protocolo HTTPS, devido as rígidas exigências da política de segurança do Facebook. 

 

Palavras-chave: Plataforma web, Oril, Facebook Developer,HTML5. 
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ABSTRACT 

 

The present work is the development of a game of African origin named 

„monophosphoryl‟, for the Web platform directed to this new segment, with all the 

important steps of the composition of a social game. 

Using programming language as HTML5, JavaScript and CSS, it was developed a 

monophosphoryl game. The social nature of the game occurred in the integration of the 

application with the social network Facebook. 

Using the tools provided by the platform Facebook Developers, it was possible to make the 

game to be loaded within the own Facebook page.  

For the files to be loaded it is required a host server that supports the HTTPS protocol, 

because of the strict requirements of the Facebook security policy. 

 

Keywords: Web platform, Monophosphoryl, Facebook Developer, HTML5. 
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho trata de jogo Oril para plataforma Facebook, foi uma proposta do 

coordenador do curso em criar algo dentro da realidade do mundo atual, visto que 98% 

de pessoas possuem uma conta no Facebook, sendo a maiorias adolescentes e jovens e 

também agora os mais velhos, que começam a ganhar interesse pelas redes socias. 

Rede social é uma estrutura social constituída por pessoas ou organizações, conectadas 

por um ou vários tipos de relações. As pessoas passaram a utilizar as redes sociais para 

se comunicar, partilhar experiências e estabelecer novos contactos aumentando assim a 

sua interação social do dia-a-dia.  

Juntamente com o crescimento das redes sociais vêem-se também popularizando os 

jogos sociais, principalmente os jogos casuais, simples e fáceis de aprender. Os jogos 

passaram a ser apreciados por muitos usuários como forma de diversão para se distrair 

ou interagir com seus amigos, usando métodos para poder cativar um maior número de 

usuários de jogos online usando funções como convidar amigos, dar gosto, partilhar e 

deixar comentário.  

 

Então, visando obter conhecimento e experiência no desenvolvimento de um jogo 

voltado para esta área do mercado, este projeto baseou-se num desenvolvimento de um 

jogo que serve para um indivíduo jogar contra computador, utilizando técnicas de 

Inteligência Artificial para desenvolver esse agente capaz de jogar o jogo Oril e para tal, 

utiliza-se o algoritmo Minimax, que busca a árvore de jogadas da partida e tenta 

escolher a melhor jogada. 

Para ser criado o aplicativo no Facebook e preciso ter uma conta no mesmo, fazer um 

cadastro no “Developer Facebook” e tornar-se num programador de Facebook. Feito 

isso possibilita a qualquer desenvolvedor de jogos expor o mesmo em varias formas 

como WEB, Android e IOS, e com isso da oportunidade de partilhar aplicativos para 

milhares de pessoas no mundo inteiro.  
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 

Esse trabalho proposto sempre foi algo de interesse pessoal, e por isso veio a ideia 

juntar o útil ao agradável. Como sendo uma área que não é estudada durante o curso, foi 

aceite esse desafio com intuito de aprender algo sobre o assunto e aplica-lo no jogo de 

Oril, que é um jogo que faz parte da cultura cabo-verdiana.  

Deve-se também ao facto de o autor deste projeto ser um utilizador de uma conta no 

Facebook, que joga diariamente como o seu passatempo, que já chegou a passar horas e 

horas a jogar. Por isso há aqui uma grande motivação de colocar no facebook um jogo 

desenvolvido pelo mesmo e também dar oportunidade das pessoas jogarem algo que 

tem haver com a sua cultura.  

Após uma grande pesquisa, viu-se que a criação de uma aplicação para Facebook já é 

uma realidade em outros países e isso fez surgir no autor uma maior motivação porque 

no início teve-se alguma preocupação quanto ao ser possível ou não elaborar uma 

aplicação do género hoje, está aqui presente para provar que é mesmo possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 3 
 

1.2 OBJETIVOS  

 
O presente trabalho tem como objetivo geral:  

 

Desenvolvimento e implementação de um jogo para plataforma web, utilizando a 

inteligência artificial, onde o usuário poderá interagir com outros usuários através da 

integração com a rede social Facebook.  

Objetivos específicos: 

 Fazer com que um jogador joga contra o computador (agente inteligência 

artificial); 

 Obter dados do jogador através da sua conta do Facebook como, nome, foto 

 Fazer com que o jogador partilhe o jogo no seu mural do Facebook para outros 

utilizadores poderem ter acesso ao jogo;  

 Fazer com que  jogador dê gosto ao jogo: 

 Fazer com que um jogador convide todos os amigos do facebook para jogarem.  

 Permitir que o jogador faça comentários ao jogo. 

 

1.3  METODOLOGIA  

 

Para a realização deste trabalho inicialmente recorreu-se a pesquisas de regras e 

estratégias do jogo Oril bem com outros jogos de tabuleiro como Mancala, Ouri, que já 

possuem várias aplicações e estudos na categoria de jogo para Facebook. 

Foram feitas também pesquisas sobre inteligência artificial como por exemplo método 

algoritmo MINI MAX, teoria dos jogos e implementação do jogo utilizando a 

linguagem HTML5, Javascript e CSS. 

 De igual modo foram feitos pesquisas sobre temas com, Facebook Developer, e 

hospedagem com certificado SSL. 
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 Para realização dessas pesquisas baseou se em bibliografias existentes,  algumas fontes 

na internet e matérias lecionadas ao longo do curso. 

 

1.4  DIFICULDADES  

 

De uma forma geral o trabalho escolhido mostrou-se um projeto muito extenso para ser 

desenvolvido individualmente no tempo disponibilizado.  

Dificuldade na implementação do jogo Oril para web, aquando do desenvolvimento da 

parte funcional do jogo em Javascript  porque não foi lecionado ao longo do curso.  

Dificuldades em implementar o jogo no Facebook devido as suas rígidas politicas de 

segurança.  

Dificuldade em conseguir um servidor para hospedar o jogo. 

Em termos gerais tive dificuldade para conseguir um orientador para o trabalho. 

 

1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
O trabalho é composto por cinco capítulos que consistem no seguinte: 

O primeiro constitui a parte introdutória e metodológica bem como, os objetivos do 

trabalho. 

O segundo capítulo consiste na fundamentação teórica, onde foi feita uma abordagem 

sobre inteligência Artificial, o que consiste o jogo do Oril, qual o seu objetivo, quais as 

suas regras e as suas estratégias utilizados no jogo. Igualmente se faz uma abordagem 

sobre as linguagens de programação utilizadas no projeto.  

O Terceiro capítulo corresponde à análise de sistemas onde primeiramente é feito o 

levantamento dos requisitos, seguido da elaboração de diagrama utilizando diagramas de 

caso de usos e de sequência, termina-se com o modelo de dados. 

 O Quarto capítulo corresponde à explicação do protótipo desenvolvido, onde é ilustrada 

a sua implementação e layout das janelas. 
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O último capítulo corresponde às conclusões do projeto realizado, bem como as 

sugestões para um trabalho futuro a ser realizado. 
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CAPITULO II - DESCRIÇÃO E ARGUMENTAÇÃO TEÓRICO 

 

 
Para o desenvolvimento do protótipo foi necessário obter o conhecimento sobre 

Inteligência Artificial, teoria dos jogos, conhecer o jogo do Oril, saber qual linguagem 

para desenvolver o jogo, e também conhecer a plataforma Facebook Developer assim 

como as ferramentas para sua construção. 

 

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

  

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da Computação Natural que estuda a natureza 

do homem de resolver problemas com objetivo de desenvolver um sistema 

computacional capaz de resolver problemas complexos, sendo essa uma área emergente 

de pesquisa que abrange redes neurais artificiais, teoria dos conjuntos nebulosos 

computação evolutiva e Inteligência Artificial.  
1
  

 

2.1 HISTORIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

 

O computador tem sido utilizado na educação durante os últimos 20 anos demonstrando 

ser um grande auxílio no processo de ensino/aprendizagem.(BECK e URBAN-

LURAIN, 1998). 

 Este capítulo procura apresentar como a inteligência artificial (IA) está contribuindo 

com novas abordagens, ao permitir a representação de algumas habilidades de 

raciocínio e conhecimento especialista voltadas ao ensino e aprendizado. 

Os primeiros sistemas voltados para o ensino através do computador foram o 

treinamento baseado em computador (CBT - Computer-Based Training) e instrução 

baseada em computador (CAI - Computer Assisted Instructional) (MCARTHUR, 1993), 

(BECK, 1998). Usualmente, estes sistemas geravam conjuntos de problemas projetados 

para aumentar o desempenho do estudante em domínios baseados em habilidades, como 

                                                 
1
 http://www.uss.br/pages/revistas/revistateccen/V5N12012/pdf/001_inteligenciaArtificial.pdf-

10/04/15, 20:00. 

http://www.uss.br/pages/revistas/revistateccen/V5N12012/pdf/001_inteligenciaArtificial.pdf
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aritmética e recuperação de vocabulário. (URBAN-LURAIN, 1998) Nestes sistemas, a 

instrução não era individualizada para as necessidades do estudante. A proposta era 

apresentar um problema ao estudante, registar a resposta e avaliar seu desempenho. 

Segundo Beck (1998), as decisões sobre como o estudante deveria navegar através do 

material era baseada em árvores de decisão. A sequência de perguntas e respostas era 

dirigida pelos acertos e erros dos estudantes, não sendo consideradas suas habilidades 

individuais. 

Nos sistemas CBT e CAI, a maior parte do esforço de desenvolvimento estava dirigida a 

resolver problemas com o desempenho do tempo de resposta. Eles consideravam que se 

a informação fosse apresentada ao estudante, ele poderia absorvê-la (URBAN-

LURAIN, 1998). Enquanto CBT e CAI podiam ser parcialmente efetivos em ajudar os 

estudantes, eles não forneciam o mesmo tipo de atenção individualizada que podia ser 

oferecido por um tutor humano. 

 Segundo McArthur (1993), esta atenção poderia ser alcançada através de um sistema 

que pudesse raciocinar sobre o domínio e sobre o estudante. Neste sentido, surgiu uma 

nova proposta de sistema: os sistemas tutores inteligentes (ITS - Intelligent Tutoring 

Systems).
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 

http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/ia
educacao.htm-2015-4-25 

http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/iaeducacao.htm
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/iaeducacao.htm
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2.2 TEORIA DOS JOGOS 
 
É uma teoria matemática criada para se modelar fenómenos que podem ser observados 

quando dois ou mais “agentes de decisão” interagem entre si. Ela fornece a linguagem 

para a descrição de processos de decisão conscientes e objetivos envolvendo mais do 

que um indivıduo. 

Ela e também uma teoria matemática pura que, pode e tem sido estudada como tal, sem 

a necessidade de relaciona-la com problemas comportamentais ou jogos. 

 Algumas pessoas acreditam que a teoria dos jogos formara em algum dia o alicerce de 

um conhecimento técnico estrito de como decisões são feitas e de como a economia 

funciona. O desenvolvimento da teoria ainda não atingiu este patamar e, hoje, a teoria 

dos jogos e mais estudada em seus aspetos matemáticos puros e, em aplicações, ela é 

usada como uma ferramenta ou alegoria que auxiliam no entendimento de sistemas mais 

complicados. Enquanto a primeira tem motivações predominante económicas e procura 

estabelecer métodos para se maximizar o ganho (payoff), a segunda se concentra nos 

aspetos combinatórios de jogos de mesa (por exemplo, ser o jogador a fazer o ultimo 

movimento em um jogo de nim) e não permite “elementos imprevisíveis” como o 

lançamento de um dado ou o baralhamento de cartas.
3
 

 

 

 

2.2.1 HISTÓRIA DA TEORIA DOS JOGOS 
 
 
 
Registos antigos sobre teoria dos jogos remontam ao século XVIII, em correspondência 

dirigida a Nicolas Bernoulli, James Waldegrave analisa um jogo de cartas chamado “le 

Her” e fornece uma solução que é um equilíbrio de estratégia mista. Contudo, 

Waldegrave não estendeu sua abordagem para uma teoria geral. No inıcio do século 

XIX, temos o famoso trabalho de Augustin Cournot sobre duopolio.  

                                                 
3
Introdução teoria dos jogos, http://www.ime.usp.br/~rvicente/IntroTeoriaDosJogos.pdf 

http://www.ime.usp.br/~rvicente/IntroTeoriaDosJogos.pdf
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Em 1913, Ernst Zermelo publicou o primeiro teorema matemático da teoria dos jogos, o 

teorema afirma que o jogo de xadrez é estritamente determinado, isto é, em cada estágio 

do jogo pelo menos um dos jogadores tem uma estratégia em mão que lhe dará a vitória 

ou conduzira o jogo ao empate.  

Outro grande matemático que se interessou em jogos foi Emile Borel, que reinventou as 

soluções Minimax e publicou quatro artigos sobre jogos estratégicos. Ele achava que a 

guerra e a economia podiam ser estudadas de uma maneira semelhante. 

Em seu inıcio, a teoria dos jogos chamou pouca atenção. O grande matemático John 

Von Neumann mudou esta situação. Em 1928, ele demonstrou que todo jogo finito de 

soma zero com duas pessoas possui uma solução em estratégias mistas. A demonstração 

original usava topologia e análise funcional e era muito complicada de se acompanhar. 

Em 1937, ele forneceu uma nova demonstração baseada no teorema do ponto fixo de 

Brouwer. John Von Neumann, que trabalhava em muitas áreas da ciência, mostrou 

interesse em economia e, junto com o economista Oscar Morgenstern, publicou o 

clássico “The Theory of Games and Economic Behaviour” em 1944 e, com isto, a teoria 

dos jogos invadiu a economia e a matemática aplicada. 

Em 1950, o matemático John Forbes Nash Júnior publicou quatro artigos importantes 

para a teoria dos jogos não-cooperativos e para a teoria de barganha. Em “Equilibrium 

Points in n-Person Games” e “Non-cooperativeGames”, Nash provou a existência de 

um equilíbrio de estratégias mistas para jogos não-cooperativos, denominado equilíbrio 

de Nash, e sugeriu uma abordagem de estudo de jogos cooperativos a partir de sua 

redução para a forma não-cooperativa. 
4
 

 
 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE UM JOGO 
 
 
 

Para a realização de um jogo tem que haver pelo menos dois jogadores. 

Jogada- é a maneira segundo a qual o jogo progride de um estágio a outro. Podem 

ser alternadas entre os jogadores de uma forma especificada ou ocorrer 

                                                 
4
 Introdução teoria dos jogos, http://www.ime.usp.br/~rvicente/IntroTeoriaDosJogos.pdf-2015-2-12, 

15:50 

http://www.ime.usp.br/~rvicente/IntroTeoriaDosJogos.pdf
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simultaneamente. Uma jogada consiste de uma decisão de um dos participantes ou de 

um resultado de um evento probabilístico. 

Estratégia - é uma lista das escolhas ótimas para um jogador. Nesta lista já estão 

previstas todas as possíveis situações que o jogador poderá enfrentar. Assim, tendo 

uma estratégia, ele saberá o que fazer em qualquer situação, não importando o que 

seu oponente faça nem os resultados dos eventos probabilísticos. 

No fim do jogo, cada jogador obtém um payoff. Podemos associar este número ao 

montante que foi ganho ou perdido, ou dizer, por exemplo, que o payoff é +1 para o 

ganhador, 0 se há um empate, e -1 para o perdedor. 

 

2.4 REPRESENTAÇÃO DOS JOGOS 
 
 
 

A aplicação da teoria dos jogos a um determinado caso de estudo, será objeto de 

modelos matemáticos bem definidos. E estes podem ser representados de duas 

formas: 

FORMA NORMAL – A representação de jogos na forma normal é feita utilizando 

matrizes, que contem informações relativamente a jogadores, estratégias e 

pagamentos. Esta forma aplica-se quando não há alternância na tomada de decisão ou 

presume-se que os jogadores não têm conhecimento da Acão dos outros. 

O jogo dilema do prisioneiro, que retrata uma situação em que dois criminosos são 

presos por cometerem um crime, a polícia tem evidências para mantê-los presos por 

um ano, porém não para condená-los, os presos são colocados em celas separadas, 

para que não haja acordos prévios. 

As decisões são simultâneas e um não se sabe nada sobre a decisão do outro. 

O dilema do prisioneiro mostra que, em cada decisão o prisioneiro pode satisfazer o 
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seu próprio interesse, não confessar, ou atender ao interesse do grupo, confessar. A 

Tabela 1 demonstra as possibilidades de ganhos e perdas desse jogo.
5
 

 

 A Confessar A Não Confessar 

B Confessar 3 Anos Para A 

3 Anos Para B 

4 Anos Para A 

B Fica Livre 

B Não Confessar A Fica Livre 

4 Anos Para B 

2 Anos Para A 

2 Anos Para B 

 
Tabela 1 : Matriz dos Payoffs do Dilema do Prisioneiro 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro 

 
 

Para qualquer um dos prisioneiros, o melhor resultado possível é confessar e seu 

parceiro ficar calado. E até mesmo se seu parceiro trair, o prisioneiro ainda lucra por 

também ambos falam só apanham 3 anos, já que ficando em silêncio pegará 4 anos 

de cadeia, caso o seu parceiro delata. 

O único problema é que ambos chegarão a essa conclusão:  

A  escolha racional é trair. Essa lógica vai, desta forma, proporcionar a ambos três 

anos de cadeia. Se os dois confessassem, haveria um ganho maior para todos, mas a 

otimização dos resultados não é o que acontece. 

 
FORMA EXTENSIVA – A apresentação de jogos na forma extensiva é possível 

quando há alternância nos movimentos, todos os movimentos prévios são observados 

antes que o próximo movimento ocorra e os payoffs de cada combinação de 

movimentos viáveis são de conhecimento comum. 

a forma extensiva a representação é feita com árvores onde cada vértice (ou nodo) 

representa um ponto de decisão para um jogador. O jogador é especificado por um 

                                                 
5
 Teoria dos jogos Disponível em, 

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo
%20Oril.pdf,Costa e Lima, Universidade do Mindelo, jogo de Oril consultado em, 2010-4-25, 18:50 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
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número listado no vértice. Os pagamentos são especificados na parte inferior da 

árvore. 

Um exemplo do uso da representação da forma extensiva é o de um jogo entre uma 

empresa Inovadora e a empresa Líder de mercado, em que a Inovadora decide 

antes se vai ou não introduzir seu novo produto no mercado, e a partir daí a Líder 

toma sua decisão, já conhecendo a escolha da Inovadora. 

 

Figura 1 : Árvore do jogo da empresa inovadora 
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2.5 CLASSIFICAÇÃO DE JOGOS 
 

2.5.1 QUANTO Á SIMETRIA 
 
 
 

SIMÉTRICOS- Um jogo simétrico são aquele no qual os pagamentos param os 

jogadores em uma estratégia particular depende somente da estratégia escolhida, e 

não de quem está jogando. Se as identidades dos jogadores puderem ser trocadas sem 

alterar os pagamentos obtidos pela aplicação das suas estratégias, então este é um 

jogo simétrico. Muitos dos jogos 2×2 comummente estudados são simétricos. As 

representações padrões do Jogo da Galinha, do Dilema do prisioneiro são todos jogos 

simétricos. Certos académicos estudam variações assimétricas destes jogos, contudo, 

a maioria dos pagamentos destes jogos são simétricos.
6
 

 
ASSIMÉTRICOS - Os jogos assimétricos mais comuns são jogos onde existem 

grupos de estratégias diferentes para cada jogador. Por exemplo, o jogo do ultimato 

e seu similar, o jogo do ditador tem estratégias diferentes para ambos os jogadores. 

É possível, contudo, para jogos que tenham estratégicas idênticas para ambos os 

jogadores, que ainda assim sejam assimétricos. Por exemplo, o jogo representado 

na figura à direita é assimétrico, a despeito de possuir estratégias idênticas para 

ambos os jogadores. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Teoria dos jogos Disponível em Costa e Lima, Universidade do Mindelo, jogo de Oril consultado em 

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%

20Oril.pdf 2010-4-25, 18:50 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_da_Galinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_do_ultimato
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jogo_do_ditador&action=edit&redlink=1
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
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2.5.2 QUANTO AO PAYOFF  
 
 

Existem: 

SOMA ZERO - São aqueles em que a soma dos payoffs dos jogadores é zero, ou 

seja, um jogador só pode ganhar se o outro perder, assim como no póquer, xadrez, 

entre outros. É a este tipo de jogo que se aplica o teorema minimax. 

 
SOMA NÃO-ZERO - São os que não possuem a propriedade acima, como o Dilema 

do Prisioneiro, em que o payoff total é 2 anos de prisão se ambos ficam em silêncio 

e 1 ano se os dois prisioneiros confessam. 

 

2.5.3 QUANTO À INFORMAÇÃO 
 
 
 

INFORMAÇÃO PERFEITA - São aqueles em que todas as jogadas são conhecidas 

por todos os participantes envolvidos. Assim, o Oril é um jogo com informação 

perfeita, enquanto o póquer simplificado não pode ser classificado como tal, já que 

um jogador B não tem conhecimento sobre a carta que A escolhe, a primeira jogada, 

portanto estes são classificados de informação imperfeita. 

  

2.5.4 QUANTO A SIMULTANEIDADE 
 
 
 

SIMULTÂNEOS - Jogos simultâneos são jogos onde ambos os jogadores movem-se 

simultaneamente, ou se eles não se movem simultaneamente, ao menos os jogadores 

desconhecem previamente as ações de seus adversários (tornando-os efetivamente 

simultâneos). 

 
SEQUENCIAIS - Jogos sequenciais são jogos onde o próximo jogador tem 

conhecimento da jogada de seu antecessor. Isto não necessita ser informação perfeita 
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a cerca de cada Acão do jogador antecessor; ele necessita de muito pouca 

informação. Por exemplo, um jogador deve saber que o jogador anterior não pode 

realizar uma Acão em particular, enquanto ele não sabe quais das outras ações 

disponíveis o primeiro jogador ira realmente realizar. 

 

 

2.6 ALGORITMO MINMAX 

Em teoria da decisão, o minimax  (ou minmax) é um método para minimizar a perda 

máxima possível. Pode ser considerado como a maximização do ganho mínimo 

(maximin). Começa-se com dois jogadores 0-0 da teoria dos jogos, cobrindo ambos os 

casos em que os jogadores tomam caminhos alternados (por rodadas) ou 

simultaneamente. Pode-se estender o conceito para jogos mais complexos e para tomada 

de decisão na presença de incertezas. Nesse caso não existe outro jogador, as 

consequências das decisões dependem de fatores desconhecidos. 

O algoritmo Minimax a sua função encontrar a melhor jogada ao caminhar pelas opções 

válidas a partir do fim do jogo. A cada passo assume-se que o jogador A está tentando 

maximizar as chances de A ganhar, enquanto na próxima rodada o jogador B está 

tentando minimizar as chances de isso acontecer (ao maximizar as chances de que ele 

próprio ganhe).
7
 

Um exemplo pode ser dado no jogo trivial de 2 jogadas descrito pela Tabela 1:  

O jogador A (MAX) deve escolher uma linha, e somente depois disso o jogador B 

(MIN) deve escolher uma coluna. O resultado do jogo é o elemento da matriz que 

corresponde à linha e à coluna escolhidas pelos jogadores. Prevendo que a melhor 

escolha de MIN seja a coluna que contém o menor elemento da linha escolhida, 

MAX tentará maximizar a jogada de MIN, escolhendo a linha 3. Dessa forma, o 

melhor resultado para MIN será a escolha da coluna 3, resultado o valor -1 no jogo. 

 

 

 

 

                                                 
7
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Minimax-19-02-2015,16:49 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_jogos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Incerteza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minimax
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Tabela 2 : Matriz dos Payoffs 

Em forma de árvore, o jogo de 2 movimentos acima seria descrito como na Figura 1: 

 

Figura 2 : Árvore de Pesquisa do Min Max 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax 

Na árvore, pode-se perceber que o agente espera que MIN faça sempre a melhor 

jogada, indo para o estado de menor valor. Prevendo isso, MAX pode basear sua 

escolha aplicando valores -2, -4 e -1, respetivamente, às jogadas A1, A2 e A3. 

Escolhe, portanto, a de maior valor: A3. 

No entanto, na maioria dos jogos (incluindo o Oril), não é possível descrever uma 

árvore de possibilidades em sua totalidade, dado que a característica exponencial do 

desenvolvimento dos nós produziria um número muito grande de estados, sendo 

admitido infinito na maioria dos jogos. Nesses casos, a função utilidade dos nós não 

 B escolhe 1 B escolhe 2 B escolhe 3 

A escolhe 1 +3 -2 -1 

A escolhe 2 -4 +1 0 

A escolhe 3 +2 0 -1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax
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pode ser calculada, e portanto deve ser estimada segundo uma heurística de 

avaliação.
8
 

O algoritmo minimax possui o seguinte pseudocódigo: 

 

 

 

FUNÇÃO MiniMax(nó, profundidade) 

SE nó é um nó terminal OU 

profundidade = 0 ENTÃO 

RETORNE o valor da heurística 

do nó 

SENÃO SE o nó representa a jogada de algum adversário ENTÃO 

α ← +∞ 

PARA CADA filho DE nó 

α ← min(α, MiniMax 

(filho, profundidade-1)) 

FIM PARA 

RETORNE α 

SENÃO 

α ← -∞ 

PARA CADA filho DE nó 

α ← max(α, MiniMax 

(filho, profundidade-1)) 

FIM PARA 

RETORNE α 

FIM SE 

FIM FUNÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo
%20Oril.pdf 

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
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2.7 JOGO ORIL 

 

O Oril, também conhecido como A-i-u, Awalé, Wari, Adi, entre outros nomes, cada um 

da sua região, é um jogo de estratégia, jogado ao redor do mundo, principalmente em 

África, cuja sua origem exata é desconhecida. O jogo consiste num tabuleiro com duas 

fileiras de seis buracos (chamados de casas) e quarenta e oito pedras.
9
 

 

 

Figura 3: Tabuleiro Oril 

 

2.7.1 OBJECTIVO  

Capturar o máximo número de pedras. E vence quem capturar pelo menos vinte e cinco 

pedras e no caso de ambos os jogadores capturarem vinte e quadro pedras cada um o 

resultado é um empate. 

2.7.2 REGRAS  

Para jogar o Oril, existem uma série de regras que devem ser obedecidas pelos 

jogadores.  

2.7.3 JOGADORES E INICIO DO JOGO  

Todos os buracos contêm quatro pedras no início do jogo. Cada um dos dois jogadores 

joga numa única fileira, a do seu lado do tabuleiro, um de cada vez, alternadamente, 

onde pode ser iniciado por qualquer um dos jogadores.  

                                                 
9
 Graça, Albertino. Jogo de Oril Regras, Estratégias e Teorias(1ª Edição). Mindelo, Edição ONDS, 

Novembro de 1998, Pag. 9 
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2.7.4 EXECUÇÃO DE JOGADAS  

Para execução de jogadas o jogador pega todas as pedras de um dos buracos do seu lado 

e distribui-las no sentido anti-horário, sucessivamente, uma por cada buraco. 

 

 

Figura 4:Execução Jogada 

Se o buraco contém mais de doze pedras, o buraco inicial será saltado durante a 

distribuição. No exemplo a seguir, o buraco inicialmente contém 14 pedras (à esquerda) 

e a décima segunda pedra é colocada logo após o buraco inicial. A posição final é 

mostrada à direita. Três buracos receberam duas sementes. 

 

 

 

Figura 5: Execução de Lance 

 

2.7.5 CAPTURA DE PEDRAS  

 

Se após a distribuição de pedras o buraco final for do lado do campo adversário e este 

tiver duas ou três pedras, essas pedras serão capturadas pelo jogador. 
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Figura 6: Captura Pedras 

 

Também pode-se capturar vários buracos sucessivos, desde que todos eles têm duas ou 

três pedras. 

 

 

Figura 7: Capturas Pedras em Buracos Sucessivos 

 

Os buracos capturados devem ser contíguos, no exemplo a seguir, os três últimos 

buracos são capturados, mas não mais, devido ao quarto buraco que contém quatro 

pedras. 
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Figura 8: Capturas Pedras em Buracos Sucessivos 2 

 

O número máximo de casas que podem ser capturadas é cinco, e neste caso o jogador 

terá que executar uma outra jogada. Caso o jogador não ter a possibilidade de executar 

uma outra jogada ele executa a jogada e apanha todas as pedras do tabuleiro e o jogo 

termina. 

 

 

Figura 9: Capturas Pedras em Buracos Sucessivos 3 

 

2.7.6 PASSAGEM DE PEDRAS  

Se o adversário não tem pedras, é obrigatório jogar de forma a passa-lo pedras para o 

seu campo. Na situação seguinte, apenas pode-se jogar com o buraco com quatro 

pedras. 

 

Figura 10: Passagem Pedras 
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2.7.7 FIM DE JOGO  

O jogo termina quando um jogador não pode jogar, por falta de pedras no se campo. O 

adversário acrescenta suas pedras na pontuação final. 

 

Figura 11: Fim de Jogo 

 

O jogo também termina quando cair num estado cíclico e que não houver oportunidade 

para qualquer dos jogadores fazerem mais capturas. 

Na seguinte posição, o jogo é cíclico se ambos os jogadores jogam de forma otimizada. 

Cada jogador apanha suas pedras para a pontuação final. 

 

 

Figura 12: Estado Cíclico do Jogo 

 

 

No final do jogo será feito a contagem das pedras e vence o jogador que conseguiu 

capturar o maior número de pedras. 
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2.7.7.1  FASES E ALGUMAS ESTRATÉGIAS DO JOGO  

Durante o jogo podemos estabelecer três fases diferentes. A primeira é o início do jogo, 

que podemos chamar de abertura. A segunda é quando ainda não tem nenhuma pedra 

captura, ou algumas já estão capturadas, mas ainda a maior parte delas se encontram no 

tabuleiro. 

 A ultima e quando já resta poucas pedras no tabuleiro e que a captura de parte delas por 

um jogador é decisivo para a sua vitória.  

 

2.7.7.2  ABERTURA DO JOGO  

Geralmente, não é uma boa ideia jogar um conjunto de casas consecutivas durante a 

primeira fase do jogo, pois coloca o jogador vulnerável, dando a possibilidade a várias 

capturas, muito difícil de evitar.  

Por esta razão, as sequências 6-2-4, 2-4-6 ou 5-3-2 são melhores escolhas em vez de 

sequências de 1-2-3 ou 2-1-3.  

 

2.7.7.3  MEIO DO JOGO 

O objetivo do jogo é de capturar mais pedras do que o adversário. Para fazer isso, o 

jogador deve tentar preparar seus ataques, agrupando o número de pedras em seus 

buracos com os valores que atingem o território oposto e permitir uma captura. 

O sistema de capturas múltiplas pode aumentar drasticamente a pontuação e, portanto, é 

para este tipo de captura que o sistema tem que ser orientada. O adversário também 

deve ser impedido de fazer capturas múltiplas, por vezes sacrificando algumas das 

pedras do jogador.  

Antes de um jogador decidir capturar algumas pedras do adversário, ele deve verificar 

se o buraco jogado não revela uma posição importante para o adversário em seu próprio 

território. 
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 Ele também devera criar condições fazendo com que o adversário fica com mais casas 

vulneráreis ou diminuído as suas. No jogo Oril, o jogador deve semear antes de colher. 

Uma série de buracos vazios no campo do adversário, judiciosamente criadas, pode-se 

levar a captaras múltiplas. 

Uma estratégia ofensiva clássica é a criação de uma “casa”. Uma casa é a acumulação 

em um buraco de pedras suficiente para fazer uma revolução completa, ou seja, pelo 

menos doze pedras. 

Considera-se que uma casa é feita quando tiver pedras o suficiente para que na segunda 

volta consiga atingir pelo menos a primeira casa do campo do adversário. A utilização 

da casa pode ser devastador quando o território do adversário está quase vazio, porque, 

durante o lance, a primeira volta preenche os buracos e a segunda termina com uma 

captura múltipla. 

Um jogador pode usar uma série de estratégias defensivas para defender de uma casa. 

Segue-se algumas delas: 

- Fazendo o fecho total da casa, que consiste em fazer com que a distribuição das pedras 

das casa termina num buraco que inicialmente tinha no mínimo duas pedras. - 

Sobrecarregando a casa do adversário, que consiste na adição de pedras à casa do 

oponente, e fazê-lo perder o seu alvo. 

 - Não passando pedras para o adversário fazendo com que ele fica sem alternativas e ter 

que jogar com a casa antes que ela esteja completa. 

- Ou contra-atacando, que consiste em agrupar pedras em um ou mais buracos de lhe 

permitira capturar várias casas logo após o adversário utilizar a casa.  

2.7.7.4  FIM DO JOGO  

No final do jogo quando não haver muitas pedras no tabuleiro, o jogador terá que 

construir “armadilhas”, onde o objetivo é deixar o adversário com apenas um buraco 

jogável e faze-lo jogar num buraco ameaçado. 
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Figura 13: Estratégias de  Fim de Jogo 

 

 

Uma outra estratégia eficiente também é a do jogador mover lentamente as pedras em 

direção do campo adversário fazendo com fica sem a possibilidade de passa-lo pedras 

para jogar, tendo em conta que um jogador não pode executar dois lances consecutivos. 

 

 

Figura 14: Estratégias de Fim de Jogo 

 

 

2.8 A ÁRVORE DE BUSCAS DO ORIL 

 

 
Construir uma árvore de busca para todos os movimentos possíveis do jogo de Oril é 

uma tarefa exaustiva. Em qualquer movimento de cada jogador tem um máximo de 

seis opções. Conforme o jogo avança, este número diminui, como buracos vazios 

não podem ser selecionados para lances válidos.  
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Isto dá-nos uma árvore com uma largura de 6 ramos em cada movimento 

(máximo). A duração de um jogo de Oril pode variar enormemente de trinta a 

oitenta ou mais movimentos. Tomando por exemplo cinquenta como um valor médio, 

poderíamos ter uma profundidade de cinquenta níveis para a nossa árvore de busca. 

Portanto, o número total de posições e, que cada posição de jogo que poderiam ser 

atingir pode ser facilmente calculado. 

Número de posições: N = 6 * 6 * 6 * 6 ... ..* 6 (50 vezes) = 650 

Este não é, naturalmente um resultado preciso, mas isso mostra que o número de 

possíveis posições de jogo é muito alto. 

 

 

 
 

Figura 15: Árvore Busca do Oril 

fonte:http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%2
0Oril.pdf 

 

2.9 FERRAMENTAS UTILIZADAS  

 
Para o desenvolvimento do protótipo foram utilizadas varias ferramentas, como as 

linguagens de programação HTML5, CSS e Javascript, Plataforma Facebook para 

colocar o jogo dentro Facebook, e Aptana para trabalhar o jogo no servidor da 

Universidade. 

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
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2.9.1 HTML5  

 

2.9.1.1  ORIGEM  DO  HTML5  

 

HTML é a sigla em inglês para HyperText Markup Language, que, em português, 

significa linguagem para marcação de hipertexto. 

O conceito de hipertexto admite um cem número de considerações e discussões que 

fogem ao escopo deste livro. Para o bom entendimento das definições, podemos 

resumir hipertexto como todo o conteúdo inserido em um documento para a web e 

que tem como principal característica a possibilidade de se interligar a outros 

documentos da web. O que torna possível a construção de hipertextos são os links, 

presentes nas páginas dos sites que estamos acostumados a visitar quando entramos 

na internet.
10

 

Desde a invenção da web por Tim Berners-Lee, a HTML evoluiu por sete versões que 

são: 

 HTML 

 HTML + 

 HTML 2.0 

 HTML 3.0 

 HTML 3.2 

 HTML 4.0 

 HTML 4.01 (versão atual) 

 HTML5 (versão em fase de desenvolvimento) 

 

A web foi inventada em 1992 por Sir Tim Berners-Lee. Atualmente Tim é diretor do 

World Wide Web Consortium (W3C), pesquisador sénior do Laboratório da Ciência 

da Computação e Inteligência Artificial (CSAIL) do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) e professor de Ciência da Computação na Universidade de 

Southampton, na Inglaterra. 

                                                 
10
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Tim Berners-Lee trabalhava na Seção de Computação da Organização Europeia de 

Pesquisa Nuclear (CERN), com sede em Genebra, na Suíça, quando iniciou 

pesquisas visando a descobrir um método que possibilitasse aos cientistas do 

mundo inteiro compartilhar eletronicamente seus textos e pesquisas e que tivesse a 

funcionalidade de interligar os documentos. Estavam criadas as noções web e de links 

como são conhecidas atualmente. 

Em 1990, Tim criou o protótipo de um navegador para rodar em computadores do 

NeXT, uma companhia fundada em 1985 por Steve Jobs, atual CEO da Apple. 

Inicialmente, o navegador foi chamado de World Wide Web e, posteriormente, renomeado 

para Nexus, a fim de evitar confusão com a World Wide Web. 

Tim Berners-Lee acreditava que seria possível interligar hipertextos em computadores 

diferentes com uso de links globais, também chamados de hiperlinks. Ele desenvolveu 

um software próprio e um protocolo para recuperar hipertextos, denominado HTTP. O 

formato de texto que criou para o HTTP foi chamado de HTML. 

Tim tomou como base para criação da HTML a especificação SGML, que é um método 

internacionalmente reconhecido e aceito, contendo normas gerais para a criação de 

linguagens de marcação. A marcação para hiperlinks conduzindo a documentos que não 

estivessem em um mesmo computador obviamente não constava das normas para 

SGML e foi inventada por Tim, demonstrada pela primeira vez em 1990, em uma 

estação de trabalho NeXT, nos laboratórios da CERN. Estava criado o embrião da World 

Wide Web, bem como a primeira versão da linguagem HTML para a marcação de 

hipertextos. A partir daí, a evolução cronológica da HTML deu-se conforme relatado 

sumariamente a seguir. 

2.9.1.2  HISTORIA  DO  HTML5  

 

Em Setembro de 1991, foi criada a lista de discussão eletrónica denominada WWW- 

talk, com o propósito de trocar ideias e experiências sobre a HTML desenvolvida por 

Tim Berners-Lee. Um dos frequentadores da lista era Dave Raggett, dos laboratórios da 

Hewlett-Packard, em Bristol, Inglaterra. Dave, empolgado com a nova ideia, 

desenvolveu suas pesquisas e acabou por escrever a HTML+, uma versão elaborada e 

enriquecida da HTML original desenvolvida por Tim. Em Outubro de 1993, Dave 



Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 29 
 

Raggett deu por encerrada as discussões e, no mês seguinte, publicou a versão final da 

HTML+. 

 

Marc Andreessen, que apresentou a ideia de um elemento para marcação de imagens 

nos hipertextos e depois ficou milionário vendendo produtos para a web, e Eric Bina, 

um brilhante programador considerado um gênio da web. Em 1993, Lou Montulli criou 

o navegador de texto denominado Lynx versão 2.0a e Dave Raggett começou a 

trabalhar no desenvolvimento do navegador Arena, que se destinava a demonstrar, na 

prática, a implementação de todas as funcionalidades inventadas e discutidas até então. 

Ainda nesse ano a Sun Microsystems lançou a versão 1 do navegador Mosaic. 

 

Com a criação de novos navegadores, a HTML tornou-se um caos, com cada fabricante 

inventando novas formas de marcação HTML exclusivas para seus navegadores. 

Em uma tentativa de organizar a situação, Dan Connolly e colaboradores fizeram um 

levantamento minucioso de tudo o que existia na HTML e propuseram, em Julho de 

1994, a especificação HTML 2.0, uma tentativa de consolidar e unificar as diferentes 

formas HTML de marcação que vinham sendo criadas. Adicionalmente, Dan e a sua 

equipa escreveram a primeira Definição do Tipo de Documento (DTD) para a HTML 

2.0, uma espécie de descrição matemática da linguagem. 

 

O ano de 1995 assinalou o início de um desenvolvimento frenético de novas marcações 

para a HTML, com prioridade para a criação de elementos e atributos de apresentação 

em total desacordo com o propósito inicial da linguagem, qual seja, o de ser uma 

linguagem exclusivamente de marcação e estruturação de textos. 

Atributos e elementos para definir tamanhos, tipos e cores de letras dos textos, cores de 

fundo, texturas e toda uma parafernália relacionada, completamente fora do escopo 

inicial da HTML. 

A versão final da HTML 2.0 foi publicada em 22 de Setembro de 1995. Em Março de 

1995, Dave Raggett lançou sua proposta para a HTML 3.0, que vem com a primeira 

sugestão de uma marcação específica para estilização e apresentação, ao mesmo tempo 

que também propõe a criação do atributo class. Surgiu, ainda, a marcação para tabelas, 

para notas de rodapé e formulários. A marcação para tabelas gerou grande discussão na 

época, tendo sido efetivada somente na versão seguinte da HTML. 
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Em Setembro, a Netscape propôs o conceito de frames em documentos HTML e 

implementou essa funcionalidade em seu navegador, sem consultas à comunidade, 

como era prática comum. Em Novembro, a Microsoft lançou a versão 2.0 do Internet 

Explorer. Bert Bos, Håkon Lie, Dave Raggett, Chris Lilley e colaboradores iniciaram, 

nesse mesmo mês, a idealização das folhas de estilo em cascata (CSS). 

Em Dezembro, assinalou o início dos estudos para a implementação de uma marcação 

provisoriamente denominada Cougar, a qual, mais tarde, transformar-se-ia no HTML4. 

Em Janeiro de 1997, o W3C endossou a HTML 3.2 como uma Recomendação oficial. 

Com essa versão, a HTML incorporou os elementos table e applet, bem como elementos 

para marcar subscritos, sobrescritos e texto ao redor de imagens. 

Em Julho de 1997, foi lançada a versão rascunho para a Cougar, depois denominada 

HTML4. Em Dezembro desse ano, o W3C endossou a HTML4 como uma 

Recomendação Oficial. 

Em Maio de 2007, o W3C reconsiderou sua decisão de encerrar o desenvolvimento da 

HTML em favor da XHTML e tornou pública sua decisão de retomar os estudos para o 

desenvolvimento da HTML5, tomando como base o trabalho que já vinha sendo 

desenvolvido pelo WHATWG. 

WHATWG é a sigla em inglês para Web Hypertext Application Technology Working 

Group, que, em português, significa Grupo de Trabalho para Tecnologias de Hipertexto 

em Aplicações para Web. O WHATWG foi criado em 2004 por desenvolvedores da 

Apple, da Fundação Mozilla e do navegador Opera, que, descontentes com os rumos 

adotados pelo W3C, propuseram-se a desenvolver as especificações para HTML5, Web 

Forms 2.0 e Web Controls 1.0. Atualmente, o foco único do Grupo de Trabalho é a 

HTML5, uma vez que a Web Forms 2.0 também foi assimilada pelo W3C e os estudos 

para Web Controls 1.0 foram interrompidos. O WHATWG desenvolve a HTML5 em 

conjunto com o W3C e ambos mantêm em seus Sites uma versão das especificações que 

diferem ligeiramente em pequenos detalhes. A versão do WHATWG é menos restritiva 

do que a versão do W3C. Por exemplo: em vários itens da especificação, apresenta 

exemplos ilustrativos e informações sobre suporte da funcionalidade descrita, nos 

navegadores modernos. Essas informações adicionais não constam da versão do W3C. 
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No dia 19 de Janeiro de 2011, Ian Hickson, editor da HTML5, publicou no blog da 

WHATWG uma matéria informando que a especificação para a HTML5 continuaria a 

ser desenvolvida exclusivamente pelo W3C, ficando sob responsabilidade do 

WHATWG a continuidade do desenvolvimento de uma especificação para a HTML 

geral, isto é, sem sufixo designativo da versão.
11

 

 

 

Figura 16: LOGO HTML5 

 

2.9.2 JAVASCRIPT  

 

Javascript é uma linguagem que roda no lado cliente (já que quem suporta sua carga de 

processamento é o navegador) e é utilizada para criar pequenos programas que realizam 

ações em páginas web. Como é compatível com quase todos os navegadores modernos, 

é a linguagem do lado cliente mais utilizada.  

Com Javascript podemos criar páginas mais "inteligentes", inserindo efeitos especiais e 

recursos como: botões que mudam ao passar o rato em cima, verificar se o 

preenchimento de um formulário está correto, dentre outras interatividades com o 

usuário. Como já foi dito, o responsável por interpretar e consequentemente executar 

essas instruções Javascript é o browser, que é, portanto, o maior (para não dizer o 

único) com que esta linguagem conta.  

Algumas linguagens de programação para web são muito complexas, mas as linguagens 

de script são geralmente simples por possuírem sintaxes fáceis de entender, além de 

permitirem a combinação de script com HTML para deixar as páginas Web interativas. 
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Outra facilidade do Javascript é que ela é uma linguagem interpretada e não compilada. 

O que acontece é que navegador executa cada linha de script como as recebe. Por este 

motivo é importante saber que a sintaxe Javascript é case sensitive (Sensível ao tipo de 

letras, que diferencia maiúsculas de minúsculas.), sendo necessária atenção na escrita 

dos comandos. Caso contrário o Javascript interpretará, por exemplo, o que seria um 

comando como sendo o nome de uma variável. Coisas como essas são o que diferem 

Javascript de outras linguagens de programação em que os códigos devem ser 

compilados ou traduzidos em código de máquina antes de serem executados.
12

 

 

2.9.2.1 HISTORIA  DO JAVASCRIPT 

 

 

No começo da Internet foram criados vários serviços para realizar muitos tipos de 

comunicações, como correio eletrónico, chats, buscas, etc. Mas era demandada uma 

linguagem que permitisse apresentar informações junto à formatação de estilos que 

funcionasse como um sistema de página com links. Em curto prazo, o HTML foi a 

linguagem que atendeu à essa necessidade. Porém, logo se percebeu que ele havia-se 

tornado obsoleto para definir as novas funcionalidades, não era suficiente para fazer 

tudo que era possível nas páginas web.  

Entre as primeiras tecnologias que surgiram a partir daí podemos destacar o Java. 

Surgiu, basicamente, através do uso de Applets, que são pequenos programas que se 

incorporam às páginas web e que realizam as ações relacionadas aos programas de fins 

gerais. Após compatibilizar seus navegadores com a mais nova criação, os applets, a 

Netscape passou a desenvolver uma linguagem que fosse mais simples de utilizar que o 

Java. Passou a desenvolver então o "primeiro Javascript" que levou o nome de 

LiveScript. Porém, foi um nome que não perdurou por muito tempo já que, antes do 

lançamento de sua primeira versão, uma parceria com a Sun Microsystems permitiu o 

desenvolvimento conjunto dessa tecnologia que passou a ser conhecida como 

"Javascript".
13 
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Figura 17:  Logo Javascript 

 

2.9.3 CSS  

 CSS é a abreviação para o termo em inglês Cascading Style Sheet, traduzido para o 

português como folhas de estilo em cascata. 

2.9.3.1 FINALIDADE DO CSS 

As CSS têm por finalidade devolver à marcação HTML/XML o propósito inicial da 

linguagem. A HTML foi criada para ser uma linguagem exclusivamente de marcação e 

estruturação de conteúdos. Isso significa que, segundo seus idealizadores, não cabe à 

HTML fornecer informações ao agente do usuário sobre a apresentação dos elementos. 

 Por exemplo: 

 Cores de fontes, tamanhos de textos, posicionamentos e todo o especto visual de um 

documento não devem ser funções da HTML. Cabem às CSS todas as funções de 

apresentação de um documento, e essa é sua finalidade maior. Daí a já consagrada frase 

que resume a dobradinha CSS + HTML: “HTML para estruturar e CSS para 

apresentar.”
14

 

 

2.9.3.2 HISTORIA DO CSS 

Tim Berners-Lee, ao desenvolver o navegador Nexus, que serviu para implementar suas 

invenções, escreveu também, ainda que de forma bastante limitada, algumas 

funcionalidades intrínsecas que controlavam a apresentação dos documentos. 

Navegadores que se seguiram, nos anos de 1992 e 1993, também vinham com 
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funcionalidades de estilização padrão, tais como no modelo desenvolvido por Tim. No 

navegador Mosaic, lançado em 1993 e que popularizou a web, também foram previstas 

funcionalidades mínimas para aplicar estilos. 

Na verdade, apenas o controle de algumas fontes e de cores era possível. As 

funcionalidades intrínsecas aqui referidas são aquelas que hoje em dia conhecemos 

como folhas de estilo padrão do navegador. Um conjunto de regras de estilo forma uma 

folha de estilo que o navegador aplica aos documentos por padrão nos casos em que o 

autor do documento ou o usuário não tenham definido nenhuma regra de estilo. Adiante, 

veremos detalhes da folha de estilo. 

Em Setembro de 1994, surgiu a primeira proposta para implementação das CSS. Até 

então, o próprio Tim considerava que a estilização era uma questão a ser resolvida pelo 

navegador, razão pela qual não se preocupou em publicar a sintaxe usada para criar a 

folha de estilo padrão do seu navegador.
15

 

 

 

 
Figura 18: Logo CSS 
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2.9.4 APTANA 

Aptana ou Aptana Studio é um software open source e gratuito para IDE (Integrated 

Development Environment) desenvolvido em Java que suporta as linguagens PHP, 

Python, Ruby on Rails, CSS3, HTML5, Javascript, ScriptDoc, XML e texto comum, 

embora também seja possível configurá-lo para suportar Adobe® AIR e Bibliotecas 

AJAX.  

É baseado no Eclipse, programa similar que por sua vez desenvolve linguagens de 

programação, distribuído em multiplataforma, ou seja, pode ser rodado 

em Windows, Linux e Mac OS X. Também é possível se integrar ao Eclipse através de 

um plugin. Seu lançamento do software incluiu o Aptana.tv, 

um website com screencasts - amostras de funcionamento do programa em vídeo. 

Recurso Auto completar do assistente de códigos. Uma funcionalidade bastante 

interessante do Aptana é sua assistente de código. Ele funciona como um quadro 

branco, estilo pop-up, que sugere para preencher com o código. 

Funciona da seguinte maneira:  

O desenvolvedor digita uma tag, e o sistema do Aptana mostra a possibilidade de Auto 

completar aquela tag e em que navegadores ela está disponível para ser rende rizada 

corretamente.
16
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2.9.5 PLATAFORMA FACEBOOK 

 

O Facebook nasceu com o propósito de dar as pessoas o poder de compartilhar e tornar 

o mundo mais aberto e conectado. Criado em 04 de Fevereiro de 2004 o Facebook 

possui atualmente cerca de 500 milhões de usuários, cada um desses usuários tem em 

média 130 amigos e está conectado a 80 páginas de comunidades, grupos e eventos. 

Essas estatísticas divulgadas pelo Facebook, o credenciam como a principal rede social 

do mundo. 

Um dos fatores que contribuíram para o crescimento do Facebook foi o 

desenvolvimento de uma plataforma para desenvolvimento de aplicativos de terceiros, 

possibilitando assim que esses aplicativos tenham um aspecto visual semelhante ao 

próprio Facebook e utilizem dados e funcionalidades disponíveis na rede social.
17 

Com o crescimento em massa das redes sociais, os desenvolvedores estão investindo 

cada vez mais nas aplicações integradas a elas. Jogos, aplicações e uma infinidade de 

sistemas integrados surgem diariamente, e são responsáveis por boa parte do sucesso da 

plataforma.  

O Facebook, uma das redes sociais mais populares atualmente, desenvolveu o 

“Facebook Platform”, para facilitar a construção de aplicativos sociais no Facebook e 

na web. Consiste em uma coleção abrangente de avançados API’s e SDK’s. 

Para desenvolver um aplicativo no Facebook, é necessário um registo prévio, que 

consiste na definição de um nome para o mesmo e no aceite do termo. Ao término desse 

registo é criada uma página onde todas informações referente ao aplicativo podem ser 

editadas, como está ilustrado na figura. 

 

                                                 
17

  http://www.facebook.com/press/info.php?statistics – Estatísticas sobre o Facebook 
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Figura 19: informações gerais da aplicação 

 

2.9.5.1 FACEBOOK API 

  
API é um acrónimo para “Interface de Programação de Aplicativos”. Consiste em um 

conjunto de padrões e rotinas pré-estabelecidas para a utilização das funcionalidades um 

software encapsulando sua implementação, e oferecendo seus serviços de maneira 

simples e transparente. 

A API principal da “Facebook Platform” é a “API Graph” que permite a leitura e 

gravação de dados a partir da rede do Facebook.  

A “API Graph” do Facebook considera como um objeto um grupo de dados sobre um 

usuário: seu perfil, lista de amigos, fotos, preferências, entre outros. Mantém também 

dados dos relacionamentos e conexões entre eles. Aos objetos, é atribuído um ID 

exclusivo e eles são facilmente acessíveis, usando, por exemplo, um endereço de um 

recurso Web (URL) com as devidas permissões.
18

  

 

                                                 
18

 Thiago Nagaoka, Universidade de São Paulo instituto de Matematica e Estatistica, link…., data. 
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2.9.5.2 FACEBOOK  JAVASCRIPT  SDK 

 

O Javascript SDK permite aceder todos os recursos da API Gráfico e Diálogos via 

Javascript. Ele fornece um rico conjunto de funcionalidades do lado do cliente para 

autenticação e tornando as versões XFBML do nosso Social Plugins. 

Muitas das funções do SDK Javascript exigem uma ID de aplicativo. Podes obter uma 

ID de aplicativo quando registar seu aplicativo. 

Utilizando esta ferramenta, é possível adicionar funcionalidades aos aplicativos, tais 

como: 

 

 Fazer login com o usuário do Facebook;  

 Habilitar o botão Like e Share no aplicativo;  

 Enviar convite para amigo que estão online; 

 Permite fazer comentários, em que o usuário compartilhe a sua opinião sobre o 

jogo;  

 

2.9.5.3 INTEGRAÇÃO DO JOGO COM FACEBOOK  

 

Por se tratar de um jogo social, está integrado com a rede social Facebook. Esta 

integração permite que o jogo desenvolvido para a plataforma “WEB” possa ser 

executado diretamente do navegador, na própria página do Facebook.  

A aplicação é capaz de utilizar métodos previstos pela API do Facebook para tornar o 

jogo interativo para o usuário. É possível que o jogador envie requisições e convites 

para seus contactos.  

Existe também a possibilidade do usuário optar para que o aplicativo poste uma 

notificação em seu mural pessoal com sua pontuação atual para desafiar seus contactos 

a obterem melhor desempenho, explorando o carácter de competitividade e 

interatividade do jogo social. 

 



Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 39 
 

Por padrão, os aplicativos têm acesso aos dados públicos do usuário, e para acessar aos 

dados privados, devem ser solicitadas as permissões do usuário, chamadas de 

permissões estendidas. 
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CAPITULO III – ANALISE DO SISTEMA 

 

3. PLANEAMENTO  

 

Com objetivos definidos sobre o projeto inicialmente, foi necessário um planeamento 

para garantir as prioridades de implementação, detalhes das etapas, direção e foco no 

desenvolvimento do aplicativo dentro dos prazos estabelecidos.  

Baseado em conceitos de métodos ágeis, o plano de ações e tarefas seguiram o modelo 

iterativo e incremental. 

O sistema foi desenvolvido através de repetidos ciclos (iterações) e em pequenas 

porções (incrementos), aproveitando assim o que foi aprendido durante o 

desenvolvimento e das melhorias do sistema em iterações anteriores.  

Cada iteração é baseada no levantamento dos requisitos, iniciando por uma simples 

implementação e aumentando iterativamente até que o aplicativo esteja completo.  

Em cada incremento é realizado todo o ciclo do desenvolvimento de software, do 

planeamento aos testes do sistema já em funcionamento, como ilustrado na figura 2.  

A fase de comunicação se trata dos levantamentos dos requisitos junto ao cliente, sobre 

as expectativas de funcionamento do sistema para esta etapa e os resultados. No caso 

deste projeto o próprio desenvolvedor faz o papel de cliente, e, portanto a fase de 

comunicação passa a ser o levantamento de requisitos, estudo e análise do sistema para 

o atual incremento.  

Cada etapa produz um sistema totalmente funcional, apesar de ainda não cobrir todos os 

requisitos. Uma iteração acaba quando um incremento já está implantado e testado, e 

assim uma nova iteração pode ser iniciada para implementação e adição de uma nova 

funcionalidade. 
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Figura 20:Etapas do modelo iterativo incremental 

Fonte: PRESSMAN (2010) 

 

Utilizando estes métodos, temos a vantagem de rapidamente obter resultados iniciais, e 

proporcionar um feedback logo no início do projeto. Isso torna possível detetar com 

antecedência os problemas e resolver as necessidades de mudanças com menos esforço 

do que seria após a conclusão total do projeto.  
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3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS  

 

Os requisitos estão ligados às funcionalidades propostas inicialmente pelo sistema. 

Descrevem como o aplicativo deve se comportar e reagir às interações com usuários e 

outros softwares. 

Para o presente projeto foram determinados requisitos básicos e requisitos do sistema. 

 

3.1.1 REQUISITOS BÁSICOS 

  

 Ter conhecimento básico de linguagens de programação web; 

 

 Ter uma conta no Facebook do usuário ativo e ter conhecimentos básicos sobre a 

plataforma sobre a desenvolver aplicação, como a sua estrutura e canais de 

comunicação, e deve ter alguma experiência em lidar com ele; 

 

3.1.2 REQUISITOS DO SISTEMA 

 

 Integração com a rede social Facebook, sendo possível obter dados da conta do 

usuário (como ID, nome e lista de amigos) com as devidas permissões. 

  

 Possuir um usuário do Facebook e ser registado como um desenvolvido 

(registar-se em https://developers.facebook.com/apps); 

 

 Ter um lugar para o nosso aplicativo, para o hospedar, e pagar o serviço 

necessário. 

 

 Biblioteca Facebook Javascript SDK 

(https://developers.facebook.com/docs/plugins). 

 

 

  

https://developers.facebook.com/apps
https://developers.facebook.com/docs/plugins
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3.1.3 ANÁLISE DOS REQUISITOS  

 

O objetivo da análise dos requisitos é analisar e escrever as necessidades e 

funcionalidades que devem ter o sistema a ser desenvolvido e obter um conjunto de 

requisitos que deve cumprir o software do sistema. O conjunto tem que ser completo, 

consistente e correto e possível. 

Os requisitos que devem ser cobertos pela nossa aplicação para além típico para cobrir, 

ele adiciona uma funcionalidade muito mais do que lhes falta e que são reforçadas pelas 

funções fornecidas pela API do Facebook. 

 

3.1.4 DESCRIÇÃO DOS AGENTES 

 

Usuário - é o agente único e principal da aplicação desenvolvida, e o destinatário final 

do produto será o usuário do Facebook. Este usuário tem um identificador único dentro 

da plataforma que apoia a integridade e segurança dos mesmos, e validação e acesso aos 

seus dados. As relações de usuários do Facebook unem as pessoas que procuram 

informações onde partilham conhecimento, interesses ou desenvolvem atividades em 

comum.  

 

Administrador – um agente que destaca entre os usuários do aplicativo é o gerente que 

pode acessar o estado de configuração do mesmo, á sua estatística pode moderar os 

comentários feitos dentro do aplicativo, bem como tendo controlo total do mesmo. 

 

Sistema – excluir o sistema, uma vez que esse não pode ser considerado como agente 

em si, mas é a própria aplicação, o sistema é que responde as necessidades dos agentes 

reais. Durante a execução das ações independente se não existir ações direta dos 

usuários do aplicativo, como poderia ser enviado massagens para usuários de aplicativos 

ativos ou funções especificamente indicado em código. 
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3.1.4 ESPECIFICAÇÃO USO DE CASOS  

 

Esta seção descreve a maneira na qual o agente interage com o sistema e o papel que 

desempenha, indicando as principais ações tomadas e como essas ações afetaram as 

informações tratadas pelo sistema como entram, acessam, modificam ou transformam a 

informação. 

Nos seguintes casos de uso, consideramos que tais ações serão sempre iniciadas pelo 

usuário, sendo estes os mesmos agentes. 

 

 

Tabela 3: login 

 

Tabela 4: Aceitar APP jogo 

 

 

Uso de caso Login no Jogo 

 

Identificador 1 

Pré- requisito O usuário acessa o aplicativo e inserir seu dados. 

Pós-condição O usuário se conecta ao aplicativo. 

 

Objetivo o usuário tem um identificador único dentro da plataforma Facebook. 

Resumo Para acessar os serviços oferecidos pela aplicação, o usuário deve anteriormente conetar e autenticar como 

um usuário do Facebook. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

1 O agente quer acessar o aplicativo 

 
2 

 

O sistema tem um formulário de como fazer login. 

3 O agente introduz dados 4 O sistema verifica os dados e permite o login. 

Uso de caso Aceitar APP do Jogo 

 

Identificador 2 

Pré- requisito O usuário acessa pela primeira vez a aplicação. Tendo uma conta no Facebook. 

Pós-condição O usuário pode acessar as funcionalidades do aplicativo. 

 

Objetivo Obter as permissões necessárias sobre os dados do usuário para a  aplicação. 

Resumo A primeira vez que um usuário quiser acessar o aplicativo, será solicitado para permissão. Para o acesso a 

informação privilegiada sobre o seu perfil, como ser capaz de enviar e-mails ou postar no mural. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

1 Se o agente  quiser acessar o aplicativo. 

 
2 

 

O sistema tem formulário com as condições. 

3 O agente aceita ou  não as condições. 4 O sistema fornece acesso à aplicação ou não. 
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Tabela 5: Gosto da Aplicação 

 
Tabela 6: Não Gostar do APP Jogo 

 

Uso de caso Gostar/Partilhar APP Jogo 

 

Identificador 3 

Pré- requisito Ter acessado a página inicial do aplicativo (inicialmente sem valor). 

Pós-condição  

 

Objetivo O usuário gosta/partilha a aplicação. 

Resumo O usuário tem a possibilidade de marcar o aplicativo como desejar com o plugin Facebook oferece. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

1 Utilizador pressiona botão "like/share" na aplicação. 

 
2 

 

O sistema recolhe a URL do aplicativo e identificador do 

usuário ativo. 

 

  3 O sistema altera "gosto/Partilha" da aplicação associado 

com o usuário ativo. 

 

  4 O sistema modifica o número de pessoas que gosta do 

aplicativo e mostra um novo valor. 

 

Uso de caso Não Gostar/Partilhar APP Jogo 

 

Identificador 4 

Pré- requisito Ter acessado a página inicial do aplicativo (inicialmente com gosto). 

Pós-condição  

Objetivo O usuário para de gostar a aplicação. 

Resumo O usuário tem a possibilidade de parar de marcar o aplicativo selecionado como o seu gosto com que o 

plugin Facebook oferece. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

1 Utilizador pressiona botão "like/share" na aplicação. 

 
2 

 

O sistema recolhe o aplicativo identificador selecionado. 

 

  3 O sistema altera "gosto/partilhar" 

Selecionado e associado com o usuário ativo. 

 

  4 O sistema modifica o número de pessoas que gosta do 

aplicativo e mostra um novo valor. 

 

Uso de caso Convidar Amigos 

 

Identificador 5 

 

Pré- requisito 

O usuário encontra na página inicial do aplicativo. 

Pós-condição  

Objetivo O usuário envia convites para seus amigos do Facebook. 

Resumo O usuário pode enviar convites para começar a interagir 

Com aplicação (Jogo). 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

1 Usuário quer convidar seus amigos. 2 

 

O sistema oferece-lhe um formulário para selecionar os seus 

amigos e apresentar uma razão para tais informações. 

 

2 O usuário seleciona os amigos que ele quer enviar o 

convite e escreve uma razão. 
3 O sistema altera "gosto" 

Selecionado associado com o usuário ativo. 

 

  4 O Sistema envia um convite para a aplicação com um link 

para o mesmo.  
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Tabela 7: Convidar amigos 

 
Tabela 8: Aceitar Convite 

 

 
Tabela 9: Rejeitar convite 

 

Uso de caso Aceitar Convite 

 

Identificador 6 

Pré- requisito O usuário acessa as suas notificações  

Pós-condição  

Objetivo O utilizador aceda a aplicação uma vez aceite o convite. 

Resumo O usuário que não fazia parte da aplicação pode tornar-se parte dela aceitando o convite e dando 

permissão para acessar os dados necessários do perfil para a aplicação. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

 

1 

 

Insira suas notificações 
 

 

 

2 Seleciona o convite.  

 

 

 

 

3 

Retire o convite   

 4 

O sistema redireciona para a página 

Permissões exigidas pelo aplicativo. 

 

  4 com  consentimento do usuário   5 O sistema permite acesso ao aplicativo.  

Uso de caso Rejeitar Convite 

 

Identificador 7 

Pré- requisito O usuário acessa as suas notificações  

Pós-condição  

Objetivo  

Resumo O usuário não quer participar na aplicação ou não quer dar permissão para o acesso aos seus dados do 

perfil exigido pelo aplicativo. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

1 Insira suas notificações  

 

 

2 Seleciona o convite.  

 

 

 

 

3 

Retire o convite   

 4 

O sistema redireciona para a página 

Permissões exigidas pelo aplicativo. 

 

 

4 

O usuário não concede o seu consentimento   

5 

O sistema irá readicionar para fora do aplicativo.  

Uso de caso Comentar APP 

 

Identificador 8 

Pré- requisito O usuário encontra - se ativo na aplicação e  na seção destinada a este fim. 

Pós-condição  

Objetivo O usuário comenta aplicação (o jogo). 

Resumo O usuário tem a oportunidade de se pronunciar no âmbito do aplicativo (jogo) para outros usuários. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

 

1 

 

O usuário quer deixar um comentário. 
 

2 

O sistema oferece um retângulo onde podes escrever o 

comentário, assim como a opção de publicar no mural. 

3 O usuário introduz o seu comentário  

4 

 

O sistema publica o comentário na aplicação, é opcional no 

mural do usuário ativo. 
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Tabela 10: Comentar APP 

 

 
Tabela 11: Eliminar Comentário 

As acções que só podem ser feitos pelo agente "Administrador do Sistema" são os 

seguintes: 

 

Tabela 12: Diminuir ou moderar comentário 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de caso Eliminar Comentário APP 

 

Identificador 9 

Pré- requisito O usuário ativo já havia comentado sobre a aplicação. 

Pós-condição  

Objetivo Eliminar o comentário feito na aplicação. 

Resumo O usuário ativo pode excluir um comentário ou sugestão que deixou anteriormente dentro do aplicativo. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

 

1 

Usuário quer eliminar um comentário. 

 
 

 

 

2 Seleciona o comentário a ser excluído. 3 O sistema elimina o comentário selecionado pelo usuário ativo. 

 

 

Uso de caso Diminuir ou Moderar Comentário APP 

 

Identificador 10 

Pré- requisito Qualquer usuário do aplicativo pode deixar um comentário. 

Pós-condição Deixar publicar o comentário que achar adequado. 

Objetivo Eliminar o comentário feito na aplicação. 

Resumo O administrador tem autoridade sobre publicações que podem aparecer no 

Aplicativo. 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

 

1 

Usuário "diferente" deixa um comentário.  2 O sistema alerta o usuário "administrador" 

que existe um novo comentário. 

 

3 O administrador acesa o comentário, e avalia e toma a 

decisão que considerar adequado. 

 

 

4 

O sistema ópera em consciência (ou  publicado ou  não 

publicado). 
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Tabela 13: Bloquear comentário 

 

 

 
Tabela 14: Excluir comentário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de caso Boquear Comentário APP 

 

Identificador 11 

Pré- requisito Qualquer usuário do aplicativo quer deixar comentário impróprio ou repetir 

algum padrão ofensivo dentro dele. 

Pós-condição Proibir certos usuários de comportamentos padrões de comentarem. 

Objetivo Comentários publicados têm de ser apropriados. (proibir determinados usuários que não publicam algo 

apropriado). 

 

Resumo O administrador tem autoridade sobre os comentários que foram deixados na aplicação, se forem ofensivos 

em várias ocasiões, podem incluir determinados usuários dentro uma lista negra de modo que os 

comentários não sejam tornados públicos automaticamente. 

 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

 

1 

Usuário "diferente" parar de comentários repetidos 

"Ofensivo" ou extraviado. 

 

2 Sistema de alerta o usuário "administrador" 

Novo comentário. 

 

3 acesa o comentário, e Gerente valorizado 

tomar a decisão que considerar adequadas. 

 

 

4 

O sistema ópera em conformidade (ou não publicado ou 

usuário veto)  

 

Uso de caso Excluir Comentário APP 

 

Identificador 12 

Pré- requisito Há um comentário em qualquer parte do pedido. 

 

Pós-condição Deixar de visualizar o comentário. 

Objetivo Excluir comentário. 

Resumo O administrador tem autoridade sobre os comentários, e pode eliminá-los em 

Qualquer momento. 

FLUXO NORMAL DE EXECUÇÃO. 

 

1 

Administrador tem acesso as configurações de 

comentários. 

 

2 O sistema apresenta os comentários 

Existente. 

 

3 Seleciona o comentário desejado e elimina publicação. 

 

 

4 

O sistema remove a publicação selecionada  
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3.1.5 DIAGRAMA USO DE CASO 

 

 

Os diagramas uso de casos representará uma espécie de diagrama de comportamento do 

sistema desde ao ponto de vista do usuário, esse decide, a forma como um Cliente 

(Agente) opera com o sistema em desenvolvimento, tipo e ordem como os elementos 

interagem (operações do casos de uso). Suas vantagens principais é a facilidade para 

interpretar o que acontece especialmente a utilidade em comunicação com o cliente.  

 

 

 
 

Figura 21: Diagrama de Uso Caso 
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3.2 ARQUITECTURA DO JOGO 

 

Por se tratar de um jogo casual, ou seja, simples e de fácil entendimento para qualquer 

usuário, a estrutura do jogo também é simplificada. A estrutura pode ser representada 

por uma máquina de estados ou autómato, onde cada estado representa uma cena do 

jogo. Assim temos as transições ilustradas na figura a seguir. 

 

 

 
Figura 22: Arquitectura do jogo 
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3.3 ACESSOS  E CONEXÕES  

 

O jogo deste projeto foi desenvolvido para a plataforma web utilizando a linguagem 

HTML5. Esta linguagem é capaz de exportar todo um projeto para um arquivo 

executável compatível com navegadores (browers) mais populares do mercado, tal 

como Google Chrome, Firefox e Internet Explorer. 

Para que o aplicativo pudesse ser integrado com o Facebook foi necessário criar uma 

conta Facebook Developers. A partir desta conta, o aplicativo foi registado ganhando 

assim, um código de identificação única para poder ser integrado à rede social. 

Esta identificação então é inicializada no Facebook Javascript SDK, que passa a 

interagir com a API do Facebook diretamente do projeto.  

Concluídos estes passos, o jogo passa a ser disponibilizado para ser executado a partir 

do Facebook. 
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CAPITULO IV – IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOTIPO 

4. PROTOTIPO 

Este capitulo aborda as principais características do protótipo do sistema proposto no 

presente trabalho.  

 

4.1 CRIAR APLICAÇÃO 

 

4.1.1 CONTA DO UTILIZADOR NO FACEBOOK 

 

Para criar uma aplicação no Facebook e necessário ter uma conta ativa na plataforma 

Facebook e na plataforma para desenvolvimento de aplicações ”Facebook Developer”.    

 
 

4.1.2 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

 

Antes de começar a desenvolver qualquer aplicação, devemos registar no “Facebook 

Developer” onde podemos acessar através do link 

(https://developers.facebook.com/apps). 

Essa parte é oferecida pelo Facebook expressamente para desenvolvimento de 

aplicações, onde podemos encontrar as ferramentas necessários para criar,  configurar e 

administrar as aplicações implementadas. 

O mesmo link possui uma importante documentação que proporciona informação e 

suporta a teoria para facilitar tarefa de desenvolvedores. 

A imagem abaixo ilustra como registar no “Facebook Developer”. 
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Figura 23: Registar Developer Facebook 

 

 

 

Após clicar no link o Facebook vai direcionar-te a uma sequência de caixas de diálogos 

como: 

- Aceite os termos da “Facebook’s Platform Policy” e “Facebook’s Privacy Policy”. 

- Forneça um número de telefone para que o Facebook confirme que não está sendo 

usado por meios automatizados para criar múltiplas contas de desenvolvedor. O 

Facebook irá enviar uma mensagem de texto que você deve informar para prosseguir 

com o registo como Developer como ilustra a figura abaixo: 

 



Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 54 
 

 

Figura 24: Inserir Numero Telemóvel 

 

 

Depois de receber o código inserir, podes clicar no botão registar e está concluído, agora 

é criar a aplicação. 
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Figura 25: Concluído 

 Para criar um aplicativo é basta apertar no botão “ add a new app” ,  uma caixa de 

dialogo ira pedir para escolher que tipo “APP” desenvolver, neste caso foi escolhido 

Facebook Canvas, como pode ser visto na figura abaixo: 

 

 

 

 

 
 

Figura 26: Criar APP 

https://developers.facebook.com/apps/


Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 56 
 

 

Ao escolher Facebook Canvas outra caixa de diálogo irá pedir para informar um nome 

para a aplicação onde permite nomear o aplicativo com qualquer nome, desde que não 

contêm as palavras “Face” ou “Book”. 

Escolha uma categoria para o aplicativo como a figura abaixo: 

 

 

Figura 27: Escolher Categoria 

Os campos a completar são: 

- App Name: neste campo será inserido o nome da aplicação que esta sendo 

desenvolvido e devemos certificar se esta disponível. 

- App Namespace: este campo é usado para definir as ações e objetos dentro de ”open 

Graph ” de Facebook para definir a URL que direciona a aplicação. Este nome deve ser 

único e deve estar disponível para criar a aplicação. 

- Secure Canvas URL: neste campo será colocado um link onde o jogo esta hospedado, 

e como nome do campo já diz tudo, jogo tem que ser hospedado numa hospedagem com 

certificado segurança (SSL), isso devido as exigência do Facebook. 
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Figura 28: Colocar Nome APP 

 

4.1.3 CONFIGURANDO O APLICATIVO 

 

Ao terminar a etapa anterior de criação do aplicativo, será redirecionado para a tela de 

edição de configurações do aplicativo, conforme figura abaixo:   

- O App Id e App secret estão presentes no topo da tela. Esses dados que 

identificam o aplicativo criado e serão usados na programação do mesmo. 

- A seguir tem informações básicas como nome app, correio eletrónico do usuário, 

APP domínio. 

- No Facebook Canvas, na parte secure page URL será informado o domínio onde 

se encontra hospedado o aplicativo e é exigido uma hospedagem com certificado 

SSL (https://oril.uni-mindelo.edu.cv), devidas as exigências do Facebook quanto a 

segurança. Veja como fazer na figura a seguir: 
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Figura 29: Configurar APP 

 

 

Depois de ter preenchido os dados necessários, pode ativar o app na página "Status & 

Review" do seu app. Deslize o selecionador para "Yes" para ativar seu app. 

 

 

Figura 30: Activar APP 
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4.2 HOSPEDAGEM  

 

É um serviço que possibilita a pessoas ou empresas com sistemas online a guardar 

informações, imagens, vídeo, ou qualquer conteúdo acessível por “Web”. Provedores de 

Hospedagem de Sites tipicamente são empresas que fornecem um espaço em seus 

servidores e conexão à internet a estes dados aos seus clientes. 

 

4.2.1 GERENCIAMENTO DA ÁREA DE HOSPEDAGEM 

 

O gerenciamento do serviço tipicamente ocorre através de um painel de controle, onde 

podem ser criados e-mails, alterar senhas e todas as tarefas administrativas necessárias. 

Existem vários tipos de painéis de controlo, em que aquele usado foi “cPanel”. 

 

4.2.2 ASSISTENTE DE CÓDIGO UTILIZADO 

 

O assistente de código utilizado foi Aptana funciona como um quadro branco, 

estilo pop-up que, sugere como preencher com o código. Funciona da seguinte maneira:  

O desenvolvedor digita uma tag, como podemos ver na imagem, e o sistema do Aptana 

mostra a possibilidade de Auto completar aquela tag em que navegadores ela está 

disponível. Pode ver na imagem abaixo como é o software Aptana: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/WWW
http://pt.wikipedia.org/wiki/CPanel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pop-up
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tag
http://pt.wikipedia.org/wiki/Browser
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Figura 31: Aptana 

 

- Equipa do centro estágio da universidade criou uma conta para que pudesse fazer as 

alterações necessárias no código fonte do jogo, foi criado uma conta de utilizador com 

uma palavra passe, isso pode ser visualizado na imagem abaixo. 

 

 
Figura 32: Configurar Aptana 
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4.3 ACESSO  

 
Quando o jogo é solicitado pela página do Facebook, o executável hospedado no 

servidor da universidade é carregado e executado dentro do Canvas. 

Assim o jogo passa a decorrer dentro do navegador, carregado na página do próprio 

Facebook.  

O jogo então possui métodos para acesso às páginas Javascript externa também 

hospedadas na rede, que servem de meio de conexão com um banco de dados que 

contêm informações dos jogos de cada usuário. 

 

 

 
Figura 33:Estrutura de acesso do jogo 
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4.4 AUTORIZAÇÕES  

 
Na primeira vez que o jogo é aberto, um módulo existente no Javascript Facebook SDK 

entra em execução abrindo o oAuth2.0. 

O oAuth2.0 é um protocolo aberto utilizado pelo Facebook que possibilita a autorização 

segura entre aplicações web, desktop e móveis. 

A aplicação pede permissão de acesso a dados para o usuário, que tem a opção de 

conceder ou não, sem que para isso tenha que informar a senha. Essa permissão 

independe da senha do usuário, ou seja, mesmo que seja alterada a permissão continuará 

válida. Além disso, a permissão dada à aplicação pode ser revogada a qualquer 

momento.  

Para que o jogo possa ser iniciado, o usuário precisa permitir acesso a informações 

como o primeiro nome, último nome e lista de amigos. 

 

 

4.5 INTERACTIVIDADE  

 
Quando o usuário autoriza que a aplicação acesse os seus dados, a Facebook SDK passa 

a utilizar métodos da API principal do Facebook para tornar o jogo mais interativo entre 

os usuários.  

Para este projeto foram utilizados alguns meios principais para explorar a interatividade 

e competitividade do jogo social.  

 

4.5.1 BOTÃO LOGIN 

 

Este botão é outra funcionalidade que o jogo possui, pode ver código abaixo: 

 

<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js"></script> 

<button id="loginBtn">Login</button> 

<div id="response"></div> 
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<script> 

function getUserData() { 

    FB.api('/me', function(response) { 

        document.getElementById('response').innerHTML = 'Hello ' + response.name; 

    }); 

} 

  

window.fbAsyncInit = function() { 

    //SDK loaded, initialize it 

    FB.init({ 

        appId      : '843844912395308', 

        xfbml      : true, 

        version    : 'v2.4' 

    }); 

  

    //check user session and refresh it 

    FB.getLoginStatus(function(response) { 

        if (response.status === 'connected') { 

            //user is authorized 

            document.getElementById('loginBtn').style.display = 'none'; 

            getUserData(); 

        } else { 

            //user is not authorized 

        } 

    }); 

}; 

  

//load the JavaScript SDK 

(function(d, s, id){ 

    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 

    if (d.getElementById(id)) {return;} 

    js = d.createElement(s); js.id = id; 

    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; 

    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 

}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 

  

//add event listener to login button 

document.getElementById('loginBtn').addEventListener('click', function() { 

    //do the login 

    FB.login(function(response) { 

        if (response.authResponse) { 

            //user just authorized your app 

            document.getElementById('loginBtn').style.display = 'none'; 

            getUserData(); 

        } 

    }, {scope: 'email,public_profile', return_scopes: true}); 

}, false); 
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Figura 34: Botão Login 

 

 

4.5.2 BOTÃO LIKE AND SHARE 

 

Uma outra funcionalidade que o jogo possui são os botões like e share ao apertar os 

botões: 

 

 

<script> 

  window.fbAsyncInit = function() { 

    FB.init({ 

      appId      : '843844912395308', 

      xfbml      : true, 

      version    : 'v2.5' 

    }); 

  }; 

 

  (function(d, s, id){ 

     var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 

     if (d.getElementById(id)) {return;} 

     js = d.createElement(s); js.id = id; 
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     js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; 

     fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 

   }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 

</script> 

 

<table align="center"> 

<tr> 

<td><div 

  class="fb-like" 

  data-share="true" 

  data-width="450" 

  data-show-faces="true"></td> 

</div> 

 

 

Quando for apertado botão “like” abre uma janela onde pode adicionar um comentário 

dizendo que gostaste do jogo mas não é obrigatório, é opcional. Ilustrado na imagem 

abaixo: 

. 

 

  

Figura 35: Botão like(gosto) 

 

 

Quando for apertado botão “Share” abre uma janela onde pode ser adicionado um 

comentário que fica no mural do usuário que partilhou o jogo. 
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 Ilustrada na imagem abaixo: 

 

 

 

 
 

Figura 36: Botão Share(Partilhar) 

 

4.5.3 BOTÃO INVITE/REQUEST  

 

A partir do jogo, ao acionar um botão de convite, o seguinte método do Facebook API é 

chamado: 

 

<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js"></script> 

<br> 

<!-- convidar amigos --> 

<script> 

FB.init({ 

appId:'1452917951675605', 

cookie:true, 

status:true, 

xfbml:true 

}); 

 

function FacebookInviteFriends() 

{ 

FB.ui({ 

method: 'apprequests', 

message: 'Teste', 
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}, function(response){ 

console.log(response); 

}); 

} 

</script> 

<a href='#' onclick="FacebookInviteFriends();">  

convidar amigos 

</a> 

 

<script type='text/javascript'> 

 

if (top.location!= self.location) 

{ 

top.location = self.location 

} 

</script> 

 

 

Este método aciona uma chamada para a lista de contactos do usuário e mostra uma lista 

numa janela. O usuário então pode selecionar os seus contactos para enviar um convite 

para conhecer o jogo. 

 

 

 

Figura 37:Convidar Amigos 
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4.5.4 COMENTAR  

 
Uma outra funcionalidade que o jogo possui é comentar o aplicativo que serve para 

outros usuários trocarem experiência relativamente ao jogo.  

<div id="fb-root"></div> 

<script>(function(d, s, id) { 

  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 

  if (d.getElementById(id)) return; 

  js = d.createElement(s); js.id = id; 

  js.src = 

"//connect.facebook.net/pt_PT/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=84384491239530

8"; 

  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 

 

<div class="fb-comments" data-href= "https://oril.uni-mindelo.edu.cv/"  data-

numposts="5"></div> 

 

 
Quando acionado, a aplicação encarrega-se de efetuar um comentário automática no 

mural de notificações do usuário, que fica disponível para ser visualizado por todos os 

seus contactos. 

 

 

 

Figura 38:Caixa de Comentário 
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4.6 ESTRUTURA DE DADOS  

 

Para modelar o problema da implementação do aplicativo de jogo levou as seguintes 

estruturas de dados ilustrando dois diagramas um para aplicativo no Facebook, e outro 

para o jogo, onde foram definidas as entidades assim como os seus atributos e métodos.  

 

 
 

Figura 39: Diagrama Classe APP 
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Figura 40: Diagrama classe Jogo 
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4.7 IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO ORIL 

 

Após o estudo teórico e do desenho do algoritmo da inteligência artificial do jogo foi 

feito também a implementação do jogo no Facebook onde foram desenvolvidas as 

seguintes funcionalidades:  

- O utilizador poderá jogar contra o computador, onde tem á sua escolha, três níveis de 

dificuldade. 

- O jogador pode também consultar as regras do jogo. 

 

 

4.7.1 JOGADOR ARTIFICIAL 

 

Após o estudo teórico do jogo de Oril e do algoritmo minimax,  implementou-se a busca 

da melhor jogada para cada jogador utilizando a linguagem programação Javascript. 

Com o seguinte código representado abaixo: 

 

function Joga_Computador() 

{  

  

 var a,b,c,d; 

 VezAux=2; /*2 Computador 1 é "Jogador"*/ 

 /*guardar o ponto de partida*/ 

 for (i=1;i<=12;i++) Campo[i]=ArrayInicial[i]; 

 Campo[13]=Pedras_Jog; 

 Campo[14]=Pedras_Comp; 

 var Computador=new Array(6); /*vai guardar os pontos que se pode ganhar em cada jogada*/ 

 /*inicializar o Array Computador*/ 

 for (i=1;i<=6;i++) Computador[i]=0; 

 /*chamar a função que nos vai dar as casas que se pode jogar*/ 

 JogPossa=CasasPossiv-eis(Campo,VezAux); /*obter um array onde 1s são as casas que 

posso jogar*/ 

 for (a=7;a<=12;a++) 

 { /*colocar o Array Auxiliar a 0*/ 

  for (i=1;i<=14;i++) Arraya[i]=0; 
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  if (JogPossa[a]>0) 

  { 

  Arraya=JogadaFantasma(a,Campo); 

 for (i=1;i<=12;i++) JogPossb[i]=0; /*inicializar o array das jogadas possivesi*/ 

 JogPossb=CasasPossiveis(Arraya,1); /*obter um array onde 1s são as casas que posso 

jogar*/ 

        

   for(b=1;b<=6;b++)   /*vez do Jogador*/ 

   { 

    for (i=1;i<=14;i++) Arrayb[i]=0; /*inicializar o Array*/ 

    if ((JogPossb[b]>0) && (Nivel>1)) 

    {  

     Arrayb=JogadaFantasma(b,Arraya); 

  for (i=1;i<=12;i++) JogPossc[i]=0; /*inicializar o array das jogadas possiveis*/ 

 JogPossc=CasasPossiveis(Arrayb,2); /*obter um array onde 1s são as casas que posso 

jogar*/ 

      

     for(c=7;c<=12;c++)   /*vez do 

Computador*/ 

     { 

    for (i=1;i<=14;i++) Arrayc[i]=0; /*inicializar o Array*/ 

      if ((JogPossc[c]>0) && (Nivel>2)) 

      {  

   Arrayc=JogadaFantasma(c,Arrayb); 

  for (i=1;i<=12;i++) JogPossd[i]=0; /*inicializar o array das jogadas possíveis*/ 

 JogPossd=CasasPossiveis(Arrayc,1); /*obter um array onde 1s são as casas que posso 

jogar*/ 

        

    for(d=1;d<=6;d++)   /*vez do Jogador*/ 

       { 

   for (i=1;i<=14;i++) Arrayd[i]=0; /*inicializar o Array*/ 

     if (JogPossd[d]>0) 

        {  

        

 Arrayd=JogadaFantasma(d,Arrayc); 

  if ((Arrayd[13]<24) && (Arrayd[14]<24)) 

         { 

 Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]-(Arrayd[13]-Pedras_Jog)+(Arrayd[14]-Pedras_Comp); 

         } 

         else 
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         { 

  if (Arrayd[13]>23) Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]-100; 

 if (Arrayd[14]>23) Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]+100;    

   

         } 

        } 

        else 

        { 

   if ((Arrayc[13]<24) && (Arrayc[14]<24)) 

         { 

 Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]-(Arrayc[13]-Pedras_Jog)+(Arrayc[14]-Pedras_Comp); 

         } 

         else 

         { 

  if (Arrayc[13]>23) Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]-200; 

  if (Arrayc[14]>23) Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]+200;   

    

         } 

        } 

       } 

      } 

      else 

      { 

   if ((Arrayb[13]<24) && (Arrayb[14]<24)) 

       { 

 Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]-(Arrayb[13]-Pedras_Jog)+(Arrayb[14]-Pedras_Comp); 

       } 

       else 

       { 

  if (Arrayb[13]>23) Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]-400; 

  if (Arrayb[14]>23) Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]+400;   

    

       } 

      } 

     } 

    } 

    else 

    { 

     if ((Arraya[13]<24) && (Arraya[14]<24)) 

     { 



Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 74 
 

Computador[(a-6)]=Computador[(a-6)]-(Arraya[13]-Pedras_Jog)+(Arraya[14]-Pedras_Comp); 

     } 

     else 

     { 

    if (Arraya[13]>23) Computador[a-6]=Computador[(a-6)]-500; 

    if (Arraya[14]>23) Computador[a-6]=Computador[(a-6)]+500; 

      

     } 

    } 

   } 

 

  } 

  else 

  { 

   Computador[(a-6)]=0; 

  } 

 } 

 

 

 /*no array Computador tenho uma avaliação da Melhor Jogada*/ 

 /*Escolher a Maior*/ 

 JogPossa=CasasPossiveis(Campo,2); /*obter um array onde 1s são as casas que posso 

jogar*/ 

 /*caso não haja nenhuma jogada possivel retorna 0*/ 

 aux=0; 

 for(i=7;i<=12;i++) 

 {  

  if (JogPossa[i]>0) aux=1; 

 } 

 if (aux==0) return aux; 

  

 aux=-5000; 

 Escolha=0; 

 

 JogPossa=CasasPossiveis(Campo,2); /*obter um array onde 1s são as casas que posso 

jogar*/ 

 /*caso não haja nenhuma jogada possivel retorna 0*/ 

 for(i=7;i<=12;i++) 

 { 

 } 
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 for(i=6;i>=1;i--) 

 { 

  if ((JogPossa[(i+6)]>0) && (Computador[i]>aux)) 

  {  

   Escolha=i; 

   aux=Computador[i]; 

  } 

 } 

  

 return (Escolha+6); 

} 

 

 

4.7.2 MENU DO JOGO 

 

O menu principal está sempre disponível, variando as opções de acordo com o usuário. 

O menu é desenvolvido com HTML e CSS, em que consiste, arredondar e criar sobras 

em cada uma das barras do menu fazendo deslocação para direita logo que colocar a  

seta do rato em cima deles. 

 Estão disponíveis as seguintes opções de menu: 

 

Figura 41: Menu do jogo 

O trecho de código a seguir mostra a implementação do menu principal utilizado na 

imagem da Figura 41: 
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<div id="Menu"  align="center"> 

<ul> 

<p align="center"><span class="Jogar "><a href="orilcpu.html" Class="btn2"> 

<li> JOGAR</li> 

<p align="center"></p><p align="center"><span class="regras"> 

<a href="regras.html" Class="btn2"> 

<li> REGRAS</li> 

</ul> 

 

- Jogar: consiste em um usuário defrontar uma partida com o computador com as 

configurações previamente selecionadas antes de iniciar o jogo. Introduzir o nome do 

jogador, escolher que nível pretende jogar.  

No ecrã do jogo o utilizador poderá visualizar o tabuleiro assim como, as pontuações e o 

indicador de turno de jogada. Para o jogador executar lances basta fazer um toque sobre 

o buraco pretendido.  

Quando alguém comer pedras no buraco do adversário aparece uma animação de um 

cão fazendo careta ao seu oponente. E tudo isso foi desenvolvido com HTML, 

Javascript e CSS. Ilustrado abaixo: 

 

 

 

Figura 42: Tela Jogar 
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- Regras: Opção onde o jogador pode consultar, caso tiver alguma duvida durante o 

jogo. Desenvolvido com o auxilio de HTML e CSS. Imagem abaixo ilustra essa opção: 

 

Figura 43: Tela Regras 
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CAPITULO V – CONCLUSÃO E SUGESTÕES FUTURAS 

 

5. CONCLUSÃO  

 
O trabalho realizado descreve um longo processo de programação de um jogo para web 

utilizado HTML, CSS,  Javascript para plataforma Facebook. Para isso foi necessário 

após um longo período de pesquisas obter um protótipo funcional onde foi necessário 

redigir esse relatório. 

 

Com isso adquiriu-se conhecimentos diversos no âmbito de programação utilizando 

diversas linguagem já mencionadas, também pode-se aprender acerca de hospedagem 

de arquivos, aprofundando conhecimentos em politicas de segurança de redes socias no 

caso Facebook. 

 

Este trabalho despertou no autor vontade e paixão em trabalhar na área desenvolvimento 

Web visto que, as tecnologias de informação estão se tornado cada vez mais “o 

calcanhar de Aquiles” para o marketing das grandes e pequenas empresas. 

 

Foi muito importante o desenvolvimento desse trabalho, porque  pôde-se ver na prática 

as diversas funcionalidades que tem uma plataforma Facebook Developer  e como se 

pode utilizar isso, para expor aplicativos diversos de entre eles jogos em plataforma 

Web, Android e IOS. 

 

De uma forma geral os objetivos do trabalho foram alcançados pôde-se colocar o jogo 

na plataforma Facebook de acordo os requisitos estabelecidos. 

 

Com o trabalho desse porte o estudante fica capacitado a desenvolver outros aplicativos 

relacionados com Web utilizando as diversas linguagens já  mencionadas. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Futuramente este projeto pode ser melhorado e ampliado com a inserção de novas 

funcionalidades e elementos.  

O jogo foi desenvolvido para ser facilmente entendido de modo que, as atualizações e 

melhorias possam ser feitas sem muitas dificuldades e sem necessidade de alteração na 

base principal do jogo.  

As  melhorias podem ser feitas no âmbito de:  

 

 Adicionar efeitos sonoros;  

 Adicionar Mão do jogador;  

 Criar Jogador Vs. Jogador; 

 Desenvolver o jogo para plataforma Android e IOS; 

 Alojar o jogo no seu próprio servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 80 
 

5.2 BIBIOGRAFIA 

 

Aptana Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Aptana Consultado em 19-04-

2015,14:49. 

 

Algoritmo Minimax Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Minimax Consultado 

em 19-02-2015,16:49 

 
Developer Facebook Disponível em 

https://developers.facebook.com/docs/games/canvas Consultado em 18-03-2015 

00:00. 

 

 Facebook disponível 15 -03-2015 23:52 

https://developers.facebook.com/docs/socialpluguins Consultado em 30-6-2015 

23:50. 

 
Graça, Albertino. Regras, Estratégias e Teorias do Jogo de Oril (1ª Edição). Mindelo, 

Edição ONDS, Novembro de 1998. 

 

Javascript. Centro Difusão de Tecnologia Conhecimento. Eliphas 2010 

 

Inteligência Artificial Disponível em 

http://www.uss.br/pages/revistas/revistateccen/V5N12012/pdf/001_inteligenciaArti

ficial.pdf consultado em 10/04/15, 20:00. 

 

Inteligência Artificial Disponivel em 

(http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo

_e_francine_vaz/iaeducacao.htm 2015-4-25, 18:10 

 

Mauricio Samy Silva. HTML5 linguagem marcação revolucionou web, Novatec Editora Ltda. 

De 2011 
 

Mauricio Samy Silva. Desenvolva aplicações web profissionais com uso poderosos 

recursos de estilização do CSS3, Novatec Editora Ltda. De 2012 

 

Thiago Nagaoka, Desenvolvimento de um jogo integrado à rede social Facebook, 

disponível em https://linux.ime.usp.br/~tatsuo/mac499/docs/Thiago_Nagaoka-

Monografia.pdf consultado em , 18-01-2015 00:00. 
 

Teoria dos jogos, jogo de Oril, Disponível em, 

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20

Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf, Costa e Lima, Universidade do Mindelo consultado 

em 2015-4-25, 18:50 
 
Teoria dos jogos, introdução teoria dos jogos, Universidade Federal da Bahia , 

Disponível em http://www.ime.usp.br/~rvicente/IntroTeoriaDosJogos.pdf 

consultado em 2015-2-12, 15:50 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aptana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minimax
https://developers.facebook.com/docs/games/canvas
https://developers.facebook.com/docs/socialpluguins
http://www.uss.br/pages/revistas/revistateccen/V5N12012/pdf/001_inteligenciaArtificial.pdf
http://www.uss.br/pages/revistas/revistateccen/V5N12012/pdf/001_inteligenciaArtificial.pdf
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/iaeducacao.htm
http://www.nce.ufrj.br/ginape/publicacoes/trabalhos/t_2002/t_2002_renato_aposo_e_francine_vaz/iaeducacao.htm
https://linux.ime.usp.br/~tatsuo/mac499/docs/Thiago_Nagaoka-Monografia.pdf
https://linux.ime.usp.br/~tatsuo/mac499/docs/Thiago_Nagaoka-Monografia.pdf
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/2482/1/Costa%20e%20Lima%202012.Jogo%20Oril.pdf
http://www.ime.usp.br/~rvicente/IntroTeoriaDosJogos.pdf


Relatório de Projeto de Licenciatura em Informática de Gestão 

Elaborado Por: Elvis Tomar Página 81 
 

 

 

5.3 ANEXO 

 

Os anexos estarão num CD/DVD contendo o seguinte: 

- O código fonte da aplicação.  

- Ficheiros de imagens.  

 


