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Resumo

A populaiizagao da Internet fez aumentai a demands de sistemas de computagao que peimi-
tissem a um usufrio trabalhar e expos deus dados na Internet sem necessidade de piogiamagao.

Hf geradores de HTML, o c6digo b6sico das pfginas da Internet, pain texton, figuras etc., poi6m

nio hf sistelnas simples paid proved o uso de bancos de dados (BD) com Internet. Com isso, paid

desenvolver pfginas da Internet que faQam o uso de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados

(SGBD), o usufrio piecisa saber programai em PHP, ASP, JSP etc. O objetivo deste piojeto 6
implementai um sistema que permits a implantagao de BD na Internet sem necessidade de plo-

giamaQao; isso fait com que uma pessoa que faz suas pi6prias pfginas, mas nio 6 progiamador,
posse tamb6m user um SGBD, por exemplo colocando idisposigao dos visitantes de suns pfginas

formulfrios que, pieenchidos, pioduzem a caiga de dados em um BD criado por aquela pessoa; ela

podeiia, tamb6m, colocai a disposigao comandos especfficos de busca em um de seus BD. Paid isso,

usaremos um n(vel de abstragao de dados do modelo de Entidades e Relacionamentos, tanto pain
a declaragao de um BD quanto pai'a o acesso a ele; assim, a visio dos dados seri bem mats simpler
e intuitive do que com o modelo ielacional de dados.

Palavras-chave: Internet, Banjos de Dados, sem programagao.



Abstract

The popularization of the internet has increased the demand for computer systems that allow
a used to work his data and show on the Internet without programming. There are systems that

generate HTML, the basic code of web pages for text, pictures etc. But theme is no simple systems

to provide the use of databases (DB) with the Internet. Thus, to develop web pages that make use

of a Database Management System (DBMS), the user needs to program in PHP, ASP, JSP etc.
The objective of this project is to implement a system enabling the implementation of BD on the
Internet without programming. This will cause a person who knows how to make his own pages,
but is not a programmer, also use DBMS, foi example by providing foams and producing the load

of data into a database created by that person. It could also make available specific commands

for searching their database. li'or this, we use a level of abstraction of data of the Entity and
Relationship Model, both foi the declaration of a database and foi access to it, so the view of the

data is much simpler and mole intuitive than with the relational model of data.
Keywords: Internet, Database, without programming
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CAPfTULO I

INTnontJ('ao' y '-'

A populaiizagao da Internet fez aumentai a demanda de sistemas de computagao que permitem

a um usufrio trabalhai e expor seus dados na Internet sem necessidade de programagao. Hf
geradoies de pfginas em #fl)erTezt .A/artur Z)anguage (HTNIL), o c6digo b6sico das pfginas da

Internet, papa texton, figures etc., ou em eXtensf&Ze .A/arkup Language (XML) e suas vaiiantes como

a Ea;tens£bZe Hypertext .A4arkup Language (XHTML), que piov6m maior flexibilidade na confecgao

e manutengao das p6ginas. No entanto, nio hf sistemas simples para implementai bancos de
dados (BDs) com Internet. Com isso, para desenvolver pfginas da Internet que fagam o uso de um
Sistema Gerenciadol de Banco de Dados (SGBD), o usufrio precise saber programar em algumas

linguagens especiais para programaQao para a Internet, como a .l:h/perez Preprocessor (PHP), a
,'!ctfue Sewer Pages (ASP), a Jaua$emer Pages (JSP) etc. O objetivo dente projeto foi implementer

um sistema que permits a implantaQao de BD na Internet sem necessidade de programagao; isso
faz com que uma pessoa que constr6i suas pr6piias pfginas, mas n£o 6 progiamador, possa tamb6m

user um SGBD. Com ipso, ela pode, por exemplo, colocai a disposiQao dos visitantes de suas pfginas

formulfrios que, preenchidos, pioduzem a caiga de dados em um BD criado poi aquela pessoa. Ela
poderia, tamb6m, colocar a disposigao comandos especfficos de busch em um de deus BDs. Pai'a

ipso, usalnos o navel de abstiagfio de dados do Modelo de Entidades e Relacionamentos, tanto paid

a declaragao de um BD quanto paid o acesso a del assim, a visio dos dados 6 bem mais simpler e
intuitive do que com o modelo ielacional de dados ou a de BDs orientados a objetos.

A estrutura dos demais capitulos desta dissertagao 6 a seguinte:

O capftulo 2 mostia homo 6 feito o uso de banco de dados na .fnterwet at6 o memento da
esciita desta dissertagao. Esse capftulo foia na tecnologia Java pois a mesma 6 usada em nosso
sistema.

No capftulo 3 temos a desciigao de nosso sistema, desde sua aiquitetuia at6 como 6 feith a
declaiagao e a manipulagao de dados no mesmo.

O capftulo 4 cont6m alguns exemplos prfticos do uso de nosso sistema. Ngo sgo poucos os
casos em que ele pode ser aplicado.

Apiesentamos no capftulo 5 sugest6es de homo o sistema pode ser melhorado

l
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O capitulo 6 cont6m as nossas conclus6es

O apendice A pode ser usado homo um manual de refer6ncia do sistema. O usufrio do sistema

pode ler diretamente (e, se quiser, apenas) esse capftulo e jf user o sistema.

Por fim, demos as Refer6ncias Bibliogr6ficas e o Indice Remissivo de Abreviaturas
Esse 61timo permite ao leitor localizar o significado das abieviaturas usadas no texto.



CAPJITUL0 2

IMPI.EMENTLAQ6ES ATUAIS DO USO DE BANCO DE
DADOS PELA INTERNET

Hoje em dia, fazed pfginas estfticas papa serem publicadas na /nternet jf nio 6 mais uma
taiefa complicada paid usufrios comuns. Os editoies de HTNIL, como poi exemplo o Macromedia

Dieamweavei Imacs, o Mozilla Composer IMozl e o IVliclosoft n'ontPage 1Micbj estio dada vez
mais simples de serem usados e com mais ieculsos. N'luitos editoies de texto, homo poi exemplo o

Microsoft Word IMiccl, criam pfginas pain a Jnte7'nef com facilidade. Poi6m, quando se trata de

criai p6ginas dinamicas, que fagam o uso de um SGBD, essa tarefa flea muito mais complicada,
a ponto de envolver piogiamaQao e conhecimentos nem um pouco triviais pain um usufrio nio
piogramador, como por exemplo tecnologias Java, ASP, PHP, Servlets, JSP, padr6es (patter'v&s) de

construgfo de so@ware pain /nte7'nef, entre outios. Um esforgo muito grande este sendo feito para
simplificai esse uso, homo o emprego de Enterprise Java Beans (EJB) IProl, do Spline jsprl, do

Hibeinate IJBoal e da Java Persistence API (JPA) ljpal , por6m sodas estes tecnologias continuum
envolvendo ptogramaQao, isto 6, o domfnio de linguagens algorftmicas.

Neste capftulo mostiaiemos como 6 feito o uso de banco de dados na /ntervlet at6 o momento

da esciita desta dissertagao. Focaiemos na tecnologia Java, at6 mesmo poique sera usada durante
dodo este projeto de disseitagao.

2.1 Vocabulgrio

Definiiemos nomes e tei mos usados neste documento, com o intuito de uniformizai o seu en-
tendimento:

e Usugrio do sistema: f o usufrio que vai produzir o sistema e a interface

e Usugrio final: E o usufrio que vai user a interface produzida

e .Application Program Interface (API) : E uma s6rie de rotinas, protocolos e feriamentas

papa construgao de programas.

e Servidor de Internet ( W'eb Se7"1;er): E o aplicativo que iecebe as requisig6es de pfginas

da Internet, processa as mesmas e devolve uma iesposta, que pode ser uma pfgina, um arquivo

ou um c6digo de euro. As requisig(}es sgo feith em sua maioiia pelo navegador (browser) do

usufrio final (como poi exemplo os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome,

3



4 2.2. JDBC

Opera, Safarie Konqueror), poi iob6s (como por exemplo iob6s de busch das empresas

Google e Yahoo) ou mesmo poi aplicaQ6es da Internet, coco ocorre poi exemplo em um
I edirecionamento (/or'board) de requisig6es. Os servidoies Apache HTTP Seiner e Microsoft
Internet Information Services sio exemplos de servidores de Internet.

e SeruZet Container: E o componente que prove a infraestiutura adequada paid o processa-

mento de c6digos que usaln a especificagao $er'tiZets. A especificagio Se Zits oferece suporte
a implementagao de pfginas dinfmicas usando uma API disponfvel paid a linguagem Java.

O $em/et Corztafner geralmente faz parte do I'eb (7ontafner (vide vocabulfrio abaixo).

e Java Server Pages (JSP): ]i um complemento itecnologia dos SemZets para a criagao

de pfginas dinfmicas paid Internet, feith com o objetivo de sepaiar os c6digos estfticos dos

c6digos dinfmicos de modo a facilitar a contrugao do leiaute da pfgina. Uma pfgina em JSP
6 uma pfgina no servidor que pode tei c6digos tanto em HTML como em Java, separados um

dos outros poi delimitadoies e/ou poi tags especiais. Papa poder sei executada, uma pfgina

em JSP deve sei compilada em c6digos Java / .9em/efs, e esses sim sio executados. Assim
coho o Ser't/Zet Container, as p6ginas em JSP sio processadas pelo }Veb Confafzzer.

e Wren Container: E o componente de Servidoies de Ap]icaQao (vide vocabu]6rio abaixo)

que prove a infraestiutuia adequada pain o processamento de p6ginas estfticas e din6micas,
incluindo o piocessamento de SemZets e JSP.

B .EIZ? Container: E o componente de Servidoi'es de aplicaQao que prove a infraestrutura
adequada paid a execugao de iegias de neg6cio implementadas pda tecnologia .En£e7pMse

;««. Be«n. (EJB).

B Servidor de Aplicagio (.Application Server): E um aplicativo servidoi que geiencia uma
aplicaQao. Ele pode disponibilizai a aplicagao infraestiuturas coma Ives Container, EJl?
Container, Data Sources, Connection Pool, Java Naming and Directory Interface (JUDI),

entre outios (vide descrigao dos Qltimos termos na seQao 2.2.8).

2.2 JDBC

Jaya Z)ataBase Connectivity (JDBC) 6 uma API paid o acesso ao banco de dados a parter de
um programs escrito na linguagem Java. Dentre as tecnologias listadas nesse capitulo, a JDBC API
6 mostrada com mats detalhes, por ser o principal modo de acesso ao SGBD em Java - para se tei

uma ideia, sodas as demais tecnologias aqui mosttadas usam a JDBC API em suas implementaQ6es.

Essa API prove m6todos de acesso gen6iicos para diferentes SGDBs. Poi esses m6todos, poi
exemplo, um programs pode fazer um acesso tanto ao SGBD Oracle, como tamb6m o SGBD

MYSQL. Um programs em Java pode chamar esses m6todos papa executai comandos em Structured

Query Language (SQL), obtei os iesultados e piocessf-los. A API JDBC kinda foinece m6todos

para o contiole de tiansaQ6es e para a confecgao de pools de conex6es.

Nos pr6ximos sub-t6picos descreveremos os ptincipais conceitos da JDBC API, bem como
tamb6m colocaremos alguns exemplos. No momento da esciita desse texto, a vers8o mats ie
cente da API JDBC 6 a 3.0 (a especificaggo da versio 4.0 este em constiugao pda Jana Oommun£t3/

P«..ess (JCP) na Ja«« Sp..@.«lion R'quest (JSR ') 221 ljdbbl).

tsao pdas Jars, ou Requisig6es de Especificagao Java, que sio feitas as evolug6es das piincipais especiflcaQ6es da
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2.2.1 JDBC .Drquers

Para que uma aplicagao posse fazed o acesso a um determinado SGBD pda JDBC API 6
necessfrio que exists um JZ)B(.; dhuer paid aquele SGBD. O paper desse dMuer 6 implementai os

m6todos da JDBC API pain aquele SGBD em especffico.

A especificaQao 3.0 da JDBC classifica os aNDers em 4 tipos distintos:

e Typo 1: ponte JDBC - ODBC

Open Database Connectivity (ODBC) 6 uma API para o Sistema Operacional (SO) Microsoft

Windows que oferece uma maneira padronizada paid o acesso aos SGBDs. A comunicagao
entre a ODBC e o SGBD tamb6m 6 fella poi aNDers. O dhuer JDBC tipo I traduz a chamada

JDBC em chamadas ODBC, que por sua vez sio traduzidas pelo adder ODBC em chamadas

que podem ser interpretadas pelo SGBD utilizado.

O dhuer do Lipo I nio possui bom desempenho em ielagio aos demais tipos devido ao grande

nllmero de camadas inteimedifrias. A vantagem de seu uso 6 que ele vem embutido na

instalagao padlao do Jaya Development R'ft (JDK, o kft de desenvolvimento em Java da Sun

Microsystems), a16m de que pain alguns SGBDs 6 o iinico dhuer disponfvel, como paid o
SGBD MS-Access.

e Tipo 2 - parte Java, parte nativo

O dhuer Lipo 2 6 composto por dual pastes a primeira recebe as iequisig6es da JDBC API,
que por sua vez traduz a chamada pain a API native do SGBD (que 6 a segundo paige). O

dMuer do typo 2 tem uma camada a menos do que o dMuer tipo I e por isso 6 mais rfpido
que o mesmo.

B Tipo 3 - servidor intermedifrio de acesso

Nesse dNuer demos um servidor inteimedifrio (middleware) que vai ieceber as requisig6es
JDBC e redirecionf-las papa outros dhuers JDBC completarem a requisigao. A vantagem

desse driver este na fiexibilidade - mica a cargo do mfddZeloare comtmicar-se com difeientes

SGBDs por diferentes dhuers.

e Typo 4 - puro Java

Esse dhuer 6 feito totalmente em Java, comunicando-se pda cede diretamente com o SGBD.

Esse dNz;er costuma ser o mais iipido e o mais port6vel. Por ser implementado inteiramente

em Java, ele 6 multi-platafoima e pode ser distribufdo junta com a aplicagao, nio exigindo

instalag6es adicionais.

Em nossa aplicagao proposta nesse tiabalho, usaremos o dhuer do Lipo 4.

2.2.2 Gerenciamento de d7€uers e obtenQao de conex6es

A classe j ava . sql . DriverManager gerencia os antlers e aqua como uma /HbMca de conex6es, ou

deja, poi meio deli a aplicagao poderf obter uma conexio apiopiiada com o SGBD, implementada

pelo dMuer pteviamente registrado na pi6piia clause DriverManager.

plataforma Java
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Geialmente a aplicagao nio piecisa usai diretamente os m6todos da clause DriverManager que
efetuam o iegistio dos aNDers pois, pda especificagao JDBC, um drfuer deve ofeiecei uma classe

que implements a interface java. sql .Driver, e esse classe cont6m blocos estfticos (static) de
inicializagfio que registram o dMuer na clause DriverManager na primeira catga da clause pelo

CZassfoader2 da Jaya yirtuaZ .A/achfne (JVh'l)3

Abaixo segue um exemplo de homo carregat as classes que implementam a interface j ava . sql . Driver
dos SGBDs MrSQL e PostgieSQL e com ipso registrar automaticamente o dNuer no DriverManager:

Class . forName("com. mysql.jdbc . Driver") ;

Class . forName("org . postgi esql. Driver") ;

} catch (ClassNotFoundException e) {

e . printStackTrace ( )

{try

L]
Outra maneira de registiai aNDers no DriverManager 6 pieenchet a propiiedade de sistema

'jdbc . drivers" como ilo exemplo abaixo:

System . setProperty("jdbc . drivers com . mysql . jdbc . Driver : oig postgresql . Driver" )

ou kinda executai o java passando a piopriedade de sistema colllo patametio (opgio "-D"):

java .D"jdbc . drivers-com. mysql.jdbc. Di aver : org . postgresql. Driver
Java

TestConn ecb o n .

L

Apes o registros dos dht/ers, podemos obtei conex6es por m6todos do DriverManager, passando

homo palametro a Un{/orm Resource Z,orator (URL) de conexdo e opcionalmente o usufrio e a
senhal

String urls "jdbc;mysql://localhost/dbtest";
String username = " myuser
Suing password :: "mypasswd" ;

Connection con ' DriverManager.getConnection(url , username , passlvord));

Na URL do exemplo acima, o jdbc indica o protocols da conexao, o mysql 6 o identificador do

dMuer e o iestante sio inforiliag6es adicionais ao adder I no exemplo acima temos o enderego da
mfquina do SGBD e o da base de dados usada.

O DriverManager nio 6 a tinica maneira de se obterem conex6es com a base de dados. Tamb6m 6
possfvel obt6-las por uma classe que implemente a interface j avax . sql . DataSource, como veiemos
adiante.

2.2.3 SQL Statements

Uma vez que obtemos a conexioa , podemos friar objetos que implementam a interface j ava . sql . Statenent

Esses objetos permitem a execugao de comandos em SQL. Para a ctiagao dos mesmos, usamos
m6todos da conexio entre os quads destacamos:

2 Olassl,cadet 6 o objeto responsfvel pelo carregamento de classes.

SO compilador Java compile os progiamas escritos na linguagem para b3/facades. Esses bytecodes sio executados

por meir da JVM, ou mfquina virtual Java.
4Objeto que implementa a interface java. sql.Connection, como visio na segao 2.2.2.
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java.sql Statement cieateStatemento throws SQLException

java.sql PieparedStatement prepareStatement( Suing sql) thi'ows SQLException

Java.sq CallableStatement prepaieCall(String sql) throws SQLException

A interface java . sql. CallableStatement 6 uma sub-interfaces da interface java . sql. PreparedStatement
que 6 unis sub-interface da interface java. sql . Statement. O tratamento de exceg6es sera abor-
dado em 2.2.5.

Interface java.sql.Statement

Seguem abaixo os piincipais m6todos de execugao de comandos em SQL da interface j ava . sql . Statement

boolean execute(Sti ing sql) throws SQLException

O m6todo acima execute o comando em SQL passado como paiametio, ietoina true cano o
comando em SQL ietoine um cursor (vei 2.2.4) homo iesposta (pol exemplo, a tesposta de um
comando select e tetorna f else cano contifrio (pol exemplo cano o comando seja update). Se o
comando retoinai true, podemos obter o cursor de resposta pelo comando:

ResultSet getResultSeto throws SQLException

faso contrfrio, podemos obtel o ntimeio de elementos alterados pelo comando

int getUpdateCounto throws SQLException

Cano na execugao do m6todo execute tenhamos maid de um resultado, podemos passer para o

pi6ximo resultado usando o m6todo:

boolean getMoreResultso throws SQLException

No mfximo um ResultSet pode ester aberto por Statement, poi ipso o m6todo getMoreResults o
fecha o ResultSet anterior.

Como alternative ao m6todo execute temos os m6todos

r

L

ResultSet executeQuery( String sql ) throws SQLException

int executeUpdate(String sql) throws SQLException

que retornam o ResultSet ou o updateCount, sem plecisar de uma chamada adicional aos m6todos

getResultSet ou getUpdateCount.
Especificag6es do nilmero de elementos buscados poi vez (f etchSize) e do nllmero m6ximo de

linhas (maxRows) retoinadas sio feitas pelos nl6todos:

void setFetchSize ( int rows )
r

int getFetchSize ( )

void setMaxRows( int max)

int getMaxRows ( )

Herdam suas caracteristicas



8 2.2. JDBC

Podemos tamb6m passer paiametros ao drfuer indicando em qual diregao do ResultSet as
linhas sergio processadas pelos m6todos:

void setFetchDirection(int direction) throws SQLException

int getFetchDirectiono throws SQLException

Os valores possfveis para diregao sio ResultSet . FETCH-FORWARD, ResultSet . FETCH.REVERSE

ou ResultSet.FETCH.UNKNOWN.

A interface Statement possui kinda m6todos para a execug£io de grupos de comandos em SQL:

void addBatch(String sql) throws SQLException

adiciona o comando em SQL na lista de comandos do objeto Statement

int [l executeBatch o

execute o grupo de comandos adicionados pelo m6todo addBatch, e

void clearBatch ( )

limps a lista de comandos do objeto Statement.

Ap6s o uso do objeto Statement e do objeto ResultSet obtido por esse Statement, deve-se

fechai tanto o objeto ResultSet coma o objeto Statement paid liberagao de recursos JDBC:

void closeo throws SQLException

L

- ?")

Interface j ava . sql. PreparedStatement

Esse interface 6 recomendada para comandos em SQL que sgo freqiientemente usados na

aplicagao, variando apenas os paifnletros do comando, como no exemplo abaixo (assumindo conn

como sendo um objeto de conexio vflido):
r

PrepaiedStatement pstmt = conn . prepareStatement(
UPDA:lE EMPIDYE16 SET SALARY -? WHl11W ID

pstmt.setBigDecima1(1, 3000.00)
pstmt . setString (2 , " 111" ) ;

pstmt . executeUpdate ( )

pstmt . setString (2 , " 222" ) ;
pstmt . executeUpdate ( ) ;

Veja no exemplo acima que o comando em SQL 6 feito substituindo paiametios por ?. O
preenchimento dos paiametios 6 feito pdas fung6es do tipo setXXX, no qual XXX 6 o Lipo SQL
do parametro (vide infoimag6es sobre tipos SQL na segao 2.2.6). De modo similar a inter-
face Statement, o comando em SQL 6 executado pelos m6todos execute, executeQuery ou
executeUpdate, por6m sem passer parameti-os:

boolean executeo throws SQLException

ResultSet executeQuery ( ) throws SQLException

int executeUpdateo throws SQLException
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Usando um objeto da interface PreparedStatenent nio s6 teremos um c6digo um pouco mais

simples, homo tamb6m isso possibilitarf otimizag6es fellas pele dNuer JDBC e pelo SGBD usado.
Um exemplo de otimizagao 6 luna implementagao de um pool de PrepareStatement pelo dhuer,

de modo a agilizai a criagao e compilaQao de statemerzts que jf farah pieviamente executados.

O uso de PreparedStatement, ao contrfrio do uso de Statement, previne a Injegao de C6digo

(Code -llgectfon jcodl). A Injegao de C6digo 6 uma falha de segulanga na qual um usufrio mal
intencionado pode inserir c6digos maliciosos em unl sistema e assim causar Brandes pioblemas.

Segue um exemplo de c6digo vulneifvel a Injegao de C6digo:

St rin g sql= "Dl!:LllHE F.R(:B,I ENIPLOlh'Elle WHli:RE USl!:RNAhIE

Stateme«t stmt = conn. cre,teStateme«to
stmt . execute ( sql ) ;

+ username +

Note que o comando acima apagarf todos os dados da tabela EMPLOYEES se o login do usufrio a

sei removido (varifvel username) for digitado como a ' OR ' I ' :' 1, pols a clfusula WHERE NAMED ' a '

OR ' I ' = ' 1 ' iesultante sera sempie verdadeira. Para consertai esse c6digo, basta usai a Interface

PreparedStatenent:

String sql = "Dill firm FTii:lvl lihlplf)YEllS WHERE USERNAME = ?"
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
pstmt.setString(I , username);
pstmt . execute o

Interface j ava . sql. CallableStatement

A interface Callabl-eStatement 6 pr6pria para a execugao de Stored Procedures, isso 6, fung6es

aimazenadas e processadas no SGBD. Segue abaixo um esbogo do c6digo em SQL paid execugao

das fung6es:

{?: call<procedure name>j<argl>,<arg2 > ] }

{ call <procedure name>j<argl>,<arg2 > ] }

Essay fung6es podem possuir parametros sendo que coda um deles pode sei de entrada (in),
de safda (out) ou de ambos e podem ietornar ou n6o um dado de safda. Antes da execugao do
comando, o valor dos paiametros de entrada devem sei pieenchidos por fung6es do tipo setXXX e os
paiametios de safda devem ter deus tipos registrados por um dos m6todos registerOutParaJneter,

como por exemplo o m6todo abaixo:

void registerOutParameter(int parameterlndex , int sqIType)
throws SQLException

A execugao do comando 6 feith pelos mesmos m6todos de execugfo de comandos em PreparedStatement
Apes a execugao do comando, os parametros de sa(da podem sei obtidos pelos m6todos do lipo

getXXX.

2.2.4 Obteng5o da resposta de uma consulta em SQL

Paid iteiaimos sobie um cursor com as respostas (linhas e colunas) de uma consults em SQL
feito por um Statement, usamos a interface ResultSet.
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A interface ResultSet

Um objeto da interface ResultSet geralmente 6 obtido em execug6es de comandos em SQL poi

m6todos de objetos que implementam a interface Statement vista na segao anterior. Ao sei criado,
o objeto ResultSet mant6m um cursor apontando para os dados de iesposta da consults em SQL.

O objeto ResultSet por de/auZt6 6 usado somente papa leituta de dados e o sentido d({/ault 6
pain ftente. O objeto ResultSet pode ter comportamento diferente dos citados acima se os mesmos

foiem explicitamente citados na ciiagao do objeto Statement que originou o ResultSet.

Os dados do ResultSet sio obtidos por m6todos do tipo getXXX, como por exemplo:

String getString(int columnlndex) throws SQLException

Sti-ing getString( String columnName) throws SQLException

Pode sei passado homo parametro o fndice da coluna retoinada (iniciando poi 1) ou o nome
da coluna. O nome da coluna difeiencia letras maiiisculas e mintisculas (case sezzsftfue) e faso
seja passado um name que seja o nome de mais de uma coluna, a primeira coluna com o nome 6

retoinada. Nesse iltimo cmo, papa retornar o nome da segundo coluna, deve-se passer o fndice da
coluna ao inv6s do nome. Em geial, costuma-se usai mais a opgao de passat o fndice da coluna do

que o nome pain melhorar o desempenho.

Por questao de compatibilidade com os diversos SGBDs, recomenda-se que os paiametros sejam

lidos apenas uma vez por linha, seguindo a ordem do ndmero da coluna (lei a primeira coluna, depois

a segunda e assim por diante).
Assim como a interface Connection e a interface Statement, a interface ResultSet tamb6m

possuio m6todo closeo pair a liberagao de recursos. A especificaQao da JDBC API define que

apenas I objeto ResultSet pode sei usado por Statement (que o criou). Com isso, o objeto
ResultSet seri fechado cano o Statement que o criou deja fechado, reexecutado, ou obtido novo
ResultSet peso m6todo getMoreResults o . Alguns SGBDs, como poi exemplo o Oracle, permitem
que parametros do ResultSet sejam refei6ncias pain cuisoies do SGBD e que do lido da aplicagao
Java sejam tratados como ResultSet, como no exemplo:

// conn {s Q valid connectiolt object
CallableStatement stmt = null;
ResultSet is = null ;

String sql = "BEGIN owned . procedure(?) ;END;

stmt = conn. prepareCall(sql) ;

stmt . registerOutParameter(I, OracleTypes.CURSOR) ;
stmt . execute ( I ;

rs =(ResultSet)stmt.getObject(1) ;

} catch ( Exception e) {

e . printStackTrace o

} finally {

if (rs !:: null) {

rs . close o ;

l

]

{try

{try

} catch (SQLException e) {

e . printStackTrace o

}

oA palavra de/ault 6 comumente usada para indicar o comportamento padrao que sega assumido se ngo for
explicitamente configurado para assumir comportamento difeiente.
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try {

if (stmt != null) {

stmt . close o ;

}

} catch (SQLException e) {

e . printStackTrace o

}

}

try {
if (conn 1= null) {

'o«n . close o

} catch (SQLException e) {

e . printStackTrace o

}

}

Deve-se tomas o cuidado de garantir que o ResultSet ciiado dessa maneira seja fechado manual-

mente, pois ele nio seri fechado automaticamente quando foi fechado o Statement que o criou.
Deixando de fechf-lo, estaremos consumindo indefinidamente os iecllrsos do SGBD - ao fechar a

conexao, o SGBD at6 identifica que o recuiso nfo este maid sendo usado, por6m em corzneciion

pools (veiemos adiante nesse capftulo) as conex6es sio mantidas ativas por um longo periodo.

}L

A interface ResultSetMetaData

Podemos obtei os meta-dados de um ResultSet pda interface j ava . sql . ResultSetMetaData
Um objeto dessa interface 6 obtido pelo seguinte m6todo de um objeto ResultSet:

ResultSeth/letaData getMetaDatao throws SQLException

Um objeto que implementa a interface ResultSetMetaData pode ser usado para obter as in
formag6es e as piopriedades dos campos do ResultSet.

2.2.5 Exceg6es e tratamentos de erros

Podemos observat que grande parte dos m6todos da JDBC API podem lanQar exceg6es do tipo
SQLException em caso de euros piovenientes do SGBD ou da comunicaQao com o mesmo. Esse

excegao 6 ucla subclasse da exceQao java.lang.Exception, heidando por isso todos os m6todos

da mesma, homo poi exemplo o m6todo printStackTraceo paid impiimii a mensagem de euro e

a pilha de execugao Java, o m6todo getMessage pain obter a mensagem descrevendo o edo, entre

outios. Os m6todos especificos da classe SQLException sio:

public int getErrorCode o

Retorna o c6digo de eno especffico do SGBD utilizado

public String getSQLState o

Retoina o SQLstate, seguindo a convengao lOrEN $C?Estate ('Opera. Group) jsqlbl ou a con-
vengao SQL 99 jsqlal. Para saber qual das dual conveng6es 6 usada pelo dhuer escolhido, usa-se o

m6todo getSQLStateType da interface DatabaseMetaData. A vaiitagem do m6todo getSQLState
em relaQao ao m6todo getErrorCode 6 a portabilidade do c6digo, ou deja, facilitaria, por exemplo,

a boca do SGBD usado na aplicagao.
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public SQLException getNextExceptiono ]
public void setNextException(SQLException ex)

E possfvel que um euro gene exceg6es encadeadas. O m6todo getNextException obt6m a
pr6xinta excegao e o m6todo setNextException adiciona mats uma excegfio ao final da lila de
excegoes.

Segue abaixo um trecho de c6digo para imprimii as exceQ6es encadeadas:

(...) // album mdtodo qae gere Hma ezcefdo do typo SQLEzceptforz
} catch (SQLException e) {

while (e 1= null) {

e . printStackTrace ( ) ;

e = e . getNextException o ;

{try

}

}

A16m das exceQ6es, temos os avisos (toad'?zfngs), que sio implementag6es da interface SQLWarning,

que por sua vez 6 uma subinteiface da interface SQLException. Os avisos, assim como as exceg6es,

tamb6m podem ser encadeados. Segue abaixo um tiecho de c6digo para imprimir os avisos enca-
deados:

SQLWarning w = connection .getWarningo
while (w 1= null ) {

w. printStackTrace o
w - w. getNextWarning ( ) ;

}L

2.2.6 Conversio de typos JDBC API e Java

As tabelas completas com os tipos indicados para conversio entre a JDBC APT e a linguagem

Java podem ser consultados na especificagao da JDBC API. A especificagao encontia-se disponivel
paid download pelo site http ://java . sun . com/products/jdbc/download . html.

2.2.7 Suporte transacional

Paid gaiantir as caiacterfsticas de atomicidade, isolamento, consist6ncia e duiabilidade (ACID),
caracterfsticas essay essenciais a qualquet sistema que exija confiabilidade, o objeto de conexgo

possui m6todos pain o controle tiansacional. O m6todo:

void setAutoCommit(boolean autoCommit) throws SQLException

permite configurar a conexfo para efetuar o controle transacional automaticamente (autoCommit
= true) ou pain deixar o contiole transacional por conte da aplicaQao (autoCommit - f alse). A
opgao autoCommi.t = true 6 ativada poi de/ault em uma nova conexao, portanto ao executaimos:

connection . setAutoCommit( false) ;

estaremos iniciando uma nova tiansagao, que sen confirmada pelo nl6todo:

void commito throws SQLException

]

L
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que efetivaif as alteiag6es no SGBD, ou seri cancelada pelo m6todo

void rollbacko throws SQLException

Ambos os m6todos liberaiio eventuais locks (bloqueios de leitura e/ou escrita de dados) e ap6s

sua execugio, iniciario uma nova tiansagao. A partir da especificaQao JDBC 3.0, podemos salvai

pontos inteimedifrios (chamados de save point) dentro de uma transaQao para, por exemplo, tei a

opgao de desfazer parte da transagao (at6 o 61timo snug point). Esses save points sio controlados
pele m6todo setSavepoint o .

faso o controle tiansacional esteja por conte da aplicagao (opgao autoCommit - f else), dada

execuQao de um statement sera uma transagao e efetuaif um commit ao t6imino da execuQfo.

Outta possibilidade para a aplicaQao 6 deixai o controle transacional para o servidor de aplicagao,
coho poi exemplo Containers -EIB. Nesses cason, 6 recomendado a aplicagao deixar a opgao

autoCommit coma f alse e nio usai os m6todos commit ou rollback o seividoi de aplicagao

encanegar-se-f de champ-los, baseando-se em configuraQ6es de/ault ou em aiquivos de configurag6es

(.deptoyers descriptors).

A JDBC API tamb6m oferece, em seu pacote optional (j avax . sql . 'k), suporte a tiansag6es dis-
tribuf(tas, isso 6, efetuar uma linica transagao para contiolar uma operag£io que use vfrias conex6es

difeientes, possivelmente implementadas poi diferentes aNDers de diferentes SGBDs. As interfaces

com suporte a transag6es distribufdas poi convengfio iniciam-se pda sigla XA, como por exemplo
a interface j ivax . sql . XAConnection, que representa uma conexio com suporte a transag6es dis

tribuidas. A plataforma Java possui luna API especffica pain o controle de transag6es, que 6 a
Java b'ansaction API (JTA). Nio entraremos em maid detalhes sobre como gerenciar transag6es
distribuidas poique das sio geralmente geienciadas pelo seividoi de aplicagao na qual a aplicagao
6 instalada.

2.2.8 Data Source, Connection Pool e JEDI

A interface DataSource representa uma ffbrica de conex6es. puma alteinativa (recomendada)
a interface DriverManager vista na segal 2.2.2. Dado uln DataSource, obtemos uma conexio pelo
m6todo:

Connection getConnectiono throws SQLException
r

ou pelo m6todo:

Connection getConnection(String useiname , String password)
throws SQLException

Uma das vantagens de se usar um DataSource ao inv6s do DriverManager 6 que podemos
centralizai a configuragao da conexio em arquivos de configuragfio. Outed vantagem 6 que o servidoi

de aplicagao pode criai um DataSource pain obter, tiansparentemente a aplicagao, conex6es com
supolte a transag6es distribuidas (vide segao 2.2.7) e kinda implementai um pool de conex6es.

Um pool de conex6es 6 feito papa evitai que, a coda pedido de conexio pda aplicagio, uma nova

conexfo tenha que sei estabelecida com o SGBD, o que replesenta um tempo a mais consideifvel

para uma aplicagao na /nte7rtet, na qual cada clique pode dispaiai consultas ao SGBD. Em um poo/

de conex6es, o servidor de aplicagao mant6m um nilmeio configuifvel de conex6es abertas com o
SGBD e as aloca a aplicaQao conforme a demands. A aplicagao estaif, ao usai o m6todo closeo
pain liberal a conexao, devolvendo a conexio ao comnectforz pool (e nio fechando a conexao).
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Na maior paige dos servidores de aplicagao, um DataSource 6 obtido poi meio de um seividoi

Java .Naming and I)frectoz ' /nter$ace (JNDI). Assim, o servidor de aplicagao legistra o DataSource

com as caiacterfsticas desejadas (configuragao de banco de dados, usufrio e senha, connection poof e
transag6es distribufdas) e a aplicagao posteriormente obt6m o objeto jf pronto, nio se pieocupando

com detalhes de implementagao e de configuragao. Segue abaixo um exemplo de como a aplicagao
podetf obtei um datasouice iegistiado pieviamente no servidoi JNDl:

/'/ Obf ain oar enufrozzme7zt flaming corztezt
Context initCtx = new InitialContexto;
Context envCtx = (Context) initCtx.lookup("java:comp/env");
// Look up ozr data source
DataSource dataSource = (DataSouice) envCtx.lookup("jdbc/user")

// Gets a connectiott from {he connection Toot

Connection con = dataSource.getConnectiono

A esttutula de um servidor JNDI pode sel encaiada como similar a de um sistemas de aiquivos.

Note, pelo exemplo acima, que piimeiro obtemos a ruiz do contexto (InitialContext, equivalence
ao diret6iio ruiz), depois navegamos pelos diret6rios "j ava : comp/env" e por fim obtemos o objeto

desejado (registrado pelo nome "jdbc/user"). Nio mostiaremos aqui mats detalhes sobre o servigo
JNDI poi fugir do escopo dense tiabalho.

2.2.9 A interface RowSet

A interface RowSet 6 um componente JauaBean papa encapsulai o acesso aos banjos de dados,

da conexio a obtengao dos resultados.

Vamps ilustrar o seu funcionamento por nleio de um exemplo. Veja abaixo um c6digo para
listat o nome de funcionfrios sem o uso de RowSets:

// ge ts the coTt7tect£oTt

String urls "jdbc:mysql://localhost/dbtest"
String username = " myuser" ;

String password = " mypasswd"
Connection conn = DriverManager . getConnection( url useiname , passxvord ) ) ;

,/7 cr Cate a statement
Statement stmt = co««.Greatest,memento

// execute Q query
ResultSet rs = statement executeQuery ( "PELE(JT NAhIE liROM ENIP[DYEES" )

// priTtt the query 's result
while ( rs . next o ) {

System . out . println (" name
}

+ rs . getString ( 1) )

Agora, segue abaixo um c6digo com a mesma funcionalidade implementada por RowSets

String urls "jdbc:mysql://localhost/dbtest"
String username = " myuser
String password = " mypassxvd"

JdbcRowSet j rs new JdbcRowSet ( ) ;
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j r s . setCommand ( "SESE(n ' NAME atom EMPlf).\'EEs" ) ;

j rs . setUrl ( url ) ;

j rs . setUsername ( username ) ;

jrs . setPassword(password) ;
j rs . execute o

// privtt the query 's result
while ( jrs . next o ) {

System . out . pr int in ( " name
}L

+ rs . getString (1) ) ;

2.3 Mapeamento objeto-relacional

O Mapeamento objeto-relacional, do Ingles Object-reZatfonaZ mapping (ORM) joim, Logll,

XZ09, EF0081, 6 uma t6cnica de desenvolvimento na qual o programador declare um mapeamento
de deus bancos de dados relacionais em c6digos oiientados a objetos ou vice-versa. Assim, no

primeiro faso, as declatag6es de uma tabela relational e suas colunas sio mapeadas por classes e

poi seus atiibutos iespectivamente, e dada elemento da tabela 6 mapeada por um objeto da classe.

Essa t6cnica permite uma piogramagao independence do SGBD utilizado - pode-se trocar o
SGBD da aplicagao apenas modificando arquivos ou paiametros de configuragao. A16m disco, esse

mapeamento permite aos usufrios trabalharem seus dados de forma orientada a objetos, enquanto

os dados t6m persist6ncia no modelo relational.

2.3.1 JPA

Na linguagem Java, demos diversos /rameworks pain implementai o mapeamento objeto-ielacional

A Java Pesistence API (JPA) ljpal 6 uma API padrio da Java pda padronizai essas difeientes imple-
mentaQ6es. N'luitos desses /Tame oaks passaiam a seguir esse API, facilitando para o piogramador

ttocai o /mmework utilizado sem precisar efetuar muitas alteiag6es em seu c6digo-conte. Entie os

piincipais JFameworks que suportam a JPA, temos o OpenJPA, o Oracle TopLink e o Hibeinate
este dltimo 6 o mats conhecido deles e 6 muito usado at6 hoje.

Uma catacteristica interessante do Hibeinate (e da JPA propriamente ditz) 6 a possibilidade de

se gerar o modelo relational a paitir do c6digo-fonte em Java. Assim, o usufrio primeiro efetua. a
programagao das classes e s6 depots Bern o modelo relational iesultante, sendo este tiltimo podendo

ser feito automaticamente, sem a interfei6ncia do usufrio. Ver uma crftica a esse t6cnica no capftulo

6 (Conclus6es).

Exemplo de uso da JPA

Vamos ilustrar o uso da JPA com um exemplo: suponha que o usufrio queira criar um modelo
de dados com uma entidade Usufrio, uma entidade Perfil e um relacionamento N pain N entie

essas entidades - um Usufrio pode ter vfrios Perfis, e um Perfil pode estai relacionado a vfrios
Usufrios.

Abaixo mostraiemos o c6digo-conte dense exemplo, usando a API JPA (en] Java).

Classe Usuario (para mapeai a entidade Usufrio):

package com . example
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java . util . List ;
javax . persistence . Entity ;

javax. persistence .EnumType;
javax. persistence . Enumerated ;

javax . persistence .NamedQueries ;

javax . persistence . NamedQueiy;
javax . persistence . OneToNlany;
javax . persistence . Table ;

javax. persistence . Transient ;

javax . validatio n . const i amt s . NotNull ;
javax . validation . constraints . Size ;

org . hibernate . validator . constraints . Email

©Entity
stable(name = " usuario" )

©NamedQuelies({ (QNamedQuery(name = " Usuario . findBYEmail"
query = "SOLE(Jr u F]iOh] Usuario u WH]11U] u.email = :email") })

public class Usuario {

/:/ atr£butos da cZasse que ufrardo coiurzas das tabeZas
©NotNull
@Email

private String email ;

©NotNuil
private Stl ing nome

©NotNull
private String sobienome

©NotNull
©Size(min = 8, max = 32)

private Sti ing senha;

@Transient
private String confirmacaoSenha

CONotNull

©Enumeiated( EnumType . STRING )
private UsuarioStatusEnum status

public Usuario o {
/'/ mdtodos padrdes para obtenfdo e

public Sti ing getEmail o {
return t his . email ;

}

}

atribaffdo de ualores de campos

public void setEmail(String email)
this . email = email ;

public Sti ing getNome o {
return this . nome ;

public void setNome(Sti ing name) {
this . nome = name ;

}

}

{
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public String getSobienomeo {

return sobrenome ;

public void setSobrenome(String sobrenome) {
this . sobrenome = sobrenome I

}

public Sti ing getSenhao {
return this . senha ;

public void setSenha(String senha) {

this . senha = senha ;

public String getConfirmacaoSenhao {

return confirmacaoSenha ;

}

public void setConfirmacaoSenha( String confirmacaoSenha)
this . confirmacaoSenha = confirmacaoSenha;

}
{

public UsuarioStatusEnum getStatuso {

return st anus ;

}

public void setStatus(UsuaiioStatusEnum status) {
this . status = status

}

}

No c6digo acima, vemos a declaiaQfio da entidade Usuario e do nome da tabela relacional

correspondente pelo tiecho de c6digo:

@Entity
stable ( nameL usuario")

Em seguida demos a declaragfio de uma consults no modelo orientado a objetos da linguagem de

progra-macao Java, onde ; email especifica que deve ser usado o valor de uma varifvel do ptograma.

@NamedQueries({ ©NamedQuery(name = " Usuario . findBFEmail"
query = "SELE(J]' u Flim:)NI Usuario u WHl11tE u.email = :email") } )

Podemos observer a declaiagio de atributos pelo trecho de c6digo abaixo

// atr£butos da cZasse qae u£rardo coZurzas das tabeZas
©NotNull
©Email

private String email ;

O trecho de c6digo acima declaia um atributo de nome email, que nio pode sei nulo (anotag3o

©NotNull) e que possuio foimato padrao de e-mails, ou seja, nome©domfnio (anotagao ©Etnail).

Vamos agoia mostlai o c6digo-fonte das classes para a entidade Perfil e para o ielacionamento
entre as entidades Usufrio e Perfil.

Clause Perfil (para mapear a entidade Perfil):

package com . example ;

import javax. persistence .Entity;
import javax. persistence .EnumType;
import javax . persistence .Enumerated
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import javax . persistence .NamedQueries
import javax . persistence .NamedQuery;
import javax . pei sistence .Table;

©Entity
stable(name = " perfil " )
©NalnedQueries({ ©mNamedQuery( name

P er fil p WHE=EiE p . nome = : nome

public class Perfil {
©Enumerated ( EnumType . STRING)
private PerfiIEnuln nome ;

public Perfil o {
public PerfiIEnum getNome ( )

return nome ;

}

{

: " Perfil
) } )

findBFNome query 'PELE(;r P lil{oM

public void setNome(PerfiIEnum
this . nome = nome ;

}

-.«.) {

}

Classe UsuarioPerfil (paid mapeai o relacionamento entre as entidades Usufrio e Perfil)
[

package com . example I

import javax. persistence .Entity;
import javax . persistence .JoinColumn
import javax . persistence .ManyToOne;
import javax . persistence .Table;

@Entity
stable(name = " usuario perfil")
public class UsuarioPerfil {

/// bf dfrectfona! manzi-to one assocfatforz to Usual o
©fvlanyToOne

©JoinColumn(name = " id.usuario")
private Usuario usuario ;

// bi--directional manlf=to one associat OTI to Permit
©ManyToOne

©JoinColumn(name = " id.pei fil")
private P er fi I pe r fi I

public Us uai ioPet fil ( ) {

public Usuario getUsuario o
return this . usuario ;

}

public void setUsuario(Usuario usuario)
this . usuario = usuario ;

}

{

public Perfil getPerfil o {
return this . perfi I

public void setPerfil(Pei fil perfil) {
this . pei fil = perfil ;

}

}

}



2. Implementag6es Atuais do Uso de Banco de Dados pda Internet 19

}

E inteiessante observai no c6digo-conte acima que os ielacionamentos sio feitos peta clause auxiliai
(JsuarioPerfil, que pot sua vez relaciona as classes Usuario e Perfil pdas anotag6es ©ManyTo0ne
e ©JoinColunn.

2.4 Sistemas de Gestio de Conte6do

Sistemas de Gestfo de Conteido (SGC), do ing16s Content Management Systems (CMS) jcmsl,
est6o tornando-se cada vez maid populares. Tratam-se de sistemas que permitem a ciiagao e edigfio

de conte6dos na Internet sem a necessidade de piogragao. Nfio abordaiemos esse tipo de sistema
neste projeto de pesquisa pois ele ngo usa necessariamente BD.
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DESCRIQAO DO SISTEMA

homo vimos no cap(tulo 2, a implementagao do uso de BD pda Internet 6 bastante complexa.

Neste capftulo descrevemos nosso sistema que, como se vera, 6 muito mais simples do que o visto

no capftulo 2.

3.1 Premissas

Adotaremos algumas piemissas de modo a enfocar os objetivos desta pesquisa. Estes premissas
sao

3.1.1 O usu6rio do sistema pode n5o saber programar

Pretendemos apiesentat solug6es dimples, para seiem utilizadas inclusive poi pessoas que nio

conhecem as atuais linguagens de piogramagao. No entanto, devem conhecei os comandos b6sicos

de HTA.{L ou saber usd um gerador desses comandos.

3.1.2 O usugrio do sistema conhece o modelo de entidades e relacionamentos

O modelo de entidades e ielacionamentos (MER) pioposto por Peter Chen IChe76, SdS051 6 um

modelo conceptual de estrutuias de dados. Este modelo jf foi amplamente adotado, obtendo bona
iesultados, pois eleva o navel conceitual de como o usufrio encaia deus dados independentemente

dos modelos do SGBDs. Em relagfio ao enfoque ielacional, o h/IER possui inuitas vantagens, e entre

das podemos destacar:

1. Neste modelo nio precisamos nos preocupar com as restrig6es de aimazenamento, ou caiac
teristicas peculiares do sistema gerenciador de bancos de dados.

2. Ele peimite que se mude o sistema geienciador sem precisar mudai o modelo

3. E mais ffcil de sei entendido por pessoas que nio sejam da area de bancos de dados, poi
exemplo por nio envolver ligaQ6es 16gicas ISdSOSI entre tabelas do modelo ielacional (h'IR),

feitas por transposigao de chaves.

4. Este mais pr6ximo de um modelo descritivo do mundo leal, de que um modelo computacional
coma o relacional.

21
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5. E de certs forma mais simpler de piojetai do que o MR, contends diferentes estruturas de

navel mais alto homo, por exemplo, entidades e relacionamentos (a ilnica estrutuia do MR 6
a tabela).

3.1.3 0 usu5rio do sistema nio alterarg a base de dados pelo uso de outras
interfaces a16m das geradas pelo sistema

Faz parte de nossa proposta que o usufrio do sistema use o MER tanto na declaiaQao quanto na
manipulagao de dados. A conversio das estrutuias de dados desse modelo para as do modelo usado

pelo SGBD seri feith de modo transpaiente ao usufrio do sistema. Por isso, adotatemos que o

usufrio do sistema irf user sempre as interfaces disponibilizadas pelo sistema pain altetar o modelo

de dados, evitando assim gerri inconsist6ncias entre seu MER e o que este mapeado pelo SGBD.

A16m disso, essa premissa kinda possibilitarf que as iestrig6es de integridade sejam implementadas

tanto pelo SGBD homo tamb6m poi outros memos como por exemplo pdas interfaces grfficas, com

o uso das linguagens HTML, Javascript e Java.

3.2 Arquitetura

Nesta seQ5o, descieveiemos a aiquitetura multicamadas, que 6 a aiquitetura usada no sistema

Essa arquitetuia 6 a mats usada em projetos que envolvam banjos de dados na Jmte7'det. Descie-

veiemos tamb6m nessa segao os componentes dessa aiquitetura em nosso sistema.

3.2.1 Arquitetura multicamada

A arquitetura do sistema 6 a aiquitetuia multicamada IAB03j, tamb6m chamada de arquite-
tura de n camadas IA+001. Nessa arquitetura, uma aplicaQao 6 dividida por funcionalidade em
componentes menores, de modo a simplificai o seu entendimento.

Na fig. 3.1 apresentamos um exemplo de uma atquitetura multicamada. Nesse exemplo, demos
as camadas:

1. Interface com usu6rio, na qual o cliente final interage com o sistema. Pode ser, por exem-

plo, um navegador da /iter"7zet pain computadoles pessoais, ou um navegador de dispositivos
moveis ou at6 mesmo aplicag6es especfficas de sistemas clientesl

2. L6gica de apresentagao, na qual 6 montado o que sera visualizado na interface com o
usufrio e como servo processadas as iequisig6es do usufrio finale

3. L6gica de neg6cios, na qual estaiio as regras de neg6cio da aplicagao, interagindo com os
dados;

4. Servigos de infraestrutura, adicionaiido funcionalidades extras como por exemplo suporte
transacional, servigo de mensagens etc;

5. Camada de dados, onde os dados sio aimazenados

As principals vantagens do uso dessa arquitetura sdo

e Permite o desenvolvimento de diferentes formal de apresentagao paid uma mesma aplicagaol
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Aplicaggo
desktop Servigos de

Inf raestrutur

Navegador
desktop

L6gica de
negoclos

Navegador
celular

L6gica de
apresentagao

Interface com o usuArio Camada de dados

Figuia 3.1: Arquitetuia multicamada

B Facility ao desenvolvedoi ' acoplai ' em sua aplicagao muitos servigos jf prontos poi ' meio de

mfddZewares como WEB containers e servidoies de aplicagao;

e Permite o desenvolvimento de m6dulos independentesl

e As alterag6es em coda uma das camadas podem ser feitas de modo independence, desde que
se mantenha a interface entre das. Esse independ6ncia facility tanto coneQ6es ou adigao de

funcionalidades, como tamb6m facilita a substituigao completa de uma das camadas, como

por exemplo a substituigao de um SGBD poi outdo, ou mesmo substituigao do SGBD poi
aiquivos em XML;

e Se a camada Interface com usugrio for feith pot ' meio de um navegador ou outro so#ware

gen6rico, a atualizagao do so#ware cliente pode sel ' muito facilitada, ou seja, ao inv6s de se tei
que reinstalai uma nova veisgo do soPware cliente em coda m6quina cliente (a qual em muitos

casos o desenvolvedoi nio tem acesso), basta atualizar a camada L6gica de apresentagao,

que 6 de dominio do desenvolvedor;

e Diminuio tiffego na rede externa (/iter'r&et), pois a hamada L6gica de apresentagao
tiansmite a camada Interface com o usugrio somente o necessfrio a visualizagio da tatefal
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e lsolamento da hamada Interface com o usu£rio da infraestrutura do sistema: ela nio

piecisa pieocupar-se, por exemplo, de quantos servidores estio atendendo a sua iequisigao ou

mesmo homo os dados sio armazenados;

e Escalabilidade do sistema - podem-se adicionai seividores extras pain aumentai a capacidade

do sistema, a16m de facilital ' a cl'iagao de mecanismo coma pool de conex6es ao BD ou poof

de objetos da camada L6gica de neg6ciosl

e Possibility a independ6ncia de hardtoare, sistema operacional (SO) ou linguagem de pio-
gramaQao entie as camadas. Com isso, equipes de desenvolvedores com diferentes habilidades
(conhecimentos em Java, C++, PHP etc.) podem trabalhai no sistema.

3.2.2 Arquitetura do sistema

O nosso sistema usa a arquitetura multicamadas de maneira semelhante ao exemplo dado na

segao 3.2.1. Nele, a camada Interface com o usufrio 6 iepiesentada pelo navegador com su-
porte a Javascript, que 6 uma linguagem de scNpts usada em navegadoies que possibilita efetuai

validag(5es de entiadas de dados no cliente (navegador) e possibility uma interface mais amigfvel
com o usufrio final, cobrindo paige das limitag6es e defici6ncias da especificaQao atual das lingua-

gens HTh'll e XHTML. demos a possibilidade tamb6m de usai nessa camada linguagens como

F'Zas/z IMac051 , Dynamic #fperTe t JMarkup Language (DHTR'll) jdht051 ou .4synchronous Jauas-

chpt and XMZ) (AJAX) jajal.
Jf a hamada L6gica de Apresentagao 6 iepresentada peso Servidor da /iter"det, usando as

tecnologias Servlet e JSP, a16m da possibilidade de adigfo dos /rnmeworks .4/oder- View-ControZZer

(MVCI) como o $tmts IApa051 e o JauaSemer Faces (JSF) ISMS

A camada L6gica de neg6cios 6 repiesentada pelo servidol de aplicagao, que dependendo da

necessidade da aplicagao do usufrio pode sei implementada em Java dentro do pr6piio setvidor da
/nfer"7tet, possivelmente com o aux(lio de .b'ameworks como o Spring jsprl, ou dentro de servidores

de aplicagao como por exemplo o JBoss IJbobl.

Pain a Camada de dados, usamos o SGBD MFSQL jmysl. A ligagao entre esse camada e
a camada L6gica de neg6cios 6 feita usando Java Z)aral?ase Connectfu t3/ (JDBC) ljdba, BS01,

A+001 . Outras possibilidades de ligagao sio ytumeworks de persist6ncia objetcbrelacional como EJB

Entity Beans IPiol, JPA ljpal, Hibeinate IJBoal, ou at6 mesmo por tag /fbrar's JSP como a JSP

Sta7zdard Tag ffZ,raW (JSTL) ljsta, jstbl.

Por fim, para a camada Servigos de infraestrutura, usamos os serviQos de infraestruturas
dos Servidoies da Jnte7'7zet e dos Servidoies de aplicaQao, como por exemplo o Java Naming arid

Z)frectoW /iter/ace(JNDI) IA+00).

3.3 Declaragao de dados

Nests segal apresentaiemos a nossa proposta para que o usufrio do sistema deana o seu modelo
de dados.
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3.3.1 Definigao do modelo

O usufi'io do sistema criarf a sua base de dados usando o MER devido is vantagens apiesentadas

na segao 3.1.2. Internamente o sistema usari um SGBD relational para armazenar os dados, poi6m
cabe a n6s deixai isso inteiramente transpaiente pain o usufrio do sistema.

Para isso o usufrio do sistema farc o diaglama de entidades e relacionamentos coiiespondente

is infoimag6es que deseja armazenar e descreverf este diagrams poi meio de um documento em

Entity-Relationship -Larzguage (ERL) , que sen descrita adiante.

A principio nio criaremos uma linguagem papa alterag6es na definigao da base de dados (Data

Z)e$nftion Language - DDL). Paitiremos do piincipio que essas alterag6es seiko feitas sempre alte-
iando a definigao da base no doctunento ERL criado pelo usufrio do sistema.

3.3.2 A linguagem ERL
A ERL 6 uma linguagem baseada em XML definida por Sebastiano Vigna IVig021, usada pain

descrever formalmente o modelo de entidades e relacionamentos de uma base de dados e, a partir

dai, criai as tabelas de um modelo relacional. Ela nio envolve consultas aos dados, que devem
sei feitas pelo usufrio em alguma linguagem de acesso a BD coma, por exemplo, SQL. Assim, as
consultas devem ser especificadas eni um navel mais baixo do que a declataQiio do banjos de dados,

que 6 feito no MER. Essa linguagem foi inicialmente desenvolvida para sei utilizada no programs
ERW i, podendo contei tamb6m algumas infoimag6es adicionais ao modelo que sdo usadas apenas

pelo programa ERW.

Nosso trabalho estende a ERL na declaiagfio do banco, adicionando novos elementos do h/IER

que ela aceita, e permite a especificagao de acessos do banco de dados no navel do MER. Vamos
descrever a ERL com album detalhe e, antes disso, mostrai homo funciona a estrutuia XMLI assim,
o entendimento de como definir o A'IER na ERL seri muito maid simples.

3.3.3 A linguagem XML
XML 6 uma linguagem de demaicag6es (markup language) assim como a HTML (que 6 a

linguagem padrao pda a confecgao de pfginas na Internet). Poi6m, seus focos s6o bem diferentes:

enquanto a HTi\'11 6 usada papa exibir dados, com foci em como des seiko exibidos, a XN'11 6
usada para descievei dados, com foco no que 6 o dado descrito.

Uma pfgina em HTML 6 feith usando-se tags definidos homo, por exemplo, o tag <html> papa
indicar o infcio de um documento em HTML, podendo ser seguido pda f ag <head> que indicaif

que os pi'6ximos ftens seiko iefeientes ao cabeQalho da pfgina e o tag <title> que teri o tftulo

da pfgina. Jf a linguagem XML nio possui tags definidos - o usufrio poderf definir, para o seu
documento em Xh'll, os seus pr6prios tags e suns pi6prias estiuturas do documento (desde que sigh

as iegras da XN'll), usando pain isso um I)ocument 7bpe De$nftforz (DTD) ou un] XJ\4Z Schema.
Escreveremos um pouco mais sobre DTDs e do X.44Z Schemas adiante, nessa mesma seQao.

Segue abaixo lun documento em XNIL. Os nilmeios e o : (dois pontos) a esquerda nio fazem

parte do documento - estio na listagem abaixo apenas paid facilitar a anflise do docunlento.

1; <?xml version="1.0" encoding="lS0 8859 1"?>
2: <11-1)CJI'VILE erl PUBLIC " //DSI//l:yl:[) ERL VI.0//EN" " er] . dtd">

:Entities and Relationships on the Web (ERW) 6 um sistema que permite gerenciar e manipulai informag6es de

bases de dados complexas pda /ntezvzet. Ele baseia-se em um documents em ERL (vide segio 3.3.2)
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3
4

5

6

7

8

perl id="cadastro" titled"Cadastio de Pessoas">
bent id::"pessoa" labels" Pessoa">

<attr id="nome" mandy" true"X/attr>
<attr id="cpf" sized"ll" type""integer"/>

</ent>
</ e rl>

Esse documento em XML 6 tamb6m um documento em ERL. Vamos analisar abaixo a estrutura

XML do documento.

A primeira linha 6 a declaiagao XML, indicando que o documento usa a velsfio 1.0 da especi-

ficagao XML e usa a codificagao de caiacteres ]S0-8859-1 (Latin-]/West European), codificaQao
este adequada para o ieconhecimento de caiacteres do portugu6s, como por exemplo caiacteies
acentuados.

Na segundo linha demos a indicagao que a definigao DTD usada no docunlento este no arquivo
de nome erl . dtd.

Na terceira linha demos o piimeiro Zag do documento, de nome erl. Um tag constitui de um

nome entre os sfmbolos < (menor) e > (maior), podendo ter tamb6m, ap6s o nome do tag, atributos
na forma atributo: "valor" (as aspas sgo obrigat6rias). Todd tag em Xhll deve, obrigatoriamente

(ao contrfrio de em HTML, que muitas vezes 6 opciona]), ser fechado por outdo contra-tag de mesmo

nome piecedido pelo caracteie / (bahia). Entre o tag de abeitura e o tag de fechamento podem

existir outros tags (sub-tags) ou mesmo um texto. O tag erl da terceira linha, por exemplo, possui
os atributos id e title com os iespectivos valores cadastro e Cadastro de Pessoas, 6 fechado

pelo tag </etl> da oitava linha e possuio sub-tag ent. O primeiro tag de um documento em XN'll
6 chamado de ruiz do documento. A especificagao Xlvll define que um documento em XML deve

contel apenas uma iaiz, isto 6, um llnico tag englobando todo o documento. Todos os demais tags
devem estar dentro da ruiz.

Um ponto a sei observado nas linhas 5 e 6 6 que na linda 5 o tag atta 6 fechado em seguida
pelo corztra-tag /atta enquanto que na linha 6 nio. Fizemos assim propositalmente para mostrar
que sempre que um tag nio possuir outios sub-faqs ou texto, podemos efetuar a sua abertuia e

seu fechamento de uma vez s6, adicionando paid ipso o caractere / (barra) ao fim do tag (seguindo

a sintaxe stag . . . />). Outdo ponto a sei observado nas linhas 5 e 6 6 que apesai de que os
tags de ambas as linhas serem do tipo atta, des possuem atiibutos diferentes: o piimeiro possum

os atributos id e Hand, enquanto que o segundo possui os atiibutos id, si.ze e type. Restrig6es

como quais atributos pode contei um tag, quangos su6-tags ele pode ter, se ele deve ser obrigat6rio

entie outias restrig6es sio definidas no DTD ou no X.R/Z,-Schema do documento. O DTD, usado
no exemplo, foia piimeira maneira inventada paid efetuai iestiig6es no aiquivo em XR'll. Poi sei

a piimeira, o DTD possui muitas limitag6es, n8o peimitindo, por exemplo, restrig6es de Lipo e
tamanho dos atributos. Outdo problems do DTD 6 que o mesmo nio segue o padiao XML, como

podemos observer na segtmda linha do exemplo. O padrao XJI/L Schema veio posterioimente para
cobiir essay defici6ncias do DTD. At6 o momento da esciita dessa dissertagao, a linguagem ERL

kinda 6 definida por atquivos DTD - os ganhos pioporcionados pelo padrao X.a4Z; Schema kinda

n5o justificaiam a tradugao da definigao de DTD paid uina definigao em X]WZ) Schema. Outras

linguagens e aplicag6es, coma por exemplo alguns deployment descNptors (arquivos de configuragao
de seividores de aplicagao) jf foiam portados papa XA/L Schema.

Um docuniento em XML deve sei sempre bem foimado, isto 6, a16m de que cada tag abeito
deve ser sempie fechado, os fechamentos devem ser aninhados. Por exemplo, o c6digo abaixo nio
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6 vflido

<.axsxla=xi\n

o correto deveria ser

ou kinda:

L

<.aNSi'KIND

As tags em XN'll sio sensfveis a letras mai6sculas e letras min6sculas (case sensitive).
exemplo, o c6digo abaixo nio 6 vflido:

Por

<TesteX/ t e s t e>

porque a tag de abeituia este com a ptimeira letra em mai6scula enquanto que a tag de fechamento

ngo. Os conte6dos das tags s5o tamb6m sensfveis ao mlmero de espagos- Por exemplo, o conteQdo

da tag

<texto>um texton/texton

6 diferente do conteQdo da tag:

<texto>urn texton/texton

que por sua vez 6 diferente do conteddo da tag

<t e xt o >um

texton/texton

Ao digital um texto, a tecla Enter no SO Microsoft Windows Bela um par de caracteres CR

(carnage return) e LF(Zfrze /eed). Nos SOs Linux e Unix (Mac OS X, Solaiis, AIX etc.) s8o gerados
somente o cai'actere LF e no SO Mac OS (at6 a versio 9) 6 gerado apenas o caracteie CR. Papa o
formato XML, o fim de uma linha em Xh11 6 armazenado sempie como sendo o caiactere LF (Zine

/eed) - os caiacteres CR / LF sio conveitidos para o caractere LF

Poi fim, um comentfrio em XML 6 similar a um comentfrio em HTb'IL:

L

<!---- um comentdrfo

Um documento que nio satisfaz o iequisitos da XML descritos acima nio 6 um documento

XN'll vflido, o que causari a sua rejeigao pdas APls de piocessamento de arquivos em Xivll.
Pain garantir que um documento em XML seja vflido, recomenda-se que o mesmo seja cri-
ado por APls XML ou por editoies de documentos em XR'll (servo mencionados adiante na
segao 3.3.5). Caso o documento em XN'll seja ciiado por editores de texto comuns, o docu-
mento pode sei validado por soBwares especfficos pain a validagao de arquivos em XML como, poi

exemplo, os programas disponfveis nas URLS http : //www . stg . brown . edu/service/xmlvalid/
http ://www . cogsci. ed . ac. uk/-richard/xml- check . html

e http : //www . xml . con/pub/a/tools/ruff/check .html. Os programas mencionados acima pos-
sibilitam uma validagao diretamente pda Internet, ou deja, nio 6 necessfrio o dotonZoad dos

piogramas. A pr6pria plataforma Java disponibiliza, a partir de sua especificagao 1.5, a classe

j avax . xml . validation . Validator paid a validaQao de arquivos em XN'll.

L
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3.3.4 0s elementos da ERL

Jf vimos que a liguagem ERL segue o padtao XML e 6 usada para a declaiagao de dados no
modelo de entidades e ielacionamentos. Vamos agora analisar os elementos disponiveis para a ERL.

Praticamente todos os elementos da ERL devem confer uma identificagao obrigat6ria. homo

essa identificagao 6 aimazenada no banco de dados do usufrio, o contelido das mesma este su-

jeito is iestrig6es que o SGBD impuser (como por exemplo a difeienciaQao de letias mai6sculas e
miniisculas, tamanho mfximo do texto da identificagao, entre outros).

Vamos agora descievei os elementos da ERL:

e erl

E o elemento principal de um documento em ERL. Ele cont6m os elementos ent, rel, enum
e tSet

Os attibutos poss(veil de um elemento erl sio

id: I.Jm identificadoi pai'a todo o modelo

title: O tftulo paid o modelo.

e ent

Declan um conjunto de entidades. Cont6m os deus atiibutos attr e pode contei tamb6m um

texto com a desciigao da mesma.

Os atiibutos possfveis de um elemento ent sio:

id: Um identificador tlnico paid o conjunto de entidades.

label: Um r6tulo papa o conjunto de entidades. Este r6tulo iepiesenta o Dome do
conjunto de entidades que seri apresentado em telas que faQam o uso dense modelo, paid
que as mesmas apresentem um name maid descritivo do que o id da entidade.

is: Usado pain indicai que a entidade atua1 6 uma sub-entidade da entidade passada

como parametro (heranga de entidades ou especializagao ISdS051).

owner: Usado pelo programs ERW para efeitos de autorizaQao2 do usufrio do sistema.

Esse atributo pode ser pieenchido homo true ou f aloe, sendo que o valor d(i/ault desse

attibuto 6 f alse. faso deja pieenchido homo true, o programa ERW criaif um usufrio

dino (owner) para coda entidade do conjunto de entidades, e esse usufrio teif a au-
torizagao paid definii as permiss6es de consults, alteiagao e temogao daquela entidade.

homo nio usamos o programs ERW em nosso sistema, nio entraremos em detalhes sobre

esse campo.

e rel

Declata um conjunto de ielacionamentos entre entidades. Cont6m pelo menos doin elementos

leg, cada um especificando uma entidade relacionada, diem de tamb6m poder ter atributos.

Os atributos possiveis de lun elemento rel sio:

20 termo autenffcagdo 6 usado para identificagao do usu6rio do sistema e o termo aatohzafdo define se o usufrio
do sistema tem permiss6es de execugao de uma determinada operagio
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id: Um identificador para o conjunto de relacionamentos.

label: Um r6tulo pain o conjLmto de relacionamentos.

absorbable: Pode ser pieenchido com true, que 6 o valor de/a2zZt, ou com f alse.
faso seja preenchido com f aloe, a tradugao desse conjunto de entidades papa o modelo

ielacional seth feith sempie por meio de uma tabela sepaiada.

e leg

Define um dos conjuntos de entidades envolvidos em um relacionamento (uma per"r&a) e qual
a sua multiplicidade3

Os atributos possiveis de um elemento leg sao:

entref: O identificador (id) do conjunto de entidades envolvido.

label: Um r6tulo paid esse perna.

lower: A multiplicidade minima dessa peina, podendo ser 0 (valor dc/Quit), corres

pondendo a um relacionamento paicial no conjunto de entidades correspondence, ou I
(tot.Z ISdSOSI).

upper: A multiplicidade mfxima dessa peina, podendo sei 1, N ou M (valor dc/auZf).

key: Valor booleano (true ou f al-se), sendo que caso o mesmo seja true, o conjunto
de entidades referenciado por esse peina passe a ser um conjunto /Taco (toeak) 4 de

entidades, e o seu dona passe a ser o conjunto de entidades iefeienciado pda outta

pelna. As restrig6es de multiplicidade de uma perna com o atributo key-"true" deve
sei (1:1) e as da outta perna deve ser(O:N) ou(l:N).

editable: Booleans usada pelo programs ERW papa indicai (quando pieenchido com

true, que 6 o valor d(ifault) se essa perna pode ser alterada na tela do ER\V correspon-
dence a alteiag6es do conjunto de entidades que cont6m essa peina.

e attr

Declara um ati'ibuto de uma entidade ou de um relacionamento

Os atributos possfveis de um elemento atta sio:

id: Um identificador pain o atributo.

label: Um r6tulo pain esse atributo.

type: O tipo do atributo (o valor d(!/ault 6 varchar). Os tipos possiveis de um atributo

sgo listados a paitir do pr6ximo item (Tipos).

enumref: Se o tipo escolhido for o enum entio este campo deve ser pleenchido com o

id do enum usado pelo atributo.

fsetref: Se o Lipo escolhido foi o feet entio este campo deve sei preenchido com o id

do fileset usado peso atributo.

sNomenclatura usada por V. W. Setzer ISdS051, chamada na literature, de modo impr6prio, de cardfnaZidade.

4Alguns autores consideram um conjunto de entidades coma sendo .flacks [Vig021 quando o conjunto de entidades
nio faz sentido sem seu conjunto de entidades doTzo, como por exemplo se consideratmos as edig6es de livros como
um conjunto de entidades separado do conjunto dos livros - nio faz sentido termos edig6es que nio se refiram a um

livro, portanto se o livro for apagado da base de dados, as edig6es dele tamb6m o serif.
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size: Quando apropl'indo, este campo deve ter o tamanho do atributo. Ele se I'efeie

ao nQmeio de caracteres para atributos do tipo texto (d(i/ault = 255) ou ao nilmero de
casas pain atributos num6ricos, incluindo os dfgitos decimais (depois do ponto decimal).

scale: Para atributos de tipos num6iicos esse campo cont6m o nimero de dfgitos deci-
mals

default: O valor de/ault do atributo. Esse valor pode sei um literal, CURRENT-DATE,

CURRENT-TIME entie outios valores, obedecendo o padrao SQL-99 ou ngo (sao aceitos

padr6es propiietfrios do SGBD usado).

mand: O valor tr'-tze indict a obiigatoriedade de se preencher o valor desse atributo pain
sodas as entidades.

trim: IJsado em atributos do Lipo texto paid retiral espaQos a direita e/ou a esqueida
do atributo.

key: Deve sei preenchido como true se o atributo for paige da chive do elemento no qual
este associado, homo poi exemplo se foi parte da chive de um conjunto de entidades ou
de um fileset.

hidden: Usado pelo programs Elia para indicai que o atributo nio seri exibido em

sua interface grffica.

e Tipos

A ERL atende os seguintes tipos da SQL:

character, char, character varying, char vat'ying, varchar, national character, nchar,
national char, national character varying, nchar va3'ying, character large object,
Glob, numeric, decimal, dec, integer, int, smallint, date, time.

A ERL permite kinda tipos virtuais (compostos por typos primitivos e compostos), que sgo

mapeados para os tipos acima. Ries sio: boolean, text e os definidos pelo usufrio poi meio
dos seguintes elementos:

e enum

E utilizado na especificagao de atributos enumerfveis, podendo os mesmos serem fixos, homo

por exemplo, contendo os dim da semana (dom, seg, ..., sfb), ou dinfmicos, homo por exemplo,

contendo os caigos existentes em uma empress. Nesse cano os valoies enumerados podem
varian no tempo.

Os atributos possfveis de um elemento enum sio

id: Um identificador pain o enum

label: Um r6tulo para esse enum.

type: O Lipo SQL desse enum (o valor d(ifauZ£ 6 int).

size: O tamanho do enum quando aplicfvel (vide o atributo size do item atta).

scale: Para atributos de typos num6ricos esse campo cont6m o nlimeio de digitos fra-
cionarios.
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e enumval

Associa um valor inferno para os elementos estfticos do lipo enum

Os atributos possiveis de um elemento enumval sio:

value: O valor a ser guardado no BD

label: Um r6tulo para esse enumval.

e fset

O fileset 6 usado papa que o usufrio posse armazenai arquivos n6o estiuturados do ponte de
vista relacional, como pot exemplo uma imagem, como valotes de atributos. Ele 6 visto homo

se fosse um atributo do conjunto de entidades ou de ielacionamentos que este associado. No

mapeamento pain a SQL ele 6 tratado como se fosse uma tabela relacional sepaiada.

Os atributos possiveis de um elemento fset s8o:

id: O valor a ser guaidado no BD

label: Um r6tulo para esse feet.

3.3.5 Edigao do documento em ERL

Como um documento em ERL 6 tamb6m um documento em XML, sugerimos ao usufrio do

sistema que use ferramentas de edigao de documentos em XNIL para a confecgao de seu modelo

de entidades e relacionamentos na ERL (qualquer feiiamenta de edigao de documentos em Xh'll

tamb6m servirf para a ERL). Assim, ele evitaria a desagradfvel taiefa (piesente na confecgao

de documentos em XML por editor'es de texton comuns) de escrever tanto as infoimag6es de seu
modelo de entidades e relacionamentos homo tamb6m as meta-infoimag6es do modelo, como por

exemplos as tags e corztra-tags da ERL. As ferramentas Eclipse (www.eclipse .org) ou Net Beans

(http : //w\rw .netbeans . org/) sio boas opQ6es de soPtoare Zdure para a edigao de documentos em
XML

3.3.6 ERTool

Este ferramenta, desenvolvida inicialmente por S. Vigna IVig021, traduz um modelo de entidades

e ielacionamentos pain um modelo relational.

Ela iecebe como entrada um modelo de entidades e relacionamentos descrito na linguagem

ERL e gerd comandos em SQL pain declarag5o do modelo relacional. A16m disso, esse feliamenta

gera pfginas na /nte7'net a seiem usadas pelo programs ERW, para permitir manipulag6es dim-
ples de dados (de acesso seqiiencial, inclusao, alteragao e eliminag5o nas tabelas geradas). Essay

manipulag6es envolvem sempie todos os atributos de cada tabela.

3.4 Manipulagao de dados

Nests segal apresentaiemos propostas pain a manipulagao de dados pelo usufrio do sistema e
pelo usufrio final.



32 3.4. Manipulagao de dados

3.4.1 Operag6es disponiveis

O sistemas prove as operag6es

I Alt-..c,pBn

e Insergao

e Eliminagao

B Modificagao

2. Consultas

Note que estamos trabalhando com dois tipos de usufrios, o usufrio do sistema e o usufrio final
(vide as definig6es dos mesmos na seQao 2.1). Por isso, demos dois enfoques para cada uma dessas

operaQ6es: peimitir ao usufrio do sistema alterai diretamente os dados e peimitir ao usufrio do

sistema gerai pfginas pain que o usufrio final possa efetuai essay alterag6es.

3.4.2 Manipulagao de dados

Como descrito anteriormente, o usufrio do sistema criaif a sua base de dados usando o modelo

de entidades e relacionamento por meio da linguagem ERL e internamente o sistema usari um

SGBD ielacional para aimazenar os dados.

Para a manipulagao de dados o usufrio do sistema poderf usar as telas produzidas pda fer-
ramenta ER:l'ool e ERW IVig021 e tamb6m poderf usd uma linguagem de manipulagao de dados

(Z)ata J14anfpuZat or} Language) ciiada por n6s.

3.4.3 Linguagem de consulta ao navel de entidades e relacionamentos

Foi nosso objetivo que os usufrios possam fazed as consultas no navel do MER, que 6 mais alto
do que o modelo relacional de dados e que pode ser bem maid pr6ximo de uma linguagem natural.

Pain isso, empiegamos uma sintaxe mais pr6xima do gerenciador ZIM jlnc851. Utilizaremos os
elementos da ERL descritos anteriormente na seQfio 3.3.

Exemplos;

select Alunos.Name, Note, Frequencia
from Alunos lvlatriculados em Disciplines
where Disciplines .Codigo = "R'IAC5701

onde Matriculados em 6 um sin6nimo papa um relacionamento declaiado entre alunos e disciplinas

3.4.4 Atributos multivalorados

O exemplo c16ssico da necessidade de atributos multivalorados 6 quando, em um cadastro de

pessoas, temos que aimazenai os seus nilmeios de telefone, sendo que dada pessoa pode ter mais
de um nQmero de telefone. Uma primeira solugao serif ciiar no conjunto de entidades pessoas

os atributos telex ones, telex one2 e telex one3. Por6m nessa solugao estaifamos limitando o

nilmero de telefones que uma pessoa posse ter (nesse exemplo, a no mfxinlo 3 nlimeros), a16m de
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gerar possivelmente um despeidfcio de espago em disco no sistema aimazenadoi do cadastro, se ngo

houver compactaQio de campos vazios. Poi outdo lido, as consultas ficam muito complicadas, pris 6

necess6rio sempre consultar os tr6s atributos. Outta possfvel solugao serra clint um outro conjunto
de entidades e um outro conjunto de relacionamentos ipatte homo, por exemplo, o conjunto de

entidades nlimeros de telex ones e o conjunto de relacionanlentos possuem. Por6m nio faz muito

sentido considera.amos o n6mero de telefone de uma pessoa como uma entidade, pois ela develia
coiiespondei a algo do mundo leal, e o nimero do telefon6 6 aldo virtual. Uma possfvel solugio

mais elegante 6 a criagao do atiibuto multivaloiado ISdSOSI telex ones homo parte do conjunto de
entidades Pessoas, soluQao essa implementada em nosso sistema.

Nos pr6ximos diagramas de entidades e telacionamentos aplesentados neste documento, repre-

sentaremos os atributos multivalorados como uma pequena bold com um asteiico em seu canto
superior direito.

3.4.5 Gram6tica da linguagem para manipulag5o de dados

O sistema interpieta a linguagem aqui definida e gera pfgincas dinfmicas que peimitem a al-
telagao piopriamente ditz. Obviamente esse linguagem pode ser muito evoluida, mas nas figuras

de 3.2 a 3.12 definiremos apenas a gramftica suficiente pain atingirmos nossos objetivos. Nests

gramftica, cada retangulo representa um n6 nao-terminal, cada retangulo de cantos aiiedondados
iepi'esenta um n6 terminal e coda pentfgono iesquerda represents o n6 nio-terminal sendo definido

pdas produg6es que se seguem a ele. O ietangulo airedondado com I indira um Zam&da-rz6, que
6 um n6 com a cadeia vazia (sempre reconhecido). As retinas semfnticas (paid anflise de contexto

e geraQao de c6digo) chamadas em dada n6 sfo precedidas poi #. Por fim, as setas que partem
da direita dos polfgonos representam uma ligagao obrigat6ria ao pr6ximo n6 e as setas que paitem

de baixo dos polfgonos tepiesentam n6s alternativos. Papa a implementagao do compilador delta

linguagem e para o desenho do grafo sintftico, usamos a ferramenta AKIN IPer04, SM89, SK.{901.

Apresentamos abaixo a gramftica para efetual uma consults. Veja na fig. 3.2 que uma. consults

Figuia 3.2: Consults

(n6 nfo terminal Consulta) 6 definido pelo n6 terminal select seguido pelos atributos que serif
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exibidos (n6 nio terminal Atributos), que por sua vez 6 segundo pelo n6 terminal iron, que
6 seguido pda oiigem da consults (n6 nio terminal Origen). Ap6s a origem podemos indicar
uma condigao pelo n6 terminal where, podemos indicai ulna clfusula de ordenaQao definida pelo

n6 nio terminal Ordem ou kinda podemos encerlai a consults, indicado pelo /ambda-n6, que 6
iepresentado pelo ntlmero 1. Se ap6s a origem tiveimos o n6 terminal where entio o mesmo

deve obiigatoriamente ser seguido pdas condig6es (n6 nio terminal Condicoes) e mais uma vez
podemos ter a clfusula de ordenagao ou kinda podemos terminal a consulta sem definir crit6rios

de ordenagao. Note no exemplo que ap6s os nomes dos n6s que encerram a consults (n6s Ordem e
lambda-rz6) temos os sf mbolos #l que indicam ao sistema papa executor, ap6s o reconhecimento da

consults, a iotina semfntica de niln)ero 1, que barf o piocessamento da mesma. Um dos diferenciais

dessa gramftica 6 que as iotinas seminticas podem ser definidas pain seiem executadas em qualquei

um dos n6s, terminais ou nao, do piimeiro ao tiltimo.
Na fig. 3.3 definimos o n6 Atributos como sendo unl ou mais campos (n6 nfo-terminal Campos)

Figura 3.3: Atributos

sepaiados por , (vfrgula) ou como sendo 'p (asteiisco), indicando todos os atiibutos disponiveis.
Note que a lotina semfntica de nimero 2 sen executada ao final da definiQao do n6 Atributos
pain efetuai os processamentos correspondentes aos atributos, homo poi exemplo verificar de qual

entidade ou ielacionamento des sio e como convelt6-1os inteinamente papa as tabelas do modelo
de dados relacional.

Temos a definigao do n6 Campo na fig. 3.4, que 6 um identificador (n6 terminal Iden), uma

Figure 3.4: Campo

expressao (n6 nio terminal Expo) ou ainda um literal (n6 terminal String) Note kinda pda
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fig. 3.4 que uma produgao nio piecisa llecessariamente teiminar pelo Zam&da-rz6 e nio precise
necessariamente ter uma rotina semfntica associada a ela.

Uma express5o (n6 n6o terminal Expo definido na fig. 3.5) 6 um teimo (n6 nio terminal Termo)

Figure 3.5: Expo

ou um conjunto de comas (n6 terminal +) e/ou subtrag6es (n6 terminal -) de termos.
O teimo (n6 nio terminal Terms) 6 definido na figure 3.6 como sendo um fator (n6 nio terminal

Figure 3.6: Termo

Fatter) ou um conjunto de multiplicaQ6es e/ou divis6es de fatores.
Para teiminaimos com a cadeia de definig6es de atributos, temos a definigio de um fatoi na

fig. 3.7, que 6 nada mais ou nada a menos do que um nQmero (n6 terminal Numb). Note que pda

Figura 3.7: Fator

gramftica acima definida, os atiibutos abaixo sio atributos vflidos
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2, 5 + 1 3 / 3 + 7 + 8, teste " , None, Idade

A oiigem de uma consults (n6 nio terminal Origem) 6 o grande difeiencial de nossa linguagem
em relagao a uma consulta equivalente em SQL. A nossa origem 6 definida na fig. 3.8. Nessa figure

Figuia 3.8: Oiigem

demos, ao Indo direito do n6 0rigem, 3 identificadoies (n6s teiminais Iden). O primeiro identificador
repiesenta um conjLmto de entidades, o segundo iepiesenta um conjunto de relacionamentos e o

terceiro iepiesenta um conjunto de entidades a validagao e a ttadugao dos identificadoles sio feitas

na rotina semfntica de nxlmero 5. Temps portanto que a origem pode ser composta por apenas
I conjunto de entidades, por I conjunto de relacionamentos entie 2 conjuntos de entidades, poi 2

conjuntos de relacionamentos entre 3 conjuntos de entidades, entre outias combinag6es possiveis.

A origem abaixo, por exemplo, 6 vflida:

Pessoas Compram Carl'os QuePossuem Seguros

Com isso pode-se, projetando convenientemente os nomes dos conjutos de entidades e de relacic-

namentos, tornai uma clfusula auto explicativa. Pair ipso, 6 conveniente podei declaiat sin6nimos

desses conjuntos, o que propomos como extensio deste trabalho na segao 5.1.1

As condiQ6es de uma consulta (n6 nio terminal Condicoes) sao, como podemos observer na

fig. 3.9, compostas de um ou mais n6s nio-terminais Condicao (representando uma condiQao), sepa-

Figuia 3.9: Condicoes

radon pelo n6 terminal or. Uma condigao, pot sua vez, 6 composta por uma ou mais compaiac6es,
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sendo que cada compaiagao 6 representada pelo n6 nfo-terminal Comparacao, como podemos ob

server na fig. 3.10.

Figuia 3.10: Condicao

Pain completar a definigao de condig6es temos a definigao de uma compaiaQao na fig. 3.11. Pda

figure, observamos que o n6 Comparacao 6 uma operagao binfria de compaiagao (operadores igual,

diferente, maior, menor, maior igual ou menoi igual) entre dois campos (um campo jf foi definido

na fig. 3.4). Uma. comparagfo tantb6m pode verificai se um campo peitence a um conjunto de
Strings (operagao muito anil na compaiagao de atlibutos multivaloradosjSdS051) e pode kinda ser
o n6 nio teinlinal Condicoes entre par6nteses. Os par6nteses aqui, assam como em unla expressio

matemftica, definem a ordem de interpretagao das condig6es. O leitoi pode obseivai nas figuras

de 3.9 a 3.11 que o uso dos par6nteses faz com que o n6 Condicoes seja obtido iecursivamente.

Segue abaixo um exemplo de condig6es v61idas:

Telefone in ("1111 1111", "2222 2222", "3333 3333") or
Idade > 18 and Idade < 64 and
Sexo="F" and (Estado = "SP" or Cidade="Rio de Janeiro")

Temps na fig. 3.12 a definiQao de ordem pair completarmos a gram6tica da consults da fig. 3.2.

A definigao de ordem 6 composta pelos n6s teiminais order e by seguidos por atributos de conjuntos

de entidades ou conjuntos de ielacionamentos sepaiados por vfrgulas.
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Comparacao jcampo jcampo#8

<>

>

<

in String

)#9

Figure 3.11 Compaiacao

Figure 3.12: Ordem



CAPjlTUI,O 4

EXEMPLOS

Neste cap(tulo apiesentaiemos exemplos para ilustrar nossa pesquisa

4.1 Um exemplo: Sistema Bibliotecgrio

Consideremos o seguinte faso: um bibliotecfrio deseja fazed um sistema na -lnte7'zzet para dis-
ponibilizai aos seus clientes quais livros estio disponfveis pain empr6stimos, quais jf estfo empres'
tados, a data de empr6stimo e a data de devoluQao do livro. Neste contexto, o bibliotecfrio sega o
nosso usufrio do sistema e os seus clientes serge os usufrios finais.

Inicialmente, o usufrio do sistema fait o modelo de entidades e de relacionamentos dos dados
que deseja aimazenar, confoime o diagiama da fig. 4.1

Pessoas Livros

o Nome

o Enderego

o Sexy

o Data de Empr6stimo

o Data de Devolugao

NOmero do Livro

Tftulo

CondigaoB

o+ Nomes de Autore
+
AssuntosB

S

Figure 4.1: Diagrams de entidades e relacionamentos do Sistema Bibliotecfrio

Note-se que Homes de Autores e Assuntos sio atributos multivaloiados ISdS051.

Analisaiemos a seguir algtunas possibilidades de como o usufrio poderia ctiar seu sistema a

paitir desse modelo de entidades e relacionamentos.

4.2 Definigao do modelo na linguagem ERL

A paitir desse modelo, o usufrio poderf user a nossa extens6o da linguagem ERL para descrev6-

lo. Segue abaixo o documento resultante dessa desctigao:

39
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r
<?xml versions" 1.0" encodings"lS0 8859 1"?>
<!DOCJI'YPE erl PUBLIC " //DSI//l:ylD ERL VI .0//EN" " erl .dtd">
perl id="sistemabibliotecario" titled"Sistema Bibliotecfrio

bent id::" pessoas" labels"Pessoas">
patti id::"numeiopessoa" labels"Ndmeio da pessoa" mend::'
<attr id="name" labels"Name" mandy" true" />

<attr id="sexo" labels"Sexy" mandy"true" />

<attr id="endeieco" labels"Enderego" mandy"true
</ent>
bent id=" livros" label::"Livros">

<attr id="numerolivro" labels"Ndmero do Livro" mandy"tr
<attr id="titulo" labels"Tftulo" mandy"true" />

<attr id="estado" labels"Estado" mandy"true" />

<attr id:;"autores" labels"Autores" multi"true" mandy"tr
<attr id="assuntos" labels"Assuntos" multi"true" mandy '

</ent>
<rel id::" emprestimos" label:;"Empi6stimos">

<attr id="dataemprestimo" labels"Data de Empr6stimo
mandy" t I u e " />

<attr id="datadevolucao" labels"Data de Devolugao
mandy" true" />

oleg enti ef=" pessoas" labels"Emprestam"/>
oleg entree::"livros" labels"Emprestados a"/>

</ r el>

</ei l>

">

true" />

/>

-." i'>

-." i'>
true" />

A descriQao da estrutura XN,IL usada na ERL pode ser consultada na segao 3.3.3 e a descrig5o
dos elementos da ERL podem sei consultadas na segao 3.3.4.

Note-se que a ERL empiega um MER correspondente ao Nlodelo Relacional Notmalizado (b'IRN,

ISdSOSI), isto 6, coda atributo de uma tabela deve ser elementar, nfo podendo, porta-nto, ser do
Lipo composto (coma por exemplo deixat Enderego como composto de Local, CEP e Cidade).

A nossa extens6o da ERL permitiu adicionarmos a clfusula multi"true" aos atributos Autores

e Assuntos do conjunto de entidades Livros, ciiando assim atributos multivalorados. Note como

esse listagem ficou menor e mais simples do que se tiv6ssemos que friar 2 tabelas auxiliares e
ligag6es 16gicas ISdSOSI para as mesmas.

O leitor pode achai estianho a sintaxe multi"true" ao inv6s de simplesmente a palavra mull.
Fizemos assim pris, como visio rla segao 3.3.3, a linguagem XA/IL obiiga os atributos de um tag

serem sempre na forma shave:"valor" , caso contifrio, nio sera um documento XR'll vflido.
Por memo da felramenta ERtool, o usufrio do sistema consegue, a partir do documento em

ERL, gerai automaticamente o seu modelo ielacional, com scripts em SQL para criagao da base

de dados. Segue abaixo os c6digos em SQL gerados pda ferramenta ERtool com nossas extens6es:

Clm:IE T:ABLE pessoas (
id ]NT roT NULL lIR]MARY [<11Y AU']D.]N(]R]!MENT

numeropessoa V=AIB:HAR( 2 55) r(n ' Null,
nome V:AIKnAR(2ss) Nn ' NULL,

sexo V=AIKnAR(2ss) Nn ' NULL,

endereco V=AIB:[llAR( 2 55) DK)]' NU]L
) ENGINE - E'JNODB;
(:liRA:IE T:ABLE livr os (

id INT FKJr NU[Lj:]UMA]tY K]:r AUTO ]N(X{ENENT
numerolivro V=AIR:LIAR( 2 55) roT NI.Jll#
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t it u lo v=All:nAR( 2 s s ) Nn ' Nui,b
estado V:AIKI:IAR( 2 55 ) FK)F NULL

) ENGINE - INNODB;
atEAll!] T:A:E3[E must ,«to-es (

id mT N(Jr NU[L [IRIMARY [<EY AUTO.]N(]REh/ENT,

i d 0 I iv r o s INT Fo]' NULL

autos es vail:LIAR( 2 ss ) r<n ' Null,
) ENGBqE - EqNODB;

(Elin:lB} T:A=EXE m ult.;ss««tos (

id mT I(JF NU]L lJR]MARY l<11V AUTO ]NCRENENT,

id 0.livros INT I(n ' NULL,

assuntos V:AIKllAR( 255) 1q)]' Null,
) ENGHqE - HqNODB;
(:lilIA:IE T:ALBEE emprestimos (

id EqT N)r NULL lIR]MARY [<11Y AUTO.]NCR]iMENT,

id0 pessoas ]NT N(n ' NULL
i d [ .] i v r os INT ]\K)]' NULL

dataemprestimo V=AIR:LIAR( 2 55 ) r-KJI ' NULL
datadevo[ucao V=A[K:HAR( 2 55) r-Kn ' Null

) ENGHqE - EqNODB;
Al;lllR 'l:A131;E m ult .a u t o r es

Al:l) ]iORl:K=q l<11n ' ( id 0 - I iv ros ) Rl!:F'ERENCll13 I iv i os ( id )
(1{ 1)E[ )T['b] (]AS]N:X:;

Al;lllXI, T:ABLE mu]t assuntos

Al:l)]iDRlfIGN KEY ( id0-livros ) REn'oFtEN(;lS livros (id )

(I{ T]FH FTI'b} CAX:AIB$;

At;lllR T:A=B[ IE em p restilTI os

Al:l) FDRla(;N KEN '( id0-pessoas) REFERENCE13 pessoas( id )

(1{ 1)FX ;nl+} CAX]Al:XB;

Al;l:llR TART l$ em prestimos Al:X)
FDREK=q l<11N ' ( id I -live os ) REFElil!:Nulls I ivros ( id)
(:N ' Dnl bJI'b} CAX:A=1:Xg;

Note-se que coda atributo multivalolado gerou uma nova tabela, cujo Home 6 precedido pelo

prefixo ault.. Note-se diem disso, no final, as declaiag6es das ligag6es 16gicas entie essas tabelas e

as que implementam os conjuntos de entidades.

4.3 Consulta aos dados

A paitir do modelo na linguagem ERL, com a ferramenta ERtool pode-se consttuir telas para
consultas e alteraQ6es nas tabelas geradas. O problema 6 que nessas telas os usufrios sfo obrigados
a utilizar diretamente o modelo relacional.

homo alternative, o usufrio jf pode fazer o acesso a pfgina de nosso sistema, que permite
montar uma consulta usando a linguagem por n6s definida na segao 3.4.5, coma podemos observat

na listagem abaixo, ilustrada tamb6m na fig.

select nome, titulo , estado, autores
from pessoas que emprestam livros
order by nome , t itulo , autores

Nessa consults, o sin6nimo que.emprestam tefere-se ao relacionamento Einpr6stimos. Note-se que o
atributo multivalorado autores foi usado de forma natural, sem envolver .f aims homo ocorre quando

usamos a linguagem SQL.
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O bobo Executar ietorna as p6ginas de iesposta a consults efetuada, como vemos na fig. 4.3

e na fig. 4.4. Segue abaixo o c6digo em JSP que gerou as pfginas respostas mencionadas acima

(c6digo esse gerado por nosso sistema):

dKD page errorPage="/WEl+INF/main/error . do?type=partial" %>

dKD taglib prefix="display" uris"http://displaytag.sf.net" %>
d6® taglib prefix="sql" uris"http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %a>

Milo taglib prefix="c" uii="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %a,

dr Select using JSTL yO
<sql:setDataSource vale"dataSource" drivers"com. mysql.jdbc . Driver

urls" jdbc;mysql:// localhost : 3306/ teste? useOldAlias N'letadataBehavioi=true&
autoReconnect=true" user::" teste" password::"senha"/>
<sql:query dataSouice="$tdataSourcel" var::" consulta">

select name as cO, titulo as cl, estado as c2, autores as c3
from pessoas , empiestimos ,

livros LEFT OUTER JOIN mult autores ON (livros.id = mull autores. id0-livros)
where

emprestimos. id0-pessoas:: pessoas . id

and emprestimos.idl-live os = livros .id

OI der by nome, titulo , autores
</ s q 1 : q u e ry>

<htmlxheadXlink rel=stylesheet href=" ./screen. css" type::"text/css"X/links
<title>NoPiog</ t idle ></headXbody>
dr Tables ' s Definition %>
<display:table named"pageScope.consults .rows" exports"true" sort::"list

pagesize="10" requestURl::"">
<display:column property="c0" titled"name" sortable::"true"

headerClass="sortable" group-"l"/>
<display:column property::"cl" titled"titulo" sortable:;"blue

headerClass="sortable" groupe"2"/>
<display:column propeity="c2" titled"estado" sortable:="true

headerClass="sortable" groupe"3"/>
<display:column pioperty="c3" titled"autores

headerClass="sortable" groupe"4"/>
</d is p I ay : t able >

<hr></hrXjsp:useBean id="now" classy"java. neil .Date" />

<c : out value ="$1noxvJ"/></body></html>

s o rt ab I e =" t r u e

Para a gelaQao da pfgina de resposta usamos as linguagens e ferramentas Java/JSP/Servlet,

SGBD A/lySQL, ERtool, extensio da ERtool por n6s criada e implementada, a ferramenta AKIN

para interpietaQao da linguagem por n6s criada e implementada e a JSTL. Para a apresentagao

dos dados n6s (e ngo o usufrio do sistema) usamos as linguagens e feriamentas Java, JSP/Servlet,

JSTL e a Display Tag Library.

Nosso sistema permite especificaQ6es envolvendo valoies de atributos multivaloiados tamb6m
na clfusula where, como poi exemplo:

select titulo , estado
from I i v r o s

where autores in ('V. W. Setzer ', 'D. Knuth ' Allamaraju et al ' )

iesultando os livios que cont6m V. W. Setzer, ou D. Knuth ou Allamaiaju et al entre os autoies
(vide fig. 4.5 e fig. 4.6). A clfusula in de nossa linguagem 6 internamente traduzida paid a c16sula
in da SQL.
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NoProg

+

Z

10

NaProg

> (q Good

NoProg
[3 Principal t: Persanalizar [: SisEeinas [] Cansultas [= EncerrarSessio

Sistema seleclonado

Name da aplica€8o: tested, Name da conte de dadas: jdbc/taste

Consults e manlpulag5o de dados no modelo de entldades e relaclanamentos

Digits abaixo sua consoled ou manipulagio

select name, titulo, estado, autotes
from pessoas que.emprestam livros

order by name. titulo, autores

NOmero m!!imo de elementos por p6gina

OpS6es:

111 Permitir exporter resultados

Eg Permitir reordenar campos

Eg Exibir data da consulta

gl Agrupar colunas com valores repetidos

Domingo. 8 de .janeiro de 2012

Z

Figure 4.2: Foimulfrio do nosso sistema para consults ao n(vel do MER
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NoProg

NoProg

localhost:28080/noprog/sy 'n ' v C 1.(!11- Goog

NoProg
[3 Principal [: Persanalizar t3 Sister'nas [: Consultas 13 Encermr Sess8o

18 Items encontrados, mostranda os de I a IO

[Primeiro/Anterior] : 11 2 .[ Prlx[mo/...Umha]

name llutula astada autares

Alexei
Boas

Introducao a Computacao e a
Construcao de Algoritmos

emprestado R. Terada

y.w'.
Setzer

Introduction to Algorithms emprestado C. E.
Leiserson

C. Stein

R. L Rivest

Ti'H.
Cormen

Eduard
Miranda

Bancos de Dados emprestado V. W.
Setzer

Fundamentals of Database

Systems

emprestado l\. Elmasri

S. B.
Navathe

Eliana

Miranda

CGI com Perl emprestad6 A. A. V
Boas

bali;ii £';;ii.M, : &G ig ;ii ia ;iiii:

Mon ]an 09 00:03:18 BRAT 2012

Segundo-keira. 9 de Janeiro de 2012

Z

Figuia 4.3: Primeira pfgina de resposta do foimulfrio da fig. 4.2
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F} (I f) a b NoProg

NoPTog

I LJI localhost:28080/noprog/sy 'x ' v Ci .W®3;

NoProg

[] Principal [: Personalizar [: Sistemas [3 Consultas [= EncertarSessio

18 hens encorltrados, mostranda os de ll a 18

[ Prirnelra/ Antenar] 1. 2 [Pr6xlma/lJltlma]

name

Eliana

Miranda

Utula

CGI com Perl

astana Butores

emprestado E.L S.
Blanco

F. R. Arruda

L F. Santos

L LampottFlavin Arruda Latex A:Document

Preparation .System

The Art of Computer

Programming vol. I

The Art of Computer

Programming volt.ll

The Art of Computer
Programming vol. lll

Java Server Programming

empress:add

empress:ado D. Knuth

Luanda

Marques

Rivaldo

Souza

Valdemar

Setter

emprestado D.:Kituth

emprestado D. Knuth

empress:ado Allamaraju et
al

'&g:'a''&i:h;£;;"a &0"i"g ' 'E';&i"1 '8' ;i't
Mon Jan 09 00:04:17 BRAT 2012

Segundo-keira. 9 de Janeiro de 2Q12

Z

Figuia 4.4: Segundo pfgina de iesposta do formulfrio da fig. 4.2
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NoProg

3EI localhost:28080/noprog/sy ';'a"l'(!#- C;oogli

NoProg
[: Principal [= Persanalizar t: Sistemas [] Cansu]tas [] ERcerrar-Sessia

Sistema selecianado

Name da aplica€6o: teste2, Name da fonts de dados: jdbc/taste

Consults e manlpulagaa de dados no modelo de entld

Digite abaixo sua consults ou manipulagio

elect tituloP estado
from livros
where autores in {V. Wi Setzer ', 'D. Knuth '. 'Allamaraju et al ')

des e relaclanamentos

Z

NOmero miximo de elementos por pigina
0

Opg6es:

i11 Permitir exporter resultados

gl Permitir reordenar campos

ig Extbir data da consoled

111 Agrupar colunas com valores repetidos

Domingo, 8 de Janeiro de 2012

Z

Figuia 4.5: Nova consulta usando o atributo multivaloiado autores na clfusula where
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la:
[

NoProg

NoProg

localhost:28080/noprog/sy v'

NoProg
Principal [] Persanalizar [: Sister'nas t: Cansu]tas [: Encerml'$essia

titula

Introducao a Computacao e a Construcao de Algoritmos

Bancas de Dados

The Art of Computer Programming vnl. I

The Art of Computer Programming vol. ll

The Art of Computer Programming vol. lll

.Java Servct" Piogramfning

astado

emprestado

emprestado

emprestado

emprestado

emprestado

emprestado

{#K6es da inpoMglo: 6] CSV 1 81 Exel I a XML

Sun Jan 08 23:49:48 BRAT 2012

Domingo+ 8 de Janeiro de 2012

Z

Figura 4.6: Pfgina de iesposta do formulfrio da fig. 4.5





CAPfTULO 5

EXTENS6ES

Jf vimos nos capitulos anteriores como 6 feito o uso de BD pda Internet e jf vimos coma
funciona o sistema por n6s pioposto e implementado pain facilitai esse uso por um usufrio nio
programador. Agora vamps mostiai neste cap(tulo nossas ideias de homo extender esse sistema de
modo a deixf-lo mais simpler e iobusto.

5.1 Proposta de extensio da linguagem ERL

E possivel crier uma extensio da linguagem ERL de modo a deix6-la kinda mats kiel ao modelo

original de entidades e ielacionamentos. Assim, o usufrio nio progiamador poderf criar, de maneira
mais simpler, telas e relat6rios com consultas na base de dados. Pain isso, devem ser acrescentados
novos elementos na ERL e deve ser alteiada a ferramenta ER=Fool paid que a mesma posse tiabalhar

com os novos elementos criados.

5.1.1 Novos elementos

Jf conseguimos implementai em nosso sistema, usando os elementos jf existentes da ERL,

recursos pain elevar o navel do MER e simplificar as consultas ao banco de dados. Por exemplo, o
uso de sin6nimos papa ielacionamentos, visto no exemplo da fig. 4.2, mostrou uma melhoi expressao

do contexto dos dados. A nossa implementagao, por6m, possui kinda algumas limitag6es como, por

exemplo, poder sei usada apenas quando existir um ilnico conjunto de relacionamento entie coda

pai de conjunto de entidades. Vamos listai melhoiias em nossa linguagem de consults bem como
novos elementos na ERL que peimitirao esse melhoria.

Vfrios conjuntos de relacionamentos entre cada par de conjuntos de entidades

Atualmente o sistema s6 permite apenas um conjunto de relacionamentos entie cada par do

conjunto de entidades.

Sin6nimos

Atualmente, como s6 6 peimitido lun conjunto de relacionamentos entre coda par de conjunto

de entidades, 6 possivel coloGnE qualquei nome no lugar do conjunto de ielacionamentos. Uma

extensio importante 6 a de permitir a declaragao de sin6nimos para os names dos conjuntos de

49
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entidades e relacionamentos quando forem permitidos mais de um conjunto de relacionamento para

cada par de conjuntos de entidades.

Sinônimos condicionais

Os sinônimos condicionais seguem a mesmaideia dos sinônimos para entidadese relacionamen-

tos, com o diferencial de podermos adicionar condições aos sinônimos. Por exemplo, poderíamos

cadastrar e usar o sinônimo AlunosMasculinos para referenciar apenas ao subconjunto do con-

junto de entidades Alunos que sejam do sexo masculino, criando assim uma visão do usuário e

facilitando a formulação de consultas [SdS05]. Assim, ao invés de efetuarmos consultas do tipo:

select Nome from Alunos where sexo="M”

poderíamos efetuar:

select Nome from AlunosMasculinos

Extensão do uso de atributos multivalorados

Propomos a introdução de uma cláusula contains, de modo que se possam fazer consultas do

tipo:

select Titulo from livros where autores contains (A, 'B')

Nessa consulta, serão relacionados os livros que, entre os autores, estão ambos A e B.

Umaoutra extensão seria ampliar a sintaxe do operador = para mais de um valor:

select Titulo from livros where autores = (“A”, 'B')

Essa consulta relacionaria todos os livros que contêm ambos A e B como autores, e nenhum outro

autor.

Agregações

O uso de agregações [SdS05] simplifica o modelo de entidades e relacionamentos, como pode

ser visto no diagrama de entidades e relacionamentos de exemplo da fig. 5.1. Esse diagrama

ilustra uma situação em que precisamos emitir certificados de conclusão de certas disciplinas para

algum aluno. Para isso, fazemos uma agregação (simbolizada pelo retângulo maior) englobando

o conjunto de relacionamentos Matrículas entre o conjunto de entidades Alunos e o conjunto de

entidades Disciplinas. Assim, tratamos todos os elementos da agregação comose fosse apenas um

conjunto de entidades a parte. Note que se não usássemos uma agregação, haveria relacionamentos

de relacionamentos, o que torna o modelo mais confuso.

Atributos globais

Os atributos globais [SdS05] são particularmente interessantes quando temos um atributo que é

comum paratodas as entidades de um conjunto de entidades ou aplica-se ao conjunto como um todo,

como, por exemplo, o atributo Total de disciplinas do conjunto de entidades Disciplinas na

fig. 5.1. O atributo global é representado por um pequeno quadrado.
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Name

Sexy
Telefones

Pessoa

Endere$o

Rua

Cidado'ip8'

Malriculadas em

Ai""., F Matrlculas Discipllnas

Somestre
Ano

Data
C6digo
Name

ITotalde disclpllnas

No.USP
Em que estio matriculados

l

ml886es di

Certitlcad08
Emile

E.8mitldo.om

l

Certiticados Validado

Figure 5.1: Diagiama de entidades e ielacionamentos de exemplo

O atributo global pode sei usado mesmo quando ele nio se aplica a sodas as entidades do

conjunto de entidades. Poi exemplo, vamos supor que queiemos modelat uma empresa que te-
nha funcionfrios que recebem como beneffcio uma quantia em gazes re/effdes e que tenha outios

funcionfrios que ngo recebem esse beneffcio por terem caigos mais altos. O valor do beneffcio

6 pixo para os funcionfrios que o iecebem. Assim, podemos modelar no conjunto de entidades
Funcion6rios um atributo paid indicar se o funcionfrio recebe o benefrcio ou ngo (atiibuto recebe
vales-ref eig6es) e podemos criai um atiibuto global valor dos voles-ref eig6es pa-ia aima-
zenar o valor desse beneffcio.
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5.2 Proposta de geragao de relat6rios

A proposta 6 que o usufrio crie relat6iios facilmente usando uma linguagem paiecida com a
que jf criamos para as consultas de dados (vide segao 3.4.3).

llustragao:

report Alunos Nlatriculados em Disciplines
where Matriculados em .An(r:" 2004

ordered by D isciplinas . Name

display "Nome; " , Alunos . Nome

display "Sexo:" , Sexy

display "Disciplines:" , Disciplines.Name
display "Note:" , fvlatriculados.em .Note

on break: display "h16dia da discipline:" , average(Nora)
end report

5.3 Proposta de criagfio de interface para gerar os documentos em
ERL

A descrigao do modelo de entidades e relacionamentos at6 entio 6 feita em ERL, que 6 baseada

em XML. Sugerimos na segao 3.3.5 que o usufrio do sistema use uma ferramenta de edigao de
documentos em XML para a confecgao de seu documento en] ERL.

E possfvel implementer um gerador automftico do documento ERL a partir de uma interface

grffica, o que toinaria a declarag5o do BD muito mais dimples. Nessa interface, o usufrio do sistema

farc graficamente o diagiama que desejai no MER, montando as entidades e os ielacionamentos,
os atributos de cada um deles e as propiiedades de cada elemento. Com isso o uso da ERL serif

totalmente transparente ao usufrio do sistema, o que tornaiia os seus tiabalhos kinda mats simples.

Para que se possam declarai todd as propriedades de coda atributo, seiia interessante criai um
dicionfrio de dados associado ao modelo grffico. lsso peimitiria tamb6m que neste 61timo fosse

colocados apenas os atributos mais significativos, isto 6, os que sio essenciais para caiacterizai coda

conjunto de entidades ou de lelacionamentos.

5.4 Proposta de sincronizagao do SGBD com nosso modelo

Uma possivel melhoria em nosso sistema serif disponibilizai luna opgao de o usufrio sincronizar
as definig6es de dados de seu SGBD com uma nova veisio de seu modelo de entidades e relaciona-
mentos. minimizando os dados perdidos. Por exemplo, o usufrio podeiia adicionai a um conjunto

de entidades um atributo sem perder os dados jf cadastiados no mesmo (neste exemplo, o sistema

geiaria para o SGBD relacional um comando rzZter tahoe ao inv6s dos comandos drop table e create

Nosso sistema jf possuia funcionalidade de gerar o modelo ielacional correspondence ao modelo

de entidades e ielacionamentos do usufrio do sistema. Assam, uma maneira samples de implementai

esse nossa proposta 6 integral esse funcionalidade com outras ferramentas que tenham a funciona-
lidade de sincronizat o modelo telacional com o SGBD. Seguem algumas ferramentas que possuem

ta&Ze)e
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essa funcionalidade

B MXSQL Workbench (http: //wb .mysql . com/)

permite a sincronizagao para o SGBD MFSQL.

]i «ma ferramenta livre (open source) e

e CA Erwin Data Modeler (http: //erwin. com/): Possui vers6es pagas e uma versio livre

( Community Edition). Essa ferramenta permite o sincionismo com vfrios SGBDs (MFSQL,
Oracle, SQL Seiner, DB2, Sybas, entre outros).

e Toad Data Modeler (http ://www.quest . com/toad-data-modeler/): Assim como a fer-

ramenta CA Erwin Data Modeler, tamb6m possui veis6es paras e giatuitas, e peimite a

sincronizagio com v6rios SGBDs.

Note que esse proposta jf pode ser efetuada de forma manual. A automatizagao servirf papa

ganhaimos praticidade no processo.

5.5 Proposta do uso de Telas

O sistema pode ser estendido de modo a permitir o cadastro de pfginas pr6-construfdas, dora-
vante chamadas de Telas. Essas Telas poderao ser construidas pelo usufrio do sistema com a ajuda

de seu so#ware de construgao de pfginas favoiito (h'lozilla Composer, Dieamweaver, entre outros).
O usu6rio do sistema adiciona tags especiais nas Veins, e eases tags seiko preenchidos pelo nosso

sistema de acordo com a consults que denominamos display. Abaixo segue um exemplo do uso do

comando display:

display ATRIBUTOI, ATRIBUT02
i nto NOMEIDA.LELA
from EN'lU)ADEL RELACIONADA.(;OM ENID)ADE2

5.6 Proposta do uso de interfaces grgficas para a consulta

O SGB]) Microsoft Access, por exemplo, oferece uma solugao para que o usufrio do sistema gere

c6digos em SQL para a consults em tabelas relacionais sem precisar conhecer a linguagem SQL.
Para isso, ele usa recursos de uma rica interface grffica do tipo arrastai e soltai (drag and drop).
Uma proposta paid nosso sistema 6 criai uma interface grffica papa auxiliai a criagao de consultas

na linguagem poi n6s definida (vide capftulo 3). Assim, o usufrio do sistema nio precisaif maid
conhecei esse linguagenl e ciiarf rican p6ginas com consultas e alteraQ6es no navel de entidades e
relacionamentos.





CAPfTUI,0 6

CONCLUS6ES

Comparando as solug6es atuais de implementag6es do uso de banco de dados pda Internet

mostradas no capftulo 2 com a nossa solugfo proposta nos capftulos 3, 4 e 5, pods-se notar a sim-

plicidade de uso de nosso sistema. Essa simplicidade dar-se-f, ptincipalmente, por elevarmos o navel

de abstragao da linguagem de dados: a de nosso sistema, baseada no MER, 6 muito maid pr6xima

da linguagem natural do que a SQL, que 6 baseada no MR. Assim, eliminam-se as declaiag6es dos
.joins, que tornam as consultas complexas e anti-naturais.

Durante o desenvolvimento dense trabalho, surgiram outios al'cabougos (/rametoorks), fertamen-
tas e sistemas pain implementagao do uso de banco de dados pda Internet poi6m o uso deles, em

sua maioria, envolve piogiamagao e, em algtms casos, anflise e design orientado a objetos, como

por exemplo as solug6es de mapeamento objeto-ielacional apiesentadas no capitulo 2. Dentie os

piojetos analisados, apenas o JSenna e o ERW nio envolviam programagao, por6m possuiam li-
mitag6est piincipalmente na confecgao de consultas personalizadas, que 6 o ponto forte de nosso
slstema

E inteiessante compaiarmos nosso sistema com o Hibeinate: o Hibeinate peimite a criagao do
modelo de dados i'elacional a partir do c6digo-conte do aplicativo, enquanto o nosso sistema gerd

c6digo-conte do aplicativo a parter do modelo de dados no navel de entidades e ielacionamentos.

Assim, o nosso sistema discipline o projeto, forgando o usufrio a entender e modelai sua soluQao

antes de implements.1a por meio de classes. Temos tido a expeii6ncia de observai piogiamadoies

que geram os modelos relacionais a partir de classes que des programaiam. Com isso, os bancos

de dados em gerd ficam com uma estrutura muito mal feith. Nosso sistema evita esse problems.

Ele tamb6m evita o projeto de modelos relacionais sem que se passe pelo modelo conceitual de
entidades e relacionamentos. Os modelos conceituais podem ser quito mats pr6ximos do mundo

real do que os modelos relacionais. Poi exemplo, nos iltimos, entidades e relacionamentos sio

projetados todos com a estrutura unifoime de tabelas. Do mesmo modo, atributos multivalorados
tamb6m sio modelados como tabelas, sem hover a distingao semfntica.

Julgamos promissoia esse area de estudo pois, analisando a evolugao e a aceitagao de piogra-

mas de computador no mercado, podemos obseivar que os piogramas mais simples pain o usufrio
final sio tamb6m os mats usados. Como exemplo, demos os piocessadores de texto e as planilhas

eletr6nicas, nos quads destacamos os produtos Microsoft Word e Microsoft Excel, que conquistaiam

um piblico incluindo usufrios inexperientes e avangados, justamente pda simplicidades dos prc-

gramas e pda grande quantidade de iecuisos nos mesmos. Outros piodutos concorrentes de boa

:At6 o moments de escrita dessa dissertagao
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qualidade cafram em desuso devido is suas altai complexidades.
Nesse tiabalho n6s nfio s6 fizemos uma proposta de homo implementat o uso de banco de dados

pda Internet como tamb6m a implementamos, provando a viabilidade da solugao. Disponibilizamos

esse implementaQao a paitir do site http : //www . pevidor . com/bd e disponibilizamos o manual do

usufrio no Ap6ndice A dessa dissertagao.



APINDICE A

MANUAL DO USUARIO

Neste ap6ndice mostraiemos como instalai e configurar o nosso sistema nos Sistemas Opel-acio-

nais (SO) Gnu/Linux e Microsoft Windows. Alguns comentfrios seiko feitos sable a instalagao em
SOs Unix (que nio 6 muito difetente da instalaQao no Linux).

A.I Componentes do sistema

O nosso sistema segue a arquitetura desctita na segal 3.2. O fiuxo de funcionamento do sistema

6 iniciado pelo navegador, que passe uma requisigfo ao servidoi de aplicag6es, usando para isso o

protocolo HTTP. Esse servidoi vai processar a requisigao usando conex6es ao SGBD por chamadas
JDBC. Varnos mostrai nas pr6ximas seg6es como instalai e configuiai cada um desses componentes.

A.2 Instalagao do lada -DeueZopmemt -Kft

O sistema 6 feith na platafoima Java, poi isso 6 necessfrio a instalagao do kit de desenvolvimento

Java. Esse kit cont6m o compilador Java javac, que compilarf os c6digos na linguagem Java em

Z)#tecodes, e um ambiente de execugao Java (Jaya Runtime Enufronment ou JRE), que cont6m
uma Mfquina Virtual Java (Jaya yfduaZ .A4ach£ne ou JVM) que interpietaif os b#tecodes gerados

pelo compiladoi javaci. Um eilo comum aos usufrios iniciantes 6 disponibilizai ao servidor de
aplicaQ6es apenas a JRE, que jf vem instalada por padtao em alguns SOs e em alguns navegadoiesl

com isso, o seividor de aplicagao geiarf erros, por exemplo, na compilagao de c6digos em JSP
Pain este manual, usaremos a JDK da Sun Microsystems, disponivel no site

http://java. sun. com/(downloads + Java 2 Standard Edition (J2SE) 1.5.0 (ou versfo superior)
+. JDK 1.5 (ou veisio superior) + ler a licenQa e aceitf-la :+ selecionai ' o pacote coirespondente

ao SO de instalagao do sistema, coma poi exemplo o pacote Windows Offline Installation,
Multi-language pain o SO Windows ou o pacote Linux self-extracting file pain o SO Linux

e efetuar o download. Depois deve-se executor o piograma de instalagao e seguii as instrug6es do

mesmo. Sugerimos que o diret6rio escolhido para a instalagao do progiama seja tiocado para que

nio contenha espagos em bronco no nome, como por exemplo o diret6rio /usr/local/java paid
SOs Linux ou Unix e o diret6iio C : \utility\Java\jdkl .5 .0.06 para o SO Windows - trocou-se

o nome Arquivos de Programas por utility, assim como foi feito na fig. A.I, de modo a evitat

com que seja necessfrio o uso de aspas na configuiag6es de aplicag6es que usem a JDK. Outta

IA linguagem Java pode sei tanto compilada coma interpretada
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l$1J2SE I)evelopment Kit 5.0 Update 6 - Custom Setup

[ustom Setup

Select the program features you want installed

Selectlaptional featufeslta install from the listbelow. YQu:can dlangeVdj'.i:holce:d features after
instaHation by.using tho Add/Remove Ptograml utility h tho Control.Panel

Feature Description

:JOSE Development.Kit 5. 0J;

including privat$JRE S;0;1 This
will require 264 MB :on )bdr:hard
drivel.

Develapnient ,Tools:

vl Source Code

: .--... 1:3.] public JRE

ltdal td: .

IRsl&llSFiidd

C: \utiliq\Java\jdkl.5.0-0d\ g'ng '

Figure A.l: Selegao do diret6rio de instalagao da JDK no SO Windows

Lela que chamamos a atenQao na instalagao para o SO Windows 6 a tele Browsers Registration
(vide fig. A.2). Nessa tele, o usufrio instala a JRE nos navegadores ( browsers) selecionados. Pode

ocorrei que pfginas da internet fellas papa funcionai s6 na JVR'l da lvlicrosoft (o que 6 uma p6ssima

piftica de piogramagao) deixem de funcionai ao se registrar a nova JVb'l no Internet Explorer. Se o

usufrio quiser fazed o acesso a esse lipo de pfgina, ele poderf nio selecionar o navegador Internet
Explorer para a atualizagao da JRE ou podeif kinda configurai o Internet Explorer posteiior-
mente paid nio usai a nova JVM instalada (pelo menu Ferramentas :+ 0pg6es da Internet ::>
Avangadas ::> Java (Sun) + Desativai o item Use JRE 1 .5).

Agoia, com a JDK jf instalada, deve-se configure-la. Para isso, deve-se pieencher a varifvel
de ambiente JAVA.HOME com o diret6iio completo de instalagao da JDK e adicionar a varifvel
de ambiente PATH o sub-diret6rio bin do diret6tio JAVA.HOME. Tamb6m 6 aconselh6vel incluir o

diret6rio . (ponto) na varifvel de ambience CLASSPATH. Podemos alterar essay vaiifveis de ambiente

adicionando ao aiquivo .bashrc paid o Linux (ou no arquivo .profile em ambientes Unix) as

ex port JAVA-HONIE>::/u sr/I oc a i/j ava
export PA:l:fl:$JAVA-HOME/bin :$PATH

e x p o rt CLASSPA'l:H= . : $CLASSPATH

linhasC

L

e reiniciar o terminal. Jf no Windows, as mesmas varifveis de ambiente sio configuradas no prompt

de comando da seguinte forma:
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lg Microsdtlnternet Exlibrer

lg Mozilla and Netsqbpo

Yon may-thaw;lhB settings ]aterin the ]avdTM} Carrot Panel

Figuia A.2: Registio da JRE nos navegadores

set JAVA-HOMllb:C:\ utility\Java\jdkl.5.0 -06

s et PA:l:rt:a6JAVA-HONlli%\bin ;%PAT:tF6

set(;[ ASSPATH=.;%CLASSPATFB6

e para que esse configuraQao tenha peisist6ncia (no Windows), das devem ser configuradas pelo
menu Pai-nel de controle ::+ Sistema ::> Avangado ::> Variiveis de Ambience ::> Variiveis
de sistena (vide fig. A.3) ::> bongo Nova ou bobo Editar, de modo semelhante is figs. A.4, A.5

Para testai a instalaQao, pode-se abiir um novo terminal e user o comando (tanto no Linux,
Windows ou Unix):

java --version

verificando se 6 impressa a veisfo rec6m-instalada e pode-se user o comando:

e A.6

javac

pain veiificai se o compiladoi javac este disponivel.
Em caso de pioblemas nas duas verificag6es acima, pode-se conferir o valor de Ladas as vaii6veis

de ambience com o comando:

s e

em ambientes Windows, Linux ou Unix
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Varidveis de ambiente

Vari6veis de usu6rio para epevidor

Varidvel

TEMP

TMP

Valor

C:\Documents and Settings\epevidor\C
C:\Documents and Settings\epevidor\C

Nova 1 1 Editor 1 1 Excluir

Variiveis do sistema

Var18vel

CLASSPATH

CLEARCASE PR.

Com5pec

FP NO HOST C.
JAVA HOME

Valor

jc:\utility\eclipse\workspace\external\bin
compo

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
NO

C:\utility\Java\jdkl.5.0.06

Nova .I I Editor 1 1 Excluir

OK 1 1 Cancelar

Figura A.3: ConfiguraQ6es das vaiifveis de sistemas no SO Windows

A.3 Escolha do SGBD

O primeiro pasco 6 escolhei um SGBD para o uso do sistema. Os pi6-iequisitos dessa escolha
sio SGBDs que implementem o padrao SQL-99 e que denham disponfveis dhuers JDBC. Algumas

sugest6es de SGBD livies sgo o MFSQL, o Postgresql, o Firebird e o HSQLDB.

O SGBD escolhido como exemplo paid esse manual 6 o b/lySQL, ptoduzido pda empresa sueca

MFSQL AB. Escolhemos o SGBD MFSQL por ser um so.aware-Zfure bom, rfpido, disponfvel paid

diversas platafotmas (Linux, Windows, Solaiis, IBA/I AIX, HP-UX, Mac OS X, l+eeBSD, entre

outras) e muito usado pain se ter uma ideia, a veis£o 5.0 do SGBD teve I milhio de domnZoads

nas 3 piimeiras semanas de seu langamento.

A.4 .DolomZoad do SGBD e do driver

O segundo passe 6 baixar o (efetuai o download do) SGBD escolhido, bem homo o driver JDBC

adequado. O SGBD MXSQL pode sei obtido gratuitamente sob a licenga GPL 2 pelo endeiego

20 SGBD NiySQL tamb6m pode sei adquirido comercialmente, com direito a suporte t6cnico e com direito a
poder embut(-lo em sistemas propiietfrios, o que a licenQa GPL n8o permits.
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Nova variant de sistema

Name da varlfvel: I JAYA.HOME

Valor da '/art6vel: I C:\utky\Jwa\jdkl 5-0.c)61

1 ; &' 1 1 Cm.d«

Figula A.4: Exemplo de configuragao da varifvel de ambiente JAVA-J10ME

Editor varidvel de sistema

Name da varlivel: I Pail

Valor da varig\'el: r %JAYA.HOMEah\binjquMAVEN.}+OMEqo\bi

OK 1 1 Cancelar

Figuia A.5: Exemplo de configuragao da varifvel de ambiente PATH

eletr6nico http ://dev .mysql . com/downloads/, seguindo o vfnculo (link) MYSQL Community

Edition -- Database server and client ::> A/mySQL 5.0 (ou outra versao). Depois selecione

o aiquivo de instalagao correspondente ao seu sistema opeiacional, como por exemplo a opgao
Windows download - wi.shout installer para o SO ou a opgao Source download - Tarball

( .tar.gz). Note que ao lido do arquivo para se efetual o download, existe o c6digo MD5 coiies-
pondente ao arquivo. Guarde uma c6pia dense c6digo, pris ele sen usado (e explicado) na segao

A.5. Depois, 6 s6 escolhei o min'or (servidor usado para a distiibuigao do arquivo) mais pi6ximo
de sua localizagao e iniciat o dowrzZoad.

O dMuer JDBC tipo 4 (vide segao 2.2.1) para o N'lySQL 6 baixado peso mesmo site da MFSQL

citado acima, por6m seguindo o v(nculo MYSQL Connector/J ::> MYSQL Connector/J 3 .1

A.5 Validagfio da integridade de arquivos

E preciso tomas alguns cuidados ao baixai arquivos pda Internet pain nio comprometer a

seguranga do computador. Ao instalai um programa de oiigem desconhecida, o usufrio cone o
cisco de instalat junto virus e outros programas que podem atiapalhai o funcionamento do SO e

at6 efetuar comportamentos criminosos homo captai senhas de usufrios. Uma. maneira simples de
evitar ipso 6 s6 efetuai downloads de arquivos a paitir dos sites oficiais da aplicagao. Por6m, come

visto na segal A.4, os sites muitas vezes s6 disponibilizam o download de suas aplicag6es por meio

de minors, que nem sempre oferecen:t o mesmo navel de confianga do que os sites oficiais. Poi isso
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Editor varidvel de sistema

Name da vari6vel: I a.AS5PATH

Valor da variivel:

Figuia A.6: Exemplo de configuragao da vari6vel de ambiente CLASSPATH

grande parte dos sites oficiais disponibilizam o chamados c6digos Dressage Digest 5 (MD5)S, que 6

a garantia de que o aiquivo baixado 6 integro, ou deja, nio foi coiiompido no down/oad e nem pele
mirror que forneceu o aiquivo.

Para conferir a integridade do arquivo usando o c6digo b'ID5 disponibilizado pelo site oficial,

podemos user o utilitfrio md5sum (pda sistemas Linux e Unix) da seguinte maneira:

md5sum mysql--versao . tar . gz

onde mysql-versao .tar .gz 6 o nome do aiquivo baixado. O iesultado desse comando 6 o c6digo

MD5 ieferente aquele arquivo, que deve sei o mesmo c6digo disponibilizado pelo site oficial.

Cano o usufrio nio tenha dispon(vel uma ferramenta como a md5sun, disponibilizamos abaixo

um c6digo em Java com a mesma fungal e, por ser em Java, pode ser executado em qualquer
ambience (Linux, Unix, Windows, Mac OS X etc.) que tenha a JRE (mais infoimag6es sobie

instalagao da JRE encontiam-se na seQao A.2).

// ji t e MI)5Sum. java

import java
import java
import java
import java
import java
import java

io . File ;

io . FilelnputStream ;

io . FileNotFoundException ;

io . IOException ;

sec u r ity . h/lessageDigest ;

security . NoSuchAlgorithmException

public class MD5Sum {
/'+ #

+ Convert a byte array nto Q printable format
* h.«adecima! digit ch.«..{e,s (tw. pe, byte)

+ @param bytes byte a7'rag/ represerztatfon

#

C07L t&£TL{TL g Q String 0/

'N'ID5 6 um algoritmo de hash que iecebe como entrada uma cadeia de bits (um arquivo, por exemplo) e gerd uma

sa(da 6nica de tamanho pixo de 128 bits (independe do tamanho da entrada), que geralmente sio convertidos em um
ndmero hexadecimal de 32 casas (coda 8 bits gera um ndmero hexadecimal de 2 cases). Uma pequena alteragao na
entrada 6 suficiente para efetuar uma grande alteragio na safda e por sei um algoiftmo de 128 bits, 6 computacio-
nalmente diffcil obter entradas diferentes que gerem a mesma safda. Hf estudos para descobrir vulnerabilidades no
algorftmo MD5, coma podemos consultar em IKli05b, Kli05a, X'iik041, mas esse algoritmo ainda 6 coilsiderado muito
seguio e continua sendo muito usado, nio s6 em validag6es de arquivo como tamb6m em autenticag6es de usu6rio,
coma por exemplo para validai senhas de usufrios em ambientes Linux.
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private static String convert(bytej] bytes) {
StringBuffer sb = new StringBuffer(bytes.length
for(int i= 0; i< bytes.length; i++) {

String hex = Integer.toHexString(byteslil)
int len = hex . length o ;
if (le« -- I) {

sb.append("0");
sb.append(hex);

} else {

sb.append(hex.substring(len 2, len));

*/

2)

return sb . toString ( )

}

/##

+ Get the BIDS Sum of cl fi\e

+ @param file {s the lite
+ @refwrn the md5 sum

@th plos NoSuchA !gorithmEzception
©athroRos FfleNotFoundEzceptfon

# @throws .rOEzceptfon

public static String Beth,ID5Sum(File file) throws NoSuchAlgorithmException
FileNotFoundException , IOException {

MessageDigest md = MessageDigest . getlnstance("MD5") ;

FilelnputStream fis = new FilelnputStieam(file)I
bytejl buffer = new bytej1024j;
int bytes :: 0;

*/

// Copy requested file {vtto the socket's output streant
while ((bytes = fis.read(buffer)) l= 1) {

md. update ( buffer , 0 , bytes )

return convert(md. digesto);
}

}

/$+
# @param args

#/

public static void main(Stringjl nibs) {
if (nIBs . length < 1) {

System . err . println (" Syntax
System . exit ( 1 ) ;

j ava h'H)5Sum filename" )

try {
System . out . p rintln(NID5Sum. beth/ID5Sum(new

catch ( Exception e) {
e . printStackTrace ( )

}

File ( ai gs l01 ) ) ) ;
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O programs arima deve sei Bravado com o nome MD5Sum.java e pode sei compilado pelo

comando (a partir de um terminal):

j avec NID5Sum. java

e pode sei executado pelo comando:

java Md5Sum name-do-arquivo

L

r

L

A.6 That nl aran d n q(a. 13 T)
uqsuv uv

A pr6xima etapa 6 instalai o SGBD baixado na seQao A.4. Para instalar o MYSQL, baste
descomplimi-lo em um diret6rio. Se o aiquivo tiver extensio . zip, podemos insta16.1o no Windows
usando a ferramenta de leitura de atquivos .zip do Windows XP, ou a feiramenta livre ZipGenius

(http : //www . zipgenius . it/), ou a ferramenta pioprietfria Winzip (http : //www .winzip . com/)
ou outias ferramentas compatfveis com o formato . zip. Jf em sistemas Linux ou Unix, podem
sei usados fenamentas como a unzip. Se o arquivo tiver extensgo .tar.gz ou .tgz, pode-se
descompiimi-lo com os comandos:

gunzip arquivo.tar.gz
tar -xvf arquivo.tar

ou kinda:

L

tar xvzf arquivo.tar.gz

Uma vez que a esttutura de diret6rios do A/mysQL esteja descomprimida, demos dentro do
subdiret6rio Docs arquivos de documentagao explicando detalhes sobre a configuragao e uso do

WlySQL. Mostraremos abaixo comandos hteis para instalagao e configuragao do MYSQL e essen
comandos podem ser usados homo refer6ncia.

Deve-se tamb6m descompiimir o aiquivo que cont6m o dMuer JDBC do MYSQL. O dMuer

JDBCI 6 o aiquivo de nome mysql-connector-java-3. 1 . 12-bin .jar, no qual 3. 1 . 12 6 a veisio
do conector. Para facilitai o teste do dhuer feith no fim dessa seQao, pedimos que o arquivo seja
copiado paid um diret6rio separado, homo por exemplo o diret6rio /usr/local/j avalibs/ em SOs

Linux ou Unix e para o diret6rio C : \utility\j avalibs paid o SO Windows.
Para a configurai o MFSQL, primeiramente temos que levantar (executor) o servidor:

[

L
mysqld

Agoia entramos no cliente do MYSQL usando o usufrio root (administradoi do MYSQL):

mysql --u root

O comando abaixo:

L

show databases ;

mostra as bases de dados existentes. A base de dados user 6 usada papa configuragfio de usufrios

do MYSQL e base dados test 6 uma base de dados de teste criado peso MYSQL.
Deve-se crier uma base de dados especffica pain o nosso sistema:

c] ease database mydb
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Pain mostrar quaid sS,o os usu5,rios ex:

S[:L[!)CT Host , User ]iR(X{ mysql . user ;

Agora. deve-se friar um usufrio especffico pain nosso sistema:

(][iANF A[L PR[VILEGES (['] mydb.+ to ' myuser '©' ]oca]host

e alterar sua senha com o comando:

Slgl ' I 'myuser '©' localhost ' = PAS\ATORD( 'mypasswd ' ) ;
FLUSH PRIVILEGES;

faso se queira dai permiss6es ao usufrio para alteiai outras bases de dados (como por exemplo

a base de dados test):

I grant all on test.+ to 'myuser'©'localhost ';

Por fim, deve sail do cliente MYSQL com o comando:

quit

Pain testar nossa configuragao, vamos entiai no cliente MYSQL usando o usufrio e a senha
criados papa o nosso sistema, para isso digitando o comando abaixo e digitando a senha quando
solicitada:

mysql --u myuser --p

Paid indicar ao MFS

use mydb;

Vamos crier uma tabela de teste:

create table users (

completename varchar(128) not null ,

username varchar(8) not null primary key
passxvord varchar(32) not null

stentes, usamos o comando0 aeri S a

QL que os pi6ximos comandos se iefeiem a base de dados de nosso sistemaS0 e11 (

Pode-se conferir se a tabela foi criada com o comando:

show tables ;

desc users ;

Vamos agoia inserir um dado de teste:

insert into users(completename , useiname , password)
values("Test User" , "testa" , "passe");

e efetuai a alteragao no banco:

commit ;

Para selecionar os dados inseridos usa-se o comando:

select # from users ;

Jf teiminamos os teste belo cliente MYSQL. Saimos novamente desse cliente com o comando:

L
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Tamb6m podemos testat a configuragao do MFSQL usando o dNuer JDBC do h'mySQL. Paid
isso, vamos adicionai o caminho complete do jai do dMuer a varifvel de ambience CLASSPATH. Pain

mats infoimaQ6es de como pieencher vaiifveis de ambientes, vide a pfg. 58 (segao A.2). No Linux:

[ quit

export CLASSPATH=/usr/local/javalibs/mysql connector--java 3.1.12 bin.jar
$(]LASSPATH

\

No Windows

set(]LASSPAmLC:\ utility\javalibs\mysql--connector java
(I.ASSPA'l'lM

Agora, criamos o aiquivo MVSQLTest . j ava com o conte6do:

// /f I e MgSQLTest. java
import j ava . sql . Connection ;

import java . sql.DriveiManager ;

import java . sql . ResultSet ;
import java . sql.SQLException I

import java . sql . Statement ;

3.1.12 bin .jar %

public class }vlySQLTest {

public static void main(String ll ai gs) throws Exception {
// open database 's connections
Class . forName("com. mysql.jdbc . Driver") ;

Connection conn = Driverlvlanager . getConnection(
jdbc ; mysql://localhost/mydb?user=myuser&password=mypasswd") I

if (connl= null ) {
// CoTLTLection completed
,// ope7z a statement to execute a SQL command

St-cement stmt = con:,.c:e,teStateme«to
if (stmt != null) {

/7 Statement created; execute SQL command
ResultSet rs = stmt.executeQuery(

"select username from users;");
if (rs 1= null) {

// ResuttSet created
// print the query 's result
while ( rs . next o ) {

System . out . pi intln(" username
}

System.out. println("Query completed I")
-s.closeo; ,O ' .lose th ' R's«ZtSet oboe'f

-F rs . getString (1) ) ;

}

stmt . close o ; //
l
J

'on« . close o ; // cZ..e the

clo s e the Sta tement o bje c t

Connect on o bje c t

para completai os testes da instalagao. Compilamos o mesmo com o comando

javac MFSQLTest . javaL
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e o executamos

java MFSQLTest

A instalagao e configuragao do MYSQL estarf terminada se o iesultado obtido fot a lists de todos
os usufrios cadasttados seguido pda fuse Query completed ! . Se esse resultado ngo for obtido,

sugerimos que seja revistos os piocedimentos feitos e cano peisista o problems, consultai a docu-
mentaQ5o do MFSQL a paitir do site http://dev.nysql.com/ e/ou a documentagao da Java a
partir do site http : //j ava. sun . com/.

A.7 Instalagao e configuragao do Servidor de Aplicag6es

O servidor de aplicag6es de exemplo escolhido paid esse manual 6 o Apache I'omcat

(http://tomcat.apache .org/). Ele foi escolhido por ser um so©ware Zfure sob a licenQa Apa-

che, que 6 uma das licengas mats fiexiveis, e por ser tamb6m um Container Web com supoite
a $emZets, JSP, data sources e JNDI, ou seja, tem os requisitos necessfrios pain instalagao de

nosso sistema (at6 o momento de escrita dessa dissertagao). Outias possibilidades de servidores de
aplicagao livres sio o JBoss (www . jboss . org) e o Geronimo (http : //geronimo . apache . org/).

Primeiramente deve-se baixai o servidor Apache Tomcat, seguindo o v(nculo dowrzZoad a partir

do site do site http://toncat.apache.org/. Poi ser feito inteiramente em Java, uma mesma

distribuigao do tomcat serve para qualquei SO que tenha o ambiente Java instalado. Uma vez
que o aiquivo deja baixado coiretamente, basra descomprimi-lo, de maneira semelhante a feith na

segao A.6. Mais uma vez recomendamos que o nome do diret6rio escolhido para descomprimir nio

contenha espagos em bianco.

Abaixo descievemos os principais sub-diret6rios do Tomcat. Usaiemos o caractere / (balls)

como sepaiador de diret6rios no resto desse ap6ndice usufrios do SO Windows devem substituir

o caiactele / (bahia) pelo caiacteie \ (contra-barra).

e bin: cont6m os scripts de inicializaQao e de finalizaQao do servidor Tomcat. Os scripts com
extensio .bat sio paid o SO Windows e os scripts com extensfo . sh sio para o Linuxl

e common/lib: cont6m as bibliotecas Java comuns a todas as aplicaQ6esl

e conf: cont6m os ai'quivos de configuragao do seividor Tomcat;

e logs: cont6m os arquivos de log do servidor Tomcat e das aplicaQ6es nele instaladas;

e webapps: cont6m as aplicag6es instaladas no servidor I'omcat;

Jf podemos tester a instalagao do Tomcat entrando no diret6rio bin e executando o comando

startup . sh

para os SOs Linux/Unix ou o comando

startup . bat

para o SO Windows. O servidoi vai ser iniciado e vai vicar disponivel paid receber conex6es HTTP

de navegadores pda porta 8080 do SO. Poitanto, pode-se abiir um navegador e fazer um acesso ao

enderego eletr6nico http://localhost : 8080/. O iesultado obtido sera parecido com a fig. A.7
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Se o navegador nio obter resposta, a instalagio do 'l'omcat nio foi efetuada com sucesso. Se for
esse o cano, podem-se olhai os aiquivos do diret6rio logs para procurai a causa do euro. Um dos

erros mais freqtientes em novas instalag6es ocorre faso as portas usadas pelo Tomcat jf estejam

sends usadas por outios aplicativos. Se foi esse o caso, os niimeros das portas usadas pelo Tomcat
podem ser ieconfiguiadas alterando o aiquivo conf/server . xml e ieiniciando o servidor. Usa-se o
comando

shutdown . sh

nos SOs Linux/Unix ou o comando

shutdown . bat

no SO Windows para patti o servidor.

Agoia vamos configurai o Tomcat para poder efetuai conex6es com o SGBD. Papa isso, deve-se

paras o servidor e copiai o aiquivo mysql-connector-j ava-3 . 1 . 12-bin . j ar (arquivo com o dNuer

JDBC do SGB])) para o diret6rio common/]-ib.

Pods-se crier uma aplicagao papa testai a configuragao. Papa ipso, devem-se ciiai os diret6rios

webapps/test e webapps/test/WEB-lNF e deve-se criai o aiquivo de nome

webapps/test/conntest.jsp, com conte6do similar ao conte6do do aiquivo de teste

MVSQLTest . java (p6g. 66), poi'6m usando a sintaxe JSP:

.::% fi I e conntest . j sp --%a>

di© page imports"java. sql.Connection" %>

daD page imports"java . sql . DriverManager" %>
48Q page import::"java. sql.ResultSet" %>

d80 page imports"java . sql . SQLException" %>
d89 page import:;"java. sql.Statement" %>
<html>
<headXtitle >Database 's Testa/title ></heads
<body>

<% // here the Java code begins
// open database 's connections
Class . forName(" com . mysql.jdbc . Driver") ;

Connection conn = Drivers/lanagei . getConnection(
jdbc ; mysql://localhost/mydb? usei=myuser&password=mypasswd") ;

if (connl= null ) {
// C07LnectioTL completed
// open a statement to execute a SQL commaTzd

Stateme«t stmt n«.c:eateStateme«to;
if (stmt != null) {

// Statellteltt created; ezecu4,e SQL comntaxtd

ResultSet rs = stmt.executeQuery(
select username from users;");

if (rs 1= null) {

// ResultSet created
// priTLt the query 's result
while ( rs . next o ) {

out . pri nt in (" username =

out . println ("<p></p>" ) ;

}

+ rs . getString (1) ) ;

out. println("Query completedl") ;

rs.closeo; // cZ..e the Re'«ZtSef .eject
}
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'onn.closeo; // cJ..e the Connection .ble.{
}

stmt.closeo; // .I... the St.cement object

</body>
</html>

J

Agora deve-se iniciar o Tomcat e solicitar ao navegador a pfgina
http : //localhost : 8080/test/conntest . j sp. Se a configuragao estivei coireta, a pfgina de res-

posta seri similar a Lela de resposta do programs MYSQLTest . j ava da pfg. 66.

A.8 Instalagao de nosso sistema

Uma vez que todd a infraestrutura necessfria ao nosso sistema foi instalada e configurada nas

seQ6es antetiores desse ap6ndice, vamos fazer a instalagao de nosso sistema. Esse instalagao 6 bem
simples: basta baixai do site http : //wvw . pevidor . com/bd a versio maid recente de nosso sistema

pain o seividor de aplicag6es Tomcat (arquivo noprog . war) e copi6-1o no diret6rio webapps.

Papa tester e usai o sistema, deve-se abrir o navegadoi na pfgina
http ://localhost : 8080/noprog. As instrug6es de uso do sistema encontiam-se nas pr6ptias
pfginas do sistema e nos capftulos 3 e 4 deste texto.
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