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Abstract

The information systems evolution has been a constant, and the on-line availability of its contents is an 

inescapable reality. Nowadays, it is difficult to point the limitations of web applications, since most of 

their diverse contents and functionalities are available and within a distance of a click.

Taking this idea into account,  the work developed in this  dissertation tries to release quickly  and 

consistently,  for  any  information  system  based  on  databases,  a  web  application  that  allows 

manipulating its contents. At the same time, it  provides the possibility  of an authenticated user to 

develop its own information system, through a web interface. 

The research passes by the study of two alternatives for implementing the intended solution, the code 

generation and execution. The former contemplates the Model-Driven Development as well as two of 

its  methodologies,  the  Model-Driven  Architecture and  the  Domain-Specific  Modeling.  The  later 

contemplates the analysis targeted to the Execution Model. 

As  result  of  the  researching  analysis  [45]  and  developing  requirements  of  the  work  [18],  it  was 

selected the Execution Model in order to make the desired development, thus giving continuity to the 

work  outlined  in  the  CodeExecuter  [3].  Therefore,  it  was  developed  patterns,  modifying  the 

parameterization process, as well as methods for making the parsing of a database, and a module that 

allows the development of new information systems. 
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Resumo

A evolução  dos  sistemas de informação é uma constante  e  a  disponibilização  on-line dos  seus 

conteúdos uma realidade incontornável. Hoje em dia é difícil de apontar limitações para as aplicações 

web, e os mais diversos conteúdos e funcionalidades encontra-se disponíveis ao alcance de um click.

Tendo esta ideia presente, o trabalho desenvolvido nesta dissertação procura disponibilizar de uma 

forma rápida e consistente, para um qualquer sistema de informação baseado em bases de dados, 

uma aplicação  web  que  permita  manipular  os  seus  conteúdos.  Ao  mesmo tempo procura  ainda 

oferecer  a  possibilidade  de  um  utilizador  autenticado  desenvolver  o  seu  próprio  sistema  de 

informação, através de uma interface web.

O trabalho de investigação conta com o estudo de duas alternativas para implementar a solução 

pretendida, a geração de código e a execução de código. Dentro da geração de código abordou-se o 

Model-Driven Development e duas das suas metodologias, a Model-Driven Architecture e a Domain-

Specific Modeling. No caso da execução de código, foi analisado o Modelo de Execução.

Como resultado da análise do trabalho de investigação [45] e dos requisitos para o desenvolvimento 

do trabalho [18], foi seleccionado o Modelo de Execução para efectuar o desenvolvimento pretendido, 

dando assim continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo 7 do ICIST, no projecto 

CodeExecuter  [3].  Desta  forma  foram  desenvolvidos  padrões,  modificando  o  processo  de 

parametrização, bem como métodos para efectuar o parsing de bases de dados, e um módulo que 

permite o desenvolvimento de novos sistemas de informação.

Palavras-chave

Model-Driven Development, Modelo de Execução, Padrões, Parametrização, Parsing, Metamodelo e 

Base de Dados.
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Capítulo 1 

Introdução

1.1 Enquadramento Geral

As aplicações web são cada vez mais utilizadas, tanto para fins pessoais como empresariais. Tal 

utilização, generalizada, faz com que um número cada vez mais elevado de pessoas esteja adaptado 

à interface de um browser, criando um enorme potencial para este tipo de aplicações, uma vez que, à 

partida, existe uma vasta gama de utilizadores adaptados à sua utilização [13], [28], [29].

O desenvolvimento de aplicações web baseadas em Bases de Dados (BD) caracteriza-se por ter 

muitas funcionalidades idênticas. É fácil constatar que a forma de navegar, de apresentar os dados 

ao utilizador, e de manipular a informação existente numa BD é, na maior parte dos casos, idêntica. 

Estas semelhanças não só acontecem dentro da mesma aplicação como entre diferentes aplicações. 

Ainda que isto não aconteça para a totalidade das aplicações web baseadas em BD, um facto é que 

acontece para muitos dos casos [13], [14]. Tendo como base esta perspectiva não é surpreendente 

verificar que, actualmente, muitas destas aplicações tenham código gerado [2], [15].

Ainda  não  existe  um  consenso  de  como  gerar  código  e  qual  a  melhor  forma  para  o  fazer.  A 

abordagem mais relevante nesta área é a geração de código através de modelos (Model-Driven 

Development), sendo que esta pode seguir duas metodologias,  Model-Driven Architecture  (MDA) e 

Domain-Specific  Modeling (DSM).  A  principal  diferença  entre  as  duas  é  que  o  MDA utiliza  uma 

linguagem independente de plataforma (p.e UML) e o DSM utiliza uma linguagem especifica de um 

domínio (p.e. HTML).

Tendo em vista que, para o trabalho a realizar,  apenas se quer desenvolver aplicações web que 

permitam manipular a informação contida numa BD, é então viável avaliar uma diferente abordagem, 

o Modelo de Execução. Esta abordagem é a seguida no trabalho realizado no CodeExecuter [3], que 

tem como objectivo identificar padrões existentes nas aplicações web, e seguidamente desenvolver 

código para esses padrões, disponibilizando-os, de forma a que possam ser utilizados para manipular 

a informação de qualquer aplicação web baseada em BD.
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2 Capítulo 1 Introdução

1.2 Enquadramento do Trabalho

O  trabalho  desenvolvido  foi  realizado  no  Núcleo  7  do  ICIST  [39],  enquadrando-se  no  trabalho 

desenvolvido no âmbito do CodeExecuter [3], aplicação que permite manipular os dados de um BD 

através de um conjunto de formulários web. Esta aplicação encontra-se desenvolvida sobre o Sistema 

de Gestão de Bases de Dados (SGBD) do Oracle [40], e o trabalho a desenvolver deve manter a 

compatibilidade com o CodeExecuter e o as BD Oracle.

Sendo uma mais valia a integração do trabalho a desenvolver com outros SGBD, nomeadamente o 

Microsoft SQL [33], foram criadas sinergias com o Grupo de Sistema de Informação do INESC-ID 

[41], no âmbito dos projectos ProjectIT [34], [42] e WebComfort [43] para efectuar tal integração. É 

neste aspecto que existe uma relação com o trabalho desenvolvido no GenericWebForms [26].

1.3 Objectivos e Visão Geral do Trabalho

O  trabalho  desenvolvido  tem  como  objectivo  principal  a  produção  de  uma  aplicação  web  que, 

baseada  em  padrões  web  (i.e.  listagem,  edição),  interprete  a  BD  de  um  qualquer  Sistema  de 

Informação  (SI),  preencha  o  metamodelo  necessário  para  o  seu  correcto  funcionamento  e 

disponibilize ao utilizador formulários para a manipulação dos registos/objectos do Sistema.

O mesmo trabalho parte da adopção da aplicação CodeExecuter [3], que efectua uma fracção da 

parametrização pretendida em função de ficheiros de texto. Numa primeira fase o objectivo consiste 

em passar a parametrização para um suporte relacional construindo para tal um modelo adequado a 

ser  introduzido na BD.  Concluída esta fase,  a aplicação construída será capaz de ler da BD os 

parâmetros  referentes  a  determinada  tabela/classe,  construindo  de  acordo  com  os  mesmos  os 

formulários adequados. Depois de consolidada a parametrização a partir  da BD, o trabalho entra 

numa segunda fase, na qual se estendem as capacidades da parametrização. Os propósitos desta 

fase passam por lidar com relações complexas, tais como tabelas hierárquicas, mas também, com a 

parametrização do aspecto gráfico dos formulários gerados. 

Numa terceira fase pretende-se disponibilizar aos utilizadores uma forma de desenvolver novas BD, 

que depois de criadas podem ser manipuladas através do trabalho desenvolvido nas fases um e dois.

A  arquitectura  do  trabalho  efectuado,  relativa  à  aplicação  CookDatabase  (CKDB),  encontra-se 

esquematicamente representada na Figura 1.



1.3 Objectivos e Visão Geral do Trabalho 3

Figura 1. Arquitectura do CookDatabase.

1.4 Organização da Dissertação

A presente Dissertação encontra-se dividida em seis Capítulos, os quais se passam, de seguida, a 

especificar.

No Capítulo 1 é efectuada uma breve introdução ao trabalho de investigação realizado e do sistema 

CookDatabase. É ainda descrito o contexto, os objectivos da dissertação e a sua estrutura.

No  Capítulo  2 são  explorados  os  conceitos  de  geração  e  execução  de  código.  Apresentam-se 

algumas das aplicações e artigos analisados, bem como as respectivas vantagens e desvantagens 

face à abordagem seguida.

No  Capítulo 3 apresenta-se os requisitos de sistema, os seus utilizadores e  casos de uso.  São 

identificados os padrões desenvolvidos e os seus tipos, genéricos ou específicos. É ainda explicado o 

modelo de domínio que serve de suporte ao padrões, os dois módulos existentes e o  workflow do 

sistema, sendo ainda descritas as várias funcionalidades que este disponibiliza.

No  Capítulo  4 descrevem-se  os  aspectos  de  desenho  e  implementação.  Concretamente,  i) a 

parametrização e as várias alternativas para a efectuar, ii) o funcionamento do parsing de uma BD e 

as  razões  para  a  sua  implementação,  iii) as diferenças entre  os dois  módulos  do sistema e os 

motivos para que estes se encontrem separados, iv) a estrutura das BD do CookDatabase, como é 
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interpretada a hierarquia das BD e a naming convention adoptada e, por fim, v) a descrição de alguns 

dos aspectos mais relevantes do trabalho desenvolvido.

No  Capítulo  5,  é  apresentado  um caso  de  estudo  no  qual  são  aplicadas  as  funcionalidade  do 

CookDatabase tanto para uma BD já existente como para o desenvolvimento de uma nova BD.

Finalmente, no Capítulo 6 apresentam-se as principais conclusões desta Dissertação, salientando-se 

os aspectos mais importantes do que foi desenvolvido e estudado e o que poderá ser, em termos de 

continuação, o trabalho futuro.



Capítulo 2 

Trabalho Relacionado

2.1 Introdução e Objectivos

O desenvolvimento de uma aplicação web caracteriza-se por ter muitas funcionalidades idênticas, o 

que acontece não só dentro da mesma aplicação como também entre diferentes aplicações. É fácil 

verificar que independentemente da aplicação que se está a executar o acesso à BD é feito sempre 

da  mesma  forma.  Contudo,  mais  importante  que  isso  é  verificar  que  a  forma  de  navegar,  de 

apresentar os dados a um utilizador, e de manipular a informação existente no sistema, é na maior 

parte dos casos, idêntica de aplicação para aplicação [13], [14]. 

Ainda que tal não aconteça para a totalidade das aplicações, um facto é que acontece para muitos 

dos  casos  de  uso  [15],  os  quais  são  necessários  para  o  funcionamento  de  uma aplicação  web 

baseada em BD. Tendo como base essa perspectiva não é surpreendente verificar que muitas das 

actuais aplicações web tenham código gerado.

Actualmente não existe um consenso de como gerar código e qual a melhor forma para o fazer. Neste 

capítulo é apresentada a geração de código através de modelos, Model Driven Development (MDD) 

[17]. Dentro desta abordagem serão discutidas as duas metodologias de maior peso nesta área, a 

geração de código através de um modelo,  Model-Driven Architecture (MDA) e a geração de código 

através  de  um domínio  Domain-Specific  Modeling,  (DSM).  O MDD descreve  como  gerar  código 

através  de  modelos.  Estes  modelos  são  representados  numa  linguagem  adequada,  como  por 

exemplo  Unified Modeling Language (UML), sendo necessário criar regras de transformação para 

gerar código na linguagem pretendida a partir do modelo desenvolvido.

Por omissão, se estamos a gerar código para uma aplicação web que manipule a informação de uma 

BD  (p.e. [14],  [15]),  é espectável que as diversas páginas que permitem aceder a cada uma das 

tabelas existentes tenham o mesmo código. Ou seja, o código gerado para cada uma das páginas 

que permite manipular uma determinada tabela é idêntico, tento apenas como diferença a tabela 

seleccionada.  Uma vez  que  este  código  é  gerado  sem esforço,  a  replicação  pode  não  ser  um 

problema, mas no caso de terem de ser efectuadas alterações ao código gerado, é necessário ter em 

atenção que estas sejam efectuadas à sua totalidade. Nestes casos, é importante que o sistema de 

geração permita efectuar estas alterações através dos modelos, nem que para isso seja necessário 

voltar a gerá-lo, pois a alteração deste é complexa e deve evitar-se o mais possível efectuá-la de 

forma directa.
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6 Capítulo 2 Trabalho Relacionado

Por  exemplo,  e  de  forma  equivalente,  também  não  se  altera  o  código  máquina  resultante  da 

compilação de um programa desenvolvido na linguagem de programação C. Outra das dificuldades 

do MDD encontra-se na modelação de todos os requisitos de um determinado sistema. Tipicamente, 

é necessário estender a linguagem de modelação para que esta satisfaça os requisitos do domínio a 

modelar.

Tendo em conta as características descritas acima, é possível verificar que da mesma forma que se 

gera código sendo este sempre semelhante, também é viável seguir uma abordagem diferente com 

resultados semelhantes, i.e., o Modelo de Execução [3]. Com este modelo pretende-se desenvolver 

código  genérico  que  pode  ser  reutilizado  em  todas  as  aplicações  web,  estando  este  código 

dependente  dos  inputs que  recebe  para  gerar  outputs distintos. Por  exemplo,  para  listar  uma 

determinada tabela da BD, em vez de gerar código para cada uma das tabelas, existe um código 

único que recebe o nome da tabela e como resultado apresenta numa página web a listagem dos 

dados que existem nessa tabela.

O presente capítulo pretende efectuar um levantamento das metodologias e ferramentas que são 

utilizadas para o desenvolvimento de aplicações web. Dentro das metodologias foram seleccionadas 

para estudo o MDD e o Modelo de Execução. As ferramentas seleccionadas tiveram em conta os 

requisitos pedidos para a dissertação, os quais foram apresentados em [18].

A  pesquisa  para  o  desenvolvimento  do  trabalho  relacionado  foi  muito  para  além  dos  artigos  e 

ferramentas  aqui  descritos,  mas devido  à  limitação  de  espaço  foram seleccionados e  discutidos 

apenas os mais relevantes e que abrangem as metodologias apresentadas.

2.2 Aproximações

Seguidamente são apresentadas as diferentes abordagens e aplicações estudadas.

2.2.1 Model-Driven Architecture

Nesta abordagem a geração de código é baseada em modelos [17], [20]. O objectivo é começar com 

um modelo independente da plataforma (PIM). Neste contexto, plataforma, significa algo como .NET 

ou J2EE.  Por exemplo, um modelo como o UML, criado para modelar linguagens orientadas por 

objectos, não é especifico de nenhuma delas. O PIM vai especificar e mapear todas as entidades da 

forma mais abstracta possível, mas no entanto vais representar todos os requisitos. O próximo passo 

para  a  geração  é  criar  um modelo  específico  da  plataforma (PSM).  Este  modelo  é  uma versão 

estendida do PIM, o qual adiciona todas as estruturas necessárias para implementar o PSM, pelo que 

pode  ser  modelado  com  UML,  sendo  que  em  muitos  casos  são  desenvolvidas  extensões  da 

linguagem para facilitar a geração de código, que representa o passo seguinte. Por outras palavras, é 

a partir do PSM que o código é gerado.
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Na Figura 2 é possível observar a interacção entre os diferentes passos da geração de código. As 

setas  a  verde  representam  as  transformações  entre  os  modelos.  Estas  transformações  estão 

documentadas na abordagem baseada em modelos. Contudo, cabe a cada um definir essas regras e 

explicitar como é feita a transformação de um modelo para o outro [17].

Figura 2. Passos para a geração de código na aproximação MDA.

A transformação do PSM para as  Templates é um passo muito importante no processo, pois esta 

transformação é responsável por todo o mapeamento entre o modelo de alto nível e a implementação 

específica do sistema. Assim, tal significa que as  Templates apenas se concentram na geração de 

código, em vez de se preocuparem com a geração e a interpretação do modelo [16].

Esta separação dos conceitos pode ser comparada ao modelo da arquitectura de três camadas de 

um servidor web. Os conceitos do modelo de negócio estão separados da interface do utilizador. 

Trata-se de uma divisão em camadas, uma abordagem clássica da engenharia de software. Desta 

forma é mais fácil o processo de abstracção do modelo de negócio e a produção de código fica mais 

eficiente.  Em  contrapartida,  tentar  colocar  todas  as  transformações  numa  só  camada  deposita 

demasiada informação no modelo abstracto, e desta forma o código gerado será de pior qualidade.

2.2.2 Domain-Specific Modeling

Este método tem como base a criação de uma Domain-Specific Language (DSL) que será utilizada 

para a geração de código. A DSL é uma linguagem de programação que oferece, através de uma 

notação apropriada e de abstracções,  poder de expressão focado, e normalmente restrito,  a um 

problema de um determinado domínio [1],  [19]. O seu desenvolvimento e a sua utilização envolve 

determinados riscos e oportunidades que devem ser levados em consideração. As vantagens das 

DSL incluem:

 possibilitar que as soluções possam ser expressas no idioma e ao nível de abstracção do 

domínio do problema;

 optimizar a produtividade, fiabilidade, manutenção e portabilidade e

 permitir a validação e optimização ao nível do domínio.

As desvantagens da utilização de uma DSL passam por:

 custo de desenhar, implementar e manter uma DSL;

 custo da formação para os utilizadores de uma DSL e

 a eventual perda de eficiência quando comparada com código desenvolvido à mão.
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Actualmente  existem centenas  de  DSL,  apesar  de apenas um pequeno subgrupo  ser  realmente 

descrito na engenharia de software.  Algumas das DSL mais conhecidas são,  LEX, YACC, Make, 

entre outras de utilização mais generalizada como o SQL, BNF e o HTML.

O desenvolvimento de uma aplicação baseada na geração de código através de DSM implica três 

passos genéricos [1], [4], [5]:

1. definição de uma DSL;

2. criação de uma ferramenta para desenvolver modelos na DSL especificada e,

3. geração automática do código a implementar a partir dos modelos da DSL.

O  ponto  1  é  o  que  apresenta  maiores  dificuldades  de  implementação  de  uma  DSL  para  um 

determinado domínio de um problema. É necessário alguém com experiência na criação deste tipo de 

linguagens, bem como um bom conhecimento do domínio em questão. Na maioria dos casos é muito 

difícil conjugar estes dois requisitos.

No ponto 2 é necessário disponibilizar uma ferramenta com a qual se possa desenvolver modelos 

sobre a DSL desenvolvida anteriormente.  Com a ferramenta desenvolvida,  a criação de modelos 

torna-se fácil uma vez que apenas abrange um determinado domínio. Por isso, qualquer pessoa que 

esteja  no âmbito  do mesmo está  à  partida apta  para criar  modelos.  No ponto  3  é  onde  se vai 

realmente efectuar a geração, em que é feita a passagem do modelo para o código da aplicação.

2.2.3 Modelo de Execução

O Modelo de Execução difere das outras abordagens apresendas na medida em que não tem como 

objectivo gerar código para criar uma aplicação, mas sim executar um determinado código para correr 

uma aplicação. A principal ideia desta abordagem é a identificação de padrões, ou seja encontrar o 

comportamento  repetitivo  de  uma  determinado  sistema  e  ordenar  os  requisitos  por  grupos  que 

apresentem  funcionamento  semelhante.  Após  a  identificação  desses  padrões  (p.e.  [2],  [15])  é 

possível desenvolver código para cada um dos casos reconhecidos. A particularidade é que o código 

a desenvolver tem de ser capaz de responder a todas as necessidades de um determinado padrão.
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Na Figura 3 é apresentado um modelo do funcionamento de uma aplicação que executa código. O 

modelo apresentado descreve uma aplicação web baseada nume BD. Na Figura 3  o menu inicial 

representa a primeira página da aplicação onde são colocados os links que tipicamente representam 

entidades da BD. Ao seleccionar um destes links é criado o objecto que lhe está associado (p.e. uma 

entidade de uma BD) e  que vai  servir  como  input para  um determinado padrão,  por  exemplo a 

listagem de uma tabela da BD. Neste caso, o resultado da aplicação do padrão é a listagem do 

conteúdo da tabela da BD.

Figura 3. Funcionamento do Modelo de Execução.

O padrões podem ser os mais variados. Por exemplo, listagens, formulários de edição ou criação,  em 

que a única limitação é a seguinte; o  input de um determinado padrão tem de ser o objecto que 

representa uma entidade da BD. Ainda neste capítulo será apresentado um exemplo do Modelo de 

Execução que se encontra em utilização.

2.3 Análise de Ferramentas

Nesta secção apresentam-se alguns artigos e aplicações que utilizam as aproximações discutidas 

anteriormente (Capítulo 2, Secção 2) e que servem como referência para a dissertação.
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2.3.1 Automatic Code Generation for DB-Oriented Web 
Applications

A solução apresentada em [15] utiliza tecnologia  JavaServer Pages (JSP) para a geração dinâmica 

de  conteúdos,  e  em JavaBeans  standard  para  implementar  operações  na  BD.  Não  é  adoptada 

especificamente uma técnica de geração de código, contudo é interessante pois apresenta algumas 

semelhanças com o formato de geração de código seguido actualmente em [3], [18].

A geração das componentes de JavaBeans para aceder à BD é efectuada através de uma ferramenta 

feita à medida que é parametrizada através de um ficheiro XML. A parametrização é efectuada de 

maneira a que exista uma classe JavaBean para cada uma das tabelas da BD, assim como para cada 

um dos  atributos  da  tabela  em que  está  a  ser  parametrizada.  Para  além disso  existem alguns 

atributos específicos do sistema para manter informação adicional. Uma vez efectuada a geração, 

são criados métodos que permitem realizar as operações básicas de uma BD, tais como o SELECT, 

INSERT,  UPDATE,  DELETE,  e  um  outro  método  que  permite  verificar  as  restrições  de  um 

determinado atributo de uma tabela. É importante realçar que o código gerado para os métodos é 

dependente da BD utilizada.  É possível  criar novos métodos a partir  do ficheiro XML. Para tal  é 

suficiente colocar dentro de uma tag específica o método que se pretende criar e quando este voltar a 

ser invocado na ferramenta de geração de código esse método será gerado.

Neste artigo são apresentados três tipos de padrões de páginas para aplicações web baseadas em 

BD:

 Linha por página, em que é apresentada uma única linha de uma tabela, permitindo adicionar 

novas linhas e alterar uma linha existente.

 Tabela  por  página,  apresenta  todas as linhas de uma tabela,  permitindo adicionar  novas 

linhas e actualizar ou apagar uma das linhas existentes.

 Tabelas pai – filho, apresenta os dados de uma relação do tipo pai – filho, mostrando a linha 

da tabela pai e todas as linhas associadas da tabela filho. As linhas da tabela filho podem 

conter um link para a página, linha por página, correspondente.

Utilizando o ficheiro XML especificado anteriormente é possível  gerar páginas JSP para cada um 

destes tipos.

O propósito da aplicação apresentada em [15] é gerar código apenas para as operações de acesso à 

BD,  não  tendo  como  objectivo  gerar  a  totalidade  de  uma  aplicação,  mas  sim  gerar  uma  parte 

indispensável e que é sempre bastante repetitiva no desenvolvimento de uma aplicação web baseada 

em BD. Um estudo apresentado neste artigo, acerca do desenvolvimento de três aplicações web, 

mostra que a aplicação desenvolvida é capaz de gerar em média 49% das páginas JSP e 72% das 

classes JAVA.
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Um dos pontos mais interessantes é observar os padrões que foram identificados, uma vez que se 

trata  de uma abordagem semelhante  à  feita  para os padrões identificados no CodeExecuter  [3], 

aplicação  que  está  actualmente  a  ser  utilizada  como  base  para  a  dissertação  [18].  A  principal 

diferença está, no caso do CodeExecuter, não existir um padrão “Linha por Página”, pois é possível 

efectuar as mesmas operações na “Tabela por Página”. Por outro lado,  foi  identificado um outro 

padrão  não  existente  neste  artigo,  que  apresenta  exclusivamente  um  formulário  para 

alteração/criação de uma nova linha de uma determinada tabela.

2.3.2 MetaEdit+

O MetaEdit+ [4], [5] é um ambiente de desenvolvimento que permite criar ferramentas de modelação 

e  geradores  de código  para  um domínio  específico  de uma aplicação.  Tal  como foi  referido  no 

Capítulo 2, Secção 2.2, um perito tem de começar por definir uma DSL como um metamodelo que 

contém os conceitos e as regras de um domínio. 

Para  a  implementação  do  DSM,  o  MetaEdit+  disponibiliza  uma  linguagem  de  metamodelos  e 

ferramentas para definir os métodos, os conceitos, as sua propriedades, as regras de associação, os 

símbolos e os geradores. O modelo definido é guardado como um metamodelo no MetaEdit+ para 

que mais tarde possa vir a ser alterado, sendo que estas alterações são reflectidas automaticamente 

nos modelos e geradores.

Na Figura 4 apresenta-se um exemplo de um DSM, relatado em [4]. Trata-se de uma aplicação para 

efectuar uma inscrição numa conferência através de um telemóvel.  Os conceitos do modelo são 

notas,  pop-up, SMS, formulários e  queries, os quais são específicos dos serviços de telemóveis. É 

com estas componentes que a nova aplicação é desenvolvida, não sendo necessária qualquer linha 

de  código,  apenas  uma  interacção  do  tipo  drag-and-drop e  a  configuração  das  respectivas 

componentes.

Figura 4. Desenvolvimento de DSM no MetaEdit+.

Desta forma a preocupação no desenvolvimento da aplicação fica centrada no problema específico 

do domínio, sendo apenas necessário procurar a solução dentro dos conceitos do mesmo. Depois de 
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desenhada  a  aplicação  não  é  necessário  o  passo  intermédio  de  passagem  para  um  modelo 

específico do problema, como no caso das MDD, uma vez que a aplicação já é desenvolvida dentro 

dessa especificidade.

Existem claras vantagens na utilização de DSM, pois o desenvolvimento e manutenção de aplicações 

fica bastante facilitado. Para além disso é possível que este seja efectuado por qualquer pessoa que 

tenha conhecimento do domínio, sem que para isso tenha de escrever qualquer linha de código. 

As ferramentas como o MetaEdit+  permitem criar  DSM de uma forma mais  simples.  Contudo,  é 

necessário um perito para desenvolver uma DSL, e este passo é sem margem para dúvida o maior 

entravo  para  a  utilização  generalizada  deste  tipo  de  ferramentas.  É  quase  sempre  necessário 

começar rapidamente o desenvolvimento das aplicações, ficando a análise e descrição do domínio 

para um segundo plano.

2.3.3 UML-based Web Engineering (UWE)

A abordagem do UWE [6], inclui um perfil de UML para a modelação de aplicações web, um processo 

e  ferramentas  que  suportam  essas  mesmas  aplicações.  O  UWE segue  os  princípios  do  MDA 

utilizando  os  standards da  Object  Management  Group  (OMG)  [17].  Consiste  num  conjunto  de 

modelos  e  transformações  de  modelos,  cuja  especificação  é  suportada  por  metamodelos  e 

linguagens de transformações de modelos. Os metamodelos são o Web Requirements Engineeding 

metamodel [7], o UWE metamodel [8], e o metamodelo da abordagem Web Software Architecture [9], 

contendo  elementos  para  modelar  requisitos,  o  comportamento  estrutural,  e  a  arquitectura  da 

aplicação web, respectivamente.

Nesta abordagem, para além dos princípios referidos acerca do MDA (Capítulo 2 Secção 2.1), PIM e 

PSM, existe um outro modelo, anterior ao PIM, que permite modelar os requisitos de um determinado 

sistema. O processo do UWE é apresentado na  Figura 5, em que os modelos são representados 

pelos objectos e as transformações pelos ícones redondos. 

O  desenvolvimento  do  sistema  começa  ao  nível  do  modelo  de  negócio  definindo  o  modelo  de 

requisitos (CIM). A partir desse modelo é possível derivar os PIM. Nesta camada tem-se os modelos 

funcionais (Functional Models) que representam os conteúdos, a navegação, a lógica de negócio e a 

apresentação da aplicação web. O modelo de  BigPicture é utilizado para representar as relações 

entre os diversos modelos funcionais. O passo seguinte é juntar o modelo da arquitectura com o 

BigPicture por  forma  a  ter  um  único  modelo,  Integration  Model,  para  que  utilizando  regras  de 

transformação seja possível criar os PSM, dependentemente da linguagem de programação que se 

pretende usar. O objectivo de tal abordagem MDA é automatizar a transformação dos modelos em 

cada passo através das regras de transformação.
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Figura 5. Vista geral do processo UWE.

UWE apresenta uma clássica abordagem de MDA, tem como pontos mais interessantes a utilização 

do CIM que permite modelar os requisitos e optimizar o desenvolvimento realizando um mapeamento 

directo entre o que se pretende representar no sistema e a sua arquitectura e funcionalidade. Para 

além disso, os diferentes modelos existentes na camada dos PIM, e os vários modelos funcionais, 

também optimizam o desenvolvimento, na medida em que diminuem a complexidade dos mesmos. 

O problema da existência de diversos modelos é mantê-los sempre coerentes. Num desenvolvimento 

iterativo  isto  não é  um problema,  uma vez  que  se  passa apenas uma vez  por  cada modelo.  O 

problema está em efectuar alterações ao sistema ou a um modelo intermédio. Essas alterações têm 
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de ser propagadas tanto para o modelos anteriores como para os posteriores, para que o sistema 

permaneça coerente. Esta funcionalidade tem de ser implementada pelas funções de transformação e 

quem desenvolve o sistema tem de ter atenção quando se trata de replicar as alterações.

2.3.4 Iron Speed

O Iron Speed [10] tem como objectivo gerar aplicações em ASP.NET a partir de definições mantidas 

em BD. É uma ferramenta que permite interpretar uma BD e gerar automaticamente todas as páginas 

necessárias para navegar no sistema. Bastam apenas alguns minutos e poucos passos para ter uma 

aplicação a correr. 

Esses  passos  são  apresentados  na  Figura  6.  Começa-se  por  dar  uma  nome  à  aplicação  a 

desenvolver, depois escolhe-se um dos vários estilos disponíveis, de seguida é necessário configurar 

a ligação BD que se pretende utilizar, sendo que esta pode ser SQL Server, ORACLE ou Access. 

Posteriormente, é apresentada uma lista das tabelas e vistas existentes na BD para que o utilizador 

possa escolher com quais é que o sistema vai interagir. Por fim é gerado o código e a aplicação está 

pronta a ser executada.

Figura 6. Passos para a criação de uma aplicação no Iron Speed.

Na Figura 7 é visível o resultado final da geração de código para uma aplicação. De notar que não 

foram  efectuadas  quaisquer  alterações  relativamente  à  aplicação  inicialmente  gerada.  Como 

podemos  verificar,  o  sistema  é  bastante  completo,  disponibilizando  de  imediato  diversas 

funcionalidades,  como a paginação, ordenação de campos,  pesquisa ou mesmo exportação para 

Comma-separated Values  (CSV).  Um dos problemas da aplicação inicial  é a criação dos menus. 

Neste caso, os diversos tabs que se encontram no topo da página (Figura 7) têm links para todas as 



2.3 Análise de Ferramentas 15

tabelas da BD. Tal torna o sistema um pouco confuso, pois o correcto seria colocar apenas as tabelas 

ou  os  links mais  importantes,  e  quando  um  desses  fosse  seleccionado  os  links seriam  então 

apresentados  para  as  respectivas  sub-tabelas,  no  intuito  de  disponibilizar  uma  navegação 

hierárquica.

Figura 7. Aplicação gerada pelo Iron Speed.

É possível efectuar uma configuração para alterar a forma como é feita a navegação no sistema. 

Aliás, o elevado nível de configurações é uma das vantagens do Iron Speed, disponibilizando uma 

plataforma que permite o desenvolvimento completo de uma aplicação, sem necessitar de outras 

ferramentas, tal como o Visual Studio (VS). Na Figura 8 é apresentada essa plataforma onde é visível 

a forma como um utilizador pode configurar a aplicação. Para começar pode-se reparar num dos 

problemas do Iron Speed, na barra direita da Figura 8, Application Explorer. Ali é visível a quantidade 

de código que é gerado para a aplicação e verifica-se que cada uma das tabelas da BD tem a sua 

própria página independentemente do seu funcionamento, ou seja é efectuada muita replicação de 

código o que pode ser um grave problema quando se quer efectuar personalizações e alterações ao 

mesmo.

Na Figura 8 é ainda visível a forma como se pode alterar o código gerado, sem que seja necessário 

escrever código, e fazendo apenas configurações através dos menus disponibilizados. Por exemplo, 

nessa mesma figura está a ser efectuada uma alteração aos campos que se pretendem visualizar na 

aplicação. Para tal, surge um menu onde se escolhe os atributos da tabela que se pretende ver. É 

ainda identificável  a forma como são criados novos controlos na aplicação. No lado esquerdo da 

Figura  8 estão  listados  alguns  das  componentes  existentes;  sendo  que  este  funcionamento  é 

semelhante ao desenvolvimento de uma aplicação no VS.
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Figura 8. Plataforma de desenvolvimento do Iron Speed.

Todavia, o Iron Speed não preenche todos os requisitos [18]. Apesar de ter uma fácil configuração 

inicial e de rapidamente obtermos uma aplicação a correr,  para configurações mais complexas é 

necessário despender muito tempo para interagir com o sistema, uma vez que é bastante complexo. 

Um outro problema é a quantidade de código gerado que dificulta as alterações e configurações das 

páginas.

Quanto à interacção com o utilizador, a aplicação gerada tem um interface interessante, é sempre 

possível  ordenar as tabelas por qualquer campo, existe sempre um formulário de pesquisa, e as 

operações de edição estão disponíveis para cada registo da tabela, sendo apresentadas sobre a 

forma de icons. Contudo, a navegabilidade do site é de certa forma limitada, pois não existem links 

entre as relações das tabelas. Ou seja, ao navegar numa tabela-pai não é possível identificar quais as 

suas tabelas-filho. Tal navegação tem de ser feita através dos menus de topo e laterais que têm links 

para todas as páginas (Figura 7). Num sistema com muitas tabelas isto pode ser um grave problema, 

pois a interface fica sobrecarregada e obriga a que o utilizador tenha algum conhecimento prévio do 

sistema para conseguir uma navegação eficaz.

2.3.5 DeKlarit

O DeKlarit [11] apresenta uma abordagem diferente do Iron Speed, na medida que está pensado para 

criar  uma aplicação  de  raíz  em vez  de  interpretar  uma BD.  Ou  seja,  é  pedido  a  um utilizador 

experiente que desenhe a arquitectura da aplicação que se pretende desenvolver. Para isto o DeKlarit 

trabalha sobre o VS ao qual são acrescentadas novas funcionalidades.
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Para criar uma aplicação no DeKlarit é necessário começar por criar as componentes de negócio que 

se pretende manipular (p.e., cliente, departamento, factura). Para cada uma dessas entidades são 

especificados os atributos, os tipos e as relações, e caso seja necessário funções para o cálculo 

automático do valor de alguns atributos (Figura 9). Esta interacção é em tudo semelhante à criação 

das tabelas de uma BD.

Depois  desse  processo  concluído,  o  sistema  está  pronto  para  gerar  as  tabelas  necessárias  ao 

suporte das componentes de negócio. Simultaneamente, são geradas as classes e os respectivos 

métodos para manipular as entidades criadas. Por fim o sistema encontra-se capaz de gerar uma 

aplicação para navegar sobre as entidades criadas. 

Figura 9. Definição de uma componente de negócio no DeKlarit.

Na Figura 10 é visível a aplicação gerada, neste caso uma aplicação de Windows, sendo essa uma 

das vantagens do DeKlarit. Conforme se pode observar, a navegação no sistema é efectuada através 

da componente de negócio,  tornando a aplicação gerada mais  intuitiva  e de fácil  aprendizagem. 

Também  são  notórias  a  semelhanças  com  o  Microsoft  Office  Access  que  pode  facilitar  a  sua 

utilização mas torna a apresentação um pouco pobre. Tal como no Iron Speed são apresentadas logo 

de inicio diversas funcionalidades, ordenação, exportação para CSV e pesquisas através de filtros.
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Figura 10. Aplicação Windows gerada pelo DeKlarit.

Mais uma vez o software testado não perfaz todos os objectivos pretendidos [18]. Para além de não 

permitir  uma  parametrização  da  interface  web  por  parte  do  utilizador,  também  não  é  possível 

interpretar uma BD existente, sendo sempre necessário criar uma aplicação desde o início.

O DeKlarit apresenta algumas características interessantes, as quais deveram ser levadas em conta. 

A sua integração com o VS está bem conseguida e o desenvolvimento de um projecto apresenta um 

layout muito  neat, ou seja está bem organizado e é agradável de se usar. Assim, é fácil manter a 

organização e a sua simplicidade facilita o desenvolvimento. Outra vantagem é ser capaz de gerar 

aplicações  para  diversos  sistemas,  tais  como  para  aplicação  web,  Windows  forms  e  até  Smart 

Devices.

2.3.6 Infragistics

Infragistics  [12] é uma ferramenta distinta das apresentadas anteriormente. Este software não tem 

como objectivo gerar código, mas sim disponibilizar componentes da  framework .NET para que os 

utilizadores do VS possam criar funcionalidades mais complexas, como por exemplo, gráficos, AJAX, 

tabs, calendários, manipulação de tabelas, etc. .

Para além disso disponibiliza uma aplicação para a criação e configuração de layouts que podem ser 

utilizados por qualquer componente, Figura 11.
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Figura 11. Ferramenta do Infragistics para configuração dos layouts.

A avaliação desta ferramenta foi muito importante pois um dos requisitos definidos para a dissertação 

[18] encontra-se centrada no layout da aplicação a desenvolver, no utilizador e nas funcionalidades 

que este vai ter ao seu dispor, entenda-se, funcionalidades de parametrização da interface web.

A utilização das componentes disponibilizadas pelo Infragistics [12] é idêntica a todas as outras já 

existentes no VS. Para além disso, as componentes são semelhantes, ou seja, é possível efectuar 

uma correspondência entre as componentes existentes e as do Infragistics, o que permite alterar 

aplicações já existentes, no intuito de suportar as novas funcionalidades de uma forma relativamente 

fácil.

Como é evidente o Infragistics  [12] também não suporta os requisitos necessários [18], mas ainda 

assim é um software importante de se testar, apresentando-se interessante como referência para o 

desenvolvimento da dissertação.

É importante realçar que devido à forma como as componentes são disponibilizadas no VS, este 

software é de fácil integração com outros projectos. Por exemplo, o DeKlarit [11] e o Iron Speed [10] 

são perfeitamente compatíveis com o Infragistics [12], sendo então possível juntar as vantagens dos 

dois e ficar com um sistema bastante completo e mais perto do que se pretende desenvolver. Na 

Figura 12 pode-se observar ver que alguns dos componentes do Infragistics são disponibilizados pela 

ferramenta de desenvolvimento do Iron Speed.
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Figura 12. Integração do Infragistics com o Iron Speed.

2.3.7 CodeExecuter

O CodeExecuter [3] é uma aplicação utilizada pelo Grupo 7 do ICIST que tem como abordagem o 

Modelo de Execução, explicada no Capítulo 2 Secção 2.3. O exemplo que se apresenta de seguida é 

o de uma aplicação que permite criar BD. Para tal um utilizador autenticado interage com a aplicação 

web que permite criar domínios, entidades, atributos, restrições e vistas.

Como foi referido na secção 4, existe um menu inicial (Figura 13) que é o ponto de partida para a 

navegação no sistema, depois deste menu a BD é apresentada como uma hierarquia de listas, tabela 

– subtabela.

A Figura 13 mostra como é efectuada a navegação no sistema. Um utilizador ao seleccionar qualquer 

uma das opções é redireccionado para um nova página onde é listada a entidade escolhida. Esta 

listagem de uma qualquer entidade foi identificada como um padrão (padrão_L). Nesse padrão para 

além de listar uma entidade também são criados os links para o nível seguinte da hierarquia de listas. 

Ao aplicar o padrão_L a uma entidade, para além da sua listagem, também são criados os links para 

a subtabelas e para as opções “editar”, “apagar”, “novo” e “voltar”. No caso a listagem da entidade 

ATTRIBUTE tem com subtabelas as entidades ARG0, ARG1, ARG2, CONSTRAINT. 

Componentes 
do Infragistics
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Figura 13. Interacção com o CodeExecuter, padrão_L.

Ao seleccionar a opção “voltar”, o sistema sobe um nível na hierarquia de tabela, o que é diferente de 

utilizar  o  back de um  browser.  Ao seguir  os  links das opções de “edição”, “apagar”  ou “novo”,  é 

aplicado um novo padrão (padrão_V), o qual permite a alteração de uma determinada entidade, ou 

seja, origina uma operação de update ou delete ou insert na respectiva entidade da BD.

Na Figura 14 é apresentado o padrão_V, a alteração de qualquer entidade passa por este padrão e 

dependentemente do tipo de alteração,  insert,  update ou delete, o padrão_V é apresentado com as 

restrições especificas de cada um desses tipo. Na  Figura 14 vemos o caso de um  update onde é 

possível  editar  os  dados  e  alterá-los.  Quando  o  tipo  é  um  insert ou  um  delete,  o  formulário  é 

apresentado em branco, permitindo o preenchimento pelo utilizador, ou o formulário está preenchido 

mas não permite a sua alteração, sendo que o botão “alterar” passa para "apagar", respectivamente.
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Figura 14. Interacção com o CodeExecuter, Padrão_V.

2.4 Discussão

Na  Tabela I apresentam-se as vantagens e as desvantagens das várias abordagens discutidas ao 

longo deste capítulo. As considerações apresentadas são alguns dos pontos que devem ser levados 

em  conta  quando  é  efectuada  a  decisão  sobre  como  vai  ser  feito  o  desenvolvimento  de  um 

determinado  sistema.  Não  existe  uma  solução  ideal,  esta  está  dependente  das 

vantagens/desvantagens  inerentes,  e  da  quantidade  de  esforço  que  se  pode  despender  no 

desenvolvimento, no tempo, no investimento, e nos sistemas existentes, etc.

Actualmente  é  difícil  dizer  que  a  geração  de  código  é  definitivamente  a  abordagem a  seguir.  A 

utilização de modelos e transformações não é um processo fechado, em muitos casos é necessário 

efectuar alterações ao código gerado uma vez que os modelos podem não representar todos os 

requisitos, pois ao representar a sua totalidade as regras de transformação tornar-se-iam demasiado 

complexas.  Este  é  o  problema mais  relevante  do  MDD o  qual,  uma vez  superado,  torna  então 

possível a utilização da geração de código, como se de um compilador se tratasse.
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Tabela I. Vantagens e desvantagens das abordagens apresentadas.

Vantagens Desvantagens

Model-Driven 

Arquitecture

 Desenvolvimento por 
modelos

 Fácil de escalar

 Camadas, modelos 
simplificados

 Muitas regras de transformações

 Manter coerência entre modelos

Domain-Specific 

Modeling

 Desenvolvimento por 
modelos

 Desenvolvimento pode ser 
feito por peritos no domínio

 Não é necessário escrever 
código

 Fácil de escalar

 Necessário uma DSL

 Específico  para um único 
domínio

Modelo de 

Execução

 Nenhuma replicação

 Só é necessário efectuar as 
alterações num único local

 Identificação de Padrões

 Escrever código

 Difícil de escalar

 Exige perito em BD

Por  outro  lado,  existe  a  abordagem clássica,  i.e. o  desenvolvimento  manual  do  código  de  uma 

aplicação.  Esta  é  uma  abordagem complexa,  pois  para  além do  conhecimento  necessário  para 

desenvolver uma arquitectura adequada para o sistema a desenvolver, o programador ainda tem de 

resolver os problemas da linguagem, das ferramentas e dos sistemas onde a aplicação irá correr. O 

desenvolvimento de software encontra-se num estado maduro, em parte devido à evolução na área 

de engenharia de software. O Modelo de Execução é um bom exemplo dessa evolução, pois evita a 

replicação, diminui a quantidade de código e identifica claramente o funcionamento do sistema e a 

sua interacção com o utilizador.

Tipicamente a geração de código implica um maior esforço inicial. Se o objectivo passa apenas por 

desenvolver  uma aplicação com um número bem definido e relativamente pequeno de requisitos, 

sobre  os  quais  se  consegue identificar  padrões,  então  a  melhor  solução  consiste  em adoptar  o 

Modelo de Execução [3]. Por oposição, i.e., no caso de se pretender desenvolver um número elevado 

de aplicações dentro de um mesmo domínio (p.e. aplicação para telemóveis), a solução de DSL será 

a  melhor,  uma vez  que  após  a  definição  da DSL e  das  transformações para  gerar  o  código,  o 

desenvolvimento das aplicações passa a ser mais eficiente e eficaz. A solução de MDA é a mais 

indicada para os casos em que pretende desenvolver sistemas que abrangem diversos domínios, 

onde é necessário efectuar o levantamento de muitos requisitos e se pretende representar o sistema 

complexo, pois a separação dos diversos modelos vai ajudar a simplificar o problema. As explicações 
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descritas anteriormente não pretendem ser uma receita, sendo que esta não existe, e o importante é 

ter em conta todas a possibilidade antes de começar a desenvolver um qualquer sistema.

Como reflexão final fica a ideia de juntar o melhor de cada mundo, ou seja, evitar a replicação e a 

geração de muito  código no MDD, tentar  sempre identificar padrões como é feito  no Modelo de 

Execução para que, desta forma, ao desenvolver o modelo as transformações apenas gerem código 

para cada um dos padrões identificados e representados no modelo.



Capítulo 3 

CookDatabase – Análise e Desenho 
Preliminar

3.1 Introdução

Neste capítulo  são apresentados os aspectos conceptuais  do sistema desenvolvido,  tendo como 

objectivo explicar o funcionamento do CookDatabase sem entrar nos seus detalhes técnicos.

Em particular, apresentam-se os requisitos que o sistema suporta e os padrões utilizados; o conceito 

de  metamodelo  que  é  utilizado  como  suporte  aos  padrões,  os  dois  módulos  que  disponibiliza 

(DBBrowser  e DBManager),  os actores e  casos de uso [44],  e  o  workflow do funcionamento do 

mesmo.

De forma genérica, o entendimento do conteúdo deste capítulo permite identificar o funcionamento do 

sistema e o que este disponibiliza aos utilizadores.

3.2 Requisitos

Nesta secção  são  apresentados os  requisitos identificados  para  implementar  o  sistema proposto 

nesta dissertação. Para além dos descritos na proposta da dissertação e no relatório intercalar [18] 

foram  levantados  outros  que  permitem  acrescentar  funcionalidades  adicionais  às  inicialmente 

requeridas. No Anexo E encontra-se um resumo dos requisitos levantados.

Os requisitos estão separados em quatro grupos que são descritos nos pontos seguintes.

3.2.1 Parametrização em suporte relacional

Numa primeira  fase foi  necessário passar  a parametrização do CodeExecuter  [3]  para o suporte 

relacional, para tal foram identificados os seguintes requisitos:

 A estrutura da parametrização deverá manter-se igual, ou seja, a parametrização utiliza um 

conjunto de classes que devem ser mantidas após a passagem da mesma a uma BD.

 O  sistema  deverá  ser  capaz  de  ler  da  BD  os  parâmetros  referentes  a  determinada 

tabela/classe (Parsing).

25
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 O sistema  deverá  construir os formulários adequados à manipulação de uma determinada 

tabela/classe, de acordo com os parâmetros lidos na BD.

3.2.2 Configuração do sistema

Após a passagem da parametrização para suporte relacional, o utilizador deverá ter a possibilidade 

de efectuar configurações sobre o sistema. Para tal foram identificados os seguintes requisitos:

 Para cada entidade, o utilizador terá a possibilidade de configurar os tipo de formulário, assim 

como os atributos de cada um deles. Desta forma o utilizador poderá configurar:

 atributos a visualizar;

 tipo de padrão a utilizar e

 número de instâncias a listar.

 O utilizador poderá seleccionar diferentes temas para aplicar ao sistema:

 Ao efectuar a autenticação o utilizador poderá escolher qual o tema que pretende aplicar 

ao sistema.

3.2.3 Estender uma BD carregada no modelo relacional

Uma vez efectuada a parametrização de um BD de um qualquer SI pensou-se que seria uma mais 

valia  a  possibilidade  de  estender  essa  mesma  BD  utilizado  o  sistema  desenvolvido.  Para  tal, 

efectuou-se o levantamento dos seguintes requisitos:

 O sistema deve  permitir  que,  depois  de  uma BD carregada,  o  utilizador  possa  alterar  a 

estrutura  da  mesma,  criando  novas  tabelas,  atributos  e  relações.  Através  da  interface 

desenvolvida  o  utilizador  poderá  efectuar  as  seguintes  alterações  a  uma  BD que  esteja 

carregada no sistema:

 criar entidades;

 criar e adicionar atributos;

 criar e adicionar relações e

 criar e adicionar restrições.

 A qualquer momento o utilizador poderá efectuar alterações a uma BD carregada no sistema. 

Antes de aplicar as alterações à BD o sistema deve listá-las possibilitando ao utilizador uma 

forma de as cancelar ou, as efectuar.
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3.2.4 Criar novas BD através dos formulários web

Depois do levantamento dos requisitos anteriormente descritos pretendia-se que fosse possível  a 

utilização da arquitectura do sistema para o desenvolvimento de novas BD. Para esta funcionalidade 

foram definidos os seguintes requisitos:

 O sistema deve disponibilizar ao utilizador uma forma de desenvolver novas BD. Utilizando a 

interface de padrões o utilizador deverá ser capaz de criar:

 entidades; 

 atributos e 

 relações.

 Depois de desenvolvida uma nova BD o utilizador deve ter uma interface que permita:

 criar um novo utilizador para a BD que está desenvolver;

 visualizar o script da BD;

 gerar a BD e

 carregar a BD no sistema.

3.3 CookDatabase – Padrões

O CookDatabase está desenvolvido sobre o Modelo de Execução, cuja descrição é feita no Capítulo 

2, Secção 2.3. Para aplicar o referido modelo foi efectuado um levantamento dos padrões necessário 

para navegar e manipular os registos/objectos de uma BD de um qualquer SI, sendo posteriormente 

desenvolvido o código para suportar a sua execução.

3.3.1 Padrões Genéricos

Conforme sugere o próprio termo, os padrões genéricos têm como objectivo ser generalistas, o que 

dentro do contexto do trabalho desenvolvido significa suportar a navegação e edição de uma BD de 

um qualquer SI. Sendo esta uma vantagem é, por outro lado, também, uma limitação uma vez que 

este tipo de padrões não consegue representar todas as particularidades de um SI. Seguidamente 

são apresentados os padrões genéricos identificados/desenvolvidos:

 ListBegin – Traduz-se na página inicial do sistema, depois da autenticação feita pelo utilizador 

e  deste  escolher  o  SI  em  que  pretende  navegar.  Neste  padrão  são  listadas  as  várias 

alternativas que possibilitam a escolha do ponto de entrada no SI em causa (Figura 15). Ao 

seleccionar uma das opções o utilizador é direccionado para o padrão seguinte, ListingEdit. 
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Figura 15. Padrão ListBegin.

 ListingEdit – Padrão utilizado para listar as entidades de um SI. Para cada uma das entidades 

que  o  utilizador  acede  é  criada  uma  tabela  com  os  atributos  da  entidade  do  SI,  com  os 

respectivos cabeçalhos e conteúdos. São ainda criados links em cada um dos registos da tabela 

que permitem editar e apagar os mesmos, e ainda  links para as entidades com a qual está 

relacionada (Figura 16).

Figura 16. Padrão ListingEdit.

 FormEdit – Corresponde ao padrão de edição das entidades do SI.  Depois  de um utilizador 

carregar no link de edição no padrão ListingEdit este é direccionado para o FormEdit, onde lhe é 

apresentado um formulário com os campos da entidade seleccionada disponíveis para edição. 

Este mesmo padrão é utilizado para criar e apagar entidades, sendo que ao apagar, os atributos 

da entidade estão preenchidos com os valores do registo  a  apagar,  e ao criar,  os atributos 

encontram-se vazios (Figura 17).
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Figura 17. Padrão FormEdit.

 FormRoot – Padrão que estende do FormEdit e é apenas utilizado no caso particular da entidade 

que  está  seleccionada  não  ter  nenhuma  referência  para  outra  tabela.  A  sua  utilização  é 

necessária, na medida em que simplifica o desenvolvimento no caso de uma entidade não ter 

uma chave-estrangeira para uma outra entidade.

 ListingSearch  –  Relativo  ao  padrão  que  disponibiliza  ao  utilizador  uma  forma  para  efectuar 

pesquisas sobre qualquer um dos atributos de uma entidade (Figura 18).

Figura 18. Padrão ListingSearch.

 ListingMasterDetail – Padrão que oferece ao utilizador a possibilidade de visualizar as entidades 

e os seu relacionamento numa perspectiva  MasterDetail. As entidades são listadas da mesma 

forma que no ListingEdit mas, para além dos links desse padrão, existe uma opção que permite 

visualizar as entidades relacionadas com o registo seleccionado (Figura 19).
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Figura 19. Padrão ListingMaterDetail.

3.3.2 Padrões Específicos

Os padrões específicos representam padrões que ocorrem dentro de uma determinada aplicação e 

não em todas as aplicações web baseadas em BD.

Estes estendem dos padrões genéricos e acrescentam funcionalidades para optimizar a manipulação 

dos dados de um determinado SI. Estes padrões servem como extensão ao sistema desenvolvido 

mas não são necessários para o seu correcto funcionamento. Para o CKDB, mais especificamente 

para um dos seus módulos (DBManager),  foram desenvolvidos dois padrões específicos a fim de 

melhorar a forma como um utilizador do sistema interage com a criação de atributos e restrições da 

BD que está a desenvolver.

 Attribute_FormEdit – Padrão que estende do FormEdit e é apenas utilizado por um dos módulos 

do CKDB, o DBManager.  Este  padrão optimiza a criação de novos atributos,  controlando os 

campos que são necessários preencher consoante o tipo de atributo que o utilizador vai  criar 

(Figura 20).

Figura 20. Padrão Attribute_FormEdit.
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 Constraints_FormEdit – Padrão que também é uma especialização do FormEdit e é utilizado para 

criar restrições ou relações entre entidades (Figura 21).

Figura 21. Padrão Constraints_FormEdit.

3.4 CookDatabase – Modelo de Domínio do DBBrowser

O CookDatabase (mais concretamente o modelo de domínio que suporta o módulo DBBrowser) tem 

por objectivo suportar a parametrização desenvolvida no CodeExecuter [3]. Uma vez preenchido, é 

através dele que o sistema vai ler a informação necessária para preencher correctamente cada um 

dos padrões desenvolvidos (Capítulo 3, Secção 3). Este modelo é designado como metamodelo do 

CookDatabase (MT-CKDB).

Na Figura 22 está representado o modelo de domínio que suporta a parametrização desenvolvida no 

CodeExecuter [3]. Da sua observação verifica-se que uma tabela pode ter várias subtabelas, e que 

cada uma dessas subtabelas é por sua vez uma tabela. Com esta estrutura pretende-se representar 

as tabelas que estão relacionadas entre si, a fim de que mais tarde seja possível navegar de uma 

tabela para todas as suas subtabelas. A representação desta situação é feita na Figura 16, onde os 

links  que permitem o utilizador navegar da entidade actual para as entidades consigo relacionadas 

são identificados através das subtabelas de cada tabela.
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Figura 22. Modelo de domínio do metamodelo do CookDatabase.

Para  além  da  representação  das  tabelas  de  uma  dada  BD  e  das  suas  relações,  também  foi 

necessário  identificar  os seus campos e tipos.  Tal  relação,  entre  os campos e as tabelas,  torna 

possível  que no sistema sejam criados formulários com os campos específicos de cada uma das 

tabelas com que se está a interagir. Os campos foram ainda tipificados para optimizar a interacção 

com o utilizador, possibilitando a validação dos mesmos directamente no sistema. Por exemplo, ao 

manipular os atributos de uma tabela, sabendo que um determinado atributo de uma tabela é do tipo 

number(10), torna possível a validação desse campo, obrigando a que um utilizador apenas insira 

valores numéricos até um determinado tamanho. Assim sendo, é possível garantir que a edição deste 

campo permaneça consistente com o atributo correspondente da BD. De salientar que no modelo de 

domínio  (Figura  22),  para  alguns  dos  tipos,  é  necessário  uma tabela  adicional  para  acrescentar 

atributos específicos do mesmo. No caso do tipo number(10) do Oracle [21] há que especificar o seu 

tamanho e, eventualmente, a sua precisão ou unidades.

No modelo de domínio a tabela THES é utilizada para guardar os vários tipos existentes, funcionando 

como um dicionário, desta forma não são necessárias várias tabelas de referência, pois encontra-se 

tudo consolidado numa só.
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A tabela  SYS_LOGGING é utilizada  para  efectuar  o  log da manipulação dos dados do modelo, 

guardando a informação sobre cada uma das tabelas que foi alterada, i.e. o tipo de alteração e o 

utilizador que a efectuou.

3.5 Módulos

O CookDatabase é composto por dois módulos, os quais se descrevem de seguida:

 DBBrowser, permite ao utilizador interagir sobre qualquer BD que tenha sido interpretada e 

carregada no MT-CKDB.

 DBManager, oferece a possibilidade ao utilizador de criar uma BD utilizando como interface o 

DBBrowser, ou seja funciona com uma extensão ao DBBrowser.

3.5.1 DBBrowser

O módulo  DBBrowser  permite  ao  utilizador  navegar/interagir  sobre  qualquer  BD que  tenha  sido 

carregada no metamodelo do CKDB (Capítulo 3, Secção 4). O utilizador interage com a BD de um SI 

utilizando os padrões genéricos (Capítulo 3, Secção 3.1), listando e manipulando as suas entidades, 

tendo desta forma a possibilidade de alterar os seus conteúdos. Este módulo pretende representar a 

hierarquia da BD e a forma como as tabelas estão relacionadas entre si.

3.5.2 DBManager

O  DBManager  estende  o  DBBrowser,  na  medida  em  que  utiliza  os  mesmos  padrões  e, 

adicionalmente, os padrões específicos (Capítulo 3, Secção 3.2). 

O objectivo deste módulo é oferecer uma aplicação web para o desenvolvimento e manutenção de 

BD que estejam carregadas no metamodelo do CKDB (Capítulo 3, Secção 4). Para tal o utilizador 

pode criar novas tabelas, atributos, relações e restrições. A qualquer altura o mesmo pode visualizar 

a listagem de todas as alterações que pretende efectuar à BD e escolher se as quer confirmar ou 

cancelar. Este módulo representa as tabelas de sistema de uma BD, onde é guardada a informação 

das tabelas, atributos, relações e vistas.
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3.6 Actores e Casos de Uso

O CKDB pode ser acedida por três tipos de utilizador, end-user, dev-user e admin-user, cada um com 

diferentes níveis de acesso e permissões, sendo que o admin-user é uma extensão do end-user mas 

com permissões para alterar os parâmetros da BD.

 End-user é um utilizador  comum, o qual  não tem necessariamente de ter conhecimentos 

sobre BD ou aplicações web.  Basicamente,  tal  utilizador  apenas navega no sistema sem 

perceber o seu funcionamento interno, utilizando-a como um SI, navegando sobre as suas 

entidades e manipulando a informação.

 Dev-user  caracteriza-se por um utilizador que possui alguns conhecimentos de BD, queries, 

e funcionamento do CKDB. Para este actor é possível utilizar o sistema para manipular um 

SI, adicionando novas entidades, atributos e relações. Estas alterações vão causar impacto 

na forma como os end-users navegam no CKDB e visualizam o SI com o qual trabalham.

 Admin-user  é um utilizador  que possui  conhecimentos de BD,  é perito  no CKDB,  o  qual 

utilizam para parametrizar o próprio sistema. O reflexo destas alterações é visível pelos end-

users e  dev-users,  os  quais  passam a  navegar  no  CKDB de acordo  com as  alterações 

efectuadas pelo admin-user.

Seguidamente  são  apresentados  os  casos  de  uso  do  CKDB para  cada  um dos  seus  módulos, 

DBManager e DBBrowser.

Na  Figura 23 representam-se os casos de uso relativos a navegar  no CKDB a nível  do módulo 

DBBrowser. Conforme se demonstra, o Admin-User estende do End-User, sendo que para o sistema 

a diferença entre os dois está na BD em que cada um se autentica. As alterações efectuadas sobre a 

BD do administrador são replicadas por todas as outras, pois a BD do administrador é o metamodelo 

do sistema (ver Capítulo 3, Secção 4).
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Figura 23. Representação dos casos de uso relativos à navegação num sistema de informação.

No sistema o utilizador começa por se autenticar, podendo nessa altura seleccionar entre os vários 

temas disponíveis.  Como o mesmo utilizador  pode ter  acesso a várias aplicações (podem existir 

várias BD carregadas), o primeiro menu consiste numa listagem das mesmas. Depois de escolhida a 

aplicação que pretende navegar, o utilizador deve seleccionar o ponto de entrada na mesma. Neste 

fase o utilizador tem duas opções (Figura 15), podendo escolher entre as várias entidades que não 

referenciam  nenhuma  outra  ou,  em  alternativa,  qualquer  uma  das  outras  entidades.  Uma  vez 

efectuada a selecção, surge o conteúdo da entidade seleccionada, os links para as entidades que a 

referenciam, bem como as várias alternativas para manipular a respectiva entidade (Figura 16). A 

partir  destas  opções  o  utilizador  pode  navegar  entre  as  entidades  relacionadas  com a  entidade 

seleccionada, adicionar/editar/apagar registos à entidade seleccionada.

Adicionalmente,  o  sistema  disponibiliza  uma  forma  de  pesquisar  o  conteúdo  de  cada  uma  das 

entidades (Figura  18),  e a  possibilidade de criar  uma nova vista  sobre o  sistema,  permitindo ao 

utilizador seleccionar quais as entidades que pretende visualizar e os respectivos atributos.
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Na Figura 24 são apresentados os casos de uso específicos para gerar uma BD. O utilizador  Dev-

User, para além de poder desenvolver uma BD através dos casos de uso apresentados na Figura 23, 

pode ainda gerar uma BD. Neste caso trata-se de uma BD que ainda não foi carregada no sistema e 

é a primeira fez que o utilizador a vai gerar. No caso de ser uma BD que já se encontre carregada, o 

mesmo pode actualizá-la. Neste caso o utilizador desenvolve todas as suas alterações e quando 

pretender efectivamente actualizar a BD, tais actualizações serão listadas dando a possibilidade ao 

utilizador de as consumar ou cancelar.

Figura 24. Representação dos casos de uso relativos à geração de uma BD.

O Dev-User tem ainda a possibilidade de apagar as BD por ele criadas. Todavia, este processo não 

se pode reverter e uma vez efectuado deixa de ser possível utilizar o sistema para navegar na BD.

3.7 Workflow

Como foi explicado na secção anterior, o CKDB permite ao utilizador efectuar diversas acções sobre 

o sistema. O conjunto dessas acções é caracterizado por um workflow que é descrito nesta secção.

O  workflow do  CKDB é  composto  por  quatro  passos,  repartidos  pelos  dois  módulos.  O  módulo 

DBBrowser utiliza os primeiros dois passos,  Reverse  e Interact e o DBManager os dois seguintes, 

Forward e Round-trip.
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 Reverse, efectua o parsing de uma BD e carrega essa informação no MT-CKDB (Figura 25). 

O MT-CKDB contém um conjunto de procedimentos (DBParsing) capazes de interpretar uma 

BD e  carregar a informação necessária para a parametrização nas suas tabelas.

Figura 25. Processo de reverse do workflow.

 Interact, permite ao utilizador manipular os objectos/registos da BD que foi interpretada no 

passo anterior (Figura 26). Os padrões manipulam a BD do SI que foi carregado no processo 

de Reverse através da informação que está contida no MT-CKDB.

Figura 26. Processo de interact do workflow.

(1)(2)

(1)

(2)
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 Forward,  permite  ao  utilizador  desenvolver  uma  BD,  construindo  entidades,  atributos  e 

relações, e a qualquer altura o mesmo pode gerar a BD desenvolvida (Figura 27).

Figura 27. Processo de forward do workflow.

 Round-trip, depois de um utilizador ter desenvolvido e gerado a sua BD no DBManager tem 

agora  a  possibilidade de  actualizar  o  modelo  por  ele  desenvolvido  e  ver  essas mesmas 

actualizações replicadas, tanto na BD como no DBManager (Figura 28).

Figura 28. Demonstração do processo de round-trip do workflow.

(2)

(3)(1)

(1)

(2)

(3)

(4)



3.8 Síntese 39

3.8 Síntese

No presente capítulo foi apresentado de uma forma conceptual o sistema desenvolvido designado de 

CookDatabase.  Na  Tabela  II encontra-se  a  síntese  da  sua  concepção,  com a  identificação  dos 

requisitos, os padrões desenvolvidos, os dois módulos que disponibiliza, os actores e o workflow de 

funcionamento.

Dentro  dos  padrões  desenvolvidos,  encontram-se  os  genéricos  e  específicos.  Os  primeiros  são 

utilizados por qualquer BD carregada no sistema, e o seu objectivo consiste em oferecer ao utilizador 

uma forma generalista de manipular os dados de uma BD. Como tal, permitem listar, editar, apagar e 

criar novos dados.

Os padrões específicos são uma extensão dos genéricos, ao quais foram efectuadas adaptações que 

adicionam funcionalidades particulares. Todavia, o sistema não necessita destes padrões para o seu 

correcto funcionamento, sendo que os mesmos têm como objectivo disponibilizar uma forma mais 

rápida do utilizador manipular os dados. A sua existência considera-se importante na medida em que 

serve de exemplo à adição de especificidades aos padrões genéricos. 

Da concepção do sistema é ainda importante  referir  a  existência  de dois  módulos.  Um deles,  o 

DBBrowser,  permite navegar nas BD carregadas no sistema, de uma forma hierárquica tendo em 

conta o relacionamento das tabelas. O outro, o DBManager, permite ao utilizador desenvolver as suas 

próprias BD, gerá-las e actualizá-las.

Por fim, relativamente ao workflow do sistema e ao que se pode fazer em cada um dos seus passos, 

deve ficar claro que com o CKDB se pode manipular os dados de um qualquer SI. Para tal, há que 

efectuar o parsing do SI para que este fique carregado no metamodelo do sistema. Adicionalmente, é 

ainda possível desenvolver novas BD, criando tabelas, atributos, relações e restrições sendo que a 

qualquer momento o utilizador pode gerar a BD que está a desenvolver e alterá-la posteriormente.

Tabela II. Esquematização da concepção do CKDB.

Conceito Síntese

Requisitos Parametrização em suporte relacional.

Configuração do sistema.

Estender uma BD carregada no modelo relacional.

Criar novas BD através dos formulários web.
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Tabela II (Cont.). Esquematização da concepção do CKDB.

Conceito Síntese

Padrões Genéricos ListBegin

ListingEdit

FormEdit

ListingSearch

ListingMasterDetail

Específicos Attribute_FormEdit

Constraints_FormEdit

Módulos DBBrowser Representa  a  hierarquia  de  uma  BD,  e  a  forma 

como as tabelas estão relacionadas entre si.

DBManager Representa  a  estrutura  de  uma  BD,  as  suas 

tabelas, atributos, relações e restrições.

Actores End-user Utilizador  comum,  utiliza  o  para  manipular  as 

entidades de um SI.

Dev-user Utilizador  com  experiência  em  SQL,  utiliza  o 

sistema para desenvolver ou estender BD.

Adim-user Perito no CKDB e na sua estrutura, utiliza-o para o 

parametrizar.

Workflow Reverse Carrega o metamodelo do sistema, efectuando um 

parsing à BD que se pretende carregar.

Interact O utilizador manipula um BD carregada no sistema.

Forward Gera uma BD desenvolvida a partir dos formulários 

do sistema.

Round-trip Actualiza  a  BD  desenvolvida  anteriormente  e  o 

respectivo metamodelo.



Capítulo 4 

CookDatabase – Aspectos de Desenho e 
Implementação

4.1 Introdução

Neste  capítulo  são  apresentados  os  aspectos  mais  relevantes  do  desenho e  implementação  do 

CookDatabase. 

A parametrização será descrita de uma forma detalhada, apresentando a sua estrutura e as várias 

opções para o seu carregamento. Da mesma forma será descrito o processo de parsing de uma BD e 

de como este interpreta as tabelas de sistema de um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) 

e carrega essa informação no MT-CKDB.

Adicionalmente, serão apresentadas a diferenças entre os dois módulos do CKDB e a forma como o 

sistema interage com estes. Serão ainda descritos os padrões e convenções seguidos ao longo do 

desenvolvimento do sistema, bem como alguns dos aspectos relevantes da sua implementação.

4.2 Parametrização

No CookDatabase a parametrização é o processo de preencher o metamodelo do CKDB, sobre o 

qual todo o sistema vai funcionar.  Como foi referido (Capítulo 3, Secção 2), um dos requisitos do 

sistema consiste em colocar a parametrização em suporte relacional, tendo em conta que a estrutura 

da  mesma  se  deve  manter  igual,  face  à  desenvolvida  no  CodeExecuter  [3].  Essa  estrutura  é 

composta por tabelas e campos, onde a tabelas representam as entidades e os campos os atributos 

de um qualquer SI.

Na parametrização as tabelas podem ser de dois tipos:

 RootTable – tabelas que não têm chaves estrangeiras para nenhuma outra tabela, excepto o 

caso de uma referência para a tabela de thesaurus.

 Table1N – tabelas que têm pelo menos uma chave estrangeira para uma outra tabela, neste 

caso diz-se  que a  tabela  que contém a referência  é  a  subtabela  ou uma tabela  do tipo 

Table1N, e a tabela que é referenciada é uma tabela-pai ou uma tabela do tipo RootTable.

41
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Na  Figura 29 encontra-se o exemplo de uma  RootTable,  MT_APPLICATION, que não referencia 

nenhuma outra  tabela,  e  de  duas  tabelas  do  tipo  Table1N.  Destas  últimas,  uma designa-se  de 

MT_TABLE,  que  referencia  a  tabela  MT_APPLICATION  através  da  chave  estrangeira 

MT_TABLE_FK1, e a outra de MT_FIELD, a qual referencia a tabela MT_TABLE. De salientar que a 

tabela MT_TABLE apesar de ser referenciada pela MT_FIELD é uma subtabela uma vez que, ela 

própria, referencia a  tabela MT_APPLICATION.

Figura 29. Exemplo de uma RootTable e duas Table1N.

Tanto as tabelas do tipo  RootTable como as do tipo  Table1N herdam do tipo  ListableTable,  que 

representa as tabelas que podem ser listadas no sistema, as quais, por sua vez, herdam do tipo 

genérico Table. Esta estrutura de tabelas e dos seus vários tipos encontra-se representada na Figura 

30.

Figura 30. Diagrama da classe Table.

No  caso  dos  campos  a  parametrizar,  que  podem  ser  de  vários  tipos,  cada  um  deles  é  uma 

especialização do tipo genérico Field (ver Figura 31).
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Figura 31. Diagrama da classe Fields

Um dos aspectos importantes do desenvolvimento do CKDB consistiu no estudo da melhor alternativa 

para  efectuar  a  parametrização.  Por  outras  palavras,  procurou-se  a  melhor  forma de carregar  o 

metamodelo do sistema e de interpretá-lo a fim de construir a estrutura de tabelas e campos.

Anteriormente, a parametrização era efectuada através de uma classe Parameters, a qual tinha de 

ser criada manualmente para cada uma das BD onde se pretendesse utilizar o CodeExecuter [3]. 

Para além disso, quando se queria fazer uma alteração a esta parametrização (p.e. devido a uma 

alteração no modelo  de dados),  era  necessário  ir  ao ficheiro  do código e proceder à  respectiva 

alteração.

Depois de passar a parametrização do CodeExecuter [3] para um suporte relacional, passaram a 

estar disponíveis várias alternativas para a carregar, as quais são apresentadas, com as respectivas 

vantagens e desvantagens na Tabela III.
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Tabela III. Vantagens e desvantagens das várias alternativas para carregar a parametrização

Alternativa Vantagens Desvantagens

Manual, através de uma 

ferramenta de 

desenvolvimento de DB, 

(p.e. TOAD)

A parametrização continua 

manual.

Maior probabilidade de 

cometer erros na inserção 

dos dados.

Aplicação Web, 

desenvolvida à medida

A interface permite uma fácil 

navegação.

Permite efectuar validações na 

interface.

Mais tempo de 

desenvolvimento.

É necessário percorrer todo 

o modelo e inserir os dados 

“um a um”.

CookDatabase A interface permite uma fácil 

navegação.

Permite efectuar validações na 

interface.

Reutilização de código.

É necessário percorrer todo 

o modelo e inserir os dados 

“um a um”.

CookDatabase + Parsing A interface permite uma fácil 

navegação.

Permite efectuar validações na 

interface.

Reutilização de código.

Só é necessário inserir os 

parâmetros que o parsing não 

consegue, (p.e. thesaurus).

Tempo necessário para o 

desenvolvimento dos 

scrips para efectuar o 

parsing.

A utilização de um ferramenta especifica para desenvolver BD (p.e. Toad [32]) não traz nenhuma 

vantagem, pois o utilizador teria de ir a cada uma das tabelas e inserir os dados um a um, o que na 

prática resulta numa tarefa complicada tendo em conta as relações entre tabelas. 

Desenvolver uma aplicação web para efectuar o preenchimento dos dados da parametrização poderia 

ser uma boa alternativa, mas implicaria despender algum tempo no desenvolvimento e, mais que 
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isso,  não  faria  sentido  não  utilizar  o  próprio  sistema,  uma vez  que  este,  utilizando  os  padrões, 

disponibiliza uma aplicação web com capacidades idênticas. 

Conforme foi referido anteriormente, o CKDB permite efectuar o preenchimento da parametrização, a 

qual poderia ser feita manualmente navegando no sistema, constituindo uma desvantagem. Tendo 

em vista este problema foi pensada a alternativa de efectuar um parsing que interprete as tabelas de 

sistema de um SGBD e preencha os dados da parametrização de acordo com o interpretado.

Da análise da  Tabela III, pode-se concluir que a utilização do CookDatabase +  parsing é a melhor 

alternativa,  pois esta disponibiliza  um interface web para manipular  os dados da parametrização, 

permite efectuar validações nessa mesma interface, reutiliza o código existente (p.e. Padrões) e, com 

o  parsing, os únicos parâmetros que terão de ser inseridos através da interface web são os dos 

thesaurus (i.e. os tipos das várias tabelas). Adicionalmente, a desvantagem desta alternativa acaba 

por ser diminuída, pois apesar do tempo extra para o desenvolvimento dos  scripts que efectuam o 

parsing, uma vez desenvolvidos, estes podem ser utilizados para qualquer BD.

4.3 Parsing de um SI (Procedimentos)

Após a análise efectuada à forma como a parametrização deveria ser efectuada, um dos pontos 

cruciais do projecto passou a consistir em viabilizar a interpretação da BD de um SI já existente (p.e. 

[10], [14], [15]). Assim, para além de se desenvolver procedimentos para interpretar uma BD de um 

qualquer SI, torna-se ainda necessário que estes preencham o metamodelo do CookDatabase para 

que este seja interpretado correctamente pela parametrização.

Neste contexto, inicialmente foi pensado que seria produtivo desenvolver estes procedimentos de 

parsing numa linguagem de programação exterior à BD ORACLE. Todavia, uma vez que o pretendido 

é explorar as tabelas de sistemas de um SGBD, as quais são diferentes de BD para BD, a quantidade 

de adaptações necessárias para alterar de um sistema (ORACLE) para outro qualquer (p.e. SQL 

Server), iria ser muito grande. Consequentemente, deixa de ser uma vantagem a utilização de um 

código genérico. Desta forma os procedimentos para efectuar o parsing das tabelas de uma qualquer 

BD em ORACLE foram desenvolvidos em PL/SQL [31] e correm directamente sobre o SGBD. No 

Anexo A encontra-se a Tabela VII com a lista de tabelas de sistema interpretadas pelo parsing, e no 

Anexo C o cabeçalho das funções utilizadas para efectuar o parsing.

De uma forma geral o processo de  parsing inicia-se com a pesquisa de tabelas existentes na BD. 

Para cada um dos resultados encontrados é inserido no metamodelo o nome e tipo de tabela, bem 

como todos  os  outros  atributos  necessários  para  o  correcto  funcionamento  do  sistema (i.e.  dos 

padrões).

Adicionalmente, é necessário verificar quais os atributos da tabela, identificando-se qual o seu tipo 

(p.e.  varchar2,  number,  date,  etc.).  Mais  uma  vez,  ao  efectuar  a  pesquisa  são  inseridos  no 
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metamodelo  os  valores  necessários  para  preencher  a  tabela  FIELD  (ver  Figura  22)  e  as  suas 

subtabelas,  com exclusão dos campos que são chaves primárias,  chaves estrangeiras,  e chaves 

estrangeiras  que  referenciam  a  tabela  de  thesaurus.  Para  estes  casos  é  necessária  uma  nova 

pesquisa para identificar as restrições existentes, o seu tipo e as tabelas que referenciam. Só então é 

que está reunida toda a informação necessária para acabar o preenchimento do metamodelo.

Após o  parsing de uma BD o sistema está pronto para navegar no SI e manipular os seus dados 

utilizado os padrões desenvolvidos (ver Capítulo 3, Secção 3).

4.4 DBBrowser vs DBManager

O metamodelo do CookDatabase encontra-se apresentado no  Capítulo  3,  Secção 4,  e conforme 

referido é sobre ele que o sistema funciona. Mais concretamente, é ao interpretar o metamodelo que 

é gerada a parametrização (Capítulo 4, Secção 2) sobre a qual os padrões (Capítulo 3, Secção 3) 

funcionam, permitindo manipular a informação da BD carregada.

O módulo DBBrowser (Capítulo 3, Secção 5), funciona exclusivamente com o metamodelo e com os 

padrões desenvolvidos. Ou seja, este módulo interpreta o metamodelo e através da estrutura gerada 

a partir da sua interpretação (i.e. parametrização) faz os pedidos correctos ao SI que se encontra 

carregado no metamodelo. De uma forma simplificada, o DBBrowser "sabe" manipular os dados de 

uma BD, pois a parametrização que foi carregada com o parsing da BD em causa, diz-lhe como é a 

estrutura da BD, quais as suas tabelas e atributos.

Por exemplo, o padrão ListingEdit (ver Figura 16) que lista os dados de uma determinada entidade, 

começa por receber o nome da entidade que o utilizador seleccionou. Tendo em conta o nome da 

entidade, o padrão vai ler do metamodelo quais os seus atributos e seguidamente constrói a query 

que vai seleccionar os seus dados à BD.

O módulo DBManager (Capítulo 3,  Secção 5),  na perspectiva  do utilizador,  apenas acrescenta a 

funcionalidade de poder manipular a estrutura de uma BD. Contudo, a forma como tal é feito é bem 

diferente. Especificamente, na verdade, o DBManager é uma BD de um SI por si só, ou seja, este 

módulo é composto por uma BD que na sua estrutura permite representar as entidades, atributos, 

restrições e vistas de uma qualquer BD (Figura 32). 

De uma forma genérica esta BD permite criar domínios que representam o cenário que se pretende 

modelar,  as  respectivas  entidades  e  atributos.  Permite  ainda  desenvolver  as  restrições  de  uma 

entidade, por exemplo uma chave estrangeira para outra entidade, e as restrições de atributos, como 

por exemplo referir  que um dado atributo não pode ser vazio.  Neste domínio também é possível 

representar as suas vistas e quais a entidades que cada uma utiliza.
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Figura 32.  Modelo de domínio do módulo DBManager.

Depois  do  desenvolvimento  do  modelo  da  Figura  32, foi  então  necessário  disponibilizá-lo  numa 

aplicação para que o utilizador o possa manipular. Para tal bastou carregar o metamodelo, e desta 

forma o CKDB encontra-se pronto  para manipular  um SI,  o qual  permite criar  entidades com os 

respectivos atributos e relações.

Para passar do conteúdo do modelo de domínio do módulo DBManager (ver Figura 32) à criação 

efectiva de uma BD, tornou-se necessário desenvolver métodos para interpretar o mesmo e gerar o 

script para  a  sua  criação.  Para  que  a  integração  se  encontrasse  completa  apenas  faltaria 

disponibilizar no CKDB uma forma do utilizador invocar os métodos que procedem à interpretação do 

modelo e respectiva geração do script da BD. Para isso, foram efectuadas pequenas adaptações aos 

padrões,  e  para  que  estas  não  estivessem  visíveis  em  todo  o  sistema  foi  criado  um  módulo, 

DBManager, que as disponibiliza (p.e. Figura 33). O script gerado corresponde ao código necessário 

para efectuar a criação das tabelas,  dos seus atributos e relações para o SGBD sobre o qual o 

sistema foi desenvolvido, no caso ORACLE (ver Anexo B).

Foi ainda desenvolvida uma interface que permite ao utilizador preencher os dados necessários para 

criar uma nova BD (p.e. nome do utilizador),  visualizar o  script  da BD antes de a criar e por fim 

proceder à sua criação. No caso do utilizador estar a alterar uma BD que tenha criado anteriormente, 
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este tem a possibilidade de a actualizar. Para isso basta navegar no módulo DBManager, efectuar as 

alterações pretendidas e de seguida revê-las para as aplicar ou cancelar.

Figura 33. Padrão ListingEdit no módulo DBManager.

A discriminação entre os dois módulos é importante na medida em que o sistema efectua uma clara 

separação entre a manipulação dos dados de uma BD (p.e. DBBrowser) e a manipulação da estrutura 

de  uma  BD  (p.e.  DBManager).  Desta  forma  é  também  possível  fazer  a  separação  entre  os 

utilizadores que têm acesso a manipular  os dados,  End-users, e os que têm acesso a alterar a 

estrutura, Dev-users.

4.5 Padrões e Convenções

Todo o sistema está desenvolvido sobre o SGBD Oracle [18],  como tal,  tanto o  parsing como a 

geração  de  scripts para  criar  e  actualizar  uma  BD  necessitam  desse  SGBD  para  funcionar 

correctamente. Independentemente deste facto, foi pensado e executado um processo idêntico no 

SGBD Microsoft Sql Server [33].  De acordo com o trabalho desenvolvido por [26], validou-se que 

alterando o processo de parsing para o SGBD pretendido, e modificando apenas uma biblioteca que 

contém a sintaxe para a geração dos scripts de criação e actualização de uma BD, todo o resto do 

sistema funciona correctamente.

Uma vez  que  o  sistema  permite  carregar,  desenvolver  e  gerar  BD,  foram aplicados  padrões  e 

convenções, tanto para as BD que se pretendem carregar no sistema como para as que são geradas. 

Desta forma garante-se coerência em todas as fases do  workflow do CookDatabase  (Capítulo 3, 

Secção 7).

4.5.1 Estrutura de uma BD do CookDatabase

Todas as BD manipuladas pelo sistema, para além das tabelas, são compostas pelo menos por duas 

vistas para cada tabela, ou pelo menos, para cada tabela que se pretenda utilizar no CookDatabase.

Este  conjunto  de  tabela  mais  vistas  gere  o  acesso  aos  dados  e  as  operações  que  podem ser 

efectuadas às tabelas. Cada tabela tem associadas a si, pelo menos uma vista que permite listar os 
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seus dados (vista do tipo L) e outra que permite alterar o seu conteúdo (vista do tipo V). A cada um 

dos tipos de vista está associado um trigger que vai ser utilizado para controlar as operações que se 

podem efectuar sobre a tabela ou tabelas com que a vista interage.

O  sistema  desenvolvido,  por  principio,  não  acede  directamente  às  tabelas.  Todas  as  queries 

efectuadas são executadas sobre vistas. Para que tudo funcione correctamente, o sistema tem de 

"saber" que para listar dados de uma determinada tabela tem de efectuar uma query à vista do tipo L, 

bem como para editar ou inserir dados à vista do tipo V, da respectiva tabela. Como se pode inferir, 

as vistas do tipo L têm associado um trigger que não possibilita a inserção ou actualização de dados, 

permitindo que a vista seja apenas utilizada para seleccionar dados. No caso das vistas do tipo V, 

existe um trigger que faz despoletar as operações de inserção ou actualização da tabela, ou tabelas, 

às quais esta estão associada.

4.5.2 Hierarquia das BD

As BD não são hierárquicas [36], no sentido em que as tabelas estão todas ao mesmo nível, não 

sendo necessário seleccionar uma determinada tabela para ver uma outra qualquer. No entanto, o 

relacionamento entre elas, através de chaves estrangeiras, permite criar um hierarquia que apesar de 

não  estar  mapeada  num  SGBD,  é  possível  inferi-la  através  das  tabelas  de  sistema  que  este 

disponibiliza. Tal processo é efectuado no parsing (Capítulo 4, Secção 3) e o resultado guardado no 

metamodelo (Capítulo 3, Secção 4).

Na  Figura 34 encontra-se representado um exemplo de hierarquia da BD do DBManager, onde se 

verifica que a entidade Domain está no topo da hierarquia. Isto quer dizer que, por defeito, o utilizador 

consegue ver esta entidade, mas para visualizar a  View e a  Entity tem de seleccionar primeiro a 

entidade Domain, e assim sucessivamente.

Todo  o  sistema,  e  em  particular  o  DBBrowser,  assenta  sobre  este  princípio  para  garantir  a 

navegabilidade entre as entidades de uma BD e a interacção entre os padrões.
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Figura 34. Hierarquia da BD do DBManager.

4.6 Naming Convention

Todas  as  BD  desenvolvidas  (DBManager,  DBBrowser),  bem como  todas  as  que  se  pretendem 

carregar  no  sistema,  têm  de  ser  desenvolvidas  respeitando  a  naming  convention [30],  [27] 

apresentada na Tabela IV, para que o parsing da BD obtenha os melhores resultados.

No caso de um utilizador desenvolver uma BD a partir do módulo DBManager esta convenção será 

respeitada  independentemente  dos  nomes  que  o  utilizador  atribuir,  e  da  forma  como  o  este  a 

desenvolve. Tal deve-se ao facto do  script gerado para criar/actualizar uma BD ser construído de 

acordo com a naming convention adoptada.



4.6 Naming Convention 51

Tabela IV. Naming Convention para o desenvolvimento de uma BD.

Objecto Descrição Exemplo

Tabela O nome da tabela começa por “T_”.

Todas  as  tabelas  têm  uma  chave  primária,  que  é  a 

primeira coluna da tabela. O nome dessa coluna é code 

e o seu tipo numeric(10).

No caso da tabela ter uma ou mais chaves estrangeiras, 

o nome da coluna será o da tabela que referencia, e 

estas  são  as  colunas  a  seguir  à  coluna  code,  com 

excepção  da  chave  estrangeira  para  a  tabela  de 

thesaurus.  Se  houver  mais  que  uma  chave,  deve-se 

adicionar ao nome o sufixo “_#”, em que “#” representa 

o número da chave estrangeira para a mesma tabela.

As  chaves  estrangeiras  para  a  tabela  de  thesaurus 

estão nas ultimas colunas da tabela.

As restrições da tabela são adicionas imediatamente a 

seguir  ao  script da  tabela  através  do  comando  alter 

table.

create table t_entity( 
code number (10), 
t_domain number (10), 
name varchar2 (50), 
t_thes_fk1 number(10));

alter table t_entity add 
constraint ...

Chave 

Primária

O nome das chaves primárias é igual ao nome da tabela 

seguido do sufixo “_pk”.

alter table t_entity add 
constraint t_entity_pk 
primary key (code)

Chave 

Estrangeira

As  chaves  estrangeiras  são  as  colunas  seguintes  à 

chave  primária,  com  excepção  da  chave  estrangeira 

para a tabela de thesaurus.

O nome da chave estrangeira é igual ao da tabela mais 

o  sufixo  “_FK#”  em  que  #  é  o  número  de  chaves 

estrangeiras da tabela.

alter table t_entity  add 
constraint  t_entity_fk1 
foreign key (t_domain) 
references  t_domain
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Tabela IV (Cont.). Naming Convention para o desenvolvimento de uma BD.

Objecto Descrição Exemplo

Restrições Todas  as  restrições  têm  um  nome  que  as  identifica 

univocamente.

O nome de uma restrição é composto pelo nome da tabela 

mais o prefixo “_<tipo de restrição>#”, em que o # é um 

contador  que  começa  em 1  e  contabiliza  o  número  de 

restrições do mesmo tipo.

Os tipo de restrição são um abreviatura do nome do tipo 

em causa:

 Primary key, _pk

 Foreign key, _fk#

 Not null, nn#

 Unique, unq#

 Index, idx#

create index 
t_entity_idx1 on 
t_entity (name);

alter table t_entity 
add constraint 
t_entity_pk primary 
key (code);

alter table t_entity 
add constraint 
t_entity_nn1 check 
(name is not null);

alter table t_entity 
add constraint 
t_entity_fk1 foreign 
key (t_field) 
references t_field on 
delete cascade;

alter table t_thes add 
constraint 
t_thes_unq1 unique 
(owner, value);

4.7 Aspectos Relevantes

Inicialmente o processo de parsing de uma BD, descrito na Secção 3 do presente capítulo, recolhia a 

informação para efectuar a parametrização (ver Secção 2 do presente capítulo) apenas das tabelas 

da BD. Com o decorrer do projecto e devido às vistas descritas na Secção 5.1 do presente capítulo, 

foi efectuada uma optimização ao parsing. Tal optimização passa por interpretar não só as tabelas de 

uma BD, mas também as suas vistas. Desta forma é possível desenvolver novas vistas sobre as 

tabelas da BD e posteriormente carregá-las no sistema.

Com esta nova funcionalidade foi desenvolvida uma interface no CookDatabase que permite criar 

novas vistas (Figura 35), o que possibilita ao utilizador desenvolver vistas personalizadas, carregá-las 

no sistema e manipular as tabelas que estas utilizam através dos padrões.
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Figura 35. Interface para criar uma vista.

No  Capítulo  3,  Secção  3.1, foram apresentados  os  padrões  genéricos,  e  mais  concretamente  o 

padrão ListingBegin. Inicialmente, este padrão listava apenas as entidades de topo da hierarquia de 

uma BD, ou seja, as que não referenciam nenhuma outra. Para facilitar o acesso às entidades de 

uma BD, foi posteriormente desenvolvida uma funcionalidade que permite seleccionar uma entidade 

qualquer da BD e listá-la de imediato (ver Figura 15).

Um dos requisitos do trabalho (Capítulo 3, Secção 2) consiste em permitir ao utilizador seleccionar 

diferentes temas para o sistema. Para obter esta funcionalidade,  o sistema foi desenvolvido para 

utilizar  a  componente  disponível  na  framework .NET para  este  efeito.  Desta  forma é necessário 

desenvolver um ficheiro com os temas que se pretendem disponibilizar (ver Anexo D), sendo que 

estes ficam disponíveis para seleccionar na página de autenticação do CookDatabase (Figura 36).

Figura 36. Selecção de temas na página de autenticação.

Depois de apresentado e explicado o funcionamento do modulo DBBrowser, mais concretamente o 

parsing, é importante salientar o porquê da sua existência. Apesar de ser possível o desenvolver um 

funcionamento idêntico, lendo directamente das tabelas de sistema de SGBD, não se conseguiria 

obter os mesmos resultados, uma vez que, a interpretação das tabelas de sistema não é linear, e 

efectuá-lo  constantemente,  ao  longo  da  navegação  no  sistema,  teria  impactos  ao  nível  da 

performance. Outro factor importante, é que o modelo desenvolvido para suportar a parametrização 
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(Figura 22) contém informação necessária à utilização dos padrões, como a página de edição, a de 

listagem, a ordem pela qual os atributos de uma determinada entidade são listados, a qual não está 

contida nas tabelas de sistema de um SGBD. Desta forma, sem um modelo que suportasse esta 

informação não seria possível manter a persistência entre acessos distintos dos utilizadores.

Outro aspecto relevante, e que deve ser justificado, é a existência do modelo do módulo DBManager 

(Figura 32) e a separação do sistema em dois módulos. Conforme se pode constatar através do 

relatório intercalar da presente dissertação [18], disponibilizar ao utilizador o desenvolvimento de uma 

BD não estava inicialmente planeado. Como tal,  a sua implementação só foi pensada depois do 

modelo que suporta a parametrização estar implementado. Independentemente deste facto, pensou-

se  que  o  uso  de  padrões,  bem  como  o  modelo  que  suporta  a  parametrização,  deveria  ser 

independente do restante desenvolvimento, uma vez que para o correcto funcionamento dos padrões 

não  é  necessário  o  modelo  de  domínio  do  DBManager.  Um outro  aspecto  fundamental  para  a 

separação em dois módulos, tem que ver com facto destes representarem arquitecturas diferentes. 

Apesar de ambos conterem entidades semelhantes, estes funcionam a níveis distintos, ou seja, o 

modelo de domínio do DBBrowser pretende suportar a parametrização utilizada para os padrões e a 

hierarquia de uma BD; enquanto que o DBManager suporta as entidades, vistas, atributos e restrições 

de uma qualquer BD. Efectuando uma analogia com um SGBD, o DBBrowser representa as tabelas 

das BD desenvolvidas no SGBD, mais especificamente a forma como navegar nessas tabelas e de 

como representar os seus atributos, e o DBManager representa as tabelas de sistema do SGBD.

Na Figura 22, está representada a entidade APPLICATION, cuja existência tem que ver com o facto 

do modulo DBBrowser suportar o carregamento de várias BD. Desta forma é possível identificar a que 

BD uma determina entidade da tabela TABLE pertence.

4.8 Síntese

No presente capítulo explicaram-se os aspectos de implementação do CookDatabase. Em particular, 

descreveu-se  a  estrutura  que  a  parametrização  utiliza  e  as  várias  alternativas  estudadas  para 

efectuar  o  seu  carregamento,  tendo  sido  elegida,  como  melhor  alternativa,  a  utilização  do 

CookDatabase mais o parsing (ver Tabela III).

Por outro lado abordou-se o processo de parsing, descrevendo-o, o qual interpretada as tabelas de 

uma BD e carrega o metamodelo. Note-se que desenvolver o parsing em PL/SQL é uma vantagem, 

uma vez que as tabelas de sistema e a sua estrutura são diferentes de SGBD para SGBD.

Adicionalmente, explicitou-se as diferenças entre os dois módulos existentes no sistema, DBBrowser 

e  DBManager.  O DBBrowser  permite  manipular  os  dados  de  uma BD que  esteja  carregada no 

metamodelo,  e  o  DBManager  permite  desenvolver  uma  nova  BD  que  pode  ser  posteriormente 

interpretada e utilizada no DBBrowser.
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Além disso, expuseram-se ainda os padrões e convenções utilizados no trabalho desenvolvido; a 

estrutura de uma BD do CookDatabase, a qual é composta por vistas e tabelas, sendo as vistas de 

dois  tipos,  L  e  V  e  que  permitem  listar  e  editar,  respectivamente,  os  dados  das  mesmas;  a 

interpretação da hierarquia de uma BD, sendo que a este nível se salienta que é esta interpretação 

hierárquica que vai  permitir  que o  parsing preencha o metamodelo,  por forma a que os padrões 

consigam navegar de um modo sequencial entre as tabelas de uma BD.

Por último, explicaram-se os aspectos mais relevantes do desenvolvimento do sistema, o qual permite 

a criação de novas vistas que podem ser interpretadas e utilizadas no DBBrowser. Aborda-se a forma 

como os temas foram implementados e como o utilizador os pode usar, e justifica-se a utilização do 

metamodelo do sistema, sendo que não era possível obter os mesmos resultados lendo directamente 

as tabelas de sistema de um SGBD. Paralelamente,  explica-se o porquê da separação dos dois 

módulos,  os  quais  pretendem  representar  estruturas  diferentes,  bem  como  a  necessidade  da 

existência da entidade APPLICATION no modelo de domínio do DBBrowser,  possibilitando assim 

carregar diferentes BD.



Capítulo 5 

Caso de Estudo

5.1 Introdução

No presente capítulo apresenta-se um caso de estudo referente à aplicação do CookDatabase. A 

abordagem começa pela demostração de como efectuar o  parsing de uma BD (no caso a BD do 

DBManager, ver Figura 32) de como visualizar a parametrização e configurar alguns dos valores que 

o parsing não consegue preencher, e de como navegar sobre a BD carregada. Por fim, demonstra-se 

a utilização do DBManager para desenvolver uma BD com as suas entidades, atributos e relações.

5.2 Parsing e Criação de uma BD no CookDatabase

O modelo da BD que se pretende carregar corresponde ao demonstrado na Figura 32, o qual está 

desenvolvido de acordo com a naming convention (Capítulo 4, Secção 5.3).

No caso de uma BD que tenha sido desenvolvida fora do sistema, o primeiro passo a efectuar, para 

que esta possa ser manipulada utilizando o CookDatabase, consiste em realizar o  parsing que irá 

carregar o metamodelo. 

Uma vez que a BD foi desenvolvida fora do ambiente do sistema torna-se necessário executar o 

parsing directamente na BD. Na Figura 37 encontra-se o script necessário para carregar o modelo de 

domínio do DBManager (Figura 32) no metamodelo. Depois de executado, o metamodelo passa a 

conter a informação necessária para que a parametrização seja efectuada com sucesso, permitindo 

assim que se navegue na nova BD.

56
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Figura 37. Script para executar o parsin de uma BD.

Na Figura 38 encontra-se representada a listagem da tabela TABLE do metamodelo (Figura 22), a 

qual, conforme se pode observar, contém todas a entidades do modelo de domínio do DBManager. 

Para cada uma dessas entidades foram preenchidos todos os atributos e respectivos tipos. A única 

informação, necessária na parametrização, que o  parsing não consegue processar são as relações 

com a tabela  de  thesaurus.  Que no  modelo  da  Figura  32 são  as  tabelas VIEW, ATTRIBUTE e 

CONSTRAINT.

Figura 38. Listagem das entidades do modelo de domínio do DBManager.

Para  preencher  a  informação  dos  thesaurus tem  de  se  utilizar  o  DBBrowser  para  aceder  ao 

metamodelo  a  fim de colocar  o valor  correcto.  Neste  caso trata-se de alterar  a tabela  FKFIELD 

(Figura 22) e alterar o campo THESAURUS para que contenha a indicação do tipo pretendido.
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O parsing para os campos de thesaurus coloca um valor por defeito, V_THES_0 (Figura 39), desta 

forma o utilizador apercebe-se que o thesaurus da entidade que está a manipular não está definido. 

Assim sendo, de seguida só terá de navegar no metamodelo utilizando o DBBrowser e alterar o valor 

por omissão, para o valor pretendido.

Figura 39. Alteração do thesaurus, tipo de atributo.

Uma vez configurado o thesaurus, e ao voltar a navegar na BD carregada previamente, o utilizador 

terá as opções correctas para o tipo em causa. Na Figura 40 encontram-se demonstrados os vários 

tipos que o atributo de uma entidade pode ter. Desta forma, efectuado o parsing e configurados os 

thesaurus, tem-se o modelo do DBManager disponível para ser manipulado.

Figura 40. Seleccionar o tipo de atributo.

O desenvolvimento  de  uma  BD  no  CookDatabase  implica  a  navegação  no  módulo  DBManager 

manipulando as entidades do seu modelo (Figura 32) e carregando as mesmas de acordo com o 

modelo que se pretende desenvolver.

Na Figura 41 encontra-se a representação do modelo que foi desenvolvido para este caso de estudo. 

No módulo DBManager o utilizador deverá inserir as entidades desejadas, no caso, WORKFLOW, 

STATE,  TASK,  TRANSITION.  Seguidamente,  terá  de  adicionar  os  atributos  de  cada  uma  das 

entidades, sendo que a chave primária de cada uma das entidades é gerada automaticamente com o 

nome CODE. Depois o utilizador terá de criar as restrições das entidades, seleccionando o atributo 
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sobre o qual pretende criar as mesmas. Na Figura 21 é visível a forma como o utilizador deve criar 

uma restrição do tipo chave estrangeira, tendo para isso de seleccionar o atributo sobre o qual a 

pretende adicionar, o seu tipo e a entidade que vai referenciar.

Figura 41. Modelo de domínio de um Workflow.

Parte do resultado do desenvolvimento do modelo de domínio pode ser identificado na Figura 42, na 

qual se observa a entidade que se pretendia criar, bem como os atributos e restrições da entidade 

TRANSITION. Uma vez desenvolvido o modelo, o utilizador terá então de o gerar. Para isso, existe no 

CookDatabase uma interface que permite criar um novo utilizador no SGBD, criar a BD desenvolvida 

e, finalmente, efectuar o parsing da mesma.

Figura 42. Desenvolvimento do modelo de domínio de um workflow no DBManager.
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Uma vez efectuado o  parsing, estão reunidas as condições para utilizar a nova BD. Para tal basta 

efectuar efectuar  login no módulo DBManager (com o utilizador criado previamente) e começar a 

desenvolver novas instância do modelo de um  workflow.  A  Figura 43 demonstra a aplicação web 

resultante  do  modelo  desenvolvido,  na  qual  se  identificam instâncias  de  worflow e  no  caso,  os 

estados do workflow identificado como “Aquisição”.

Figura 43. Resultado do parsing do modelo de domínio de um workflow.

5.3 Discussão

No presente capítulo descreveu-se como carregar um SI no CookDatabase, os passos necessários 

para  efectuar  as  alterações  ao  metamodelo  para  os  parâmetros  que  o  parsing não  consegue 

interpretar, bem como a forma de desenvolver e gerar uma nova BD.

No  Capítulo  2,  Secção  3.4 foi  apresentado  o  Iron  Speed,  aplicação  que  interpreta  uma  DB  e 

disponibiliza uma aplicação para interagir com a mesma. O esforço necessário para disponibilizar 

uma aplicação web, tanto no Iron Speed como no CookDatabase, é muito semelhante, bastando 2 a 3 

passos para a obter. A principal diferença encontra-se na forma como utilizam/geram o código, ou 

seja o Iron Speed gera código para cada uma das entidades da BD carregada, enquanto que o 

CookDatabase está desenvolvida sobre o Modelo de Execução (Capítulo 2, Secção 2.3) e como tal 

utiliza padrões. Assim sendo, desta forma, o código é o mesmo para todas a entidades que utilizem o 

mesmo padrão. 

Do Iron Speed também foi analisada a forma como é efectuada a configuração de uma aplicação. 

Neste caso é necessário ir directamente ao código e efectuar as alterações que se pretende. No 

entanto,  devido  à  quantidade  de  código  gerado,  este  processo  pode  tornar-se  baste  moroso  e 

complexo. No caso do CookDatabase as personalizações podem ser efectuadas a dois níveis, ou na 

parametrização,  e  neste  caso  utiliza-se  o  módulo  DBBrowser  para  as  efectuar;  ou  através  do 

desenvolvimento de padrões específicos, e neste caso é necessário desenvolver código, que pode 

ser reutilizado por qualquer entidade da BD.
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No  Capítulo  2,  Secção  2.5 foi  abordado  o DeKlarit,  uma aplicação  que  permite  desenvolver  um 

sistema de raíz, mas que não permite carregar uma BD de um SI já existente. Nessa aplicação o 

utilizador começa por desenvolver as componentes de negócio com as entidades e os atributos que 

estas necessitam.  Conforme sugerido neste  capítulo  é possível  desenvolver  uma nova aplicação 

utilizando o módulo DBManager. Da comparação das duas aplicações, DeKlarit e DBManager, pode-

se  concluir  que  estas  trabalham  a  níveis  diferentes,  ou  seja,  no  DeKlarit  as  aplicações  estão 

dependentes das componentes de negócio e no DBManger estão dependentes da BD. 

No Capítulo 4, Secção 6, foi descrito que o CookDatabase utiliza temas para configurar o layout do 

sistema. Tal como foi apresentado no Capítulo 2, Secção 3.6, o Infragistics disponibiliza uma interface 

para a criação de layout para as diferentes componentes da framework .NET. Assim, neste caso o 

Infragistics poderia funcionar como um complemento do CookDatabase, ou seja, os  layouts seriam 

desenvolvidos no Infragistics e o sistema utilizá-los-ia para disponibilizar diferentes temas.



Capítulo 6 

Conclusões

6.1 Conclusão

Na presente dissertação desenvolveu-se um sistema assente no Modelo de Execução, tendo como 

base o CodeExecuter [3]. O sistema desenvolvido tem como principais características; a criação de 

uma aplicação web que permite manipular a informação de uma qualquer BD; e a possibilidade de 

criar ou estender BD através dessa mesma aplicação web.

O Modelo de Execução tem como objectivo identificar comportamentos repetitivos de um determinado 

sistema e desenvolver padrões que os suporte. Tal modelo traz três grandes vantagens, as quais se 

passam a enumerar:

1. A reutilização de código, cada padrão é desenvolvido sobre um determinado código (Classe), 

e apesar do padrão ser utilizado em várias interfaces de um sistema, o código executado é 

sempre o mesmo.

2. Garante alguns dos princípios de usabilidade [35], a utilização de padrões garante só por si, 

os princípios de “Reconhecimento em vez de Lembrança”  e “Consistência  e Aderência a 

Normas”. Para além de que o comprimento de todos os outros fica mais facilitado, pois ao 

aplica-los num determinado padrão,  está-se na verdade a aplicar a todas a páginas que 

utilizam esse padrão.

3. Possibilidade  de  integração  com  outros  modelos,  nomeadamente  os  apresentados  no 

Capítulo 2, Secções 2.1 e 2.2 e qualquer ferramenta de modelação que gere código. Sendo 

apenas necessário alterar a geração de código para que esta seja baseada em padrões.

O  processo  de  desenvolvimento  do  CookDatabase  envolveu  várias  etapas,  entre  as  quais  se 

encontra a de investigação, apresentada no Capítulo 2, a qual se centraliza em duas metodologias 

para a geração de código através de modelos (MDD) e sobre o Modelo de Execução. Neste estádio, 

foram  estudados  alguns  exemplos  de  sistemas  que  utilizam  cada  uma  das  aproximações  e 

analisadas as suas vantagens de desvantagens (Tabela I).
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No Capítulo 3 apresentaram-se os aspectos conceptuais e preliminares de desenho, identificando-se 

as  necessidades  dos  utilizadores,  através  dos  requisitos  e  dos  casos  de  uso.  Neste  Âmbito 

descrevem-se os dois tipos de padrões desenvolvidos, os quais de forma genérica se passam a citar 

de seguida:

 padrões genéricos, que se utilizam em todas as aplicações web baseadas em BD e,

 padrões  específicos,  que  se  utilizam  para  uma  determinada  aplicação  e  representam 

comportamentos que se repetem ao longo desta.

Adicionalmente, apresentam-se os dois módulos desenvolvidos:

 DBBrowser, que representa a hierarquia de uma DB, suporta a parametrização e permite ao 

sistema carregar a informação necessária para aplicar os padrões e,

 DBManager, que representa a estrutura de uma BD, possibilitando a qualquer utilizador o 

desenvolvimento e manutenção de uma BD.

Por último, o referido capítulo encerra a descrição dos vários processos do workflow, o qual permite 

interpretar uma BD de um qualquer SI e carregá-la no metamodelo, navegar sobre a BD carregada e 

manipular os seus dados, desenvolver uma nova BD e actualizar a BD desenvolvida.

O Capítulo 4 foi dedicado aos aspectos de desenho e implementação do sistema. Nele descreve-se 

a forma como a parametrização é efectuada, sendo levada a cabo uma análise das vantagens e 

desvantagens para efectuar o seu carregamento. De acordo com o referido conteúdo da Tabela III, 

optou-se por utilizar o CookDatabase mais o parsig para carregar a parametrização. Desta forma, foi 

necessário desenvolver procedimentos que são executados no próprio SGBD que contém a BD, os 

quais interpretam as tabelas de sistema carregando o metamodelo com os dados necessários para a 

parametrização.  Ainda  neste  capítulo,  apresentaram-se  as  diferenças  entre  os  dois  módulos, 

DBBrowser e DBManager, descrevendo o modelo de domínio do DBManager (Figura 32), o qual 

representa por si só uma BD de um SI. Esta última é posteriormente carregada no metamodelo para 

que seja possível manipular os seus dados.

Por outro lado, validaram-se as alterações necessárias para que o CookDatabase seja utilizado num 

SGBD diferente, no caso SQL Server. Para tal é necessário alterar o processo de  parsing e uma 

biblioteca que gera os scripts para proceder ao desenvolvimento e actualização de uma BD, uma vez 

ambos os processos são dependentes do SGBD que se pretende utilizar, nomeadamente ao nível da 

linguagem de programação de cada SGBD utiliza, (i.e. PL/SQL [31] e TSQL [36]).

Descreveu-se a estrutura utilizada nas BD do CKDB, que é composta por tabelas, vistas e triggers, e 

que para manipular os dados dos sistema são utilizados dois tipos de vistas:
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 Vistas do tipo L, utilizadas para listar as tabelas, ou seja, o sistema ao seleccionar os dados 

para apresentar ao utilizador, está na verdade a interagir com vistas deste tipo, e

 Vistas do tipo V, utilizadas para manipular os dados das tabelas, mais uma vez o sistema ao 

manipular os dados está a interagir com vistas do tipo V.

Os trigger utilizam-se para garantir que as vistas dos tipo L apenas conseguem seleccionar dados, e 

que as vistas do tipo V manipulem os dados das tabelas correctamente

Explicou-se com é interpretada a hierarquia de uma BD, utilizando as chaves estrangeiras, a Naming 

Convention utilizada em todas as BD do sistema. 

Ainda no Capítulo 4 são apresentados aspectos relevantes do sistema, os quais resumidamente se 

passam a mencionar:

 A existência de parsing, o qual permite, para além de interpretar tabelas, a interpretação de 

vistas,

 A possibilidade de criar novas vistas utilizando uma interface web,

 A disponibilização de diferentes temas para aplicar no sistema e,

 A  importância  da  separação  do  módulos  do  sistema,  possibilitando  desta  forma  que  o 

DBBrowser  seja  utilizado  separadamente,  mantendo  total  compatibilidade  com  o 

CodeExecuter [3].

No Capítulo 5 apresenta-se um caso de utilização do CookDatabase, onde se aplica o parsing sobre 

o modelo de domínio do DBManager (Figura 32) e são efectuadas as alterações para a tabela de 

thesaurus. Uma vez carregado o DBManager, este é utilizado para desenvolver uma nova BD (Figura 

41) que é posteriormente gerada, ficando disponível para ser manipulada utilizando o DBBrowser.

O CookDatabase começa por ser uma actualização do trabalho desenvolvido no CodeExecuter [3], 

sendo que todas as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento tinham de ter em consideração 

que  os  dois  sistemas  deveriam  ser  compatíveis.  Por  outras  palavras,  o  CookDatabase  teria  de 

permitir  efectuar  exactamente o  mesmo que o CodeExecuter  [3]  permitia.  Este factor  reveste-se, 

também, de peso para justificar a existência de dois módulos com dois modelos distintos. 

Indubitavelmente, a vertente inovadora do trabalho desenvolvido passa pelo módulo DBManager, o 

qual permite a criação e manutenção de novas BD a partir de uma aplicação web. Note-se que, sendo 

o processo de criação de BD um processo bem estudado e desenvolvido, conforme se pode concluir 

através da existência de várias ferramentas (i.e. SQL Server Manager [33], Power Designer [37]), a 

possibilidade de criar estas utilizando uma aplicação web traduz-se em algo ainda pouco explorado, 

com um bom potencial de crescimento e por isso mesmo com um carácter inovador.
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Da análise do trabalho efectuado, há ainda que referir que o sistema desenvolvido apresenta algumas 

limitações, as quais são importantes e se identificam na  Tabela V. Para além do problema em si, 

nesta mesma tabela sugere-se uma hipótese para a sua resolução e indica-se ainda o respectivo 

grau de complexidade associado à mesma.

Tabela V. Limitações do sistema e respectivas hipóteses de resolução.

Limitação Problema
Complexidade / hipótese de 

resolução

Parsing de 

relações muitos 

para muitos.

Não é possível identificar a hierarquia, 

através das referencias de uma 

determinada tabela.

 Elevada, utilizando as tabelas 

de sistemas.

 Simples, utilizando uma 

convenção, (p.e. nome 

específico para estas tabelas).

Parsing dos 

thesaurus

Como as tabelas de referência (i.e. Tipo 

de atributos) estão todas concatenadas 

na tabela de thesaurus, o parsing não 

as consegue separar e criar a relação 

correctamente.

 Média, eliminando a tabela de 

thesaurus e criando uma tabela 

de referência para cada tipo.

Actualização de 

uma BD no 

DBManager.

Algumas alterações às tabelas de uma 

BD implicam recriar a tabela ou não 

podem ser efectuadas com dados na 

tabela (p.e. alterar a ordem ou tipo de 

uma coluna).

 Elevada, para estes casos 

voltar a gerar o script de toda a 

tabela, e guardar os dados 

numa tabela temporária.

Criação de 

novas vistas.

Criar vistas com tabelas que estão 

relacionadas através de chaves 

estrangeiras com outras que não têm 

nenhuma relação

 Média, encontrar a chave 

estrangeira entre as tabelas e 

colocar as tabelas sem relação 

no inicio do join.

Salienta-se ainda que, ao longo do desenvolvimento do CookDatabase, existiram dois aspectos que 

se  revestiram  de  particular  atenção:  a  criação  de  um metamodelo  e  do  modelo  de  domínio  do 

DBManager.  As  razões  para  estes  terem  sido  desenvolvidos  face  às  alternativas,  encontram-se 

descritas no Capítulo 4 Secção 6 e resumidas na seguinte tabela (Tabela VI):
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Tabela VI. Vantagens e desvantagem da implementação do metamodelo e do DBManager face às alternativas.

Implementação / Alternativa Vantagem Desvantagem

Metamodelo / Ler 

directamente as tabelas de 

sistema

 Permite efectuar 

alterações através do 

DBBrowser

 Personalizações são 

guardadas de forma 

persistente

 Tempo de 

desenvolvimento do 

modelo de domínio.

Modelo do DBManager / Um 

modelo único para todo o 

sistema

 Funcionamento isolado do 

módulo DBBrowser

 Separação de contextos

6.2 Trabalho Futuro

Após a  fase  de  desenvolvimento  do  CookDatabase  e  da  descrição  das  possibilidades  que  esta 

oferece, torna-se relevante tecer algumas considerações em termos de trabalho futuro. Dentro deste 

contexto existem dois âmbitos que devem ser discutidos:

 o melhoramento que pode ser aplicado ao CookDatabase e,

 a inovação adicionada, até onde nos podem levar as abordagens demonstradas ao longo da 

dissertação.

Relativamente à questão de melhoramento existem vários pontos que merecem reflexão, os quais se 

passam a citar:

1. Gestão de permissões para os utilizadores criados aquando da geração de uma nova BD no 

módulo  DBManager.  Actualmente,  tais  permissões são demasiado abrangentes,  pelo  que 

permitir  ao  administrador  do  CookDatabase  efectuar  a  gestão  das  mesmas  no  próprio 

sistema seria uma mais valia.

2. Download dos scripts gerados, ao longo do sistema são gerados scripts, ou para criação de 

uma BD ou para a sua actualização. Apesar de ser possível efectuar o download do script de 

criação da BD, num dos passos deste processo, os scripts de update de uma BD e de criação 

de utilizadores não são disponibilizados.  Seria interessante que estes estivessem sempre 

disponíveis  para  download e que o utilizador  pudesse optar entre executá-los a partir  do 

sistema ou efectuar o seu download para os executar quando pretendesse.
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3. O desenvolvimento do CodeExecuter [3] está feito sobre a .Net  framework 1.1 [38], todo o 

código reutilizado ao longo do desenvolvimento foi actualizado para funcionar na framework 

3.5 [38]. Como tal, existem algumas funcionalidades que deveriam ser exploradas, tais como:

 3.1. utilização do ObjectDatasource [38]

 3.2. controlos de AJAX, (p.e. UpdatePanel)

 3.3. utilização de DynamicGridView e DynamicFormView associados ao  ObjectDatasource.

4. Interface para efectuar o parsing de uma BD, da sua existência resultaria que o utilizador não 

teria de o efectuar directamente no SGBD (Figura 37), no caso de se pretender carregar uma 

BD já existente.

Relativamente à questão de inovação, quanto aos desenvolvimentos que poderão ser para a criação 

de novos produtos uma mais valia, salientam-se os seguintes aspectos:

1. Integração com o GenericWebForms [26] para a criação de formulários.

2. Utilização de  webparts [25],  para a criação dos formulários,  depois  de feita  a  integração 

mencionada no ponto anterior.

3. Utilização de webparts para o desenvolvimento e configuração de padrões.

4. Desenvolvimento de BD através de uma aplicação web, como o DBManager, mas utilizando 

modelação. As tabelas e os seus atributos seriam webparts que podem ser arrastadas para 

uma área de trabalho e ligadas entre si para desenvolver uma BD.

O nível de complexidade, e as possibilidades das aplicações web, é cada vez maior e o seu potencial 

de crescimento não tem fim, uma vez que, e cada vez mais, todo e qualquer tipo de funcionalidade se 

encontra  disponível  numa aplicação  web.  São  exemplos  disso  as  mais  variadas  aplicações,  tais 

como,  iGoogle  [24],  site para  a  criação  de  páginas  personalizadas  com  as  mais  diversas 

funcionalidades;  Microsoft  Office Sharepoint  [23],  site onde se podem desenvolver  portais,  Adobe 

PhotoShop [22], site com ferramentas de edição de imagens.
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Anexos

Anexo A: Lista de tabela de sistema interpretadas

Tabela VII. Lisa de tabelas de sistema interpretadas.

Tabela Conteúdo

user_views Lista as vistas do utilizador

user_tab_columns Lista as colunas das tabelas ou vistas do utilizador

user_constraints Lista as restrições dos objectos do utilizador

user_cons_columns
Lista o nome da coluna e da tabela das restrições dos objectos 

do utilizador

Anexo B: Script para criar uma BD gerado pelo 
DBManager

-- #######################---- T_Workflow ----####################### 
create table T_Workflow (
 CODE number(10),
 WorkflowName varchar2(32)

);

alter table T_Workflow add constraint 
T_Workflow_pk primary key (CODE);

-- #######################---- L_Workflow ----####################### 
create or replace view L_Workflow as select 
 i.CODE,
 i.WorkflowName 
FROM 
 T_Workflow i;

create or replace trigger TL_Workflow 
instead of insert or update or delete on L_Workflow 
for each row 
begin 
 if inserting or updating or deleting then 
  raise_application_error(-20001, 'GEST: operacao ilegal em TL_Workflow');
 end if;

end;
/
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--  #######################----  V_Workflow  ----####################### 
create or replace view V_Workflow as select 
 i.CODE,
 i.WorkflowName 
FROM 
 T_Workflow i;

create or replace trigger TV_Workflow 
instead of insert or update or delete on V_Workflow 
for each row 

begin
 if inserting then 
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_Workflow', 1, :new.CODE, 
sysdate);
  insert into T_Workflow(
   CODE,

   WorkflowName
  ) VALUES (
   :new.CODE,
   :new.WorkflowName);

 elsif updating then
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_Workflow', 2, :new.CODE, 
sysdate);
  update T_Workflow set
    WorkflowName = :new.WorkflowName
  where CODE = :old.CODE;

 elsif deleting then
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_Workflow', 3, :old.CODE, 
sysdate);
  delete from T_Workflow where CODE = :old.CODE;
 end if;

end;
/

-- #######################---- T_State ----####################### 
create table T_State (
 CODE number(10),
 Workflow_FK number(10),
 STATENAME varchar2(32)

);

alter table T_State add constraint 
T_State_pk primary key (CODE);

alter table T_State add constraint 
T_State_fk1 foreign key (Workflow_FK) 
references T_Workflow;

-- #######################---- L_State ----####################### 
create or replace view L_State as select 
 i.CODE,
 i.Workflow_FK,
 i.STATENAME 
FROM 
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 T_State i;

create or replace trigger TL_State 
instead of insert or update or delete on L_State 
for each row 
begin 
 if inserting or updating or deleting then 
  raise_application_error(-20001, 'GEST: operacao ilegal em TL_State');
 end if;

end;
/

-- #######################---- V_State ----####################### 
create or replace view V_State as select 
 i.CODE,
 i.Workflow_FK,
 i.STATENAME 
FROM 
 T_State i;

create or replace trigger TV_State 
instead of insert or update or delete on V_State 
for each row 

begin
 if inserting then 
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_State', 1, :new.CODE, 
sysdate);
  insert into T_State(
   CODE,
   Workflow_FK,

   STATENAME
  ) VALUES (
   :new.CODE,
   :new.Workflow_FK,
   :new.STATENAME);

 elsif updating then
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_State', 2, :new.CODE, 
sysdate);
  update T_State set
   Workflow_FK = :new.Workflow_FK,
   STATENAME = :new.STATENAME
  where CODE = :old.CODE;

 elsif deleting then
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_State', 3, :old.CODE, 
sysdate);
  delete from T_State where CODE = :old.CODE;
 end if;

end;
/

-- #######################---- T_TRANSITION ----####################### 
create table T_TRANSITION (
 code number(10),
 STATE_FK1 number(10),
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 STATE_FK2 number(10),
 TRANSITIONNAME varchar2(16)

);

alter table T_TRANSITION add constraint 
T_TRANSITION_pk primary key (code);

alter table T_TRANSITION add constraint 
T_TRANSITION_fk1 foreign key (STATE_FK1) 
references T_State;

alter table T_TRANSITION add constraint 
T_TRANSITION_fk2 foreign key (STATE_FK2) 
references T_State;

-- #######################---- L_TRANSITION ----####################### 
create or replace view L_TRANSITION as select 
 i.code,
 i.STATE_FK1,
 i.STATE_FK2,
 i.TRANSITIONNAME 
FROM 
 T_TRANSITION i;

create or replace trigger TL_TRANSITION 
instead of insert or update or delete on L_TRANSITION 
for each row 
begin 
 if inserting or updating or deleting then 
  raise_application_error(-20001, 'GEST:  operacao  ilegal  em 
TL_TRANSITION');
 end if;

end;
/

-- #######################---- V_TRANSITION ----####################### 
create or replace view V_TRANSITION as select 
 i.code,
 i.STATE_FK1,
 i.STATE_FK2,
 i.TRANSITIONNAME 
FROM 
 T_TRANSITION i;

create or replace trigger TV_TRANSITION 
instead of insert or update or delete on V_TRANSITION 
for each row 

begin
 if inserting then 
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_TRANSITION', 1, :new.code, 
sysdate);
  insert into T_TRANSITION(
   code,
   STATE_FK1,
   STATE_FK2,

   TRANSITIONNAME
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  ) VALUES (
   :new.code,
   :new.STATE_FK1,
   :new.STATE_FK2,
   :new.TRANSITIONNAME);

 elsif updating then
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_TRANSITION', 2, :new.code, 
sysdate);
  update T_TRANSITION set
   STATE_FK1 = :new.STATE_FK1,
  STATE_FK2 = :new.STATE_FK2,
   TRANSITIONNAME = :new.TRANSITIONNAME
  where code = :old.code;

 elsif deleting then
  insert into t_sys_logging  values (user, 'V_TRANSITION', 3, :old.code, 
sysdate);
  delete from T_TRANSITION where code = :old.code;
 end if;

end;
/

-- #######################---- T_TASK ----####################### 
create table T_TASK (
 code number(10),
 STATE_FK1 number(10),
 TASKNAME varchar2(12),
 SLA date,
 DOCNAME varchar2(64)

);

alter table T_TASK add constraint 
T_TASK_pk primary key (code);

alter table T_TASK add constraint 
T_TASK_fk1 foreign key (STATE_FK1) 
references T_State;

-- #######################---- L_TASK ----####################### 
create or replace view L_TASK as select 
 i.code,
 i.STATE_FK1,
 i.TASKNAME,
 i.SLA,
 i.DOCNAME 
FROM 
 T_TASK i;

create or replace trigger TL_TASK 
instead of insert or update or delete on L_TASK 
for each row 
begin 
 if inserting or updating or deleting then 
  raise_application_error(-20001, 'GEST: operacao ilegal em TL_TASK');
 end if;

end;
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/
-- #######################---- V_TASK ----####################### 
create or replace view V_TASK as select 
 i.code,
 i.STATE_FK1,
 i.TASKNAME,
 i.SLA,
 i.DOCNAME 
FROM 
 T_TASK i;

create or replace trigger TV_TASK 
instead of insert or update or delete on V_TASK 
for each row 

begin
 if inserting then 
  insert into t_sys_logging values (user, 'V_TASK', 1, :new.code, sysdate);
  insert into T_TASK(
   code,
   STATE_FK1,
   TASKNAME,
   SLA,

   DOCNAME
  ) VALUES (
   :new.code,
   :new.STATE_FK1,
   :new.TASKNAME,
   :new.SLA,
   :new.DOCNAME);

 elsif updating then
  insert into t_sys_logging values (user, 'V_TASK', 2, :new.code, sysdate);
  update T_TASK set
   STATE_FK1 = :new.STATE_FK1,
  TASKNAME = :new.TASKNAME,
  SLA = :new.SLA,
   DOCNAME = :new.DOCNAME
  where code = :old.code;

 elsif deleting then
  insert into t_sys_logging values (user, 'V_TASK', 3, :old.code, sysdate);
  delete from T_TASK where code = :old.code;
 end if;

end;
/

-- #######################---- T_SYS_LOGGING ----####################### 
create table T_SYS_LOGGING (
 utiliz varchar2 (30),
 tabela varchar2 (30),
 accao number (1),
 code number (10),
 data date

);
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Anexo C: Cabeçalho do script efectua o Parsing de uma 
BD

CREATE OR REPLACE PACKAGE DBPARSING AUTHID CURRENT_USER AS

 prefMDL varchar2(100);
 prefAPP varchar2(100);
 prefTS varchar2(4);
 prefT varchar2(4);
 prefL varchar2(4);
 prefV varchar2(4);
 appUser varchar2(32);

 
 function ROOTTABLE return number; 
 function LISTTABLE return number;
 function NUMFIELD return number;
 function STRGFIELD return number;
 function FKFIELD return number;
 function BOOLFIELD return number;
 function BLODFIELD return number;
 function INTFIELD return number;
 function DOUBLEFIELD return number;

 
 function INITV return varchar2;
 function INITL return varchar2;
 function INITT return varchar2;
 function APPLICATION return varchar2;
 function MODULE return varchar2;
 function GETUSER return varchar2;
 function TEM_RESTRICAO  (nomeColuna  varchar2, nomeTab  varchar2) return 
boolean;

 
 procedure EXEC_FRONTOFFICE (nomeApp varchar2, nomeModulo varchar2);
 procedure EXEC_BACKOFFICE;
 procedure FILL_TAB (nomeApp varchar2, nomeTab varchar2);
 procedure FILL_TABS;
 procedure FILL_SUBTABELAS;
 procedure FILL_FIELDS (nomeTab in varchar2, tabSeq in number);
 procedure FILL_RESTRICOES(tabSeq  number, nomeTab  varchar2, nomeColuna 
varchar2);
 procedure FILL_RESTRICOES_AUX(fieldSeq  number, tabSeq  number, nomeTab 
varchar2, nomeColuna varchar2);

 
 procedure DEL_METADADOS;
 procedure DEL_TAB (nometab in VARCHAR2);

END DBPARSING;
/



80 Anexos

Anexo D: Excerto do ficheiro de configuração de 
Templates

<asp:GridView runat="server" CellPadding="4" GridLines="None" 
    Font-Names="Verdana"  Font-Size="Small">
    <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
    <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
    <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True"/>
    <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
    <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
</asp:GridView>
<asp:DataGrid runat="server" CellPadding="4" GridLines="None" 
    Font-Names="Verdana" Font-Size="XX-Small" AutoGenerateColumns="False" AllowCustomPaging="True"
    AllowPaging="True" PageSize="50" ForeColor="#333333">
    <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <EditItemStyle BackColor="#2461BF" />
    <SelectedItemStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="#CE5D5A" />
    <AlternatingItemStyle BackColor="White" />
    <ItemStyle BackColor="#EFF3FB" />
    <HeaderStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="#507CD1" />
    <PagerStyle HorizontalAlign="Right" ForeColor="White" Position="TopAndBottom" BackColor="#2461BF" 
Mode="NumericPages" />
</asp:DataGrid>
<asp:DropDownList runat="server" SkinID="DropDownListClassic" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small"/>
<asp:Button runat="server" SkinID="DefaultButton" Font-Size="X-Small" Font-Names="Verdana" BackColor="lightblue" 
    BorderWidth="1px" BorderStyle="Solid"/>
<asp:Label runat="server" SkinID="LabelTitleClassic" BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" 
    ForeColor="White" Font-Size="Small" Font-Names="Verdana"/>
<asp:Label runat="server" SkinID="LabelClassic" Font-Size="X-Small" Font-Names="Verdana"/>
<asp:TextBox runat="server" Font-Size="X-Small" Font-Names="Verdana"/>
<%-- Create Database Table --%>
<asp:Table runat="server" SkinID="LogInTable" BackColor="#EFF3FB" BorderColor="#B5C7DE" BorderWidth="1px" 
BorderStyle="Solid"
    HorizontalAlign="Center" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" Font-Bold="False"/>
<asp:TableHeaderRow runat="server" SkinID="LogInTableHeader" HorizontalAlign="Center" BackColor="#507CD1"
    Font-Names="Verdana" ForeColor="White" Font-Size="Small" Font-Bold="True"/>
<asp:Table runat="server" SkinID="LogInTableActions" BackColor="#EFF3FB" BorderColor="#B5C7DE" BorderWidth="1px" 
BorderStyle="Solid"
    HorizontalAlign="Center" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small"/>
<%-- UpdateStack Login --%>
<asp:Table runat="server" SkinID="UpdateLogInTable" BackColor="#EFF3FB" BorderColor="#B5C7DE" BorderWidth="1px" 
BorderStyle="Solid"
    Width="350px" HorizontalAlign="Center" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-Small" Font-Bold="False"/>
<%-- LabelErrors --%>
<asp:Label runat="server" SkinID="LabelErrors" Font-Size="X-Small" Font-Names="Verdana" Font-Bold="True"/>
<%-- LabelExecutionTime --%>
<asp:Label runat="server" SkinID="LabelExecutionTime" Font-Size="XX-Small" Font-Names="Arial"/>
<%-- LabelCreatViewSteps --%>
<asp:Label runat="server" SkinID="LabelCreatViewSteps" Font-Size="Small" Font-Names="Verdana" 
    Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="#507CD1"/>
<%-- ConfigPanel --%>
<asp:Panel runat="server" SkinID="ConfigPanel" Visible="false"
    style="position: absolute; background-color: #EAEAEB; width: 287px; border: solid 1px Gray; 
           left: 860px; top: 121px; padding: 5px 5px 5px 5px"  />
<%-- Entry Points --%>    
<asp:Label runat="server" SkinID="LabelEntryPoints" Font-Size="Small" Font-Names="Verdana" 
    Font-Bold="True" ForeColor="White"/>
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Anexo E: Sumário dos Requisitos

Tabela VIII. Descrição do requisito, “parametrização em suporte relacional”.

Requisito: REQ 001 Parametrização em suporte relacional √
Contexto 
Funcional • A estrutura da parametrização deverá manter-se igual.

• A  aplicação  permitirá  colocar  a  parametrização  em  suporte 

relacional.

• A aplicação deverá ser capaz de ler da BD os parâmetros referentes 

a determinada tabela/classe.

• A  aplicação  deverá   construir  os  formulários  adequados  à 

manipulação de uma determinada tabela/classe, de acordo com os 

parâmetros lidos na BD.

Requisito 
Aplicacional REQ 001.01  Depois  de  desenvolvido  e  carregado  o  modelo  relacional,  a 

aplicação  deverá  interpretá-lo  e  construir  os  formulários  web  para  a 

manipulação dos dados.

REQ 001.02  A aplicação deverá disponibilizar formulários para, listar, criar, 

editar, apagar e pesquisar.
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Tabela IX. Descrição do requisito “configuração da aplicação”.

Requisito: REQ 002 Configuração da aplicação √
Contexto 
Funcional Para cada entidade, o utilizador terá a possibilidade de configurar os tipo 

de formulário, assim como os atributos de cada um deles.

O utilizador poderá seleccionar diferentes temas para a aplicação.

Requisito 

Aplicacional
REQ 002.01 O sistema deverá contemplar as seguintes configurações para 
cada entidade:

• atributos a visualizar;

• tipo de padrão a utilizar e

• número de entidade a listar.

REQ 002.02  Ao efectuar a autenticação o utilizador poderá escolher qual o 
tema que pretende aplicar ao sistema.

Tabela X. Descrição do requisito “estender uma BD carregada no modelo relacional”.

Requisito: REQ 003 Estender uma BD carregada no modelo relacional √
Contexto 
Funcional O sistema deverá permitir que, depois de uma BD carregada, o utilizador 

possa alterar a estrutura da mesma, criando novas tabelas, atributos e 

relações.

A qualquer momento o utilizador poderá efectuar e rever alterações, a fim 

de as cancelar ou confirmar.

Requisito 
Aplicacional REQ 003.01 O sistema deverá contemplar as seguintes acções sobre a BD:

• criar entidades;

• criar e adicionar atributos;

• criar e adicionar relações e

• Criar e adicionar restrições.

REQ 003.02 O sistema antes de proceder às alterações da BD deverá lista-las 
possibilitando ao utilizador cancelar ou efectuar as mesmas.
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Tabela XI. Descrição do requisito “criar novas BD a partir dos formulários web”.

Requisito: REQ 004 Criar novas BD através dos formulários web √
Contexto 

Funcional
 O sistema deverá disponibilizar ao utilizador uma forma de desenvolver novas 

BD.

Requisito 

Aplicacional
REQ 004.01 Utilizando a interface de padrões o utilizador deverá ser capaz de 

criar entidades, atributos e relações.

REQ 004.02 A aplicação deverá disponibilizar ao utilizador as seguintes 

acções:

 criar um novo utilizador para a BD que está desenvolver;

 visualizar o script da BD;

 gerar a BD e

 carregar a BD no sistema.
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