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Resumo

 



 

            A Internet não é mais o futuro, ela já é o presente, e todos devemos embarcar na onda desse mar 

virtual, não só para estarmos atualizados sobre as melhores tecnologias do mercado mas também para 

estarmos preparados para as próximas  tecnologias que virão. Enquanto a próxima tecnologia de ponta 

não chega, novos recursos para aproveitar a tecnologia corrente devem ser produzidos, este é o intuito do 

Sistema de Automação de Conteúdo para Internet (Saci), pois ele visa ganhar tempo na produção de sites, 

que são cada vez mais complexos, devido a evolução e o grau de refinamento em que se encontra 

atualmente a Internet .
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1. Introdução      

                

                

                Atualmente muito se tem falado sobre a Internet e seu crescimento avassalador, a cada hora que 



passa, milhares de novas páginas são concebidas e milhares de pessoas entram para o até então seleto 

grupo dos usuários de Internet (Internautas).

            Junto com o aumento do volume de páginas e do número de usuários conectados a grande rede 
mundial de computadores, vem também a concorrência. Claro que a Internet assim como toda a 
computação, ainda é uma ciência nova e tem muito o que evoluir e muito o que ser explorada, mas em 
alguns setores como a construção e programação de páginas Web a concorrência é ainda maior. Isto se 
deve a grande evolução das ferramentas de Designer e da criação de linguagens específicas para Internet 
cada vez mais completas e fáceis de usar. Com esta maior facilidade para programação e para a 
construção das páginas da Internet, o seleto grupo dos programadores que usavam a linguagem Perl esta 
sendo substituído por um grandioso número de usuários da linguagem ASP e os Designers que 
programavam em HTML  nos chatos e complicados editores de texto do UNIX evoluíram para pessoas 
comuns que dando apenas algumas clicadas com o mouse, fazem obras de arte nos atuais editores de 
HTML que geram praticamente todo o código automaticamente para o usuário. 

            Uma possível solução proposta neste trabalho, para ganhar mais espaço neste implacável mundo 
dos programadores da Internet (WebMasters) e seus desigeners (WebDesigner) é criar uma ferramenta 
que não apenas automatize a construção de uma página, pois para isso já existem muitos editores, mais 
sim que automatize a construção de um sistema inteiro para a Internet. Esta ferramenta proposta é o Saci 
(Sistema de Automação de Conteúdo para Internet), que visa tratar a construção de um sistema para 
Internet usando as mesmas características e facilidades das ferramentas de programação para Windows, 
como Delphi ou Visual Basic.

            Antes de conhecer mais a fundo nos capítulos 4 e 5 como funciona e o que faz o Saci, um visão 
mais técnica sobre a programação para Internet será abordada no capítulo 2, para facilitar o entendimento 
dos termos técnicos empregados nos demais capítulos. 

O capítulo 3  está reservado para a enumeração das principais características de um sistema de 
comércio eletrônico, já que o primeiro desafio do Saci é automatizar a construção de  um site desse tipo.

É esperado deste trabalho a exposição de todas as característica funcionais da ferramenta proposta, 
como justificativa para a criação, o uso e melhorias futuras desta.

 

2. Programando para Internet

 

            Para se fazer um site, muita coisa esta envolvida além do HTML que o browser interpreta, 

tais como os Scripts para programação cliente, uma linguagem robusta para a programação servidora 

(CGI), ferramentas como o Flash para acabamento, etc. Neste capítulo serão enumerados características e 

termos básicos, necessários para um melhor entendimento da programação para Internet.

                



2.1. HTML

 

         O HTML (HyperText Markup Language) é o formato padrão para publicação de documentos na 

Internet. 

         Arquivos HTML são arquivos texto. De um modo bastante simplificado, são compostos de dois 

conjuntos de informações, a saber:

 

•         Conteúdo – informação a ser visualizada;

•         Tags – comandos a serem interpretados pelo browser.

 

Todas as tags começam com o caractere (<) e terminam com o caractere (>), como no exemplo:

 

<IMG SCR=”Teste.gif”>

 

     Em muitos casos, deve-se colocar um conjunto de tags: um para iniciar um determinado comando 

ou sinalização e outro para terminá-lo.

 

<TITLE> Título da página HTML </TITLE>

 

     Nestes casos, o segundo tag, o de fechamento deve ter o mesmo nome do primeiro, acrescido do 

caractere ( / ) na frente.

 

2.1.1. Tags Básicas do HTML

 



Existe uma estrutura predeterminada para um arquivo HTML, que é exibida abaixo.

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Título do Documento</TITLE>

</HEAD>

<!—Comentários de autoria e ect -->

<BODY>

Texto a ser exibido

</BODY>

</HTML>

 

<HTML> Os tags <HTML> ... </HTML> definem o início e o fim de um documento HTML válido.

<HEAD> O par de tags <HEAD> ... </HEAD> definem a parte a ser interpretada como cabeçalho do 

documento HTML. Esta parte não é exibida, exceto a tag de título.

 

<TITLE> Os tags <TITLE> ... </TITLE> definem o texto a ser exibido no título da janela do browser. 

Este é o título do documento HTML.

 

<BODY> A seção <BODY> ... </BODY> indica ao browser onde reside o conteúdo do documento a ser 

exibido.

 

2.1.2. Formulários HTML

 

         “Um dos recursos mais fascinantes da linguagem HTML é a possibilidade de criar formulários 



eletrônicos. Por meio de um formulário eletrônico o usuário pode interagir com um servidor, enviando 

dados que serão processados no servidor e eventualmente devolvidos ao cliente.” [ 2 ] 

         Estes comandos é que são responsáveis pela viabilização de troca de informação entre o cliente e o 

servidor.

 

         O comando <FORM> ... </FORM> usa os seguintes parâmetros:

 

ACTION = “URL”

 

Especifica o local (URL) do servidor e do programa CGI que vai processar o formulário.

O formato URL é o seguinte: Protocolo://host.domínio:porta/path/arquivo.

                   

METHOD = “método de troca de dados”

 

         Os dois métodos mais usados pelo servidor para receber dados são o GET e o POST.

         Quando se usa o método GET, os dados do formulário serão recebidos na variável de ambiente 

QUERY_STRING, esta variável é formatada como um stream de pares nome=valor separados por um 

caractere &. À parte nome vem diretamente do tag INPUT no documento HTML e o valor do seu 

parâmetro VALUE.

         O método POST possui as mesmas características com exceção da forma que é recebido os dados do 

formulário, neste caso em vez de uma variável, é usado o stream de arquivo da entrada padrão entrada 

padrão (stdin).

 

2.1.2.1. Definindo os Campos de um Formulário

 

         O Comando <INPUT> define um campo de entrada em que o usuário entra com as informações do 



formulário. Cada campo de um formulário atribui o seu conteúdo para uma variável que possui nome e 

tipo específico. 

         Os parâmetros do comando <INPUT> são os seguintes:

 

TYPE = “tipo de variável” 

     Especifica o tipo de dado para a variável.

         Type = “text” Aceita dados do tipo caractere.

         Type = “password” Aceita dados do tipo caracter

         Type = “checkbox” Aceita campos do tipo sim/não

         Type = “radio” Mostra variáveis opções e aceita uma delas.

         Type = “submit” Cria um botão que envia, ao ser precionado, o conteúdo do formulário.

         Type = “reset” Cria um botão que, ao ser precionado, apaga o conteúdo de todos os campos.

         Type = “hidden” Define um campo invisível cujo canteúdo é enviado junto com os demais.

 

NAME =  nome da variável que receberá o conteúdo do campo.

VALUE = “textstring”

 

         Para campos do tipo text ou password representa o valor padrão do campo. Para campos do tipo 

checkbox ou radio representa o valor que será enviado se não for especificado outro.

         Para campos do tipo Submit ou Reset, indica a etiqueta ou label que aparece no botão.

 

CHECKED

 

         Para campos do tipo Checkbox, indica que o campo deve ficar marcado  como padrão.



SIZE = “tamanho”

 

         “Tamanho” é o número que representa a quantidade de caracteres exibidos em campos do tipo text 

ou password. Esse número delimita apenas o tamanho do campo para digitação e não a quantidade de 

caracteres que o campo pode ter.

 

MAXLENGTH = “comprimento”

         “Comprimento” é um valor que define o número de caracteres permitidos para variáveis do tipo text 

ou password.

 

2.1.2.2. Exemplo de um formulário

 

A figura 2.1 mostra um exemplo de um formulário HTML com campos do tipo text, check, radio, 

submit e reset como ilustração. Logo abaixo da figura esta o código

fonte da página, código este interpretado pelo browser em tempo de execução.
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Figura 2.1 – Exemplo de um formulário HTML

 

 

<html>

<head>

<title>Exemplo</title>

</head>

<body>

<p align="center"><strong>Exemplo do Formulário</strong></p>

<form method="POST" action="http://titan/cgi-bin/cgi.asp">

Digite seu nome: <input

  type="text" name="T1" size="20"></p>

  <p>Este é um exemplo de checkbox <input type="checkbox" name="C1" value="ON" checked></p>

  <p>Selecione o idioma <select name="edEstado" size="1" tabindex="8">

    <option value="1">Inglês</option>

    <option value="2">Frances</option>

    <option value="3">Italiano</option>

    <option value="4">Japones</option>

    <option value="5">Espanhol</option>

  </select></p>

  <p>Exemplo de radio buttons: <input type="radio" value="V1" checked name="R1">Solteiro <input

  type="radio"  name="R1"  value="V2">Casado  <input  type="radio"  name="R1"  value="V3"> 



Divorciado</p>

  <hr>

  <p>Precione o botão para enviar <input type="submit" value="Enviar" name="B1"> ou <input

  type="reset" value="Apagar Campos" name="B2"></p>

</form>

</body>

</html>

 

2.2. CGI (Common Gateway Interface)

 

            A CGI é a interface entre um servidor do Protocolo de Transporte de

Hipertexto (HyperText Transport Protocol – HTTP) e os outros recursos do computador host do servidor.

         CGI não é realmente uma linguagem ou um protocolo no sentido mais estrito desses termos. É, na 

realidade, apenas um conjunto de variáveis de nomes e convenções comuns para a passagem de 

informações do servidor para o cliente e vice-versa.

            Programas em CGI podem ser escritos em qualquer linguagem, desde que esta seja aceita pelo 

sistema operacional em que o servidor está rodando.

            A maioria dos servidores hoje em dia roda algum tipo de UNIX, desta forma pode-se afirmar que 

a grande maioria dos programas CGI está escrita em Perl. Isto não quer dizer que esta é a linguagem mais 

usada hoje para programar para Internet, estes programas em Perl foram feitos antes do surgimento das 

linguagens de alto nível, próprias para Internet como Java Server, PHP3 ou tecnologias como ASP e JSP.

            Esta  evolução  das  linguagens  de  programação  para  Internet  pode  ser  bem  enfatizada  pela 

comparação de um CGI em Perl e outro em ASP para se pegar o usuário e a senha de um formulário 

HTML e enviar uma página HTML com os dados recebidos.

 

##########################################################################  



Exemplo em Perl 

## process.pl - Processa informações de formulários HTML

## 

 

print("Content-type: text/html\n\n");

my(%frmFlds);

getFormData(\%frmFlds);

foreach $key (keys(%frmFlds)) {

    printf("%-10.10s: $frmFlds{$key}<br>", $key);

}

print("<HR>");

 

sub getFormData {

    my($hashRef) = shift;

    my($buffer) = "";

 

    if ($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq 'GET') {

        $buffer = $ENV{'QUERY_STRING'};

    }

    else {

        read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'});

    }

 



    foreach (split(/&/, $buffer)) {

        my($key, $value) = split(/=/, $_);

        %{$hashRef}->{$key} = $value;

    }

}

# Fim do programa em Perl

<%

‘******************************************************

‘* Mesmo CGI em ASP

‘******************************************************

vKey = Reques.querystring(“Key”)

vValue = Reques.querystring(“Value”)

vResposta = “<HTML><HEAD><TITLE>Resposta</TITLE></HEAD>”

vResposta = vResposta &  “<BODY>” 

vResposta = vResposta & “<p>” & vKey & “</p>”

vResposta = vResposta & “<p>” & vValue & “</p>”

vResposta = vResposta & “</BODY></HTML>”

response.write(vResposta)

‘ Fim do programa em ASP    %>

2.3. Scripts

            Um  script  é  uma  classe  particular  de  programa  que  é  interpretada  em tempo  de  execução, 

geralmente pelo processador de comandos ou Shell do sistema.

A linguagem HTML é especializada na formatação de páginas e na criação de hiperlinks. Ela é 

totalmente desprovida de recursos para a validação de conteúdo e comandos estruturais que permitam a 



execução repetitiva de trechos do programa. Criando-se um formulário para receber dados do usuário, a 

linguagem HTML simplesmente mostra o campo, aceita a digitação e ponto final. Se o usuário digitar 

dados incompatíveis com o campo, não tem como testar e tomar uma atitude a respeito. Neste caso uma 

solução é usar um programa CGI para validar o conteúdo de todos os campos digitados e retornar uma 

mensagem de erro ou advertência. Porém não é totalmente convencional submeter um formulário e 

esperar uma página de resposta com a mensagem: “Você não preencheu o campo (Nome)”; Daí então 

voltar ao formulário e submeter de novo e esperar a validação do cadastro. A outra solução é utilizar uma 

linguagem de script como a JavaScript ou a Vbscript que complementam a linguagem HTML.

            A JavaScript foi desenvolvida pela Netscape e passou a ser suportada a partir da versão 2 

do Netscape Navigator. A linguagem VBScript foi a resposta da Microsoft para a JavaScript. Ela é um 

subset da linguagem Visual Basic. 

             Abaixo é mostrado um script em JavaScript  para verificar se o campo edNome do 

formulário esta ou não vazio antes de submete-lo.      

 

<script>  

if(formName.edNome.value == “ ”)

  {

     alert(“O campo NOME esta vazio”)

  }

else

  {

     FormName.submit()  

  }

</script>

            O par de tags <script> ... </script> definem a área onde estão os comandos a serem 

interpretados em tempo de execução (scripts).

            O JavaScript é o padrão para programação cliente, devido ao seu grande número de 

recursos, além de sua popularidade e facilidade de programar, já que usa como modelo a linguagem C.



 

2.4. Cookies

 

Um dos problemas mais difíceis do ambiente HTTP é o da manutenção do contexto de uma página 

para outra. É um princípio básico no meio do hipertexto que o contexto seja negociado para que tenha 

flexibilidade – que o poder do pensamento esteja na livre associação de idéias do usuário de uma fonte 

para a outra. Realmente, a manutenção de um contexto de sessão para uma seqüência de telas parece 

contrária ao conceito de dados de acesso aleatório e uma Word Wide Web de links de dados 

desassociados, inevitavelmente, em todo o globo terrestre.

Um dos objetivos do projeto do HTTP foi manter as conexões curtas – manter a vida de um 

circuito com o tempo mínimo necessário para completar um pedido e sua resposta associada. Uma única 

página Web, com seus gráficos associados, provavelmente compreende vários pedidos diferentes – e, 

portanto, várias conexões por meio de servidores proxy e o endereçamento dinâmico de conexões seriais, 

e pode-se ver por que a manutenção do contexto é um problema: um usuário pode ser representado por 

vários endereços IP diferentes em uma única sessão.

            Um resultado da popularidade da Web, no entanto, é o desejo de rodar aplicativos mais 

tradicionais,  baseados  em transação  –  como a  entrada  de  pedidos  ou  catálogos  on-line  –  dentro  da 

estrutura do HTTP. Aplicativos como estes exigem que o programa associe uma tabela contínua de dados 

com um usuário individual. Não se pode fazer isto em um ambiente que não tem o conceito persistente de 

um usuário.

            Uma forma de manter um contexto persistente entre o servidor e o browser será fazer com 

que o browser se identificasse toda vez que falasse com o servidor. Como não se pode usar o endereço IP 

como  identificador  exclusivo  (devido  aos  servidores  de  proxy  e  ao  endereçamento  dinâmico),  uma 

solução funcional seria criar um identificador exclusivo e dá-lo ao browser para que ele o use com cada 

pedido. Esse identificador exclusivo é chamado cookie (biscoito). Desta forma o cook é o ID de transação 

ou outro código combinado entre programas cooperativos.

2.5. ASP

            A ASP (Active Server Page - Página de Servidor Ativas) é uma tecnologia para programação por 

scripts no servidor, onde são usadas para criar páginas dinâmicas, interativas e de alta performance. Como 

as páginas ASP, os scripts rodam no servidor e não no cliente. É o próprio servidor que transforma os 

scripts em HTML padrão, fazendo com que qualquer browser do mercado seja capaz de acessar um site 

que usa ASP.



Entre os recursos que podem ser implementados via ASP, podemos citar:

•        Programação em VBScript ou JavaScript 

•        Acesso a banco de dados

•        Sessões (persistência de informações no servidor)

            ASP surgiu juntamente com o lançamento do Internet Information Server 3.0. Esta é uma solução 

Microsoft, que exige que o seu servidor use um sistema operacional da Microsoft (Windows 95 ou NT). 

Os seguintes servidores suportam o uso de páginas ASP: 

•        Microsoft Internet Information Server versão 3.0 no Windows NT Server 

•        Microsoft Peer Web Services versão 3.0 no Windows NT Workstation 

•        Microsoft Personal Web Server no Windows 95 ou Windows 98 

•        A grande vantagem, porém, é que existe esta exigência apenas do lado do servidor. No lado do 

cliente, pode-se utilizar qualquer browser, mesmo os que não suportam VBScript.

•

•Vantagens do ASP

•Independência do browser: ASP pode rodar páginas complexas no servidor e enviar somente os 

resultados para o cliente.

•        Páginas  x  Bancos  de  Dados: Permite  visualizar,  atualizar  e  adicionar  informações  nos 

servidores SQL

•        Segurança do código fonte: Como o Servidor retorna somente o resultado html, o código fonte 

(lógica) fica preservada.

•        Linguagens: O ASP pode utilizar de comandos em VBScript, JavaScript e Html.

•

Devido a todos esses fatores o ASP será a linguagem padrão para o CGI do SACI.

2.5.1. Sessões

            



            Sessões são uma das facilidades do ASP. Quando alguém visita uma página em um site, o ASP 

cria uma sessão e imediatamente pode diferenciar aquele usuário de todos os outros que estão no site. 

Nada armazenado na sessão daquele usuário pode ser recuperado ou manipulado por uma página e pelas 

próximas páginas que ele visitar. Algumas coisas devem ser ressaltadas:

            Os  dados  da  sessão  são  armazenados no  servidor  e  não  em cookies.  Nenhum usuário  pode 

examinar um cookie e determinar o conteúdo de qualquer variável de sessão.

Um cookie é usado para coordenar o session ID do usuário. Novamente, o cookie não contém nenhum 

dado, somente o session ID. Isto significa que se o usuário não aceita cookies, não haverá como usar 

sessões no site.

2.6 Conclusão

 

O conteúdo técnico apresentado neste capítulo se faz necessário para uma melhor compreensão de 
assuntos discutidos nos capítulos futuros, além de serem a base para a construção do SACI. Tanto as tags 
do HTML como os cookies do ASP compõem parte essencial na construção de qualquer site. As 
linguagens citadas neste capítulo servirão de padrão para todo o projeto, ASP para programação servidora 
e JavaScript para programação cliente.

 

 

3. O sistema de comércio eletrônico

 

         Não existem muitos segredos na lógica de um sistema de comércio eletrônico se for comparado a 

uma aplicação cliente servidor, tirando o fato de que o cliente pode estar neste caso a alguns milhares de 

quilômetros de distância.  Para se ter uma idéia real da necessidade de se construir uma ferramenta que 

ajude na construção de um site de comércio eletrônico tem que entender primeiro as suas principais 

características deste tipo de sistema, a melhor forma de se exemplificar isto é mostrando o funcionamento 

de um site deste tipo. 

            O exemplo mostrado neste capítulo foi feito com fins didáticos, e tem as características funcionais 

de um sistema inteiro de comércio eletrônico.

 

3.1. Página principal do sistema de comércio eletrônico



 

            Em primeiro lugar, o acesso a um site é feito diretamente pelo index.htm, pois quando se digita a 

URL sem especificar a página desejada, o index.htm é carregado automaticamente, isto é configurável, 

pode ser tanto o index.htm quanto o default.htm ou mesmo home.htm, no caso deste site foi usado como 

padrão o index.htm. Esta página é somente uma página de apresentação onde alem de uma prévia do site 

tem o link para à página principal.asp, que servirá de menu para navegação, isto é a partir dela pode-se ir 

para qualquer parte do site.

            Outra parte importante de um site de comércio eletrônico é a facilidade de procura e acesso aos 

produtos, uma página produtos.htm que tem links para todas as categorias de produtos é essencial, porém 

nada é mais eficiente do que um busca por palavra chave, a justificativa é bem simples, basta saber o que 

quer ou pelo menos metade do nome do que se deseja para conseguir acesso total aos dados daquele 

produto.

            Todas estas características são enfatizadas na figura 3.1 que mostra a página principal de um 
exemplo de site de comércio eletrônico da ADEM LOJA VIRTUAL, construído com fins didáticos.

            Outro detalhe importante é o fato de que uma vez dentro do site, o cliente deve ser rastreado o 
tempo todo pelo sistema, isto é o sistema deve saber o que ele comprou ou se o cliente já fez o seu 
cadastro. A forma mais eficiente de se distinguir um cliente do outro é usando cookies. Como foi 
explicado no capítulo anterior, cookie é o ID de transação ou outro código combinado entre programas 
cooperativos. O cliente acessa a página e recebe um número ( ID ), toda vez que fizer uma transação o 
servidor vai verificar o número e desta forma distinguir o cliente.
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Figura 3.1 – Página Principal.asp

 

            O uso de cookies é bem eficiente, porém por se tratar na realidade de um arquivo que é escrito na 
máquina cliente, para que funcionem, as configurações de segurança do browser devem aceitar este tipo 
de transação, pois da mesma forma que se escreve arquivos texto para identificação de usuários pode-se 
também escrever coisa indesejáveis, como vírus por exemplo.

            Como todos os internautas que acessam o site são compradores em potencial, o ID para o cookie 
pode ser simplesmente o mesmo valor do contador de acesso da página, isso é possível, pois no caso deste 
site de exemplo, ambos são incrementados a cada acesso.

            Agora que o internauta já entrou no site e tem um número de identificação que o diferencia de 
todos os outros, ele já esta pronto para fazer compras.

 

3.2. Página de visualização dos produtos

 

            Além de chamar a atenção do internalta com figuras, chamadas e promoções na página principal, a 
visualização dos produtos tem que ser rápida e fácil.

 

3.2.1. A busca

 

            Uma das maneiras para a rápida e fácil visualização dos produtos é a procura por palavra chave 
como nos sites de busca, na ADEM esta busca é feita por CGI, isto é, o internalta escreve o item ou parte 
da palavra e esta é passada pela QUERYSTRING como parâmetro e um programa no servidor faz a busca 
dos produtos associados a esta palavra e traz o link para acessar detalhes sobre o item desejado se este for 
encontrado. O segredo é procurar a palavra em um campo de descrição do produto, isto é, se alguém 
quiser um CD do cantor Daniel tanto faz ele colocar CD, Daniel ou mesmo os dois juntos, para que tenha 
informações sobre o produto.

 

3.2.2. Visualizando todos os produtos

 

            Outra forma de procura é por categoria de produtos, cria-se uma página onde são mostradas todas 
as categorias de produtos a disposição para compra conforme a figura 3.2, cada categoria está associada a 
uma página, onde serão visualizados todos os produtos de uma determinada categoria. Para a categoria de 
Cds, por exemplo, será chamada a página cds.asp.           



As páginas a que se referem as categorias de produtos como é o caso da cds.asp, brinquedo.asp e a 
eletro.asp, todas elas geram seu conteúdo dinamicamente, isto é a tabela com os itens e seus preços são 
criadas em tempo de execução. A página cds.asp  já com os dados pode se vista na figura 3.3.

 

 

 

Figura 3.2 – Página nossosprodutos.asp 

 

            A página cds.asp tem todos os CDs cadastrados na categoria de CDs, mas antes do internauta 

colocar este produto em sua “cesta de compras”,  existem outras informações a serem vistas como a 

descrição ou mesmo uma foto do produto. A página produto.asp está esperando como parâmetro o código 

do produto para gerar dinamicamente o conteúdo com os dados do produto.

            Na figura 3.3 ao clicar no link Debi&Loide, por exemplo, o seguinte comando é dado para chamar 

a página produto.asp e enviar via QUERYSTRING o código do produto ou Produto_ID:

 

<a href="produto.asp?Produto_ID=1">  Debi&Loide  </a>
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Figura 3.3 – Página cds.asp

            

            Como a página produto.asp é uma Active Server Page, ou melhor, uma página Asp, receberá o 

parâmetro da seguinte forma:

 

vProduto_ID = Request.querystring("Produto_ID")

 

Após um comando “select” na tabela Tprodutos e formatação dos dados no código html tem-se 

como resultado a página produto.asp com o formato descrito na figura 3.4.

Neste ponto o internauta já tem autonomia para visualizar todos os produtos disponíveis no site, 

ficando assim livre para escolher o que lhe convier.
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Figura 3.4 – Página produto.asp

 

3.3 Fazendo uma cesta de compras

            

Quando se está em um supermercado, antes de se efetuar a compra, escolhe-se os itens e vai aos 

poucos armazenando em um carrinho ou cesta de compras. No site de compras isto também ocorre, pois o 

internauta  não  vai  decorar  os  itens  que  quer  e  depois  fazer  o  pedido,  ele  vai  visualizando  estes  e 

armazenando na “cesta” os que ele quer, verificando o parcial do valor da compra e a quantidade de itens 

de determinados produtos a serem comprados antes que a compra em si seja efetuada.

            O grande segredo para resolver este problema da cesta é enxergar a cesta como uma tabela onde se 

tem o código da pessoa que esta comprando, o código do produto que esta sendo comprado e a quantidade 

do produto. Com estes dados em uma tabela pode-se ter a parcial do número de produtos, a quantidade 

total, o valor do item ou mesmo o valor total da compra. 

É muito importante também visualizar o conteúdo da “cesta” e claro ter total autonomia parar 
modificá-lo, pois com isso pode-se personalizar ainda mais o pedido, isto é se o internauta quiser 
aumentar a quantidade de um produto ou retirar outro da cesta, ele pode fazê-lo com a maior facilidade.

            A página MinhaCesta.asp mostrada na figura 3.5, possui uma tabela com o conteúdo da cesta de 
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compras do internauta, ela é gerada também dinamicamente, dependendo somente do código do cliente 

( cookie).

            Após  visualizar  os  produtos  e  manipular  o  pedido  conforme  seu  gosto,  o  internauta  pode 

finalmente efetuar a compra.

 

Figura 3.5 – Página MinhaCesta.asp

 

 

3.4. Efetuando a compra

 

Para efetuar a compra primeiro alguns dados devem ser solicitados, são eles:

 

•        Dados pessoais

•        Local para entrega da mercadoria
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•        Forma de pagamento

 

Tanto o local para entrega quanto à forma de pagamento podem mudar de uma compra para outra, mais 

os dados pessoais do comprador este pode ser sempre aproveitados. Isto justifica o uso do pré-cadastro, 

pois se o internauta quiser pode cadastrar seus dados a qualquer hora, seja quando entra no site ou quando 

efetua a compra e usar isto posteriormente.

Após o cadastro dos dados de todos estes dados o comprador pode finalmente efetuar a compra.

 

3.5 Conclusão

 

            Para se  construir  uma página de  comércio eletrônico que  faz  tudo o que  foi  apresentado no 

exemplo da ADEM, gasta-se um tempo considerável. Mesmo ele sendo simples o  site precisa de um 

planejamento, precisa de um tempo para a confecção das páginas, implementação do CGI e teste, desta 

forma se torna válida toda a tentativa para se conseguir otimizar o tempo de criação.

 

4. O Saci (Sistema de Automação de Conteúdo para Internet)

 

            Apesar da diferente aparência entre as lojas virtuais, muitos pontos em comum podem ser achados 
e reaproveitados no que diz respeito à programação Cliente, Servidor, CGI, Scripts ou mesmo Banco de 
Dados. Desta forma o ganho de tempo no desenvolvimento de código resultará na diminuição de custos. 

 

4.1 Descrição do sistema

 

O  Saci  (Sistema  de  Automação  de  Conteúdo  para  Internet)  é  uma  ferramenta  que  serve  de 

facilitador na construção de um site de comercio eletrônico, claro que servirá para todas os outros tipos de 

site, porém a facilidade com o uso de banco de dados e os componentes iniciais da primeira versão 

seguem as necessidades de um site de comércio eletrônico, isto sugere o uso inicial para este determinado 

fim.



A linguagem de programação usada na criação do Saci foi o Delphi, devido a sua facilidade de interação 
entre componentes gráficos e o grande número de recursos para o uso de banco de dados e Arquivos.

 

4.2 Funcionamento do sistema

 

            Todo o código gerado pelo Saci estará em HTML, ASP ou JavaScript. Estes códigos estarão 
encapsulados em componentes da ferramenta.

            Para usar os componentes o usuário cria sua página HTML e depois anexa o código dos  
componentes usando as Tag-s  do saci.

            Tag-s são os tags do Saci, eles são transparentes ao HTML e são sinalizados da seguinte forma:

 

<#TagName>

 

            Um sinal # segue de imediato a abertura pelo sinal ‘menor que’ (<) sem espaçamento entre ambos. 
O sinal # identifica a string ao gerador de página como uma HTML-transpatent tag. O nome do Tag-s 
(TagName) segue de imediato o sinal # sem espaçamento entre ambos fechando no final também sem 
espaçamento como o sinal ‘maior que’ (>). O gerador de página ao encontrar esta Tag-s vai substitui-la 
pelo código do componente referenciado.

            Além disso, algumas das configurações ou mesmo características dos componentes serão pedidas 
pelo sistema automaticamente.

 

4.3 Os arquivos de projeto do sistema

 

            A cada nova aplicação do Saci, é criado um projeto, que se compõem de três arquivos:

 

•        NomeDoArquivo.prj 

•        NomeDoArquivo.des 

•        NomeDoArquivo.tag 

 

O arquivo com extensão prj é usado como arquivo mestre do projeto, lá estão o nome do projeto, 
os caminhos e o nome dos demais arquivos referenciados ao projeto.

Já o arquivo com a extensão des é o arquivo de descrição, nele estão as configurações dos 
componentes usados.



No arquivo de extensão tag fica a lista das tag-s criadas no projeto.

O projeto pode ser criado, aberto, fechado, modificado ou mesmo destruído a qualquer momento, 
pois o sistema tem total funcionalidade na administração de seu conteúdo.

            Todos esses arquivos, mesmo sendo essenciais para o funcionamento do projeto como um todo, 
são transparentes ao usuário, isto é o usuário o localiza, mais seu conteúdo propriamente dito, não é 
visualizado. 

 

4.4 Gerador de Conteúdo

 

            Pode-se dizer que o gerador de conteúdo é a parte mais importante do sistema, pois é ele quem 
constrói a página final HTML ou ASP interpretada pelo SACI. Ele funciona da seguinte forma:

Um componente é escolhido, para cada componente uma janela de configurações é aberta, entre as 
configurações um é igual para todos, o TagName. Esta configuração, ou melhor, esta propriedade é que 
indica qual o nome da Tag-s que vai referenciar este componente. O usuário vai abrir a página HTML ou 
ASP onde serão inseridos os componentes, neste local o usuário irá escrever uma Tag-s e dentro colocar o 
TagNome como foi explicado na sessão 4.2. Este passo pode ser feito em um editor de HTML para uma 
melhor visualização do código.

            Depois que a Tag-s estiver pronta é só clicar no botão “Gerador de Conteúdo” e fazer as 
configurações necessárias.

            O sistema vai linha por linha do documento inicial procurando as Tag-s, ao encontrar vai 
identificar o TagName, ao identificá-lo vai achar o componente associado, criar o código de saída e este 
será colocado no lugar da Tag-s inicial. O nome e extensão da página gerada serão configurados no 
gerenciador de Conteúdo. 

 

4.5 Acesso ao banco de dados

 

A conexão com o banco de dados é feita via ASP, qualquer script ASP que precisa conectar em 
um database, deve primeiramente abri-lo no servidor. O modo adotado no Saci é usando uma conexão 
via DSN como a mostrada na figura 4.1.

Uma conexão via DSN requer que o Administrador do banco ou da rede configure um DSN no 
servidor Internet/Intranet usando o Painel de Controle (ODBC 32 bits).

Conexões via DSN geralmente requerem um nome de DSN, um usuário e uma senha, isto 
significa que após o termino da configuração do System DSN mostrada na
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Figura 4.1 – System DSN do ODBC 32 bits

 

Figura 4.1 e da configuração de usuário e senha no ODBC 32 bits mostrada na figura 4.2 basta preencher 
os campos do componente DataBase do Saci para se ter uma conexão com o banco de dados. Como na 
figura 4.3. onde é visualizada a configuração para acesso ao banco de dados da ADEM LOJA VIRTUAL, 
citada no capítulo 3 (três).

 

Figura 4.2 – Configuração de usuário e senha do banco de dados.
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    Figura 4.3 – Componente DataBase

 

As configurações do componente DataBase serão usadas por todos o componentes que usarem 

acesso ao banco de dados, pois o comando de conexão será o mesmo para todos os demais componentes. 

O Saci só aceita que um componente DataBase seja usado por projeto.

            O componente Table é um desses componentes que sempre buscam informações no componente 

DataBase, o Table só fará referência para tabelas do DataBase e se este estiver configurado corretamente.

 

4.6. Exemplo do uso de um componente

 

            Para exemplificar o uso de componente, será criada uma página com contador de acesso, isto é um 

número que é gerado dinamicamente e que tem como objetivo mostrar quantas pessoas acessaram o site.

            O para se criar um novo projeto basta ir a projeto/novo e depois salvando este.
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            Com o projeto criado e salvo pode-se agora adicionar o contador, é só clicar no botão contador da 
barra de ferramentas. O formulário para configuração irá aparecer como na figura 4.4.

            Figura 4.4. Formulário do contador.

            Onde o campo Nome identifica nome ou apelido do componente, TagName é no nome usado para 

identificar a posição de anexação do código, Tabela é a tabela onde esta o campo do contador e Campo é 

o campo do cantador propriamente dito. Para o exemplo do contador foi criado um banco de dados com 

uma tabela chamada BDContador, foi configurado no DSN como DSNTeste com usuário = teste e senha 

= 1.

A configuração para o componente contador ficar assim:

Nome = Contador1

TagNome = MeuContador

Tabela = BDContador

Campo = Contador_ID

O campo do contador na tabela deve ser de auto incremento, pois assim o banco controla seu 

acesso.  Isto resolve problemas ocasionados por multiusuários, isto é, se o contador for incrementado pela 

aplicação, se dois usuários entrarem ao mesmo tempo no site não da tempo do sistema incrementar duas 

vezes o campo, logo os dois terão o mesmo número e um acesso deixou de ser computado. Agora se o 

número do contador server de ID para o usuário o banco terá uma chave primaria duplicada, o que é 

inaceitável, uma vez que gera mensagens de erro além é claro de poder travar o banco de dados.

            O ideal é configurar o componente DataBase no início da aplicação, mais como o gerador de 

conteúdo  até  agora  não  foi  solicitado,  ainda  da  tempo  de  configurá-lo  para  o  acesso.  Basta  ir  a 

BancoDeDados/DataBase e preencher os campos, DSN, Usuário e Senha como já foi explicado na secção 

4.5.

             A tabela do contador tem um campo do tipo  texto chamado  Estatos, onde será mostrado se o 

usuário esta dentro do site. Isso se faz necessário, pois se tem que inserir algum registro para que o 

contador dispare.
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            Agora basta abrir uma página HTML simples como a da figura 4.6.

Figura 4.6 – Página onde será inserido o contador

            

Para isso basta ir a Página/abrir e selecionar a página, seja ela HTML ou ASP. Após selecionar a 

página um editor com o seguinte código fonte será mostrado.

 

<html>

<head>

<title>Teste</title>

</head>

<body>

<p>Você é o visitante de número:</p>

<hr>

</body>

</html>

 

            Este é o código  HTML da página da figura 4.6.

            Tem-se que inserir o Tag-s no código HTML, na posição onde se deseja visualizar o contador da 
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seguinte forma.  

 

<html>

<head>

<title>Teste</title>

</head>

<body>

<p>Você é o visitante de número: <#MeuContador> </p>

<hr>

</body>

</html>

 

            Agora basta clicar no botão ‘Gerador de conteúdo’, configurar o nome e a extenção do arquivo de 
saída e clicar em ‘OK’. 

            A página Teste.asp será criada automaticamente e terá o seguinte código fonte.

 

<html>

<head>

<title>Teste</title>

</head>

<body>

<p>Você é o visitante de número:

<%

‘Query inserir incremento



  qInsInc = "INSERT INTO BDContador (Estatos) VALUES ("

  qInsInc = qInsInc & "’" & ‘ok’ & "’)"  

    ‘Query Select Contador

  qSelInc = "SELECT Max(Contador_id) AS ID FROM BDContador"

 set conntemp = server.createobject("adodb.connection")

 conntemp.open "DSNContador", "teste" , "1"

 set Inserir = conntemp.execute(qInsInc)

 set Selecionar = conntemp.execute(qSelInc)

 ID = Selecionar(“ID”)

Response.write(ID)

Conntemp.close

%>

</p><hr>

</body>

</html>

 

            A página Teste.asp agora tem um contador de acesso, o resultado do código mostrado esta 
enfatizado na figura 4.7.

            Tanto as Query, quanto as variáveis do código ASP gerado, são criadas em tempo de execução, o 
sistema também controla a abertura da conexão com o banco de dados a execução das querys e o 
fechamento da mesma. Além é claro da impressão do resultado.
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Figura 4.7 – Página teste.asp

 

4.7. Conclusão

 

            Com o uso do Saci toda a parte de acesso ao banco de dados, juntamente com uma parte boa de 
sua administração e mesmo impressão, foi feita com uma maior facilidade.

            As características, propriedades e técnicas empregadas no uso do componente Contador, são 
básicas para todos os outros componentes. Desta forma o tempo ganho para o desenvolvimento do 
contador ainda é pequeno perto do que se pode ganha com o uso dos demais componentes.

            Este componente assim como a comparação de um site feito “no braço” e um feito usando os 
componentes do Saci serão vistos no próximo capítulo.

 

 

5. Gerando Conteúdo

 

         O Saci foi criado com o objetivo de automatizar o trabalho do Webmaster na construção de um 

sistema de comércio eletrônico, então nada esclareceria melhor suas vantagens do que criar o mesmo 

conteúdo de um sistemas de comércio eletrônico já existente.  Neste capítulo serão gerados códigos,  

arquivos e script pelo Saci com o molde do sistema  do ADEM Loja Virtual mostrado no capítulo 3, para 

demonstrar os ganho em tempo e funcionalidade com seu uso.  
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5.1 Criando a página de index

 

            Como já foi explicado anteriormente, a página index.htm pode ser a página de entrada de um 

sistema de comércio eletrônico. Abaixo está o código fonte da index.htm na loja virtual ADEM.

 

<html>

<head><title>ADEM</title></head><body>

<p align="center"><strong><big>Bem vindos ao nosso site de comércio 

eletrônico</big></strong></p>

<p align="center"><a href="principal.asp">Entrar</a></p>

</body></html>

 

            A parte do código em negrito mostra, o conteúdo que não faz parte do código inicial de uma 

página HTML, isto é as alterações especificas do sistema.

            Para se criar a mesma página no Saci, basta ir à paleta componentes do formulário principal,  
clicar no botão INDEX. Neste momento o formulário para preenchimento das configurações do 
componente INDEX abrirá, basta agora preencher os campos corretamente como na figura 5.1.

            Qualquer detalhe que não possa ser escrito diretamente no campo Body do formulário do INDEX, 
pode ser corrigido, abrindo este no edito de página do saci.
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Figura 5.1. Formulário do componente Index
 

5.2 Criando Modelos

 

            A ADEM assim como a grande maioria das páginas da Internet são padronizadas, isto é todas as 

páginas tem algumas características que as associam uma a outra. No caso da ADEM todas as páginas 

têm um banner publicitário e um menu com os principais links do site.

            O Saci tem a opção de criar modelos, isto é cria-se uma página padrão e a salva como modelo, 
toda vez que precisar de uma página com aquelas características basta selecionar o modelo e criar nova 
página.

            As páginas de modelo têm extensão MDL, na realidade essas páginas são arquivos do tipo texto 
que são gravados conforme a necessidade, isto é não tem uma extensão obrigatória, podem ser HTML, 
ASP, etc.

            Para se criar um modelo basta ir à paleta Componentes do formulário principal e clicar no botão 
Modelo, o editor de HTML padrão irá aparecer, basta agora inserir o código padrão. A única diferença no 
uso do editor de página neste caso é que ele irá salvar o documento com a extensão MDL 
automaticamente.

            Para se criar páginas a partir do modelo, basta ir ao menu principal e clicar em Página/a partir do 
modelo. Uma caixa de diálogo abrirá para que seja selecionado o arquivo de modelo, basta agora 
selecionar o modelo e o formulário para criação de páginas a partir do modelo aparecerá como na figura 
5.2.
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Figura 5.2. Formulário para criação de páginas a partir de arquivos de modelo.

 

            Uma facilidade importante do uso de arquivos de modelo é que se pode criar mais de uma página 
de cada vez a partir de um modelo, basta para isso que no campo nome da página a ser gerada o nome de 
cada página a ser criada separada por ponto-e-vírgula. 

            No exemplo da figura 5.2 já foram criadas as páginas cds.asp, brinquedos.asp e eletro.asp, mais 
podem ser criadas de uma vez só todas as páginas do sistema de comércio eletrônico.

 

5.3 Criando a página principal.

 

            Para construir a página principal em primeiro lugar sabe se que ela assim como as outras segue o 
padrão de páginas estipulado pelo modelo do arquivo MeuModelo.mdl que é a do banner promocional e o 
menu de links, desta forma em primeiro lugar cria-se a partir do modelo a página principal.asp. A 
extensão poderia ser a de um arquivo HTML ,pois na hora de interpretar a página esta passaria 
automaticamente para a extensão ASP.

            O código básico da página já foi inserido, agora basta verificar os detalhes, o próximo é o 
contador de acesso. Como já foi demonstrado no capítulo anterior para se usar o componente Contador 
em primeiro lugar deve-se configurar o componente DataBase. Este inclusive deve ser o primeiro a ser 
configurado antes de usar qualquer componente de acesso à banco de dados. Para configurá-lo basta ir ao 
menu Banco de Dado/DataBase do formulário principal e preencher os dados do formulário de 
configuração do DataBase. Os dados do acesso a banco de dados serão armazenados no arquivo de 
descrição do projeto, assim como os dados de todos os componentes.
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            O próximo componente a ser configurado é o Contador, ele tem quatro campos, o nome, a 
TagName, a tabela e o campo de incremento da tabela. O contador pode ser feito usando arquivo em vez 
de banco de dados, porém alguns problemas podem aparecer neste caso, o principal é que o diretório ao 
se expor a escrita para o programa de CGI pode se expor também a escrita de programas externos. 

            Com estes dois componente já configurados, pode-se agora gerar o contador, para isso basta abrir 
a página principal no editor e colocar a Tag-s do DataBase e do Contador, sendo a do DataBase sempre 
em primeiro lugar de  preferência no  já no começo do arquivo já que a conexão com o banco deve ser 
primeiramente aberta. A preocupação com o fechamento da comunicação com o banco de dados não é 
necessária, uma vez que sempre que é usado um componente DataBase, o sistema se encarrega de 
automaticamente colocar um comando de DataBase.Close no final do arquivo.

            Agora basta salvar o documento e clicar no botão interpretar página do formulário principal. Para 
verificar o conteúdo gerado basta ir no menu página/abrir e selecionar o arquivo principal.asp.

            Não necessariamente o arquivo gerado tem que ter o mesmo nome do arquivo de entrada e 
extensão ASP, o nome e extensão de saída do arquivo quem configura é o próprio usuário clicando no 
botão Gerenciador de Conteúdo do formulário principal e mudando o nome do arquivo de saída mostrado 
na figura 5.4. O único problema neste caso é que as ASP para serem executados pelo servidor de Web 
devem estar com a extensão.asp. 

 

Figura 5.4. Gerenciador de Conteúdo.

 

Agora falta apenas à parte de Layout restante e o componente Busca para terminar a página 
principal.

O resto do Layout deve ser feito em um editor próprio de HTML já que o editor do Saci não tem 
como objetivo facilitar a manipulação desse tipo de código.

            O componente Buscar na realidade gera um formulário HTML com um input do tipo text para 
entrada da palavra chave para busca e um botão submit. 

Este componente funciona da seguinte forma, o campo action do formulário HTML tem o 
caminho do arquivo Buscar.dll/busca que recebe a palavra chave do campo de busca e retorna os produtos 
encontrados. Para esta versão do Saci as possíveis alterações na configuração do retorno da busca devem 
ser feitas diretamente no arquivo Buscar.dll.
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Para instalar o componente é necessário ir à paleta de componentes do formulário principal e clicar no 
botão Buscar, logo em seguida aparecerá o formulário para configuração dos dados do componente de 
Buscar. Para configurá-lo basta informar a TagName o caminho do diretório cgi-bin do sistema e o 
caminho para que o action do formulário HTML o encontre, como e mostrado na figura 5.3.

Figura 5.3. Formulário de configuração do componente Buscar.

 

            Após ser interpretada a Tag-s buscar será substituída pelo seguinte código:

 

<form method="POST" action="http://comercio/cgi-bin/Busca.dll/buscar">

<div align="center"><center><p>Buscar</p>

</center></div><div align="center"><center><p>

<input type="text" name="edBusca" size="20"></p>

</center></div><div align="center"><center><p>

<input type="submit" value="Buscar" name="B1"></p>

</center></div></form>

 

      Com esta fatia de código esta completa a página  principal.asp. 

 

5.4 Usando o componente Tabela
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      O componente Tabela talvez seja o mais importante dos componentes de banco de

dados, devido à dificuldade para se criar tabelas dinamicamente. O termo dificuldade neste caso se aplica 

a complexidade de se interagir HTML, ASP e SQL em tempo de execução.  Um exemplo desta interação 

foi usado na página cds.asp mostrada na figura 3.3, logo abaixo esta passo a passo o código para criação 

dinâmica da tabela desta página.

 

            Inicialmente a conexão com o banco de dados é aberta.          

 

set conntemp = server.createobject("adodb.connection")

conntemp.open "DSASP", "dba" , "sql"

 

            Agora se deve selecionar todos os itens da tabela de produtos que pertençam à categoria de cds. O 
código da categoria de cds é um, basta construir agora a query. 

 

QSelCds = "Select * from TProdutos where categoria =" & " 1 " 
& "order by produto_ID"
 

            Após query para selecionar todos os cds da tabela TProdutos está pronta, o próximo passo é 
executá-la. 

 

set Selecionar = conntemp.execute(QSelCds)

 

            Neste momento a variável Selecionar recebeu todo o conteúdo resultante da query QSelCds. 

            Cada linha da tabela será criada dinamicamente, isto é pode-se escrever a tag <table> configurar a 
parte estática dela.

 

<table border="1" width="54%" height="19">

 

            A variável Selecionar já está automaticamente setada no primeiro elemento da tabela de resposta, 



logo se pode dar início ao laço. Este laço servirá para retirar os dados da variável Selecionar e colocá-los 
nas linhas da tabela.

 

<%

  do while not Selecionar.eof

  vNome = Selecionar("Nome")

  vValor = Selecionar("Valor")

  vCD_ID = Selecionar("Produto_ID")

%>

 

Enquanto não for final de arquivo o laço vai continuar, o Nome o valor e o código do primeiro cd 
selecionado serão guardados nas variáveis vNome, vValor e vCD_ID, com estes dados já da para escrever 
a linha da tabela HTML referente a este CD.

 

<tr>

    <td width="73%" valign="top" height="13" bgcolor="#000080"><p align="left"><a

    href="descProduto.asp?Produto_ID=<%= vCD_ID%>"><font color="#FFFF00"><strong><%= 

vNome%></strong></font></a></td>

    <td width="27%" height="13" valign="middle"><p align="center"><small><strong><font

    color="#FF0000">R$<%= " " & vValor %>,00</font></strong></small></td>

  </tr>

            

            O código HTML será escrito, porém as variáveis serão substituídas pelo seu conteúdo. Com o 
código de mais uma linha pronta tem-se que passar para outra usando o comando movenext, e fechar o 
laço com o comando Loop. Após o laço ser quebrado a conexão com o banco de dados também pode ser 
fechada.

 

<%



  Selecionar.movenext

  loop 

  conntemp.close

%>

</table>

 

            Com a tag </table> esta fechada à tabela dinâmica.

            Usando o componente Tabela do Saci, a única preocupação do usuário ao fazer uma tabela 
dinâmica será a de colorir e configurar os hiperlinks, pois todo código acima pode ser refeito.

            Em primeiro lugar o que vai variar de uma tabela para outra será o fato de apresentarem ou não o 
nome das colunas e quais campos serão mostrados.

            Para se configurar o componente Tabela basta configurar a Nome, a Tabela a TagName, os 
campos a serem mostrados e dar nome as colunas se isso for necessário.

            Em um projeto do Saci podem ser usados ao contrário do componente DataBase e do Contador, 
por exemplo, quantos componentes Tabela forem necessários.

            O Editor de tabela também tem algumas facilidades como a facilidade para se criar um novo 
componente Tabela, abrir componentes já existentes e salvar possíveis alterações ou mesmo excluir 
componentes Tabela já existente. O Editor de tabela do Saci é mostrado na figura 5.5.
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Figura 5.5. Editor de Tabela.

 

            O editor será usado para criar a tabela da página cds.asp.

            Em primeiro lugar tem que colocar o editor em modo de exibição, para isto basta ir à paleta Banco 
de dados do formulário principal e clicar o componente Tabela. Neste momento o editor estará visível, o 
próximo passo é criar uma nova tabela clicando no botão Nova Tabela. O botão salvar tabela será neste 
momento habilitado.

            O nome da tabela onde estão os campos dos produtos é TProdutos e a TagName usada será neste 
exemplo chamada de TbCds.

            Agora chegou a hora de adicionar os campos da tabela a serem visualizados, no caso da página 
cds.asp os campos usados da Tprodutos foram, o nome, o valor e o produto_id, para adicionar o nome dos 
campos da tabela basta clicar no botão ADD e o formulário para configuração dos campos da tabela 
aparecerá, como na figura 5.6.

            Além do nome do campo os nomes da coluna e da última linha podem ser configurados. No caso 
deste exemplo o nome das colunas não é necessário, desta forma basta deixar o campo vazio. O campo da 
tabela este é sempre obrigatório, isto é nunca pode ficar vazio.

 

Figura 5.6. Formulário de configuração dos campos da tabela.

 

            Depois de já terem sido adicionado todos os campos da tabela que serão usados, basta configurar 
se será visualizado o nome das colunas e também a última linha. No caso desse exemplo serão setado em 
Não as duas alternativas.Basta agora salvar a tabela. A configuração final do editor de tabela para a 
TProdutos é mostrada na figura 5.7.
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 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Paint.Picture"
  ShapeID="_x0000_s1046" DrawAspect="Content" ObjectID="_1051775304">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->
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<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape
  id="_x0000_s1044" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;
  text-align:left;margin-left:138.15pt;margin-top:0;width:183pt;height:120pt;
  z-index:18' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1722000_arquivos/image038.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush"
  ShapeID="_x0000_s1044" DrawAspect="Content" ObjectID="_1051775303">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->



Figura 5.7. Editor de Tabela já configurado.

            Agora com a tabela já configurada basta abrir o editor com a página cds.asp que foi a partir do 

modelo MeuModelo e inserir a Tag- TbCds e mandar interpretar. 

            Agora basta colocar o código acima em um editor para colocar cores e usar os dados da última 
célula da tabela para configurar o hiperlink da primeira.

            O componente Tabela não faz milagres, mas com certeza vai adiantar bem a construção da tabela 
da pagina brinquedo.asp, Eletro.asp, minha_cesta.asp e compras.asp.

 

5.5 Criando script verificador de campo de formulário HTML

 

            A página precadastro.htm tem um formulário de cadastro para os clientes que estão pela primeira 
vez fazendo compras na página, neste formulário tem campo como o nome, endereço, e-mail etc. Que são 
obrigatórios. Como o HTML não tem a parte lógica de programação, a verificação do conteúdo dos 
campos do formulário é feita por um script feito em JavaScript.

            Para verificar se os campos do formulário estão vazios ao submete-lo a uma ação, o Saci dispõem 
do componente CampoVazio.

            Para usa-lo basta clicar no botão CampoVazio da paleta Scripts do formulário principal.

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1045"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:66.15pt;margin-top:0;width:319.5pt;height:114.75pt;z-index:19'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1722000_arquivos/image042.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush"
  ShapeID="_x0000_s1045" DrawAspect="Content" ObjectID="_1051775306">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



            O formulário de configuração desse componente dispõem apenas de dois campos, o nome do 
arquivo e o formulário, como mostrado na figura 5.8.

Figura 5.8. Componente CampoVazio.

 

            O componente vai capturar o nome de todos os campos input do tipo text do formulário HTML do 
arquivo especificado e usa-los para criar um script de verificação no final do arquivo. Se algum dos 
campos não for obrigatório basta retirar a parte do script referente a ele. O script abaixo é o resultado do 
uso do componente CampoVazio no arquivo precadastro.htm. 

 

<script>

function VerificaCampos(){

   var Aux = 0;

   if(FPreCadastro.edNome.value == "" && Aux == 0)          {

      alert("É obrigatorio o preenchimento de todos os campos");  

      Aux = 1; 

    } 

...

</script>

 

5.6. Conclusão

 

            Além de facilitar a criação dos arquivos do sistema de comércio eletrônico e automatizar o código 
comum entre as páginas usando modelos, o Saci através de seus componentes resolveu problemas 
complexos como criação de Tabelas dinâmicas e acesso à banco de dados usando uma interface fácil e 
interativa. 

            O código nem sempre era igual ao usado nas páginas da ADEM, mais o resultado é o mesmo, a 
diferença esta no estilo de programação adotado.

            

6. Conclusão

 

            Foram demonstradas as bases de conhecimento necessárias para se construir uma aplicação para 

Internet no capítulo “Programando para Internet” e também demonstrando as características básicas para 
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a  construção  de  um  sistema  específico  para  comércio  eletrônico  no  capítulo  “O  Site  de  Comércio 

Eletrônico”. Após a análise destes dois capítulos fica claro que a construção de um sistema para Internet 

pode ser mais trabalhoso do que parece.

            Com o uso de seus poderosos componentes, foram demonstradas as características funcionais do 

Saci citadas no capítulo “O Saci”, que contribuíram para automatizar a criação da maioria das páginas e 

do código para CGI e scripts do sistema de comércio eletrônico alternativo proposto no capítulo “Gerando 

Conteúdo”.

            Desta forma pode-se concluir que a grande explosão e modernização da Internet exigem que os 

desenvolvedores procurem soluções rápidas e eficientes para a criação de seus produtos, e que qualquer 

elemento que ajude a ganhar tempo será bem-vindo. Por esta visão fica claro que o Saci é uma ferramenta 

muito  útil  para  quem  deseja  programar  aplicações  para  Web,  pois  resolve  de  forma  fácil  algumas 

dificuldades da programação para Internet como a repetição de código em páginas de um mesmo projeto 

e a criação de código dinâmico, sem atrapalhar os padrões atuais de programação.
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