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RESUMO

Este é um Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências da Computação da Universidade

Federal de Santa Catarina e descreve um sistema de adaptação ao modelo do usuário em uma

Biblioteca Digital. Esse sistema é via Web e permite aos usuários um tratamento personalizado

no uso de uma determinada biblioteca. Eles são úteis quando há necessidade de disponibilizar

informação seletiva a usuários com diferentes níveis de conhecimentos. Pois com o grande

crescimento deste novo veículo de comunicação, a Internet, torna-se cada vez mais necessário

que os conteúdos sejam selecionados, reunidos e apresentados conforme a necessidade de cada

pessoa.

O trabalho descreve o estudo sobre os temas relacionados, tais como Biblioteca Digital,

Hipermídia Adaptativa, Banco de Dados e as ferramentas utilizadas na implementação do

sistema.

No desenvolvimento foram utilizados o Sistema de Gerência de Banco de Dados MySQL,

a linguagem de programação PHP (Hypertext Preprocessor) e a linguagem HTML (HyperText

Markup Language)  para  o desenvolvimento de páginas Web.
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ABSTRACT

This is a Work of Conclusion of Course of Computer Sciences of the Federal University

of Santa Catarina and describes a system of adaptation to the model of the user in a Digital

Library. This system is Web and allows to the users a treatment personalized in the use of one

determined library. They are useful when she has necessity of disponibilizar selective information

the users with different levels of knowledge. Therefore with the great growth of this new vehicle

of communication, the Internet, becomes each more necessary time that the contents are selected,

congregated and presented as the necessity of each person.

The work describes the study on the related subjects, such as Digital Library, Adaptive

Hypermedia, Data base and the tools used in the implementation of the system.

 In the development they had been used the System of Management of Data base MySQL,

the programming language PHP (Hypertext Preprocessor) and the language HTML (HyperText

Markup Language) for development of pages Web.
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1 INTRODUÇÃO

1.1  APRESENTAÇÃO

Atualmente há um acesso mais intenso à informações, e isto se dá de uma maneira muito

rápida comparada com épocas anteriores. O mundo está interligado e isto se deve principalmente

à tecnologia da informação. A Internet está cada vez mais, sendo utilizada como um meio de

divulgação, entretenimento, comércio, pesquisa, estudo, enfim, como um grande meio de

comunicação.

Pela Internet tem-se acesso à vários tipos de pesquisas, entre elas pode-se destacar as

pesquisas feitas em bibliotecas, que são chamadas de Bibliotecas Digitais. O objetivo principal de

uma  Biblioteca  Digital é disponibilizar ao usuário diversos serviços prestados em bibliotecas

convencionais utilizando a web como interface. Outros serviços adicionais podem ser agregados

ao sistema devido à tecnologias oferecidas pela web. Entre os serviços disponíveis que vão

surgindo com o desenvolvimento de novas tecnologias, apresenta-se a Hipermídia Adaptativa

(HA), onde o usuário possui um formulário para que possa se identificar de forma personalizada

no sistema. Após o seu cadastramento contendo suas informações pessoais na Biblioteca Digital,

é possível construir um modelo individual de apresentação de acordo com o perfil do usuário.

Este perfil tem por finalidade adaptar o sistema a fim de satisfazer as necessidades, e preferências

do usuário individualmente.

No capítulo 1 são descritos os objetivos, as justificativas e a motivação para a realização

deste trabalho.

No capítulo 2 são apresentadas as ferramentas utilizadas para realizar a implementação do

sistema, assim como o banco de dados MySql, a linguagem PHP e o HTML.
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No capítulo 3, são mencionadas algumas das características de biblioteca digital, como

conceitos, metadados, agentes e os benefícios de uma biblioteca digital para a sociedade.

No capítulo 4 são conceituados aspectos de Hipermídia Adaptativa (HA), falando de seus

critérios básicos,  áreas de aplicação, modelos e espaços de adaptação. HA é o principal tópico

deste trabalho, por isto será dada uma atenção especial a este assunto.

No capítulo 5 são dados alguns breves conceitos sobre banco de dados relacional, sobre

suas chaves e também sobre a linguagem SQL. Bem como, falando sobre sua importância em

Sistemas de Bibliotecas Digitas.

No capítulo 6 são apresentados os requisitos do sistema desenvolvido, a modelagem do

banco de dados e o funcionamento do sistema, enfim, uma abordagem de como o sistema foi

desenvolvido.

Por fim, são apresentadas as conclusões deste estudo que se efetivaram ao longo do

período em que a aplicação foi desenvolvida.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo principal deste trabalho é realizar um estudo sobre Hipermídia Adaptativa

(HA), área da ciência da computação que estuda o desenvolvimento de sistemas capazes de

adaptar hipermídia, em geral, às necessidades de seus usuários. Esta  tecnologia, vem se

desenvolvendo e despertando grande interesse na comunidade de informações ao longo dos

últimos anos. O estudo será aplicado em uma biblioteca digital, que com o crescimento

significativo do uso da Internet, apresenta uma necessidade de novas tecnologias como HA.
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1.2.2 Objetivo específico

O estudo teórico envolve os seguintes objetivos:

?  Realizar uma pesquisa sobre Biblioteca Digital, considerada uma evolução da

biblioteca convencional;

?  Realizar uma pesquisa sobre Sistemas de Hipermídia Adaptativa, a fim de promover

uma modelagem de conteúdos hipermídia a ser apresentada de acordo com o perfil do

usuário;

?  Estudar os conceitos de banco de dados, assim como o Sistema de Gerenciamento de

Banco de Dados MySql;

?  Estudar uma linguagem em forma de script, a linguagem de programação PHP

(Hypertext Preprocessor).

?  Aperfeiçoar conhecimentos sobre a linguagem HTML.

1.3 MOTIVAÇAO E JUSTIFICATIVAS

A maior motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi o crescente uso da Internet

exigindo assim um atendimento diferencial aos seus usuários. Com o aparecimento desta nova

tecnologia, Hipermídia Adaptativa, que está sendo considerada uma chave  para a presente

década, poderão ser mostrados conteúdos mais atualizados, objetivos, e interfaces com as

características específicas de cada usuário.
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2  FERRAMENTAS UTILIZADAS

2.1  BANCO DE DADOS MYSQL

Banco de Dados é um conjunto de Tabelas, é uma aplicação (ou programa) que contém as

regras, o algoritmo e a lógica de funcionamento. Viver sem sistemas de bancos de dados hoje em

dia, é praticamente impossível. A todo momento estamos usando um banco de dados, mesmo nas

tarefas mais simples.

Para controle dos dados obtidos na modelagem da Biblioteca Digital em questão

utilizaremos o Banco de Dados MySQL. O MySQL é um banco de dados escrito em linguagem

C, desenvolvido na Finlândia e na Suécia. MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de

dados relacional, de código-fonte aberto, que trabalha com a linguagem SQL, é do tipo cliente-

servidor e é largamente utilizado em aplicações Internet. Banco de dados relacional é um banco

que é composto de tabelas que se relacionam entre si. Esses relacionamentos são baseados em um

valor-chave, e este é único em cada tabela. O SQL(Structured Query Language) é uma linguagem

de programação que é utilizada para realizar tarefas dentro de um banco. O banco cliente-servidor

tem função de aguardar e servir as requisições de leitura e escritas vindas dos clientes.

Algumas vantagens do MySQL:

?  Robusto para qualquer número de usuários;

?  Baixo custo de aquisição;

?  Aceita comandos SQL;

?  É cliente-servidor;

?  Administração relativamente simples.
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2.2  LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PHP

Outra tecnologia empregada no projeto é a linguagem de programação PHP. O PHP

oferece uma solução simples e universal para páginas Web dinâmicas e de fácil programação. A

interface intuitiva permite comandos PHP diretamente na página HTML. A sintaxe do PHP é

similar ao do C e Perl, tornando-o de simples domínio mesmo para aqueles com conhecimento

básico de programação. O PHP é substancialmente mais simples de se manter e atualizar em

comparação com outras linguagens. Devido à sua ampla distribuição, o PHP tem um bom

suporte. O PHP oferece possibilidade de conexão para os bancos de dados mais populares

incluindo a Oracle, a Sybase, a MySQL, a ODBC e outros. Esta linguagem também oferece

integração a várias fontes de leitura externas, permitindo aos profissionais de desenvolvimento

fazer de tudo, desde a produção de documentos PDF até a análise sintática XML.

O PHP é uma linguagem de script, e  pode fazer qualquer coisa que outro programa CGI

faz, como: coletar dados de formulários, gerar páginas com conteúdo dinâmico ou enviar e

receber cookies.

Ele pode ser utilizado na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Linux, Microsoft

Windows, Mac OS X, RISC OS, entre outros. Também é suportado pela maioria dos servidores

web atuais, incluindo Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, etc.

Pode ser configurado como módulo para a maioria dos servidores, e para os outros como um CGI

comum.

O PHP você não está limitado a gerar somente HTML. As habilidades do PHP incluem

geração de imagens, e outros tipo de arquivos criados dinamicamente.
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2.3 LINGUAGEM HTML

HTML é uma linguagem de marcação que define o formato de um texto que será

transformado em um site da Internet. A linguagem HTML (Hyper-Text Markup Language) é uma

das mais flexíveis, de fácil entendimento e mais comum na Rede Mundial. É uma novidade

conceitual, pois ela é muito mais do que uma linguagem de comunicação digital e do que uma

linguagem tradicional de programação. Esta linguagem utiliza os protocolos mais recentes da

Internet, o HTTP (Hyper-Text Transport Protocol). Através do HTML e do HTTP surge o WWW

(World Wide Web), sistema mundial de armazenamento e transporte de informação disponível a

qualquer pessoa, sendo possível a qualquer um comunicar-se com praticamente todo o planeta.
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3  BIBLIOTECA DIGITAL

3.1 CONCEITOS

Vivemos numa era onde a abundância de informações e a diversidade crescente das

mídias não cessam de nos fascinar. Grandes volumes de informações multimídia estão atualmente

disponíveis a usuários de computadores em torno do planeta e novas bases para seu fornecimento

continuam a serem criadas e constantemente atualizadas [Bax, 97].

Esta vasta coleção de dados interligados por redes de computadores necessita de muito

esforço por parte de seus usuários, pois estes ainda enfrentam sérios obstáculos para encontrar e

filtrar unidades de dados de interesse. E também para inseri-las em espaços de informação

relevantes, personalizados e atualizados. Há uma necessidade de prover os usuários de meios

adequados para tratar o volume, a dinâmica e a complexidade deste gigantesco universo. As

Bibliotecas Digitais têm sido para vários pesquisadores, uma das saídas viáveis para a

organização deste espaço de informação disponível atualmente pelas redes de computadores.

Uma biblioteca convencional é uma das formas mais conhecidas e antigas para armazenar

informações de maneira organizada, e a informação é guardada em mídia impressa. A biblioteca

digital é uma biblioteca convencional, porém, sua forma de definição, aquisição e organização

envolvem informação digital, e é feita por redes de computadores.

Primeiro, Biblioteca Tradicional,  espaço físico bem delimitado, com seus serviços e

produtos de forma mecânica. Segundo, a biblioteca utiliza a tecnologia dos computadores, e estes

são os primeiros passos rumo a biblioteca na Internet. Terceiro, a biblioteca é disponibilizada na

grande rede, pensada como uma nova estratégia para o resgate de informações, onde o texto

completo está disponível on-line. Com a Internet a biblioteca ganha nova dimensão, deixa de ser
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somente o espaço físico e ganha um novo espaço, o ciberespaço, surgindo assim a Biblioteca

Digital.

A “Biblioteca Digital” é também conhecida como “Biblioteca Virtual”, “Biblioteca sem

Paredes” e “Biblioteca Cibernética”. E muitas são as definições de bibliotecas digitais, e pode-se

citar algumas delas:

?“Uma biblioteca que mantêm toda, ou uma parte substancial de sua coleção numa forma

processável pelo computador como uma alternativa, suplemento ou complemento à forma

impressa tradicional e material em microfilme, que,  atualmente, domina os acervos

bibliográficos” [W. Saffady, 1995].

?“Uma coleção organizada de dados multimídia com métodos de gerenciamento da

informação, que representa os dados como informação útil e conhecimento para o povo

numa variedade de contextos sociais e organizacionais” [S. M. Griffin, NSF].

?“Coleção organizada de dados multimídia em rede” [J. Mosata, Indiana Univ.].

?"Uma biblioteca digital é a reunião de um ferramental de computação, estoque e

comunicação digitais juntamente com o conteúdo e o software necessário para se

reproduzir, emular, e estender os serviços oferecidos por bibliotecas convencionais

baseadas em papel e outros meios de coleção, catalogação, e disseminação da informação.

Uma biblioteca digital completa deve ser capaz de oferecer todos os serviços essenciais de

uma biblioteca tradicional, assim como explorar as bem conhecidas vantagens do estoque,

pesquisa e comunicação digitais." Tradução do autor (Gladney, 1994).

Dentro de uma visão mais ampla, bibliotecas digitais podem ser concebidas como uma

coleção de serviços e recursos, usualmente distribuídos, e que atuam sobre informações digitais.
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No complexo cenário apresentado pelas diversas tecnologias de informação atuais, o campo

emergente das bibliotecas digitais promete a construção de "repositórios de dados" organizados,

que irão auxiliar o usuário em suas diversas atividades de ordem informativa. Além dos serviços

análogos aqueles das bibliotecas tradicionais como: empréstimo, circulação, referência, etc.. As

bibliotecas digitais oferecem uma variedade de outros serviços, a maioria deles ainda não

explorados, que permitirão aos usuários tirar melhor proveito dos dados representados,

organizados e disponibilizados em mídia eletrônica.

As bibliotecas digitais são entidades capazes de vencer as limitações naturais, espaço-

temporais, impostas a objetos físicos (livros, estantes, salas, prédios),  permitindo novas práticas

de trabalho e oportunidades [Csdl, 1995]. Trabalhos escolares remotos e colaborativos,

personalização do acesso aos recursos de bibliotecas, mapas conceituais, são apenas alguns dos

benefícios potenciais das bibliotecas digitais. Segundo [Birmingham, 94], as bibliotecas digitais

têm o potencial para:

1. prover informação a qualquer hora e a partir de qualquer lugar;

2. prover acesso a coleções de informações multimídia, construídas a partir de texto, imagem,

gráficos, áudio, vídeo;

3. dar suporte de forma mais amigável ao usuário, através da personalização do acesso à

informação e proteção contra o excesso de informação;

4. ser o centro das tecnologias que melhorarão radicalmente as atividades intelectuais

colaborativas -pesquisa, aprendizado, concepção, etc. reduzindo as barreiras de distância

geográficas e de tempo entre as pessoas.

3.2 INTERNET E BIBLITECA DIGITAL
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Hoje, cada vez mais pessoas têm o privilégio de procurar informações em buscadores na

Internet, pois os consideram mais rápidos e convenientes. Alguns já utilizam agentes digitais

personalizados que percorrem as redes à procura de informações relevantes.

A maioria dos sistemas de bibliotecas digitais atualmente usam protocolos Internet, tais

como o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para dar acesso efetivo a informação. Com a

Internet hoje tem-se acesso a bibliotecas tradicionais, museus, universidades, agências de

governo e indivíduos ao redor do mundo, sem restrições de espaço e tempo. Porém, ainda há

muito a ser feito. Os buscadores atuais são baseados em algoritmos inventados há mais de duas

décadas. Nenhum deles é capaz de encontrar áudio ou imagens pela descrição de seu conteúdo.

Os problemas na busca da informação relevante na Web ainda são difíceis para a maioria das

pessoas.

As bibliotecas convencionais que conhecemos sempre desenvolveram e usaram técnicas

diversas para organizar livros, periódicos e filmes, a fim de facilitar a busca de informações. A

organização é possível graças a atributos específicos que descrevem os itens do acervo. Estas

técnicas podem ser utilizadas na Internet, e o seu uso possibilita a criação de bibliotecas digitais.

A Web pode ser vista como uma biblioteca digital rudimentar em seu primeiro estágio.

A linguagem da Web, a HTML, foi desenvolvida para apresentar informações através de

um Navegador, não sendo compreendida por programas como buscadores e outros agentes

digitais. Isso faz com que estes programas enfrentem problemas para gerar seus índices, trazendo

respostas sem sentido ao usuário. A Web evoluiu e HTML já aparece como uma linguagem

limitada para relação a organização das informações. É necessário algo mais flexível que

possibilite a representação de metadados, assim como nas bibliotecas tradicionais.
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3.3  METADADOS

A quantidade e o tamanho dos objetos a serem armazenados em uma biblioteca digital são

enormes. Seu objetivo é fornecer o maior quantidade possível de informação correta, ao maior

número de usuários, independente de sua localização. Outro aspecto chave é o uso de metadados

ou metainformação, isto é, dados sobre os dados. Ou melhor, metadado é a informação sobre o

dado que permite o acesso e gerenciamento deste dado de maneira eficiente e inteligente. Em

bibliotecas digitais, metadados é informação armazenada em catálogos eletrônicos que modelam

documentos e consultas de usuários com o objetivo de suportar o acesso eficiente do usuário aos

documentos. Assim, vários são os trabalhos que usam metadados para obter funcionalidades de

recuperação para as mais diferentes mídias.

A palavra metadados foi criada por Jack Myres, em 1969, para denominar os dados de

registros convencionais. Metadados é um grande acervo de dados que podem, ou não, estar

disponíveis em redes eletrônicas de computadores, tais como dados bancários, de bibliotecas

tradicionais ou dados não convencionais como bibliotecas digitais, documentos multimídia etc.

Muito se tem pesquisado sobre metadados e, como conseqüência, vários padrões de

metadados têm surgido sem diferentes domínios. Podemos classificar os metadados em diferentes

níveis de abstração. Por exemplo, no nível mais abstrato, pode-se manter metadados sobre as

diversas coleções que compõem a biblioteca digital, aliado a um mapeamento dos diversos

modelos de metadados utilizados. Tem-se a necessidade mecanismos de tradução de conceitos

entre os padrões. Esta tradução de conceitos pode ser realizada por ontologias que descrevem os

padrões de metadados e os vários relacionamentos entre eles, tais como sinônimos, antônimos,

etc.
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3.4  AGENTES DE INTERFACE PARA BIBLIOTECA DIGITAL

Agentes de interface (ou Agentes de usuários - "User agents") representam uma visão

mais específica de agenciamento que tem gerado idéias e discussões altamente estimulantes no

campo da interação homem/computador [Strong, 94; Riecken, 95]. Segundo [Baecker, 95],

agentes de interface são considerados uma das principais frentes de pesquisa da área que estuda a

interação homem/computador.

Em geral, interfaces que permitam aos usuários interagirem com o computador em relação

a delegação de tarefas e gerência de processos semi-automáticos são referidas como sendo

agentes de interface.

As interfaces de sistemas são uma facilidade para a manipulação direta de objetos. Porém,

o aumento da complexidade e do volume de dados destes sistemas, tornou insuficiente a esta

manipulação, ou seja, comandos básicos oferecidos pelo próprio usuário para a realização de

determinada tarefa não são suficientes.

Tem-se esperança que a tecnologia de agentes promova uma melhor utilização dos

recursos computacionais existentes. Em ambientes de manipulação direta, eles esperam

passivamente pela indicação da próxima tarefa a ser realizada. Agentes autônomos podem tomar

a iniciativa de realizar tarefas baseando-se na necessidade de seus usuários, sempre que o

computador estiver inativo ou sob um determinado limite de utilização. Segundo [Sanches, 95],

os agentes têm o potencial para transformar o computador em especialista nas necessidades de

usuários, ao invés dos usuários tornarem-se especialistas nas funcionalidades e interfaces do

computador.

No caso de bibliotecas digitais, que mantém milhões de objetos multimídia, assim como

diferentes visões e associações entre eles, os serviços de recuperação, filtragem e atualização de
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itens de interesse tornou-se mais importante do que a capacidade de manipulação de objetos

individuais. Faz-se então necessário que assistentes de software automatizados sejam capazes de

prestar estes serviços para o usuário.

Aqueles agentes que são atentos aos hábitos de seus usuários, os auxiliarão na construção

de espaços de mais personalizados, diminuindo a complexidade do universo ao seu redor.

3.5  BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE

As bibliotecas digitais prometem inúmeros e valiosos benefícios para a sociedade. O mais

óbvio é o fim das restrições de espaço e tempo ao acesso à informação, além de contribuir para

redução das desigualdades sociais e regionais. Quando o potencial das bibliotecas digitais estiver

realizado, pela primeira vez na história poderemos ter acesso, de imediato, a qualquer

conhecimento humano a partir de qualquer lugar. As novas bibliotecas digitais terão

funcionalidades inexistentes nas bibliotecas tradicionais e, com isso, ampliarão o conceito de

biblioteca. Elas acelerarão o desenvolvimento da ciência e tecnologia e aumentarão a qualidade

de vida dos cidadãos. Muito mais veloz, a Internet de banda larga permitirá novos serviços e

formas de conteúdo digital, como áudio e vídeo. Com o avanço das redes móveis, esta

informação estará acessível de locais não conectados por fios. A diferença reside

fundamentalmente na nova atitude assumida pelas bibliotecas que passam a disponibilizar

informação de alta qualidade e acessível.

As Bibliotecas Digitais devem suportar as principais funcionalidades exibidas por

bibliotecas convencionais. E estas funcionalidades podem ser classificadas dentro de quatro áreas

principais: coleta; organização e representação; acesso recuperação; e análise, síntese e

disseminação da informação[GBA, 94]. A utilização da tecnologia de Bibliotecas Digitais traz
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grandes vantagens sobre a abordagem de bibliotecas convencionais que oferecem informação

baseada em mídia impressa. Dentre as vantagens podemos citar: independência de localização;

acesso a informações antes inacessíveis, de difícil acesso; informações disponíveis que não são

úteis fora de um ambiente digital; velocidade de acesso; possibilidades de anotação mais

eficientes e sem transtornos para usuários; novas possibilidades de busca; solução do problema de

limitação ao número de cópias.

Uma característica básica dos dados armazenados nestas bibliotecas digitais é sua

interconexão, gerando a noção de "documentos hipermídia". Ligações inter e intra documentos

têm que ser criadas entre localizações de armazenamento possivelmente distantes e mantidas

durante grandes períodos de tempo [BAN, 94].

Muitas das vantagens de bibliotecas digitais citadas anteriormente são um resultado

imediato da tecnologia hipermídia. Hipermídia é a ciência dos relacionamentos [BI95]. Seus

conceitos tratam de meios de estruturar uma base de informação, oferecendo ao usuário acesso

direto ao conteúdo e interconexões dentro de um domínio de informação. Funcionalidades

hipermídia tais como navegação, anotação e visão geral da informação são essenciais no contexto

de Bibliotecas Digitais.
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4.  HIPERMÍDIA ADAPTATIVA

A crescente necessidade pela personalização da informação nos conteúdos da Web,

provocaram o surgimento de uma nova área da Ciência da Computação denominada Hipermídia

Adaptativa (HA). Que estuda o desenvolvimento de sistemas capazes de prover a adaptação de

conteúdos hipermídia ao perfil de seus usuários. Considerando os números cada vez maiores de

usuários na rede em busca de informações e seus diferentes níveis de conhecimento, nota-se a

necessidade de um sistema de adaptação cada vez mais personalizado para que as necessidades

dos usuários sejam atendidas de forma mais eficiente.

Os sistemas de HA têm se tornados muito populares nos últimos anos, sendo utilizados

como ferramenta para direcionar a informação de forma personalizada e atualizada a fim de

suprir as necessidades do usuário. Baseando-se assim, na construção de um modelo de usuário ao

qual o sistema deve ser capaz de adaptar-se constantemente levando em conta os objetivos,

conhecimentos e preferências do mesmo.

A Internet consiste de um imenso número de nodos conectados através de hiperlinks, e

este modelo (HA) funciona como referência para o sistema, que busca adaptar o hiperespaço, por

vezes saturado, às expectativas particulares de seus usuários. Com esta tecnologia os usuários

acessam interfaces cujos recursos serão dinamicamente selecionados e apresentados conforme

seus objetivos e desejos.

Os sistemas de HA necessitam de características de cada usuário, e estas podem ser

capturadas de várias fontes, desde dados cadastrais até a navegação observada do usuário. Os

sistemas de HA tentam antecipar as necessidades de seus usuários fornecendo-lhes informação

atualizada de maneira subjetivamente interessante, no tamanho e profundidade adequados.
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Utilizando para isso, a construção de um modelo do usuário a partir de características

fundamentais nestes sistemas tais como: conhecimento (considerada a característica mais

importante na construção do modelo), que diz respeito ao conhecimento que o usuário possui

acerca do assunto representado no hiperespaço; objetivos, que estão mais relacionados com o

trabalho ou atividade do usuário com hipermídia do que com ele próprio como indivíduo e

história e experiência do usuário, fatores semelhantes ao conhecimento, porém diferem

funcionalmente, pois são a história do usuário e sua experiência anterior no hiperespaço

considerado. Tais características serão informadas ao sistema de HA, o qual será constantemente

ajustado ao perfil traçado no modelo, procurando atender as expectativas, necessidades

preferências e desejos deste usuário de uma forma dinâmica e atualizada, o que aumenta

consideravelmente a funcionalidade da hipermídia.

4.1 CRITÉRIOS BÁSICOS DE UM SISTEMA DE HA

Um sistema de HA deve então satisfazer a três critérios básicos:

?  ser um sistema hipertexto ou hipermídia

?  possuir um modelo de usuário

?  ser capaz de adaptar a hipermídia do sistema usando tal modelo

4.2 ÁREAS DE APLICAÇÃO
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Os sistemas de HA tem sido utilizados em diversas áreas de aplicação como: Hipermídia

Educacional, Sistemas de Informação On-line, Sistemas de Ajuda On-line, Sistemas Hipermídia

de Recuperação de Informações, Sistemas de Hipermídia Institucional e Sistemas para

Gerenciamento de Visão Personalizada.

o  Hipermídia Educacional: a maioria dos sistemas são educacionais o que torna esta a

principal área de pesquisa para HA. Técnicas de HA são muito úteis para resolver

problemas associados a hipermídia educacional. O conhecimento dos diferentes

usuários pode variar muito, tanto quanto sua evolução intelectual. E certos alunos

necessitam de ajuda para encontrar o seu caminho dentro do hiperespaço, mesmo

quando estes são relativamente pequenos.

o  Sistemas de Informação On-Line: tem como objetivo oferecer referência ao acesso

a informação para usuários com diferentes níveis de conhecimento. O tamanho do

hiperespaço pode variar muito de acordo com o assunto. E quando o objetivo não

pode ser diretamente mapeado para a estrutura do hiperespaço ou quando este

hiperespaço é muito grande os usuários necessitam de ajuda na navegação.

Usuários com diferentes conhecimentos necessitam de informação diferenciada e

diferentes níveis de detalhe, e também tem diferentes objetivos quando acessam

um sistema de informação.

o  Sistemas de Ajuda On-Line: atuam em tempo de execução de aplicativos e

caracterizam-se por estarem embutidos no sistema pelo qual prestam auxílio.

o  Sistemas de Recuperação de Informação: fornece a possibilidade de navegar pelo

hiperespaço dos documentos usando links de similaridade de documentos. A

navegação pode   ajudar a encontrar documentos procurados quando se tem

dificuldades em realizar consulta formal. Os links não são fornecidos pelos
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projetistas, mas sim calculados pelo sistema, e esta é uma diferença dos sistemas

de informação on-line. Outra diferença é que os usuários são profissionais

diversos que usam o sistema com diferentes objetivos.

o  Sistemas de Informação Institucional: provêm toda informação on-line necessária

para apoiar o trabalho de alguma instituição, eles são o meio de trabalho no dia-a-

dia de muitos empregados nas instituições. A maioria dos usuários nunca necessita

acessar partes do hiperespaço fora de sua área de trabalho.

o   Sistema de Gerenciamento de Visões Personalizadas em Espaços de Informações:

muitos usuários necessitam um acesso a um ou mais subconjuntos para o seu

trabalho. E para a proteção da sobrecarga do hiperespaço, devem ser feitas visões

personalizadas direcionadas a seus objetivos. Na Web estas visões necessitam de

busca de novos itens alterados.

4.3 MODELO DO USUÁRIO

Para que o usuário em questão seja atendido de maneira apropriada, é necessário que o

seu perfil seja conhecido pelo sistema. Esse perfil deve ser obtido pelo sistema previamente

através de formas implícitas (dados obtidos por sua navegação por exemplo) ou de formas

explicitadas pelo próprio usuário. O preenchimento de um formulário com suas preferências

fornecendo dados pessoais seria um exemplo de forma explícita. Muitas características adquiridas

pelo sistema auxiliam na obtenção das informações desejadas pelo usuário e entre as mais

significativas podemos apontar o nível do conhecimento do usuário quanto ao assunto, aos seus



27

objetivos,  às preferências, ao histórico e à experiência.

Mas são cinco as principais identificadas pela literatura para o sistema adaptativo: objetivos,

conhecimento, experiência, experiência no hiperespaço e preferências.

o  Conhecimento: é a característica mais importante para a construção do modelo do

usuário, pois é usada como fonte do usuário. Como cada usuário possui

características, a nível de conhecimento, que se modificam ao logo do tempo, o

sistema deve ser capaz de reconhecer estas modificações para que seu modelo

esteja sempre atualizado.

o    Objetivos: esta característica está mais relacionada com o trabalho do que com o

próprio indivíduo, por isto, é também a característica mais sujeita a mudanças.

Inclusive numa mesma sessão pode ocorrer várias mudanças. O objetivo está

sempre relacionado em querer saber o que o usuário está deseja alcançar naquele

momento.

o   Preferências: é uma característica que não pode ser deduzida pelo sistema, pois

tem que ser unicamente informada pelo próprio usuário. O usuário possui

diferentes razões para preferir certas associações de links ao invés de outras. Com

isto, os sistemas de hipermídia adaptativa devem ser capazes de generalizar as

preferências do usuário e aplicá-las em novos contextos.

o   Histórico e Experiência: são características similares mas que diferem

funcionalmente. Por Histórico entende-se toda experiência, conveniente, do

usuário fora do ambiente de hipermídia. E a Experiência está relacionada com o

nível de dificuldade do usuário na navegação do hiperespaço considerado.
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Uma observação importante é que apesar do sistema adaptativo geralmente convergir para

uma orientação dirigida ao usuário, podem existir alguns problemas a considerar neste tipo de

modelagem automática. Isto não é totalmente confiável, e erros podem ocorrer tanto na dedução

do modelo do usuário, quanto na execução da função de adaptação. Limitações do sistema na

obtenção de componentes como história e preferências não podem ser deduzidos e sim fornecidos

pelo usuário. Se isto está bem definido, as técnicas de modelagem automáticas podem vir a ser

bastante eficiente.

Nos sistemas adaptativos bem modelados os componentes de adaptação observam o que o

usuário está fazendo, coleta os dados descrevendo as atividades do usuário, processa estes dados

para construir o modelo do usuário e então provê a adaptação. Infelizmente, tal situação ideal

raramente é encontrada em HA. Quase todos os sistemas necessitam fontes externas de

informação sobre o usuário. A principal fonte de informação para muitos sistemas é a informação

fornecida pelos próprios usuários.

4.4 ESPAÇO DE ADAPTAÇÃO

Em algum nível  de generalização o sistema hipermídia é constituído por um conjunto de

nodos ou hiperdocumentos conectados por links.  Cada nodo contém alguma informação local e

links para outros nodos relacionados. Os sistemas hipermídia podem também incluir um índice

ou um mapa de links para todos os nodos disponíveis. Nesta situação a adaptação pode ocorrer ao

nível do conteúdo dos nodos ou ao nível dos links, índices e mapas.  Estes dois níveis

representam duas classes diferentes de HA, caracterizando  primeiro a apresentação adaptativa  e
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o segundo a navegação adaptativa.

4.4.1 Apresentação Adaptativa

A apresentação adaptativa tem como objetivo adaptar uma página para um determinado

usuário de acordo com seus conhecimentos e objetivos. Ou seja, para diferentes modelos de

usuário obtêm-se diferentes textos para uma mesma página. Assim, para um usuário mais

experiente é possível fornecer informações mais profundas, e para um iniciante os textos são mais

explicativos. O conteúdo de um sistema hipermídia pode ser de texto, som, imagem, vídeo, etc. A

adaptação em textos corresponde à modificação que se dá em nível de recortes e atributos de

textos. E em multimídia ocorre uma seleção dos objetos a serem apresentados a partir de um certo

número de opções possíveis.

4.4.2 Navegação Adaptativa

A navegação adaptativa ajuda os usuários a se localizar dentro do hiperespaço  adaptando

a forma de apresentar os links, de acordo com o seu perfil.

A navegação adaptativa tem como objetivo auxiliar os usuários a encontrar seus caminhos

no hiperespaço adaptando a forma como serão apresentados links de acordo com os objetivos e

conhecimentos de um usuário individual. As técnicas para a apresentação de links podem ser

classificadas em cinco grupos:

1. Orientação direta - decide qual o melhor nodo a ser visitado a seguir, produzindo

modificações na página onde está sendo apresentado um conceito, com o intuito, por

exemplo, de chamar a atenção do usuário para o próximo assunto que ele deve ver de

acordo com seus objetivos ,experiência e preferências, após acabar o atual. Alguns

sistemas exibem novos botões próximos a determinado link.
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2. Classificação adaptativa - consiste em classificar todos os links partindo de um nodo

de em particular de acordo com a sua relevância, calculada sobre o usuário modelo.

3. Ocultação – é a técnica mais usada na navegação adaptativa e consiste em restringir o

espaço de navegação para nodos não relevantes. Um nodo pode ser considerado não

relevante por várias razões: por exemplo se não está relacionado com os objetivos do

usuário corrente, ou se o usuário ainda não está preparado para entender o material a ser

apresentado. De um ponto de vista superficial a ocultação parece ser a mais obvia e fácil

tecnologia a ser implementada. Ela protege os usuários da complexidade de um

hiperespaço irrestrito e reduz sua carga cognitiva.

4. Anotação adaptativa - a idéia desta tecnologia é aumentar a informação presente nos

links com alguma forma de comentário que pode dizer mais a respeito do estado corrente

dos nodos a que se conectam. Estas anotações podem ser oferecidas em forma textual ou

sob a forma de indicadores visuais, por exemplo, diferentes ícones, cores ou tamanho de

caracteres. O usos desta tecnologia mantém uma ordenação estável dos links e em geral é

mais poderosa do que a ocultação, na medida que esta oferece apenas dois estados

possíveis para os links (relevante/visível e não relevante/oculto), enquanto que a anotação

adaptativa pode estabelecer diversos níveis de relevância. Além disso a anotação pode

simular a ocultação simplesmente obscurecendo os itens considerados não-relevantes. O

obscurecimento pode reduzir em alguma extensão a sobrecarga cognitiva mas estes se

manteriam ainda visíveis.

5. Adaptação de mapas e índice - compreende várias formas de adaptação de mapas

global e local de hipermídia apresentados ao usuário. Tais tecnologias como orientação

direta, ocultação e anotação podem ser também usadas na adaptação de mapas hipermídia,

mas todas estas tecnologias não mudam a forma ou estrutura dos mapas. A pesquisa
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realizada na área de interação homem-máquina oferece diversas técnicas para adaptar a

estrutura e a forma de vários tipos de redes, incluindo mapas hipermídia. Entretanto a

maioria destas técnicas ainda não foram aplicadas em sistemas de HA.

A orientação direta, classificação, ocultação e adaptação de mapas são as técnicas

primárias empregadas na navegação adaptativa. Elas não são mutuamente exclusivas ou

contraditórias, de modo que é perfeitamente possível o seu emprego combinado.

Para que o usuário possa se sentir no controle, o trabalho interno do sistema deve ser

transparente ao usuário, ou as ações do sistema devem ser previsíveis pelo usuário. Além disso,

alguns autores afirmam que é importante que um sistema adaptativo esteja integrado com uma

interface altamente interativa. A utilização desse tipo de interface é importante, pois, para que a

modelagem do usuário possa ser eficiente, ela deve ter sido baseada na interação do usuário com

o sistema, e quando existe uma interação restrita, pouco se poderá saber sobre o usuário. Uma

outra razão para a utilização de interfaces interativas é que ela possibilita que o usuário corrija

quaisquer erros causados pela adaptação inadequada do sistema, especialmente por suposições

errôneas sobre o usuário.

O projeto da interface de uma apresentação hipermídia também deve receber atenção

especial ainda dentro do campo da navegação adaptativa. Alguns autores concordam que uma

interface adaptativa não pode ser estática, ela deve se adaptar às necessidades dos usuários que

forem percebidas. Se tal interface não for adequadamente projetada, a adaptação e as mudanças

podem tornar a interface imprevisível, obscura e incontrolável. Os projetistas devem levar em

conta que os usuários gostam de sentir-se no controle do sistema, e que quando os sistemas agem

de forma muito independente eles em geral não são bem-aceitos pelos usuários.
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5 . BANCO DE DADOS

Sistemas de Bibliotecas são importantes instrumentos em todos os níveis de pesquisa, seja

ela científica ou não. Integrar esses sistemas, proporcionando a seus usuários facilidades na busca

de referências bibliográficas e, em muitos casos, da própria obra, é uma necessidade cada vez

maior. Integrar, disponibilizar e visualizar dados é uma área de pesquisa bastante intensa em

informática, principalmente em Banco de Dados.

Bancos de Dados são de fundamental importância no suporte a Bibliotecas Digitais.

Vários trabalhos discutem o papel desempenhado por SGBDs em bibliotecas digitais,

apresentando características inerentes aos atuais sistemas de banco de dados, tais como controle

de concorrência, autorização, recuperação de falhas e persistência. Explicitam também,

características que devem ser modificadas, melhoradas ou adicionadas de forma a atender

completamente os requisitos de funcionalidade pretendidos. Dentre as limitações de SGBDs que

esbarram nos requisitos de Bibliotecas Digitais cita-se a não interpretação dos dados, limitações

nas consultas a metadados, e a dificuldade de tratar eficientemente mudanças no esquema.

5.1 BANCO DE DADOS RELACIONAIS

Um banco de dados relacional organiza seus dados em relações. Cada relação pode ser

vista como uma tabela, onde cada coluna corresponde a atributos da relação e as linhas

correspondem às tuplas ou elementos da relação.

Um conceito importante em um banco de dados relacional é o conceito de atributo

chave, que permite identificar e diferenciar uma tupla de outra. Através do uso de chaves é
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possível acelerar o acesso a elementos e estabelecer relacionamentos entre as múltiplas

tabelas de um sistema de banco de dados relacional.

Os dados em um banco de dados relacional são organizados em tabelas e oferecem um

conceito simples e familiar para a estruturação dos dados. A uniformização na linguagem de

manipulação de sistemas de bancos de dados relacionais é dada através da linguagem SQL.

5.1.1 Chaves

É o atributo contido na tupla, que personaliza. São estas chaves que permitem

relacionar estas duas tabelas, fazendo com que elas possam fornecer informações completas

de um único registro, mesmo que os dados estejam distribuídos em tabelas diferentes.

?  Chave Primária: é o atributo cujo valor identifica unicamente uma tupla

dentre todas as outras dentro de uma entidade. Deve ter conteúdo reduzido e

valor constante no tempo. A maioria dos Bancos de Dados possui um recurso

chamado de "auto_incremento", que automaticamente atribui um número

específico a cada registro incluído. Este número nunca é repetido, mesmo que

posteriormente você exclua o registro do Banco de Dados.

?  Chave Candidata: é o atributo que tem a propriedade de identificação única.

Pode vir a ser uma chave primária.
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?  Chave Externa (ou Estrangeira): A chave externa é que permite a "ligação"

entre duas entidades.

?  Chave Composta (ou Concatenada): que é formada pelo agrupamento de mais

de um atributo;

?  Chave Secundária: que é o atributo que não possui a propriedade de

identificação única.

5.1.2  Linguagem SQL

SQL é uma linguagem padronizada para a definição e manipulação de bancos de dados

relacionais. Tipicamente, um SGBD oferece um interpretador SQL que permite isolar a

aplicação dos detalhes de armazenamento dos dados. Se o projetista da aplicação tiver o

cuidado de usar apenas as construções padronizadas de SQL, ele poderá desenvolver a

aplicação sem se preocupar com o produto SGBD que estará sendo utilizado.
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6.  DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

6.1 REQUISITOS DO SISTEMA

O sistema implementado para a adaptação de uma biblioteca digital deve ser um sistema

Web. O site deve ter páginas dinâmicas, que forneça aos usuários um tratamento personalizado

ao utilizar uma biblioteca digital.

O sistema deve fornecer uma adaptação do perfil de um determinado usuário da biblioteca,

utilizando como parâmetros as escolhas feitas pelo usuário no próprio cadastro do usuário. As

escolhas são relacionadas ao autor, ao gênero, e também ao idioma em que as obras devem ser

escritas.

6.2 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A figura  a seguir mostra as tabelas existentes no banco de dados do sistema, bem como o

relacionamento entre elas.

Figura 1 – Relacionamento entre as tabelas da base de dados.
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A base de dados, descrita na figura, é composta pelas seguintes tabelas: autor, genero,

idioma, usuario, obra, usuario_genero,  usuario_autor e usuario_idioma.

6.2.1 Tabela de autor

Esta tabela serve para armazenar os autores cadastrados no sistema. A tabela autor possui os

seguintes campos:

?  id_autor: este campo é a chave primária da tabela e é do tipo inteiro e de tamanho 10.

Tem a função de identificar exclusivamente um registro da tabela. Possui um recurso

chamado de "auto_incremento", que automaticamente atribui um número específico a

cada registro.

?  nome_autor:  este campo é do tipo varchar e é de tamanho 50 caracteres. Tem a função de

armazenar o nome do autor cadastrado.

6.2.2 Tabela de genero

Esta tabela serve para armazenar os gêneros cadastrados no sistema. A tabela genero possui

os seguintes campos:

?  id_ genero: este campo é a chave primária da tabela e é do tipo inteiro e de tamanho 10.

Tem a função de identificar exclusivamente um registro da tabela. Possui um recurso de

"auto_incremento"

?  nome_ genero:  este campo é do tipo varchar e é de tamanho 40 caracteres. Tem a função

de armazenar o nome do gênero cadastrado.

6.2.3 Tabela de idioma



37

Esta tabela serve para armazenar os idiomas cadastrados no sistema. A tabela idioma possui

os seguintes campos:

?  id_ idioma: este campo é a chave primária da tabela e é do tipo inteiro e de tamanho 10.

Tem a função de identificar exclusivamente um registro da tabela. Possui um recurso de

"auto_incremento".

?  nome_ idioma:  este campo é do tipo varchar e é de tamanho 40 caracteres. Tem a função

de armazenar o nome do idioma cadastrado.

6.2.4 Tabela de usuario

Esta tabela serve para armazenar os usuários cadastrados no sistema. A tabela usuario possui

os seguintes campos:

?  id_ usuario: este campo é a chave primária da tabela e é do tipo inteiro e de tamanho 10.

Tem a função de identificar exclusivamente um registro da tabela. Possui um recurso de

"auto_incremento".

?  nome_ usuario:  este campo é do tipo varchar e é de tamanho 50 caracteres. Tem a função

de armazenar o nome de cada usuário cadastrado no sistema.

?  login_ usuário: este campo é do tipo varchar e é de tamanho 15 caracteres. Tem a função

de armazenar o login do usuário cadastrado.

?  email_ usuário: este campo é do tipo varchar e é de tamanho 50 caracteres. Tem a função

de armazenar o e-mail (endereço eletrônico) do usuário cadastrado.

?  senha_ usuário: este campo é do tipo varchar e é de tamanho 15 caracteres. Tem a função

de armazenar a senha informada pelo usuário.
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6.2.5 Tabela de obra

Esta tabela serve para armazenar as obras cadastradas no sistema. A tabela obra possui os

seguintes campos:

?  id_ obra: este campo é a chave primária da tabela e é do tipo inteiro e de tamanho 10.

Tem a função de identificar exclusivamente um registro da tabela obra. Possui um recurso

de "auto_incremento".

?  nome_ obra:  este campo é do tipo varchar e é de tamanho 50 caracteres. Tem a função de

armazenar o nome, ou título da obra cadastrada.

?  id_genero: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_genero da tabela genero.

?  id_autor: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_autor da tabela autor.

?  id_idioma: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro de tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_idioma da tabela idioma.

6.2.6 Tabela de usuario_genero

?  id_ usuario: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_usuario da tabela usuario.

?  id_ genero: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_genero da tabela genero.

6.2.7 Tabela de usuario_autor
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?  id_ usuario: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_usuario da tabela usuario.

?  id_ autor: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_autor da tabela autor.

6.2.8 Tabela de usuario_idioma

?  id_ usuario: este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_usuario da tabela usuario.

?  id_ idioma este campo é uma chave primária estrangeira do tipo inteiro tamanho 10. Se

relaciona com o campo id_idioma da tabela idioma.

6.3 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O sistema desenvolvido foi dividido nos seguinte módulos: Principal, Usuário, Cadastro,

Administração, Consulta. O site é composto por um menu lateral esquerdo que possui links para

esses módulos. Quando o usuário entra na página Principal do sistema ele visualizará a Biblioteca

Digital. Esta parte é de responsabilidade do desenvolvedor da biblioteca, não sendo escopo deste

projeto. Ao acessar a página principal do site, uma tela, como a que é mostrada na figura abaixo é

apresentada ao usuário.
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Figura 2 – Página Principal do Sistema

6.3.1 MÓDULO USUÁRIO

É nesse módulo que é feito a estrutura adaptativa da biblioteca referente aos dados do

usuário.

6.3.1.1 Autenticação do Usuário

O módulo usuário é de acesso restrito aos usuários da Biblioteca Digital. Na tela principal

encontra-se o link chamado Usuário que ao ser acessado mostra uma tela contendo os campos

login e senha, como apresentado na figura abaixo. Nesta tela o usuário deve fornecer um login e

uma senha que estejam cadastrados no sistema. Estes cadastros deverão ser feitos na parte de

Cadastro de Usuários. Caso os campos não estejam devidamente preenchidos, caixas de

mensagens se abrirão informando sobre os possíveis erros. Logo, será carregada novamente a

mesma página para que o usuário possa tentar mais uma vez entrar com seu login e sua senha, ou
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então, escolher a opção de se cadastrar caso isto não tenha sido feito ainda. As figuras a seguir

mostram como são estas telas de autenticação, juntamente com as caixas da mensagens de erro.

Figura 3 – Autenticação do usuário

  

Figura 4 – Caixas com mensagens de erros

6.3.1.2 Estrutura do Módulo Usuário

Após feita a identificação do usuário devidamente cadastrado, ele terá acesso a Biblioteca

de forma personalizada. É nessa fase que é utilizada a tecnologia de HÁ, Hipermídia Adaptativa.

A adaptação gerada pelo sistema deve-se aos dados cadastrados previamente pelo usuário.

Os dados das obras, também previamente cadastradas, envolvidos para a adaptação são: nome da
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obra, autor da obra, gênero e idioma. As obras selecionadas a partir das preferências do usuário,

são disponibilizadas na parte adaptativa do sistema.

Esse módulo apresenta uma página com uma aparência diferenciada para cada usuário do

sistema. Nela é apresentada uma estrutura composta, onde é feita uma divisão em: parte inferior e

parte superior.

Na parte inferior, é utilizada a tecnologia de hipermídia adaptativa, onde o usuário tratado

de forma personalizada. Ele recebe uma tabela contendo as últimas obras cadastradas referente ao

seu perfil, juntamente com as características de cada obra. As características são: o nome das

obras com seu respectivo autor, gênero, idioma. Nesta parte, novas atualizações vão ocorrendo de

acordo com novos cadastros que são feitos dentro da Biblioteca Digital, ou seja, se alguma obra é

cadastrada com as características do usuário, ela será incluída na sua parte adaptativa. Aqui são

apresentadas as 10 últimas obras cadastras pelo sistema, ou melhor, as 10 últimas obras de acordo

com as características individuais.

Na parte superior, por sua vez, é apresentada a biblioteca para consulta geral. Esta consulta

será feita de maneira geral, porém, na apresentação dos resultados, também serão utilizados

mecanismos de adaptação juntamente com a apresentação de todos os conteúdos possíveis

relacionados à pesquisa. Isto é, serve para uma consulta também fora do escopo das

características do usuário. Aqui é mostrado um campo com  a opção de uma ‘Palavra Chave’ ,

onde será digitado uma palavra completa, algumas letras de uma palavra ou até mesmo uma

única letra, dependendo do tipo de pesquisa requisitada pelo usuário. Tem-se outra caixa de

opção onde pode-se escolher se a pesquisa deve ser feita por ‘Autor’, ‘Título’ ou ‘Todos’

(ambos). Isto significa que a ‘Palavra Chave’ digitada pelo usuário deve ser pesquisada como

título da obra, como autor da obra ou por ambas as alternativas. Nas duas próximas caixas de

opções, encontram-se o Gênero e o Idioma que devem ser optados para a pesquisa. Estes dois
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campos serão trazidos do banco de dados com todas as opções previamente cadastradas no

sistema. Aqui poderão ser escolhidos um gênero e um idioma para fazer a pesquisa das obras na

biblioteca, e também poderá ser escolhido o ‘Todos’, onde será englobado todos os gêneros ou

idiomas presentes no banco de dados. O objetivo desta pesquisa é retornar o nome das obras com

suas respectivas características (autor, gênero, idioma) referente a consulta feita, e também com

uma parte adaptativa de acordo com as características pessoais do usuário em questão. A figura a

seguir, nos mostra um exemplo de como poderá aparecer esta tela.

Figura 5 – Tela Adaptativa do Usuário

Ao pressionar o botão Consultar na parte superior da tela pode-se obter  uma outra tela que

mostrará o resultado da pesquisa selecionada nos campos: Palavra Chave, Tipo, Gênero e Idioma.

Nesta parte, será mostrado um resultado também dividido em duas partes: superior e inferior. Na
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superior  será mostrado o resultado da pesquisa feita, mas de acordo com os dados preferenciais

do usuário, usando assim a Hipermídia Adapatativa. Isto é, o resultado da pesquisa aqui será

organizado de acordo com o perfil previamente cadastrado, informando os dados de seus autores,

gêneros e idiomas peferidos, juntamente com a pesquisa realizada. Já na parte inferior, temos

apenas a pesquisa feita de maneira geral na biblioteca, levando em conta a pesquisa selecionada.

Figura 6 – Tela de Consulta Geral com Adaptação

6.3.2 MÓDULO CADASTRO

No menu do site o usuário tem a opção Cadastro. Acessando este módulo do sistema, uma

tela como a que é apresentada na figura a seguir, será exibida, contendo as opções de Incluir,

Excluir e Alterar os dados do usuário.
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Figura 7 – Tela de Opções de Cadastro

?  Opção Incluir: inclusão do nome, login, senha e email do usuário assim como suas

preferências com relação a Autor, Gênero e Idioma. As opções de autor, gênero e

idioma são selecionadas a partir de dados resgatados do banco da biblioteca. Aqui

também é marcado a forma de recebimento de email contendo as novas aquisições da

biblioteca. São três as opções que podem ser marcadas. Obras por autor preferido e/ou

gênero preferido e/ou idioma preferido.

?  Opção Alterar: Essa opção tem a função de alterar um ou mais dados de um usuário já

cadastrado no sistema. Todos os dados do usuário em questão são resgatados do banco

de dados da biblioteca e mostrado na tela. Após as alterações requeridas pelo usuário,

os dados são atualizados no banco. Para a realização desta opção é exigido a

autenticação do usuário para garantir a segurança de seus dados . A alteração dos dados

de um usuário já cadastrado pode ser útil quando o usuário deseja mudar algum de seus

dados pessoais ou fazer outras escolhas com relação, por exemplo, ao autor.

?  Opção Excluir: após a autenticação do usuário, é mostrada uma tela de confirmação da

exclusão do usuário em questão.
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Ao escolher a opção Incluir em Opções de Cadastro,  será mostrado um formulário de

cadastro de usuário, onde será mostrado número de autores que deverá ser escolhido como

de sua preferência. Também será pedido seus dados pessoais como: nome. E-mail, login e

senha, para mais tarde poder acessar o sistema de forma adaptativa. Os gênero e os idiomas

que estão cadastrados no sistema deverão aparecer nesta tela para que o usuário faça a(s)

sua(s) escolha(s). E também aparecerá a opção de receber e-mail de acordo com a sua

preferência. Sendo que estes três últimos ítens, gênero, idioma e opção de e-mail, podem

ser de múltipla escolha.

A figura abaixo mostra a tela contendo o formulário para inserção dos dados do usuário no

sistema.
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Figura 8 – Tela de Cadastro do Usuário

6.3.3 MÓDULO ADMINISTRAÇÃO

No menu do site o usuário tem a opção Administração. Esta opção só é permitida para o

administrador dos dados da biblioteca. Após a validação, o administrador terá a tela apresentada

na figura a seguir, contendo as opções de Incluir, Alterar e Excluir os dados referentes às obras.

Esses dados são: autor, gênero, idioma e as próprias obras. Importante observar que a opção de

alterar só é válida para Obra, pois se utilizada em Autor, Gênero ou Idioma causa inconsistência
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ao sistema. Em Cadastro de obras também aparecem as opções de cadastros de Autor, Gênero e

Idioma para facilitar na hora de incluir uma obra que não tenha um autor, gênero ou idioma

cadastrado.

Figura 90 – Autenticação do administrador
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Figura 10 – Opções de Cadastros para o Administrador

Figura 11 – Tela de Cadastro de Obras

Figura 12 – Tela de Cadastro de Autores
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6.3.4 MÓDULO CONSULTA

Existe a possibilidade do usuário utilizar os serviços da biblioteca sem que para isso seja

necessário entrar como usuário cadastrado. Este módulo mostra a biblioteca sem a parte da

adaptação. Nele, como mostra a figura abaixo, mostra a opção de escolha de autor e/ou gênero

e/ou idioma. Assim retornando o nome das obras com suas respectivas características (autor,

gênero, idioma) referente a consulta feita. A figura abaixo ilustra o Módulo Consulta.

Figura 13 – Módulo Consulta
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6.3.5 FLUXOGRAMA DOS MÓDULOS

Figura 14 – Fluxograma dos Módulos

Tela de Adaptação

Alterar   Autenticação

Principal

   Usuário
Consulta Administração

ExcluirIncluir

    Tela de
Confirmação

    Tela de
Cadastro com
      dados

Tela de
Cadastro

Cadastro do Usuário

 Autenticação

Incluir Alterar Excluir

gênero

autor

idioma
obra

obra

autor

gênero

idioma

obra

     Tela da
biblioteca sem
   Adaptação

 Autenticação  Autenticação



52

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho proporcionou muito aprendizado aos seus autores. Aprendizado este

relacionado à banco de dados relacional, mais específicamente o MySql, tecnologias para Internet

com as linguagens, de programação do tipo script o PHP e de marcação o HTML e

principalmente um estudo aprofundado da nova técnica chamada de Hipermídia Adapatativa.

A tecnnologia de HÁ  foi utilizada em uma biblioteca digital,  mas poderia ser utilizada

em outros tipos de sites web, como por exemplo, em lojas virtuais. Para assim proporcionar um

ambiente visual mais claro e limpo nas páginas exibidas pelos sites. Este trabalho também poderá

ser adaptado outras biblioteca digitais já existentes. O projeto poderá ser aperfeiçoado, utilizando

mais as técnicas de HA como por exemplo a Navegação Adapatativa, e/ou ser feito um

melhoramento em relação ao perfil do usuário, isto é, mais opções para que o usuário seja ainda

mais diferenciado.

Desta forma,  com contribuições e desenvolvimento de novas estruturas, poderemos obter

mais eficácia na personalização da Internet.
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HIPERMÍDIA ADAPTATIVA

EM BIBLIOTECA DIGITAL

Kênia Karim Pickler
Marcelo Viana da Silva

RESUMO

Este artigo descreve o Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências da Computação da

Universidade Federal de Santa Catarina. Descreve um sistema de adaptação ao modelo do

usuário em uma Biblioteca Digital. Esse sistema é via Web e permite aos usuários um tratamento

personalizado no uso de uma determinada biblioteca. O trabalho descreve o estudo sobre os

temas relacionados, tais como Biblioteca Digital, Hipermídia Adaptativa, Banco de Dados e as

ferramentas utilizadas na implementação do sistema.

ABSTRACT

This is a Work of Conclusion of Course of Computer Sciences of the Federal University

of Santa Catarina and describes a system of adaptation to the model of the user in a Digital

Library. This system is Web and allows to the users a treatment personalized in the use of one

determined library. They are useful when she has necessity of disponibilizar selective information

the users with different levels of knowledge. The work describes the study on the related subjects,

such as Digital Library, Adaptive Hypermedia, Data base and the tools used in the

implementation of the system.
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INTRODUÇÃO

Atualmente há um acesso mais intenso à informações, e isto se dá de uma maneira muito

rápida comparada com épocas anteriores. A Internet está cada vez mais, sendo utilizada como um

meio de divulgação, entretenimento, comércio, pesquisa, estudo, enfim, como um grande meio de

comunicação. Pela Internet tem-se acesso à vários tipos de pesquisas, entre elas pode-se destacar

as pesquisas feitas em bibliotecas, que são chamadas de Bibliotecas Digitais. Outros serviços

adicionais podem ser agregados ao sistema devido à tecnologias oferecidas pela web. Entre os

serviços disponíveis que vão surgindo com o desenvolvimento de novas tecnologias, apresenta-se

a Hipermídia Adaptativa (HA), onde o usuário possui um formulário para que possa se identificar

de forma personalizada no sistema.

CONTEÚDO

Uma biblioteca convencional é uma das formas mais conhecidas e antigas para armazenar

informações de maneira organizada, e a informação é guardada em mídia impressa. A biblioteca

digital é uma biblioteca convencional, porém, sua forma de definição, aquisição e organização

envolvem informação digital, e é feita por redes de computadores. As bibliotecas digitais

prometem inúmeros e valiosos benefícios para a sociedade. O mais óbvio é o fim das restrições

de espaço e tempo ao acesso à informação, além de contribuir para redução das desigualdades

sociais e regionais.

A Internet consiste de um imenso número de nodos conectados através de hiperlinks, e

este modelo (HA) funciona como referência para o sistema, que busca adaptar o hiperespaço, por
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vezes saturado, às expectativas particulares de seus usuários. Com esta tecnologia os usuários

acessam interfaces cujos recursos serão dinamicamente selecionados e apresentados conforme

seus objetivos e desejos.Os sistemas de HA necessitam de características de cada usuário, e estas

podem ser capturadas de várias fontes, desde dados cadastrais até a navegação observada do

usuário. Os sistemas de HA tentam antecipar as necessidades de seus usuários fornecendo-lhes

informação atualizada de maneira subjetivamente interessante, no tamanho e profundidade

adequados.

Um conceito importante em um banco de dados relacional é o conceito de atributo

chave, que permite identificar e diferenciar uma tupla de outra. Através do uso de chaves é

possível acelerar o acesso a elementos e estabelecer relacionamentos entre as múltiplas

tabelas de um sistema de banco de dados relacional.
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ANEXO
(Código Fonte)



59

Tabela_ascII.php

<?
   for($i=1; $i<=256; $i++){
      $cont++;
      printf("$i [%c]    ", $i);
      if ($cont == 10){$cont=0; echo"<br>";}
   }
?>

sel_idioma_usr.ph

<?
   echo('Incluir nome dos idiomas da preferência do usuario<br>');

          // seleciona o id dos autores preferidos
          $sql_sel_usuario_idioma = "select id_usuario, id_idioma from usuario_idioma where id_usuario = '$tab_seleciona[0]'";
          $sql_consulta_usuario_idioma  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_usuario_idioma", $con_ok);
          while($tab_usuario_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta_usuario_idioma)){
                // seleciona o nome dos idiomas preferidos
                $sql_sel_idioma = "select id_idioma, nome_idioma from idioma where id_idioma = '$tab_usuario_idioma[1]'";
                $sql_consulta_idioma  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_idioma", $con_ok);
                $tab_idioma_preferido = mysql_fetch_array($sql_consulta_idioma);
                echo("Nome do idioma preferido: <b>$tab_idioma_preferido[1]</b><br>");
          }
   ?>

sel_genero.php

<?
   echo('Incluir nome dos generos da preferência do usuario<br>');

          // seleciona o id dos generos preferidos
          $sql_sel_usuario_genero = "select id_genero, id_usuario from usuario_genero where id_usuario = '$tab_seleciona[0]'";
          $sql_consulta_usuario_genero  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_usuario_genero", $con_ok);
          while($tab_usuario_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta_usuario_genero)){
                // seleciona o nome dos generos preferidos
                $sql_sel_genero = "select id_genero, nome_genero from genero where id_genero = '$tab_usuario_genero[0]'";
                $sql_consulta_genero  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_genero", $con_ok);
                $tab_genero_preferido = mysql_fetch_array($sql_consulta_genero);
                echo("Nome do gênero preferido: <b>$tab_genero_preferido[1]</b><br>");
          }
   ?>

sel_autor_urs.ph
<?
   echo('Incluir nome dos autores da preferência do usuario<br>');

          // seleciona o id dos autores preferidos
          $sql_sel_usuario_autor = "select id_usuario, id_autor from usuario_autor where id_usuario = '$tab_seleciona[0]'";
          $sql_consulta_usuario_autor  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_usuario_autor", $con_ok);
          while($tab_usuario_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta_usuario_autor)){
                // seleciona o nome dos autores preferidos
                $sql_sel_autor = "select id_autor, nome_autor from autor where id_autor = '$tab_usuario_autor[1]'";
                $sql_consulta_autor  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_autor", $con_ok);
                $tab_autor_preferido = mysql_fetch_array($sql_consulta_autor);
          }
   ?>

opcoes_cadastro.php
<html>
<head>
<title>Cadastro do Usu&aacute;rio</title>
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<p align="center"><font size="3" color="#990000"><b></b></font></p>
<form name="form_opcao_cadastro" method="post" action="opcao_cadastro_usr.php">
  <div align="center">
    <p>&nbsp;</p>
    <p><font color="#990000"><b><font size="4" face="Courier New, Courier, mono">Op&ccedil;&otilde;es
      do Cadastro</font></b></font> <br>
      <br>
    </p>
  </div>
  <table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
      <td>
        <div align="center">
          <input type="radio" name="radio_cadastro" value="incluir" checked>
          Incluir novo usu&aacute;rio</div>
      </td>
      <td>
        <div align="center">
          <input type="radio" name="radio_cadastro" value="alterar">
          Alterar dados do usu&aacute;rio</div>
      </td>
      <td>
        <div align="center">
          <input type="radio" name="radio_cadastro" value="excluir">
          Excluir usu&aacute;rio do sistema</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center">
    <input type="submit" name="bt_escolha_opcao" value="Enviar">
  </p>
  </form>
<p>&nbsp; </p>
</body>
</html>

opcoes_cadastro_usr.php
<html>
<head>
<title>Op&ccedil;&atilde;o do cadastro do usu&aacute;rio</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td>
        <div align="center">
          <?

   if ($radio_cadastro == 'incluir'){include('cadastro_usuario.php');}
   if ($radio_cadastro == 'alterar'){include('login.htm');}
   if ($radio_cadastro == 'excluir'){include('login.htm');}

?>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>

</div>
</body>
</html>
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opcao_cadastro.php
<html>
<head>
<title>Opcao de Cadastro do Administrador</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td>
      <div align="center"><b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono">
        <?
         if ($radio_opcao == 'incluir') {
             if($sel_inserir == 'autor'){include("cadastro_autor.php");}
            if($sel_inserir == 'genero'){include("cadastro_genero.php");}
             if($sel_inserir == 'idioma'){include("cadastro_idioma.php");}
             if($sel_inserir == 'obra'){include("cadastro_obra.php");}
         }

         if ($radio_opcao == 'alterar') {include 'index.php';}
         if ($radio_opcao == 'excluir') {
             if($sel_excluir == 'autor'){

    ?>
        <br>
        Exclus&atilde;o de Autores</font></b><br>
        <br><br>
                <form name="form1" method="post" action="excluir_autor.php">
                <p>
                    <select name="sel_autor">
                    <?
                       $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                       $sql = "SELECT nome_autor from autor";
                       $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);
                       echo ("<option> Escolha do Autor a ser Excluído do Banco de Dados");
                       while ($arr_autor = mysql_fetch_array($res2)){
                          echo ("<option> $arr_autor[0]");
                       }
                       mysql_close($res1);

       ?>
                   </select><br><br>
                   <input type="submit" name="bt_excluir_autor" value="Excluir">
          </p>
                </form><br>
                <?

     }

            if($sel_excluir == 'genero'){
        ?>
                <b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono"><br>
                Exclus&atilde;o de Gênero</font></b><br><br><br>
                <form name="form1" method="post" action="excluir_genero.php">
                <p align="center">
                <select name="sel_genero">
                <?
                       $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                       $sql = "SELECT nome_genero from genero";
                       $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);
                       echo ("<option> Escolha do Gênero a ser Excluído do Banco de Dados");
                       while ($arr_genero = mysql_fetch_array($res2)){
                          echo ("<option> $arr_genero[0]");
                       }
                       mysql_close($res1);
    ?>
              </select><br><br>
              <input type="submit" name="bt_excluir_genero" value="Excluir">
              </p>
              </form><br>
              <?

     }
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             if($sel_excluir == 'idioma'){
        ?>
                    <b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono"><br>
                    Exclus&atilde;o de Idioma</font></b><br><br><br>
                    <form name="form1" method="post" action="excluir_idioma.php">
                       <p align="center">
                          <select name="sel_idioma">
                <?
                    $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                    $sql = "SELECT nome_idioma from idioma";
                    $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);
                    echo ("<option> Escolha do Idioma a ser Excluído do Banco de Dados");
                    while ($arr_idioma = mysql_fetch_array($res2)){
                         echo ("<option> $arr_idioma[0]");
                    }
                    mysql_close($res1);
      ?>
                          </select><br><br>
                          <input type="submit" name="bt_excluir_idioma" value="Excluir">
                       </p>
                    </form><br>
                <?

     }

             if($sel_excluir == 'obra'){
        ?>
                    <b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono"><br>
                    Exclus&atilde;o de Obra</font></b><br><br><br>
                    <form name="form1" method="post" action="excluir_obra.php">
                       <p align="center">
                          <select name="sel_obra">
                <?
                    $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                    $sql = "SELECT nome_obra from obra";
                    $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);
                    echo ("<option> Escolha da Obra a ser Excluída do Banco de Dados");
                    while ($arr_obra = mysql_fetch_array($res2)){
                         echo ("<option> $arr_obra[0]");
                    }
                    mysql_close($res1);
      ?>
                          </select><br><br>
                          <input type="submit" name="bt_excluir_obra" value="Excluir">
                       </p>
                    </form><br>
                <?

     }

         }
     ?>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

mandar_email.php

<?
// dados da obra
// consultar usuários que tenham escolhido receber email ou por autor, idioma ou gênero;
//
   // montar os arrays com os id do autor, genero e idioma da obra atual
   $arr_id_autor_do_usr_atual[0]  = 0;
   $arr_id_genero_do_usr_atual[0] = 0;
   $arr_id_idioma_do_usr_atual[0] = 0;
   // evita erros de arrays nulos
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   $arr_id_autor_obra[0]  = $id_autor_atual;
   $arr_id_genero_obra[0] = $id_genero_atual;
   $arr_id_idioma_obra[0] = $id_idioma_atual;
   echo "$arr_id_autor_obra[0] ";
   echo "$arr_id_genero_obra[0] ";
   echo "$arr_id_idioma_obra[0] ";
   echo "<br>";

   // busca os dados dos usr que devem receber email
   $sql_sel_usuario = "select * from usuario where receber_email_autor  = 'marcado'  or"
                                                ." receber_email_genero = 'marcado'  or"
                                                ." receber_email_idioma = 'marcado' ";
   $sql_consulta_usuario = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_usuario", $con_ok);
   echo ("<b>Usuários que recebem email</b><br><br>");
   $indice_receber_email=0;
   while ($dados_usr_atual = mysql_fetch_array($sql_consulta_usuario)){
      echo "$dados_usr_atual[0] $dados_usr_atual[1]<br>";
      // montar o array com os id dos autores preferenciais do usr atual
      $sql_usr_autor = "select * from usuario_autor where id_usuario = '$dados_usr_atual[0]'";
      $consulta_usr_autor = mysql_db_query("bdbu", "$sql_usr_autor", $con_ok);
      $indice_usr_autor = 0;
      while($dados_usr_autor = mysql_fetch_array($consulta_usr_autor)){
         $arr_id_autor_do_usr_atual[$indice_usr_autor] = $dados_usr_autor[1];
          $indice_usr_autor++;
      }
      // montar o array com os id dos gêneros preferenciais do usr atual
      $sql_usr_genero = "select * from usuario_genero where id_usuario = '$dados_usr_atual[0]'";
      $consulta_usr_genero = mysql_db_query("bdbu", "$sql_usr_genero", $con_ok);
      $indice_usr_genero = 0;
      while($dados_usr_genero = mysql_fetch_array($consulta_usr_genero)){
         $arr_id_genero_do_usr_atual[$indice_usr_genero] = $dados_usr_genero[1];
         $indice_usr_genero++;
      }

      // montar o array com os id dos idiomas preferenciais do usr atual
      $sql_usr_idioma = "select * from usuario_idioma where id_usuario = '$dados_usr_atual[0]'";
      $consulta_usr_idioma = mysql_db_query("bdbu", "$sql_usr_idioma", $con_ok);
      $indice_usr_idioma = 0;
      while($dados_usr_idioma = mysql_fetch_array($consulta_usr_idioma)){
         $arr_id_idioma_do_usr_atual[$indice_usr_idioma] = $dados_usr_idioma[1];
         $indice_usr_idioma++;
      }

      // imprime os autores, gêneros e idiomas preferidos do usr
      $contador = count($arr_id_autor_do_usr_atual);
      for ($i=0; $i<$contador; $i++){
         echo "$arr_id_autor_do_usr_atual[$i] ";
      }
      // verifica se o autor da obra é da preferência do usr atual
      $confirma_intersecao = array_intersect($arr_id_autor_obra, $arr_id_autor_do_usr_atual);
      if($confirma_intersecao){
         $arr_id_usr_receber_email[$indice_receber_email] = $dados_usr_atual[0];
         $indice_receber_email++;
      }

      echo "<br>";

      $contador = count($arr_id_genero_do_usr_atual);
      for ($i=0; $i<$contador; $i++){
         echo "$arr_id_genero_do_usr_atual[$i] ";
      }
      // verifica se o gênero da obra é da preferência do usr atual
      $confirma_intersecao = array_intersect($arr_id_genero_obra, $arr_id_genero_do_usr_atual);
      if($confirma_intersecao){
         $arr_id_usr_receber_email[$indice_receber_email] = $dados_usr_atual[0];
         $indice_receber_email++;
      }

      echo "<br>";
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      $contador = count($arr_id_idioma_do_usr_atual);
      for ($i=0; $i<$contador; $i++){
         echo "$arr_id_idioma_do_usr_atual[$i] ";
      }
      // verifica se o idioma da obra é da preferência do usr atual
      $confirma_intersecao = array_intersect($arr_id_idioma_obra, $arr_id_idioma_do_usr_atual);
      if($confirma_intersecao){
         $arr_id_usr_receber_email[$indice_receber_email] = $dados_usr_atual[0];
         $indice_receber_email++;
      }
      echo "<br><br>";

      // resetar os arrays contendo ao autores, gêneros e idiomas do usr atual
      $arr_id_autor_do_usr_atual  = $a;
      $arr_id_genero_do_usr_atual = $a;
      $arr_id_idioma_do_usr_atual = $a;
      // evita erros de arrays nulos
      $arr_id_autor_do_usr_atual[0]  = 0;
      $arr_id_genero_do_usr_atual[0] = 0;
      $arr_id_idioma_do_usr_atual[0] = 0;

   } //final do while

   // $arr_id_usr_receber_email - array com os id dos usr que receberam email
   $arr_receber_email_sem_repetidos = array_unique($arr_id_usr_receber_email);
   $arr_receber_email_sem_nulos = array_values($arr_receber_email_sem_repetidos);
   $num_usr_receber_email = count($arr_receber_email_sem_nulos);
   for ($i=0; $i<$num_usr_receber_email; $i++){
        echo "<b>$arr_receber_email_sem_nulos[$i] </b>";
   }

?>

logar_usuario.php
<html>
<head>
<title>Logar Usuário</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center"></div>
<div align="center">
  <?
      if ($text_login == '') {
            ?>
               <script language="javascript">
                  alert("Preencher o campo Login!");
               </script>
            <?
      $erro=1;
      }
      if ($text_senha == ''){
            ?>
               <script language="javascript">
                  alert("Preencher o campo Senha!");
               </script>
            <?
      $erro=1;
      }
      if ($erro == 1) {include("login.htm");}

      if ($erro <> 1){

      // Conexao com o banco de dados
         $con_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");

     // Seleciona todos os dados do usuário para $tab_seleciona
         $sql_seleciona = "select id_usuario, login_usuario, senha_usuario, email_usuario, nome_usuario
         from usuario where login_usuario = '$text_login' and senha_usuario = '$text_senha'";
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         $sql_consulta  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_seleciona", $con_ok);
         $tab_seleciona = mysql_fetch_array($sql_consulta);

     // Testa a senha do usuário
         if($tab_seleciona[2] == $text_senha){
            $cadastrado_ok = true;
            include("adaptativa.php");
         }else{
            ?>
               <script language="javascript">
                  alert("Login e/ou senha incorreta!");
               </script>
            <?
            //echo("Login e/ou senha incorreta<br>");

     include("login.htm");
 }

      }

?>
</div>
</body>
</html>

logar_adm.php
<html>
<head>
<title>Administrador Logado</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<p align="center">
  <?
   if ($text_senha_adm == 'adm'){
?>
</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" width="557">
  <tr>
    <td>
      <div align="center">
        <p>&nbsp;</p>
        <p><font size="4" color="#990000"><b><font face="Courier New, Courier, mono">Administrador</font></b></font><font
size="4"><b><br>
          </b></font> </p>
      </div>
      <div align="right"><font size="4" color="#990000"><b> </b></font> </div>
      <form name="form_adm" method="post" action="opcao_cadastro.php">
        <div align="center"></div>
        <div align="center">
          <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td>
                <div align="center">
                  <input type="radio" name="radio_opcao" value="incluir" checked>
                  Incluir <br>
                  <br>
                  <select name="sel_inserir">
                    <option value="autor" selected>Autor</option>
                    <option value="genero">G&ecirc;nero</option>
                    <option value="idioma">Idioma</option>
                    <option value="obra">Obra</option>
                  </select>
                </div>
              </td>
              <td>
                <div align="center">
                  <input type="radio" name="radio_opcao" value="alterar">
                  Alterar<br>
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                  <br>
                  <select name="sel_alterar">
                    <option value="obra" selected>Obra</option>
                  </select>
                </div>
              </td>
              <td>
                <div align="center">
                  <input type="radio" name="radio_opcao" value="excluir">
                  Excluir<br>
                  <br>
                  <select name="sel_excluir">
                    <option value="autor" selected>Autor</option>
                    <option value="genero">G&ecirc;nero</option>
                    <option value="idioma">Idioma</option>
                    <option value="obra">Obra</option>
                  </select>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
          <p>&nbsp;</p>
          <p><br>
            <input type="submit" name="bt_enviar" value="Enviar">
          </p>
        </div>
      </form>
      <div align="right"><font size="4"><b></b></font></div>
      <font size="4"><b> </b></font></td>
  </tr>
</table>
<div align="center"></div>
<div align="center">
<p>
    <?
   }else {echo("Você não tem os privilégios de administrador<br>
                ou a senha utilizada deve estar <b>incorreta</b>.");}
?>
  </p>
</div>
</body>
</html>

imprimri_obras
<html>
<body background="imangens/bg_azul_01.gif">
<p>
   <?

      // OBRA: [0]id_obra  [1]nome  [2]id_genero  [3]id_autor  [4]id_idioma
      // recuperar dados da obra
      $sql_sel_obra = "select * from obra where id_obra = '$arr_id_obras_selecionadas[$i]'";
      $sql_consulta_obra  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_obra", $con_ok);
      $obra_selecionada = mysql_fetch_array($sql_consulta_obra);

      // recuperar nome do autor da obra
      $sql_sel_autor = "select nome_autor from autor where id_autor = '$obra_selecionada[3]'";
      $sql_consulta_autor  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_autor", $con_ok);
      $nome_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta_autor);

      // recuperar nome do gênero da obra
      $sql_sel_genero = "select nome_genero from genero where id_genero = '$obra_selecionada[2]'";
      $sql_consulta_genero  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_genero", $con_ok);
      $nome_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta_genero);

      // recuperar nome do idioma da obra
      $sql_sel_idioma = "select nome_idioma from idioma where id_idioma = '$obra_selecionada[4]'";
      $sql_consulta_idioma  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_idioma", $con_ok);
      $nome_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta_idioma);
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   ?>

</p>

  <tr bgcolor="#99CCCC">
    <td width="5%" bgcolor="#addada">
      <div align="center"><font color="#000099"><b>
      <?  // indice
          echo $i+1;
      ?>
      </b></font></div>
    </td>
    <td width="30%" bgcolor="#addada"> <font color="#000099"><b>
      <?  // nome do autor da obra
         echo("$nome_autor[0]");
      ?>
      </b></font></td>
    <td width="35%" bgcolor="#addada"> <font color="#000099"><b>
      <?  // nome da obra
         echo("$obra_selecionada[1]<br>");
      ?>
      </b></font></td>
    <td width="15%" bgcolor="#addada"> <font color="#000099"><b>
      <?  // genero
          echo("$nome_genero[0]");
      ?>
      </b></font></td>
    <td width="20%" bgcolor="#addada"> <font color="#000099"><b>
      <?  // idioma
          echo("$nome_idioma[0]");
      ?>
      </b></font></td>
  </tr>

</html>

header.php
<?
include('../adodb/adodb.inc.php'); # load code common to ADOdb
include('../adodb/tohtml.inc.php'); # load code common to ADOdb
include('../adodb/adodb-pager.inc.php'); # load code common to ADOdb
$conn = &ADONewConnection('mysql');  # create a connection
$conn->PConnect('localhost','root','senha','bdbu');# connect to MySQL, agora db
?>

frame_principal.php
<html>
<head>
<title>Principal</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font>
  <?
   include("principal.htm");?>
</div>
</body>
</html>

frame_menu.php

<html>
<head>
<title>Menu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
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</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_menu.gif">
<p align="left"><img src="imangens/logo_ufsc.gif" width="70"></p>
<br>
<table width="95%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" bordercolor="#0000FF">
  <tr>
    <td bgcolor="#99CCFF" bordercolor="#0000FF">
      <div align="center"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Menu</font></b></div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#99CCFF" bordercolor="#0000FF" height="15">
      <div align="center"><b></b><font color="#006699" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="principal.htm"
target="mainFrame">Principal</a>
        </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font></div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#99CCFF" bordercolor="#0000FF">
      <div align="center"><font color="#006699" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="login.htm"
target="_blank">Usu&aacute;rio</a>
        </font> </div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#99CCFF" bordercolor="#0000FF" height="12">
      <div align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#006699"><a
href="opcoes_cadastro.php" target="mainFrame">Cadastro</a></font></font></div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#99CCFF" bordercolor="#0000FF">
      <div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="autenticacao_adm.php"
target="mainFrame">Adminstra&ccedil;&atilde;o</a></font></div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#99CCFF" bordercolor="#0000FF">
      <div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="consulta.php"
target="mainFrame">Consulta</a></font></div>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

frame_cabecalho.php
<html>
<head>
<title>Cabe&ccedil;alho</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img src="imangens/cabecalho.gif" width="350"
height="60"></font></div>
</body>
</html>

frame_base2.php
<html>
<head>
<title>Base 02</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#99CCFF" text="#000000">
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<div align="right"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b><font color="006699">K&ecirc;nia
  Karim Pickler &amp; Marcelo Viana da Silva</font></b></font> </div>
</body>
</html>

frame_base01.php
html>
<head>
<title>Base 01</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#99CCFF" text="#000000">
</body>
</html>

excluir_idioma
<html>
<head>
<title>Exclusão de Obras</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center">
  <form name="form1" method="post" action="">
    <p>&nbsp;</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td>
          <div align="center">
            <p><b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Confirma&ccedil;&atilde;o
              da Exclus&atilde;o da Obra</font></b><br>
            </p>
            <p>(Esta opera&ccedil;&atilde;o &eacute; permanente)</p>
            <p>
              <?
                  $conn_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                  $sql_remover = "delete from obra where nome_obra = '$sel_obra'";

  $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_remover", $conn_ok);
  if($sql_consulta){

                     echo("A obra <b>$sel_obra</b> foi removida com <b>sucesso!</b><br>");
  }else{
     echo("<b>Não</b> foi possível excluir a obra desejada <b>$sel_obra</b><br>");
  }

            ?>
              <br>
              <br>
              <br>
              <br>
            </p>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>

  </form>
</div>
</body>
</html>

excluir_obra.php
<html>
<head>
<title>Exclusão de Obras</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center">
  <form name="form1" method="post" action="">
    <p>&nbsp;</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
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        <td>
          <div align="center">
            <p><b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Confirma&ccedil;&atilde;o
              da Exclus&atilde;o da Obra</font></b><br>
            </p>
            <p>(Esta opera&ccedil;&atilde;o &eacute; permanente)</p>
            <p>
              <?
                  $conn_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                  $sql_remover = "delete from obra where nome_obra = '$sel_obra'";

  $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_remover", $conn_ok);
  if($sql_consulta){

                     echo("A obra <b>$sel_obra</b> foi removida com <b>sucesso!</b><br>");
  }else{
     echo("<b>Não</b> foi possível excluir a obra desejada <b>$sel_obra</b><br>");
  }

            ?>
              <br>
              <br>
              <br>
              <br>
            </p>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>

  </form>
</div>
</body>
</html>

excluir_genero.php
<html>
<head>
<title>Exclusão de Gêneros</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<div align="center">
  <form name="form1" method="post" action="">
    <table width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000066">
      <tr>
        <td bgcolor="#FFFFFF" background="imangens/bg_azul_01.gif">
          <div align="center"><b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Confirma&ccedil;&atilde;o
            da Exclus&atilde;o do Gênero</font></b><br>
            <hr noshade width="80%">
            <p>(Esta opera&ccedil;&atilde;o &eacute; permanente)</p>
            <p>
              <?
                  $conn_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                  $sql_remover = "delete from genero where nome_genero = '$sel_genero'";

  $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_remover", $conn_ok);
  if($sql_consulta){

                     echo("O gênero <b>$sel_autor</b> foi removido com <b>sucesso!</b><br>");
  }else{
     echo("<b>Não</b> foi possível excluir o genero desejado <b>$sel_autor</b><br>");
  }

            ?>
              <br>
              <br>
              <br>
              <br>
            </p>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
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  </form>
</div>
</body>
</html>

excluir_autor
<html>
<head>
<title>Excluir de Autores</title>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<div align="center">
  <form name="form1" method="post" action="">
    <table width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000066">
      <tr>
        <td bgcolor="#FFFFFF" background="imangens/bg_azul_01.gif">
          <div align="center"><b><font color="#990000" size="4" face="Courier New, Courier, mono">Confirma&ccedil;&atilde;o
            da Exclus&atilde;o do Autor</font></b><br>
            <hr noshade width="80%">
            <p>(Esta opera&ccedil;&atilde;o &eacute; permanente)</p>
            <p>
              <?
                  $conn_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                  $sql_remover = "delete from autor where nome_autor = '$sel_autor'";

  $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_remover", $conn_ok);
  if($sql_consulta){

                     echo("O autor <b>$sel_autor</b> foi removido com <b>sucesso!</b><br>");
  }else{
     echo("<b>Não</b> foi possível excluir o autor desejado <b>$sel_autor</b><br>");
  }

            ?>
              <br>
              <br>
              <br>
              <br>
            </p>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>

  </form>
</div>
</body>
</html>

consultar.php
<html>
<head>
<title>Consulta Geral</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center">
  <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> <b><font size="4" color="#990000">Consulta
    Geral</font></b> </font></p>

   <? // início do código em php
      // variáveis: $text_palavra_chave $sel_tipo $sel_idioma $sel_genero

       if ($text_palavra_chave == '') {
           echo("Preencher o campo<b> \"Palavra Chave\"</b>");
       }else{

        // conexao com o bd
        $con_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
        $tamanho_palavra_chave = strlen($text_palavra_chave);
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        // recupera na variável $dados_genero[0] o id do gênero
        $sql_sel_genero = "select * from genero where nome_genero = '$sel_genero'";
        $sql_consulta_genero  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_genero", $con_ok);
        $dados_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta_genero);

        // recupera na variável $dados_idioma[0] o id do idioma
        $sql_sel_idioma = "select * from idioma where nome_idioma = '$sel_idioma'";
        $sql_consulta_idioma  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_idioma", $con_ok);
        $dados_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta_idioma);

        // recupera no array $arr_id_autores_preferidos todos os id_obras preferenciais
        $sel_usuario_autor = "select * from usuario_autor where id_usuario = '$hidden_id_usuario_atual'";
        $consulta_usuario_autor  = mysql_db_query("bdbu", "$sel_usuario_autor", $con_ok);
        $indice_autores=0;
        while ($dados_usuario_autor = mysql_fetch_array($consulta_usuario_autor)){
           $arr_id_autores_preferidos[$indice_autores] = $dados_usuario_autor[1];
           $indice_autores++;
        }

         switch ($sel_tipo){
            case Todos: {
                echo "Títulos de Obras e Autores com a palavra <b>\"$text_palavra_chave\"</b><br>";
                include("consulta_caso_autor.php");
                include("consulta_caso_titulo.php");
                // controle da soma do array das obras preferenciais
                $soma_arr_obras_preferencial = array_merge($arr_id_obras_preferencial_caso_autor,
$arr_id_obras_preferencial_caso_titulo);
                $arr_preferencial_sem_repetidos = array_unique($soma_arr_obras_preferencial); // retira do array os valores repetidos
                $arr_preferencial_sem_nulos = array_values($arr_preferencial_sem_repetidos); // devolve apenas os valores válidos
                $arr_id_obras_preferencial = $arr_preferencial_sem_nulos;
                // controle da soma do array das obras gerais
                $soma_arr_obras_geral = array_merge($arr_id_obras_geral_caso_autor, $arr_id_obras_geral_caso_titulo);
                $arr_geral_sem_repetidos = array_unique($soma_arr_obras_geral);
                $arr_geral_sem_nulos = array_values($arr_geral_sem_repetidos);
                $arr_id_obras_geral = $arr_geral_sem_nulos;
                break;}
            case Autor: {
                echo "Autores com a palavra <b>\"$text_palavra_chave\"</b><br>";
                include("consulta_caso_autor.php");
                $arr_id_obras_preferencial = $arr_id_obras_preferencial_caso_autor;
                $arr_id_obras_geral = $arr_id_obras_geral_caso_autor;
                break;}

            case Titulo: {
                echo "Títulos de Obras com a palavra <b>\"$text_palavra_chave\"</b><br>";
                include("consulta_caso_titulo.php");
                $arr_id_obras_preferencial = $arr_id_obras_preferencial_caso_titulo;
                $arr_id_obras_geral = $arr_id_obras_geral_caso_titulo;
                break;}
         }// final do switch

         // parte de impressão preferencial
         ?><font color="#990000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
           <br><b>Consulta Preferencial</b></font><br><?
         $arr_id_obras_selecionadas = $arr_id_obras_preferencial;
         $num_de_iteracoes = count($arr_id_obras_selecionadas);
         if ($num_de_iteracoes ==0){
            ?><font color="#990000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
              Nenhuma obra encontrada pela consulta preferencial</font><br><br><?
         }
         ?><table width="95%" border="0" align="center" cellspacing="2" cellpadding="0"><?
         for($i=0; $i<$num_de_iteracoes; $i++) include("imprimir_obras.php");
         ?></table><?

         // parte de impressão geral
         ?><font color="#990000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
           <br><b>Consulta Geral</b></font><br><?
         $arr_id_obras_selecionadas = $arr_id_obras_geral;
         $num_de_iteracoes = count($arr_id_obras_selecionadas);
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         if ($num_de_iteracoes ==0){
            ?><font color="#990000" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
              Nenhuma obra encontrada pela consulta geral</font><br><br><?
         }
         ?><table width="95%" border="0" align="center" cellspacing="2" cellpadding="0"><?
         for($i=0; $i<$num_de_iteracoes; $i++) include("imprimir_obras.php");
         ?></table><?

         mysql_close(); // desconexao com o bd
        } //final do if que controla se foi digitado algo no campo $text_palavra_chave

   // final do código em php
   ?>

  </p>
</div>
</body>
</html>

consultar_caso_todos

<?
        // recupera nome das obras e faz a varredura pela palavra_chave em cada nome_obra
        $sql_sel_obra = "select id_obra, nome_obra from obra";
        $sql_consulta_obra  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_obra", $con_ok);
        $aux_obra = 0;
        while ($dados_obra = mysql_fetch_array($sql_consulta_obra)){
           $dados_obra[1] = strtoupper($dados_obra[1]);
           $text_palavra_chave = strtoupper($text_palavra_chave);
           if ((strpos($dados_obra[1], $text_palavra_chave)) > -1){
              $arr_id_obras[$aux_obra] = $dados_obra[0];
              $aux_obra++;
           }
        }
        // recupera nome dos autores e faz a varredura da palavra_chave em cada nome_autor
        $sql_sel_autor = "select id_autor, nome_autor from autor";
        $sql_consulta_autor  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_autor", $con_ok);
        $aux_autor = 0;
        while ($dados_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta_autor)){
           $dados_autor[1] = strtoupper($dados_autor[1]);
           $text_palavra_chave = strtoupper($text_palavra_chave);
           if ((strpos($dados_autor[1], $text_palavra_chave)) > -1){
              $arr_id_autores[$aux_autor] = $dados_autor[0];
              $aux_autor++;
           }
        }
        // arr_id_obras_por_autor : array recebe os id_obras da seleçãoo por autores
        $num_autores = count($arr_id_autores);
        $aux_obras_por_autor = 0;
        for ($i=0; $i<$num_autores; $i++){
           $arr_id_aut = $arr_id_autores[$i];
           $sql_sel_obra = "select * from obra where id_autor = $arr_id_aut";
           $sql_consulta_obra = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_obra", $con_ok);
           while ($dados_obra = mysql_fetch_array($sql_consulta_obra)){
                $arr_id_obras_por_autor[$aux_obras_por_autor] = $dados_obra[0];
                $aux_obras_por_autor++;
           }
        }

        ?><table width="95%" border="0" align="center" cellspacing="2" cellpadding="0"><?

        $soma_arr_obras = array_merge($arr_id_obras, $arr_id_obras_por_autor); // soma os arrays anteriores
        $arr_obras_sem_repetidos = array_unique($soma_arr_obras); // retira do array os valores repetidos
        $arr_obras_sem_nulos = array_values($arr_obras_sem_repetidos); // devolve apenas os valores válidos

        // imprime as obras que tem a palavra_chave no nome da obra
        $arr_id_obras_selecionadas = $arr_obras_sem_nulos;
        $num_de_iteracoes = count($arr_id_obras_selecionadas);
        for($i=0; $i<$num_de_iteracoes; $i++){
           include("imprimir_obras.php");
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        }

        ?></table><?
?>

consulta_caso_título.php
<?
        // recupera nome das obras e faz a varredura pela palavra_chave em cada nome_obra
        // <font color="#990000">palavra_com_cor_diferente</font> codigo em html para mudar cor
        $sql_sel_obra = "select id_obra, nome_obra, id_genero, id_idioma, id_autor from obra";
        $sql_consulta_obra  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_obra", $con_ok);
        $aux_obra_preferencial = 0;
        $aux_obra_geral = 0;
        while ($dados_obra = mysql_fetch_array($sql_consulta_obra)){
           if($sel_genero == "Todos" or $dados_genero[0] == $dados_obra[2]){
              if($sel_idioma == "Todos" or $dados_idioma[0] == $dados_obra[3]){
                 $dados_obra[1] = strtoupper($dados_obra[1]);
                 $text_palavra_chave = strtoupper($text_palavra_chave);
                 if ((strpos($dados_obra[1], $text_palavra_chave)) > -1){
                    $arr_aux[0] = $dados_obra[4];
                    $confirma_intersecao = array_intersect($arr_aux,$arr_id_autores_preferidos);
                    if ($confirma_intersecao){
                       $arr_id_obras_preferencial_caso_titulo[$aux_obra_preferencial] = $dados_obra[0];
                       $aux_obra_preferencial++;
                    } else {
                       $arr_id_obras_geral_caso_titulo[$aux_obra_geral] = $dados_obra[0];
                       $aux_obra_geral++;
                    }
                 }
              }
           }
        }
?>

consulta_caso_autor.php

<?
        // recupera nome dos autores e faz a varredura da palavra_chave em cada nome_autor
        $sql_sel_autor = "select id_autor, nome_autor from autor";
        $sql_consulta_autor  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_autor", $con_ok);
        $aux_autor = 0;
        while ($dados_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta_autor)){
           $dados_autor[1] = strtoupper($dados_autor[1]);
           $text_palavra_chave = strtoupper($text_palavra_chave);
           if ((strpos($dados_autor[1], $text_palavra_chave)) > -1){
              $arr_id_autores[$aux_autor] = $dados_autor[0];
              $aux_autor++;
           }
        }

        // arr_id_obras_por_autor : array recebe os id_obras da seleçãoo por autores
        $num_autores = count($arr_id_autores);
        $aux_obras_preferencial = 0;
        $aux_obras_geral = 0;
        for ($i=0; $i<$num_autores; $i++){
           $sql_sel_obra = "select id_obra, nome_obra, id_genero, id_idioma, id_autor from obra where id_autor = '$arr_id_autores[$i]'";
           $sql_consulta_obra = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_obra", $con_ok);
           while ($dados_obra = mysql_fetch_array($sql_consulta_obra)){
              if($sel_genero == "Todos" or $dados_genero[0] == $dados_obra[2]){
                 if($sel_idioma == "Todos" or $dados_idioma[0] == $dados_obra[3]){
                        $arr_aux[0]=$dados_obra[4];
                        $confirma_intersecao = array_intersect($arr_aux,$arr_id_autores_preferidos);
                        if($confirma_intersecao){
                            $arr_id_obras_preferencial_caso_autor[$aux_obras_preferencial] = $dados_obra[0];
                            $aux_obras_preferencial++;
                        } else {
                           $arr_id_obras_geral_caso_autor[$aux_obras_geral] = $dados_obra[0];
                           $aux_obras_geral++;
                        }
                 }
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              }
           }
        }
?>

cadastro_usuario.php
<html>
<head>
<title>Cadastrar Usuario</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="file:///C|/MvS/1/mvs/imangens/bg_azul_01.gif">
<?
    if($sel_num_autores == 0){

   $sel_num_autores = 3;
}

  ?>
<div align="center"><font size="2" color="#990000"><b><font size="4" face="Courier New, Courier, mono">Cadastrar
  Novo Usu&aacute;rio</font></b></font> <br>
  <br>
  <br>
  <div align="left">
    <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td>
          <form name="form2" method="post" action="cadastro_usuario.php">
            <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr>
                <td>
                  <div align="left"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">N&uacute;mero
                    de Autores de Sua Prefer&ecirc;ncia</font></b></div>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  <select name="sel_num_autores">
                    <option value="3">3</option>
                    <option value="1">1</option>
                    <option value="2">2</option>
                    <option value="3">3</option>
                    <option value="4">4</option>
                    <option value="5">5</option>
                    <option value="6">6</option>
                    <option value="7">7</option>
                    <option value="8">8</option>
                    <option value="9">9</option>
                    <option value="10">10</option>
                    <option value="20">20</option>
                    <option value="50">50</option>
                    <option value="100">100</option>
                  </select>
                  <input type="submit" name="Submit" value="Autores">
                </td>
              </tr>
            </table>
          </form>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
<table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
  <tr>
    <td>
      <form name="form1" method="post" action="cadastrar_usuario.php">

      <input type="hidden" name="hidden_sel_num_autores" value="<?echo("$sel_num_autores")?>">
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        <div align="center"></div>
        <div align="center">
          <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="95%">
            <tr>
              <td> <b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Dados
                Pessoais</font></b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br>
                </font>
                <table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="11%">
                      <div align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Nome:</font></div>
                    </td>
                    <td width="89%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                      <input type="text" name="text_nome" size="60">
                      </font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="11%">
                      <div align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Email:</font></div>
                    </td>
                    <td width="89%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                      <input type="text" name="text_email" size="30">
                      </font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="11%">
                      <div align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Login:</font></div>
                    </td>
                    <td width="89%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                      <input type="text" name="text_login" size="10">
                      </font></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="11%">
                      <div align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Senha:</font></div>
                    </td>
                    <td width="89%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                      <input type="password" name="text_senha" size="10">
                      Confirmar senha:
                      <input type="password" name="text_senha2" size="10">
                      </font></td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
          </table>
          <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br>
          </font>
          <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="95%">
            <tr>
              <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>

  Autores de Sua Prefer&ecirc;ncia</b></font> </td>
            </tr>
            <tr>
              <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                <? // Caixas de seleção dos Autores

                    for($i=1; $i<=$sel_num_autores; $i++){
                   ?>

                <select name="sel_autor_<?echo"$i"?>">
                  <?
                                   $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                                   $sql = "SELECT nome_autor from autor";
                                   $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);
                                   echo ("<option> Escolha do $i &ordm; autor");
                                   while ($arr_autor = mysql_fetch_array($res2)){
                                      echo ("<option> $arr_autor[0]");
                                   }

                   ?>
                </select>
                <br>
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                <?
                }

                                mysql_close($res1);
                         ?>
                </font></td>
            </tr>
          </table>
          <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br>
          </font>
          <table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
              <td colspan="2" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>G&ecirc;neros
                Preferidos</b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" valign="top">
                <table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
                  <tr>
                    <td valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                      <? // conexão com o o bd da tabela genero

     $conn_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
 $sql_sel_genero = "select * from genero";
 $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_genero", $conn_ok);
 $contador=0;
 while ($tab_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta)){
    $contador++;
    if ($contador <> 3){

           ?>
                      <input type="checkbox"

          name="<?echo("$tab_genero[1]");?>"
          value="marcado">

                      <?
   echo("$tab_genero[1]<br>");
}else{

           ?>
                      <input type="checkbox"

          name="<?echo("$tab_genero[1]");?>"
          value="marcado">

                      <?
  echo("$tab_genero[1]<td>");
  $contador=0;
}

 }
  ?>

                      </font></td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
          </table>
          <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br>
          </font>
          <table width="95%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr>
              <td>
                <div align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Idiomas
                  Preferidos </b></font></div>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2">
                <div align="left">
                  <table width="80%" border="0" align="left" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                        <? // conexão com o o bd da tabela idioma

     $conn_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
 $sql_sel_idioma = "select * from idioma";
 $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_idioma", $conn_ok);
 $contador=0;
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 while ($tab_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta)){
    $contador++;
    if ($contador <> 3){

           ?>
                        <input type="checkbox"

          name="<?echo("$tab_idioma[1]");?>"
          value="marcado">

                        <?
   echo("$tab_idioma[1]<br>");
}else{

           ?>
                        <input type="checkbox"

          name="<?echo("$tab_idioma[1]");?>"
          value="marcado">

                        <?
   echo("$tab_idioma[1]<td>");
   $contador=0;
}

 }
  ?>

                        </font></td>
                    </tr>
                  </table>
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
          <br>
          <table width="95%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
            <tr>
              <td>
                <p><b>Receber email com atualiza&ccedil;&otilde;es de obras por:</b></p>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td>
                <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                  <input type="checkbox" name="check_autor" value="marcado">
                  Autores Preferidos<br>
                  <input type="checkbox" name="check_genero" value="marcado">
                  G&ecirc;neros Preferidos<br>
                  <input type="checkbox" name="check_idioma" value="marcado">
                  Idiomas Preferidos</font></p>
              </td>
            </tr>
          </table>
          <div align="center"><br>
          </div>
          <table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td bgcolor="#CCCCCC">
                <div align="center">
                  <input type="reset" name="bt_limpar" value="Limpar Formulario">
                  <input type="submit" name="bt_cadastrar" value="Cadastrar">
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
          <p align="right">&nbsp; </p>
          </div>
      </form>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

cadastro_obra.php
<html>
<head>



79

<title>Cadastro de Obras</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
  window.open(theURL,winName,features);
}
//-->
</script>
<link rel="stylesheet" href="estilo_2.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center">
  <tr>
    <td height="213">
      <div align="center"><font size="4" color="#990000"><b><font face="Courier New, Courier, mono">Cadastro
        de Obras</font></b></font> <br>
      </div>
      <div align="center">
<form name="form_obra" method="post" action="cadastrar_obra.php">
          <div align="left"></div>
          <table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
              <td colspan="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Nome
                da obra</b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                <input type="text" name="text_obra" maxlength="100" size="60">
                <br>
                </font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Nome
                do autor</b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                <select name="sel_autor">
                  <? // Inserir autores na lista de selecao
                     $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                     $sql = "SELECT nome_autor from autor order by nome_autor";
                     $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);

                     echo ("<option> Escolha do autor");
                     while ($arr_autor = mysql_fetch_array($res2)){
                         echo ("<option> $arr_autor[0]");
                     }
                     mysql_close($res1);
                 ?>
                </select>
                <b><font size="1" onClick="MM_openBrWindow('cadastro_autor.php','','width=420,height=250')"><font
color="#990000">Cadastrar</font></font></b><br>
                <b><font size="1" onClick="MM_openBrWindow('cadastro_autor.php','','width=420,height=250')"></font></b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><br>
                G&ecirc;nero</b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                <select name="sel_genero">
                  <? // Inserir generos na lista de selecao
                     $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                     $sql = "SELECT nome_genero from genero order by nome_genero";
                     $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);

                     echo ("<option> Escolha do genero");
                     while ($arr_genero = mysql_fetch_array($res2)){
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                         echo ("<option> $arr_genero[0]");
                     }
                     mysql_close($res1);
                 ?>
                </select>
                <b><font size="1"><font color="#990000"
onClick="MM_openBrWindow('cadastro_genero.php','','width=420,height=250')">Cadastrar</font></font></b><br>
                <b><font size="1"></font></b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><br>
                Idioma</b></font></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
                <select name="sel_idioma">
                  <? // Inserir generos na lista de selecao
                     $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                     $sql = "SELECT nome_idioma from idioma order by nome_idioma";
                     $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);

                     echo ("<option> Escolha do idioma");
                     while ($arr_idioma = mysql_fetch_array($res2)){
                         echo ("<option> $arr_idioma[0]");
                     }
                     mysql_close($res1);
                 ?>
                </select>
                <b><font size="1"><font color="#990000"
onClick="MM_openBrWindow('cadastro_idioma.php','','width=420,height=250')">Cadastrar</font></font></b><br>
                <b><font size="1"></font></b></font></td>
            </tr>
          </table>
          <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br>
            <br>
            <input type="reset" name="bt_limpar" value="Limpar">
            <input type="submit" name="bt_cad_obra" value="Cadastrar">
            </font></div>
          </form>
      </div>
      </td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>

cadastro_idioma.php
<html>
<head>
<title>Cadastro de Autores</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td height="213">
      <div align="center">
        <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font face="Courier New, Courier, mono" size="4"
color="#990000">Cadastro
          de Idioma</font></b></font></p>
        <form name="form_idioma" method="post" action="cadastrar_idioma.php">
          <div align="left">
            <div align="left">
              <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
                Idioma</b>
                <input type="text" name="text_idioma" maxlength="40" size="40">
                </font></p>
              <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
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                <input type="submit" name="bt_cad_autor" value="Cadastrar">
                </font></p>
            </div>
            </div>
        </form>
      </div>
      </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

cadastro_genero.php
<html>
<head>
<title>Cadastro de Autores</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" height="103">
  <tr>
    <td height="213">
      <div align="center">
        <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font face="Courier New, Courier, mono" size="4"
color="#990000">Cadastro
          de G&ecirc;nero</font></b></font></p>
        <form name="form_genero" method="post" action="cadastrar_genero.php">
          <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>G&ecirc;nero</b></font>
            <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
            <input type="text" name="text_genero" maxlength="100" size="60">
            </font> </div>
          <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
            <br>
            <input type="submit" name="bt_cad_autor" value="Cadastrar">
            </font></div>
          </form>

      </div>
      </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

cadastro_autor.php
<html>
<head>
<title>Cadastro de Autores</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td height="213">
      <div align="center">
        <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font face="Courier New, Courier, mono" size="4"
color="#990000">Cadastro
          de Autor</font></b></font></p>
        <form name="form_autor" method="post" action="cadastrar_autor.php">
          <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Autor
          </b>
          <input type="text" name="text_nome" maxlength="100" size="60">
          </font>
          <div align="left">
            <div align="left">
              <p><br>
              </p>
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            </div>
            <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
              <input type="submit" name="bt_cad_autor" value="Cadastrar">
              </font></div>
          </div>
        </form>
      </div>
      </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

cadastrar_usuario.php
html>
<head>
<title>Cadastrar (php)</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center"></div>
<div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">

  <?
      if ($text_nome == "") {echo("Preencher Campo <b>N O M E</b><br>");  $erro=1;}
      if ($text_email == ""){echo("Preencher Campo <b>E M A I L</b><br>");$erro=1;}
      if ($text_login == "") {echo("Preencher Campo <b>L O G I N</b><br>");$erro=1;}
      if ($text_senha == "") {echo("Preencher Campo <b>S E N H A</b><br>");$erro=1;}
      if ($text_senha2 == "") {echo("Preencher Campo <b>CONFIRMAR SENHA</b> <br>");$erro=1;}
      if ($text_senha <> $text_senha2) {echo("<b>S E N H A</b> nao confere<br>"); $erro=1;}
      $sel_num_autores = $hidden_sel_num_autores;

if($erro <>1){

      // parte da insercao no banco de dados

      $connect_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
      if ($connect_ok && $erro<>1) {
      
      // tabela usuário

      $sql_inserir = "insert into usuario"
        ."(nome_usuario, email_usuario, login_usuario, senha_usuario, receber_email_autor, receber_email_genero,
receber_email_idioma)"
        ." values ('$text_nome', '$text_email', '$text_login', '$text_senha', '$check_autor', '$check_genero', '$check_idioma')";
      $sql_query = mysql_db_query ("bdbu", "$sql_inserir", $connect_ok);
      
      if ($sql_query) {
      
        // recupera o valor do id_usuario_atual
          $sql_selecionar = "select id_usuario, login_usuario from usuario where login_usuario='$text_login'";
          $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_selecionar", $connect_ok);
          $tab_id_usuario = mysql_fetch_array($sql_consulta);
          $id_usuario_atual = $tab_id_usuario[0];

        // Insere dados na tabela de relacionamento usuario_autor
          for($i=1; $i<=$sel_num_autores; $i++){
           $sel = 'sel_autor_'.$i;
           $sel_autor = $HTTP_POST_VARS[$sel];
             $sql_selecionar = "select id_autor, nome_autor from autor where nome_autor='$sel_autor'";
             $sql_consulta_autor = mysql_db_query("bdbu", "$sql_selecionar", $connect_ok);
             $tab_id_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta_autor);
             $id_autor_atual = $tab_id_autor[0];
             // Insere na tabela de relacionamento usuario_autor
              $sql_inserir = "insert into usuario_autor"
               ."(id_usuario, id_autor)"
               ."values('$id_usuario_atual', '$id_autor_atual')";
              $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $connect_ok);
          }
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          // Insere dados na tabela de relacionamento usuario_genero
              $sql_sel_genero = "select * from genero";
              $sql_consulta_genero = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_genero", $connect_ok);

             while ($tab_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta_genero)){
                 if ($HTTP_POST_VARS[$tab_genero[1]] == "marcado" ){
                    $sql_inserir = "insert into usuario_genero"
                       ."(id_usuario, id_genero)"
                       ."values('$id_usuario_atual', '$tab_genero[0]')";
                    $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $connect_ok);
                 }
              }

          // Insere dados na tabela de relacionamento usuario_idioma
              $sql_sel_idioma = "select * from idioma";
              $sql_consulta_idioma = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_idioma", $connect_ok);

             while ($tab_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta_idioma)){
                 if ($HTTP_POST_VARS[$tab_idioma[1]] == "marcado" ){
                    $sql_inserir = "insert into usuario_idioma"
                       ."(id_usuario, id_idioma)"
                       ."values('$id_usuario_atual', '$tab_idioma[0]')";
                    $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $connect_ok);
                 }
              }

           // Fim da área de cadastramento no banco de dados

      } else {
          $login_existente = true;
          echo ("Este login ja existe<br>Erro no cadastramento");
      }
      }

      mysql_close($connect_ok);

if($login_existente <> true){

// Confirmação da inclusão dos dados do usuário
?>
  <br>
  <b><font face="Courier New, Courier, mono" size="4" color="#990000">
  Confirma&ccedil;&atilde;o do Cadastramento</font></b></font><br>
  <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br>
  </font></div>
<table width="400" border="0" cellspacing="0" align="center" cellpadding="0">
  <tr>
    <td> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
    <hr width="400">
      <?

         echo ("Parabéns <b>$text_nome</b>!<br>
                  Seus dados foram cadastrados com sucesso!<hr>

          <b>Dados Pessoais:</b><br>
          Nome: $text_nome<br>
          Email: $text_email<br>
          Login: $text_login<hr>");

       echo("<b>Autores:</b><br>");
              for($i=1; $i<=$sel_num_autores; $i++){
                $sel = 'sel_autor_'.$i;
              $sel_autor = $HTTP_POST_VARS[$sel];
              if ($sel_autor <> "Escolha do $i º autor") {
                 echo("$i º $sel_autor<br>");
              }

          }

        $connect_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");

           echo("<hr><b>Generos:</b><br>");
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              $sql_sel_genero = "select * from genero";
              $sql_consulta_genero = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_genero", $connect_ok);

          while ($tab_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta_genero)){
                 if ($HTTP_POST_VARS[$tab_genero[1]] == "marcado" ){
                 echo(" $tab_genero[1] ");
               }
              }

           echo("<hr><b>Idiomas:</b><br>");
              $sql_sel_genero = "select * from idioma";
              $sql_consulta_idioma = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_idioma", $connect_ok);

          while ($tab_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta_idioma)){
                 if ($HTTP_POST_VARS[$tab_idioma[1]] == "marcado" ){
                 echo(" $tab_idioma[1] ");
               }
              }

        mysql_close($connect_ok);

           echo("<hr><b>Recebimento de email:</b><br>");
          if ($check_autor == "marcado") {echo "Receber email de novas obras de meus autores preferidos.<br>";}
          if ($check_genero == "marcado") {echo "Receber email de novas obras com meus gêneros preferidos.<br>";}
          if ($check_idioma == "marcado") {echo "Receber email de novas obras com meus idiomas preferidos.<br>";}
          if ($check_autor <> "marcado" && $check_genero <> "marcado" && $check_idioma <> "marcado"){
            echo("Não quero receber email contendo novidades.<br>");
          }

           echo("<hr><br>");
      }
} else {
  echo("<br><B>Erro na inclusão do usuário devido ao preenchimento insatisfatório do cadastro!</B><br>");
}
?>
      </font></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

cadastrar_obra.php
<html>
<head>
<title>Cadastrar Obra</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td>
      <div align="center">
        <p><b><font size="4" face="Courier New, Courier, mono" color="#990000">Resultado
          do Cadastramento da Obra</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#990000"><br>
          </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
          <?
           if ($text_obra == "") {echo("Preencher Campo <b>Nome da Obra</b><br>");  $erro=1;}
           if ($sel_autor == "Escolha do autor"){echo("Preencher Campo <b>Nome do Autor</b><br>");$erro=1;}
           if ($sel_genero == "Escolha do genero") {echo("Preencher Campo <b>Gênero</b><br>");$erro=1;}
           if ($sel_idioma == "Escolha do idioma") {echo("Preencher Campo <b>Idioma</b><br>");$erro=1;}

if($erro != 1){

        // dados recebidos de cadastro_obra.php
              echo("<b>Dados da obra recebidos:</b><br><br>
                    Nome: $text_obra<br>
                    Autor: $sel_autor<br>
                    Idioma: $sel_idioma<br>
                    Genero: $sel_genero<br><br><br>");
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            // conexao com o servidor
           $con_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");

          // recupera o valor do id_idioma_atual
          $sql_selecionar = "select id_idioma, nome_idioma from idioma where nome_idioma='$sel_idioma'";
          $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_selecionar", $con_ok);
          $tab_id_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta);
          $id_idioma_atual = $tab_id_idioma[0];

          // recupera o valor do id_autor_atual
          $sql_selecionar = "select id_autor, nome_autor from autor where nome_autor='$sel_autor'";
          $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_selecionar", $con_ok);
          $tab_id_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta);
          $id_autor_atual = $tab_id_autor[0];

          // recupera o valor do id_genero_atual
          $sql_selecionar = "select id_genero, nome_genero from genero where nome_genero='$sel_genero'";
          $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_selecionar", $con_ok);
          $tab_id_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta);
          $id_genero_atual = $tab_id_genero[0];

/*           // insere obra no BD
           $sql_inserir = "insert into obra"
               ."(nome_obra, id_autor, id_genero, id_idioma)"
               ."values('$text_obra', '$id_autor_atual', '$id_genero_atual', '$id_idioma_atual')";
           $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
           echo("<b>Status: </b>");
           if ($sql_consulta) {
              echo "Obra incluída com sucesso!<br>";
           } else {
              echo "Obra <b>NÃO</b> incluída no banco de dados!<br>";
           }
*/
            include("mandar_email.php");

          mysql_close($con_ok);

} else {
    echo("Problemas com o preenchimento dos campos.<br>

        Os campos de seleção são <b>obrigatórios</b>!");
}

?>
          </font> </p>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
  <a href="cadastro_obra.php">Cadastrar outra obra</a></div>
</body>
</html>

cadastrar_idioma.php
<html>
<head>
<title>Cadastrar Autor</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td>
      <div align="center">
        <p><b><font size="4" face="Courier New, Courier, mono" color="#990000">Resultado
          do Cadastramento do Idioma<br>
          </font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
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          <?
           // confere campo
           if ($text_idioma == ""){echo("Preencher campo <b>Idioma</b><br>");$erro=1;}

       if ($erro<>1){

           // conexao com o servidor
           $con_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
           echo "Status da conexão: $con_ok<br>";

           // insere autor no BD
           $sql_inserir = "insert into idioma"
               ."(nome_idioma)"
               ."values('$text_idioma')";
           $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
           if ($sql_consulta) {
              echo "Idioma <b>$text_idioma</b> incluído com sucesso!<br>";
           } else {
              echo "$text_idioma <b>NÃO</b> incluído!<br>";
           }

          mysql_close($con_ok);
      } else {
        echo ("O campo acima é <b>obrigatório</b>!<br>Inclusao cancelada.<br>");
      }// fecha o if que confere se o campo está preenchido
?>
          </font> </p>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
  <a href="cadastro_idioma.php">Cadastrar outro idioma</a></div>
</body>
</html>

cadstrar_genero.php

<html>
<head>
<title>Cadastrar Genero</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td>
      <div align="center">
        <p><b><font size="4" face="Courier New, Courier, mono" color="#990000">Resultado
          do Cadastramento do G&ecirc;nero</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
          <br>
          <? // confere campo
           if ($text_genero == ""){echo("Preencher campo <b>Gênero</b><br>");$erro=1;}

       if ($erro<>1){
          // conexao com o servidor

           $con_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");

           // insere genero no BD
           $sql_inserir = "insert into genero"
               ."(nome_genero)"
               ."values('$text_genero')";
           $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
           if ($sql_consulta) {
              echo "Genero <b>$text_genero</b> incluído com sucesso!<br>";
           } else {
              echo "$text_genero <b>NÃO</b> incluído!<br>";
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           }

          mysql_close($con_ok);

      } else {
        echo ("O campo acima é <b>obrigatório</b>!<br>Inclusao cancelada.<br>");
      }// fecha o if que confere se o campo está preenchido

?>
          </font> </p>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
  <a href="cadastro_genero.php">Cadastrar outro g&ecirc;nero</a></div>
</body>
</html>

cadastrar_autor.php
<html>
<head>
<title>Cadastrar Autor</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td>
      <div align="center">
        <p><b><font size="4" face="Courier New, Courier, mono" color="#990000">Resultado
          do Cadastramento do Autor</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
          <br>
          <? // confere campo
           if ($text_nome == ""){echo("Preencher campo <b>Nome do autor</b><br>");$erro=1;}

       if ($erro<>1){
           // conexao com o servidor
           $con_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
           echo "Status da conexão: $con_ok<br>";

           // insere autor no BD
           $sql_inserir = "insert into autor"
               ."(nome_autor)"
               ."values('$text_nome')";
           $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
           if ($sql_consulta) {
              echo "Autor(a) <b>$text_nome</b> incluído(a) com sucesso!<br>";
           } else {
              echo "$text_nome <b>NÃO</b> incluído(a)!<br>";
           }

 /*         // recupera o valor do id_usuario_atual
          $sql_selecionar = "select id_autor, nome_autor from autor where nome_autor='$text_nome'";
          $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_selecionar", $con_ok);
          $tab_id_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta);
          $id_autor_atual = $tab_id_autor[0];
          echo "Identificador nº $tab_id_autor[0]<br>";

          // Checkbox -> enviu para a tabela de relacionamento

          if ($check_0){ //Romance
              $sql_inserir = "insert into genero_autor"
               ."(id_autor, id_genero)"
               ."values('$id_autor_atual', '0')";
              $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
              if ($sql_consulta) {
                 echo "0 OK!<br>";
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              } else {
                 echo "$Deu pau!<br>";
              }
          }
          if ($check_1){ //Ficcao
              $sql_inserir = "insert into genero_autor"
               ."(id_autor, id_genero)"
               ."values('$id_autor_atual', '1')";
              $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
              if ($sql_consulta) {
                 echo "1 OK!<br>";
              } else {
                 echo "$Deu pau!<br>";
              }
          }
          if ($check_2){ //Policial
              $sql_inserir = "insert into genero_autor"
               ."(id_autor, id_genero)"
               ."values('$id_autor_atual', '2')";
              $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
              if ($sql_consulta) {
                 echo "2 OK!<br>";
              } else {
                 echo "$Deu pau!<br>";
              }
          }
          if ($check_3){ //Suspense
              $sql_inserir = "insert into genero_autor"
               ."(id_autor, id_genero)"
               ."values('$id_autor_atual', '3')";
              $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
              if ($sql_consulta) {
                 echo "3 OK!<br>";
              } else {
                 echo "$Deu pau!<br>";
              }
          }
          if ($check_4){ //Drama
              $sql_inserir = "insert into genero_autor"
               ."(id_autor, id_genero)"
               ."values('$id_autor_atual', '4')";
              $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
              if ($sql_consulta) {
                 echo "4 OK!<br>";
              } else {
                 echo "$Deu pau!<br>";
              }
          }
          if ($check_5){ //Comedia
              $sql_inserir = "insert into genero_autor"
               ."(id_autor, id_genero)"
               ."values('$id_autor_atual', '5')";
              $sql_consulta = mysql_db_query("bdbu", "$sql_inserir", $con_ok);
              if ($sql_consulta) {
                 echo "5 OK!<br>";
              } else {
                 echo "$Deu pau!<br>";
              }
          }
          // Final do checkbox
*/
          mysql_close($con_ok);

      } else {
        echo ("O campo acima é <b>obrigatório</b>!<br>Inclusao cancelada.<br>");
      }// fecha o if que confere se o campo está preenchido
?>
          </font> </p>
      </div>
    </td>
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  </tr>
</table>
<div align="center"><br>
  <a href="cadastro_autor.php">Cadastrar outro autor</a></div>
</body>
</html>

adaptativa.php
<html>
<head>
<title>Hiperm&iacute;dia Adaptativa</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="imangens/bg_azul_01.gif">
<div align="center">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
      <td>
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
            <td width="5%"><img src="imangens/logo_ufsc.gif" width="56" height="62"></td>
            <td width="95%">
              <form name="consulta" method="post" action="consultar.php">
                <div align="center"><font face="Courier New, Courier, mono"><font size="4" color="#990000"><b>Biblioteca
                  Digital - Consulta Geral</b></font></font><br>
                  <br>
                  <table width="62%" border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td width="30%"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="2">Palavra
                        Chave</font></td>
                      <td width="14%"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="2">Tipo</font></td>
                      <td width="14%"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="2">G&ecirc;nero</font></td>
                      <td width="14%"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="2">
                        Idioma</font></td>
                      <td width="6%">&nbsp;</td>
                      <td width="22%"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="2"></font></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td width="30%">
                        <input type="text" name="text_palavra_chave">
                      </td>
                      <td width="14%">
                        <select name="sel_tipo">
                          <option value="Todos" selected>Todos</option>
                          <option value="Autor">Autor</option>
                          <option value="Titulo">T&iacute;tulo</option>
                        </select>
                      </td>
                      <td width="14%">
                        <select name="sel_genero">
                          <? // insere nomes em ordem alfabética na caixa de seleção
                            $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                            $sql = "SELECT nome_genero from genero";
                            $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);
                            echo ("<option>Todos");
                            while ($arr_genero = mysql_fetch_array($res2)){
                                  echo ("<option> $arr_genero[0]");
                            }
                            mysql_close($res1);
                         ?>
                        </select>
                      </td>
                      <td width="14%">
                        <select name="sel_idioma">
                          <? // insere nomes em ordem alfabética na caixa de seleção
                            $res1 = mysql_connect("localhost", "root", "senha");
                            $sql = "SELECT nome_idioma from idioma";
                            $res2 = mysql_db_query("bdbu", "$sql", $res1);
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                            echo ("<option>Todos");
                            while ($arr_genero = mysql_fetch_array($res2)){
                                  echo ("<option> $arr_genero[0]");
                            }
                            mysql_close($res1);
                         ?>
                        </select>
                      </td>
                      <td width="6%">
                        <input type="hidden" name="hidden_id_usuario_atual" value="<?echo"$tab_seleciona[0]";?>">
                      </td>
                      <td width="22%">
                        <div align="right">
                          <input type="submit" name="sub_consultar" value="Consultar">
                        </div>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </div>
              </form>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <div align="center">
          <hr>
          <font face="Courier New, Courier, mono" size="3" color="#990000"><b><font size="3"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><b>
          <font size="4"><font color="006666"> </font></font></b></font></font><font face="Courier New, Courier, mono" size="3"
color="#990000"><b><font color="#006666">
          </font><font color="#990099"> <br>
          </font></b></font></b></font></div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
      <td width="187"><font face="Courier New, Courier, mono" size="3"><b><font size="3"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"></font><font face="Courier New, Courier, mono" size="3"><b><font size="3"><font face="Courier New, Courier, mono"
size="3"><b><font size="3"><font face="Courier New, Courier, mono" size="3"><b><font size="3"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><b>
        <?echo("<b>Bem Vindo(a)</b><br>");?>
        </b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font><font face="Courier New, Courier, mono"
size="3"><b><font size="3"><font face="Courier New, Courier, mono" size="3"><b><font size="3"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><b><font size="4">
        <font face="Courier New, Courier, mono" size="3" color="006666"><b><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><b><font size="4">
        <?echo("<b>$tab_seleciona[4]</b><br><br>");?>
        </font></b></font></b></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></td>
      <td width="513" valign="top"> <font face="Courier New, Courier, mono" size="3" color="#990000"><b><font face="Courier
New, Courier, mono" size="3" color="#990000"><b><font size="5">
        </font><font face="Courier New, Courier, mono" size="3" color="#990000"><b><font face="Courier New, Courier, mono"
size="3" color="#990000"><b><font size="5"><img src="imangens/LivrosTcc.gif" width="46" height="34"
align="left"></font></b></font></b></font><font size="5">
        <?
           $pedacos_do_nome = explode(" ", $tab_seleciona[4]);
           $primeiro_nome = $pedacos_do_nome[0];
           echo "$primeiro_nome, ";
        ?>
        </font></b></font><font size="5"> sugerimos para voc&ecirc;:</font></b></font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <div align="center"><font face="Courier New, Courier, mono" size="3" color="#990000"><b><font face="Courier New, Courier,
mono" size="3" color="#990000"><b><font color="#006666">
          <? // usuario aceito!

           $con_ok = mysql_connect("localhost", "root", "senha");

          // seleciona o id dos autores preferidos
          $sql_sel_usuario_autor = "select id_usuario, id_autor from usuario_autor where id_usuario = '$tab_seleciona[0]'";
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          $sql_consulta_usuario_autor  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_usuario_autor", $con_ok);
          while($tab_usuario_autor = mysql_fetch_array($sql_consulta_usuario_autor)){
                // seleciona o id dos generos preferidos
                $sql_sel_usuario_genero = "select id_genero, id_usuario from usuario_genero where id_usuario = '$tab_seleciona[0]'";
                $sql_consulta_usuario_genero  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_usuario_genero", $con_ok);
                while($tab_usuario_genero = mysql_fetch_array($sql_consulta_usuario_genero)){
                      // seleciona o id dos autores preferidos
                      $sql_sel_usuario_idioma = "select id_usuario, id_idioma from usuario_idioma where id_usuario = '$tab_seleciona[0]'";
                      $sql_consulta_usuario_idioma  = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_usuario_idioma", $con_ok);
                      while($tab_usuario_idioma = mysql_fetch_array($sql_consulta_usuario_idioma)){
                            $sql_sel_obra = "select id_obra from obra where id_autor  = '$tab_usuario_autor[1]'  and"
                                                                   ." id_genero = '$tab_usuario_genero[0]' and"
                                                                   ." id_idioma = '$tab_usuario_idioma[1]'";
                            $sql_consulta_obra = mysql_db_query("bdbu", "$sql_sel_obra", $con_ok);

    while($tab_obra = mysql_fetch_array($sql_consulta_obra)){

                               //adiciona o id da obra na variável arr_id_obras_selecionadas
                               $arr_id_obras_selecionadas[$contador] = $tab_obra[0];
                                $contador++;

                               //parte original retirada por não indicar obras na ordem de inserção no bd
                            }
                      }
                }
          }
                         $num_elementos = count($arr_id_obras_selecionadas);
                         if ($num_elementos != 0){
                           // ordena o array
                           rsort($arr_id_obras_selecionadas);
                           //controla o número máximo de elementos sugeridos
                           $num_maximo_sugestoes = 20;
                           $num_sugestoes_encontradas = count($arr_id_obras_selecionadas);
                           if($num_maximo_sugestoes > $num_sugestoes_encontradas){
                              $num_maximo_sugestoes = $num_sugestoes_encontradas;
                           }
                           //cria o início da tabela de sugestões
                           ?><table width="95%" border="0" align="center" cellspacing="2" cellpadding="0"><?
                           for($i=0; $i<$num_maximo_sugestoes; $i++){
                                    include("imprimir_obras.php");
                           }
                           // termina a tabela de sugestões
                           ?></table><?
                         } else {
                            // sem elementos no arr_id_obras_selecionadas
                            echo "A Biblioteca não possui obras relacionadas ao seu perfil";
                         }

           mysql_close($con_ok);

            if($cadastrado_ok == false) {
               echo("Usuário <b>não</b> Cadastrado!<br><br>");

       include("login.htm");
            }

?>
          </font></b></font></b></font></div>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <hr align="center" width="600" noshade>
        <div align="center">
          <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" align="center">
            <tr bgcolor="#99CCFF">
              <td bgcolor="#99CCFF" width="33%">
                <div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000099"><a
href="excluir_usuario.htm">Excluir
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                  Usu&aacute;rio</a></font></div>
              </td>
              <td width="33%">
                <div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="alterar_dados_usr.htm">Alterar
                  Dados do Usu&aacute;rio</a></font></div>
              </td>
              <td width="34%">
                <div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="index.htm">P&aacute;gina
                  Principal</a> </font></div>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <div align="center"></div>
      </div>
</body>
</html>


