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Resumo 
 

 

 

 

 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um Sistema Web para a integração 

com o Sistema de Controle já existente do Observatório Astronômico da UFSC, 

disponibilizando, assim, os serviços do observatório a empresas, escolas e instituições 

através da Internet.  Este sistema é capaz de disponibilizar experimentos já concluídos para 

consulta, permite a realização de experimentos interativos através de agendamentos e 

requisições online, em um modo de fila. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Apresentação 

 
 

Atualmente, a Internet surge como uma plataforma essencial de integração de sistemas 

e aplicações, tendo em vista que consiste num conjunto de padrões aceitos universalmente 

o que permite a comunicação entre máquinas e processos de uma forma simples e 

automatizada.  

 

A possibilidade da integração de uma interface Web a um sistema já existente permite à 

empresa ou organização uma maior visibilidade e maior disponibilidade de seus serviços. 

Neste contexto, pretende-se com este trabalho, desenvolver uma interface Web para o 

Sistema de Controle do Observatório astronômico da Universidade Federal de Santa 

Catarina, chamado Chimera. 

 

Chimera é um sistema de controle de observatórios astronômicos que é capaz de 

controlar um grande número de instrumentos, como telescópios, câmeras, etc. Um dos 

principais objetivos do Chimera é prover ao usuário um ambiente amigável para controlar 

seus instrumentos, fazendo com que o usuário se concentre nos aspectos científicos, não se 

preocupando com os detalhes técnicos envolvido no controle dos instrumentos. 

 

Os instrumentos físicos presentes no observatório são modelados como classes e 

estas classes implementam uma interface única. Qualquer pessoa que conheça a semântica 

da interface será capaz de controlar os instrumentos, independente de qual seja ele. Com 

isso o Chimera espera ser simples para o uso e estar disponível em um grande número de 

interfaces, tanto em modo texto quanto gráficas e também, a partir deste trabalho, através 



de uma versão Web, disponível para uso de empresas, escolas e outras instituições diversas, 

através da internet. 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 
 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação Web, baseada em tecnologias 

atuais de desenvolvimento, como Java, Struts e JSP, a ser integrada com o sistema de 

controle dos equipamentos já existente no observatório astronômico da UFSC.  

 

O principal serviço a ser disponibilizado através da interface Web é o de Realização de 

Experimentos Interativos, através do qual instituições cadastradas pelo observatório têm a 

possibilidade de realizar experimentos em tempo real, interagindo com o sistema de 

controle do observatório e, conseqüentemente, interagindo com os equipamentos físicos 

presentes no observatório. 

 

Outra funcionalidade será a de manter um catálogo online dos experimentos realizados 

e que obtiveram os melhores resultados e a maior qualidade (imagens mais nítidas, por 

exemplo). Assim, um usuário interessado em efetuar um experimento tem a possibilidade 

de verificar, antes deste ser solicitado, se o mesmo já foi ou não realizado por outros 

usuários. 

 

Adicionalmente, o sistema permitirá que o administrador do sistema do observatório 

tenha um maior controle dos pedidos de experimentos em fila, uma maior organização dos 

resultados dos experimentos e um controle automatizado sobre os pedidos de cadastro no 

sistema Web por instituições interessadas em efetuar experimentos junto ao observatório. 

 

 

 

 

 



 

1.3 Organização do Texto 

 

Este documeto está organizado da seguinte maneira: 

 No Capítulo 1 – Introdução – foram apresentadas as características do trabalho em 

linhas gerais; 
 

 No Capítulo 2 – Contextualização – são apresentadas as características presentes no 

observatório astronômico, dando uma visão geral sobre o seu funcionamento; 
 

 No Capítulo 3 – Tecnologias Utilizadas – serão descritas as ferramentas escolhidas 

para o desenvolvimento deste trabalho e suas principais características. 
 

 No Capítulo 4 – Desenvolvimento –o processo de desenvolvimento do sistema é 

descrito, contendo a análise e a modelagem do sistema; 
 

 No Capítulo 5 – Implementação - serão apresentadas considerações sobre a 

implementação da aplicação, bem como uma descrição do funcionamento da 

mesma; 
 

 No Capítulo 6 – Considerações finais – são sumarizados os resultados e as 

contribuições deste trabalho e sugeridas formas de aperfeiçoá-lo por meio de 

trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

2.1 Sistema Atual 

 

O Observatório Astronômico da UFSC participa de um projeto chamado 

Telescópio na Escola1 (antigo Observatórios Virtuais) que permite a escolas 

cadastradas junto ao observatório realizar experimentos através de um site disponível 

na internet. É feito um agendamento e o acesso a essas instituições é liberado através 

de contato via e-mail do responsável pela instituição com o profissional do 

observatório.  

O sistema de controle do observatório é composto de vários componentes 

escritos em C e C++ utilizados para controle dos instrumentos disponíveis no 

observatório, além de uma interface web utilizada pelas escolas, escrita em PHP.  

 

2.2 Controlador 

 

O controlador é o componente responsável pela comunicação entre uma interface e 

o sistema de controle dos equipamentos. É este controlador o responsável por invocar os 

métodos corretos do sistema de controle, de acordo com as informações recebidas do 

usuário do sistema.  

Além disso, este controlador tem de gerenciar os eventos e ainda responder 

prontamente à novas chamadas feitas por outros usuários,  mesmo quando um pedido de 

                                                 
1 O programa educacional Telescópios na Escola visa o ensino em ciências utilizando telescópios robóticos 
para a obtenção de imagens dos astros em tempo real. Os telescópios são operados remotamente através de 
uma página web, não necessitando de conhecimento prévio em Astronomia. Um grupo de seis instituições 
acadêmicas em parceria com escolas de ensino médio e fundamental, sob a coordenação do IAG/USP, foi 
formado para implantar um programa piloto de estudos, pesquisas e observação astronômica. As seguintes 
instituições estão envolvidas no projeto: IAG/USP (Valinhos, SP), Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Observatório do Valongo, RJ), Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, SC), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (São José dos 
Campos, SP) e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, RN).  
http://www.telescopiosnaescola.pro.br     



imagem, por exemplo, já está em andamento. Este componente possui um algoritmo de 

escalonamento e gerenciamento de eventos próprio.  

Este controlador não possui nenhuma lógica associada a instrumentos ou ao 

experimento executado, se comportando apenas como um servidor de chamadas integrando 

a interface aos instrumentos (onde a lógica de controle e de experimentos reside). A 

comunicação entre o controlador e o sistema de controle do observatório será feita através 

do protocolo XML-RPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 

3.1 Aplicações Web 

 

Uma aplicação Web é uma aplicação que é acessada por um navegador (browser) 

através de uma rede, podendo esta ser a Internet ou uma intranet. As aplicações Web são 

populares principalmente pelo fato de utilizarem o próprio navegador como um cliente.  

Outra característica que torna aplicações Web muito populares é a possibilidade de se 

atualizar e manter a aplicação sem a necessidade de instalar o software em diversos 

computadores que utilizam esta aplicação.  

Os primeiros aplicativos do tipo cliente-servidor tinham seu próprio programa cliente 

que servia de interface com o usuário e era instalado, individualmente, em cada 

computador que utilizasse essa aplicação. Assim, uma atualização que fosse feita na parte 

do servidor da aplicação implicava necessariamente na atualização também da parte 

cliente, instalada em cada computador dos usuários da aplicação. Os custos de atualização 

eram maiores e a produtividade era menor devido a essa característica. 

Em contraste, as aplicações Web geram uma série de páginas em um formato padrão 

suportado por navegadores comuns. Geralmente, cada página Web é um documento 

estático, mas que se torna interativo na medida em que o usuário troca informações com o 

sistema através de formulários, por exemplo. Dessa forma, o navegador age como um 

cliente universal para cada aplicação Web.  

 

3.2 Java e Tecnologias Relacionadas 

 

O uso da linguagem Java em aplicações Web é cada vez maior. Isso se deve 

principalmente ao fato desta ser uma linguagem portável e independente de plataforma, 

necessitando apenas da Máquina Virtual Java (JVM) para executar o código Java. Além 

disto, Java possui outros recursos que a transformam em uma excelente ferramenta para 

explorar a implementação de sistemas Web e softwares em geral.  Java fornece vários 

níveis de proteção (tais como variáveis e métodos públicos e privados) e possui extensa 



coleção de condições de erro. Java embute um mecanismo simples de gerência de memória 

e coleta de lixo que pode ser usado de maneira transparente por programadores iniciantes 

mas que, ao mesmo tempo, oferece uma série de controles para programadores experientes.  

A seguir, serão descritos os principais componentes Java utilizados para 

desenvolvimento de aplicações Web. 

 

3.1.2 Servlets 

 

Um Servlet é um programa Java que roda do lado servidor e que estende a 

funcionalidade do servidor Web. A API de servlets provê uma forma simples para construir 

aplicações em servidores Web que dão suporte a servlets. Essa extensão do servidor Web é 

feita no gerenciamento de requisições HTTP para serviços e na geração dinâmica de uma 

resposta, que pode ser um documento HTML ou XML, agindo, assim, como uma ponte 

entre múltiplos clientes e aplicações. Além disso, os Servlets também gerenciam 

informações de sessões de clientes. 

O ciclo de vida de um Servlet se divide em quatro etapas: 

1. Cliente emite uma requisição ao servidor 

2. O servidor chama o Servlet para que efetue a execução do serviço solicitado 

3. O Servlet gera conteúdo dinâmico, respondendo á solicitação do cliente, podendo 

usar recursos disponíveis na plataforma Java. 

4. O Servidor retorna o resultado gerado para o cliente como uma resposta http.  

 Quando um servlet é carregado pela primeira vez na máquina virtual Java do 

servidor, seu método init() é invocado, preparando os requisitos para a execução de um 

serviço (instanciação de objetos, leitura de valor de contadores em arquivos e etc.) e 

promovendo a conexão com outros serviços (um banco de dados, por exemplo). Para 

liberar esses recursos utiliza-se o método destroy(), que é chamado quando o servidor 

concluir a sua atividade. (CORRÊA, 2006) 

 

 

 



3.1.1 Java Server Pages 

 

Uma página JSP é um componente textual. Uma página JSP é um documento na 

forma de texto que descreve como criar um objeto resposta a partir de um objeto requisição 

para um determinado protocolo. Uma página JSP é automaticamente transformada em um 

Servlet e é este Servlet que foi gerado é executado no lado do servidor para gerar a 

resposta.  A figura a seguir mostra os passos de uma requisição JSP. 

 
Figura 1  – Os passos de uma requisição JSP (GOODWILL, 2002) 

 

A primeira vez que o arquivo é requisitado, ele é traduzido em um Servlet e 

compilado em um objeto que é carregado na memória conforme apresentado na figura 1. O 

servlet gerado atende a requisição e a saída é enviada ao cliente requisitante. Em todas as 

requisições seguintes o servidor irá averiguar se o código fonte da página mudou. Caso o 

código não tenha mudado, o servidor chama o objeto Java que já está compilado. Se o 

código fonte foi alterado, o contêiner irá recompilar novamente a página. (GOODWILL, 

2002) 

As JSPs fornecem abordagens distintas para a inserção do código que será usado no 

servidor. A primeira opção são os scriptlets, que são nada mais do que códigos Java 

colocados diretamente na página. Os scriptlets são relativamente fáceis de usar, rápidos e 



poderosos. A segunda opção são as tags JSP Customizadas, que tem sintaxe e formato 

parecido com as tags HTML; elas requerem um pouco mais esforço para serem escritas, 

entretanto são muito mais fáceis de usar e manter em longo prazo. (HUSTED, 2004) 

A tecnologia JSP permite ainda que os desenvolvedores definam tags customizadas, 

que são tags de formatação que são substituídas por conteúdo dinâmico quando a página é 

apresentada. O conteúdo dinâmico é criado por uma classe gerenciadora a qual o 

programador cria e empacota em um arquivo de biblioteca. O programador define a sintaxe 

para a tag e implementa o comportamento dela na classe gerenciadora. Designers podem 

então importar e usar as bibliotecas de tags assim como usam as outras tags de marcação 

(JONHSON, STEARNS, SINGH et. al, 2002). 

Tags customizadas trouxeram muitos benefícios para as aplicações J2EE, entre eles: 

• Tags Customizadas são reusáveis, sendo que scriplets geralmente não são. 

• Bibliotecas de tags customizadas fornecem um alto nível de serviços para 

páginas JSP que são portáveis entre os contêineres JSP. 

• Tags Customizadas facilitam a manutenção, uma vez que eles reduzem a 

quantidade de código repetida. 

• Tags Customizadas ajudam os desenvolvedores a focar em suas tarefas 

principais. Os designers podem trabalhar exclusivamente com tags 

customizadas e formatação padrão, ao invés de varias tags em conjunto com 

elementos de scriptlets. Com isso os programadores podem se focar em 

desenvolver a lógica customizadas das tags. 

• Tags Customizadas podem fornecer uma sintaxe intuitiva para a invocação das 

regras de negócio a não programadores. 

• Tags Customizadas desacoplam a lógica de negócios e a apresentação de dados. 

Essa separação facilita a manutenção, esclarece a intenção do conteúdo de cada 

componente, e permite que programadores e designers trabalhem relativamente 

independentes um do outro. 

A tecnologia JSP possui várias vantagens sobre a maioria de seus concorrentes. Possui 

vantagens principalmente sobre os Servlets, pois todos os documentos JSP são traduzidos 



automaticamente em Servlets. Sendo assim, é mais conveniente escrever ou alterar tags 

HTML do que codificar instruções que geram o código da página.  

 

3.3 Padrão MVC 

 

O padrão de projeto MVC (Modelo-Visão-Controlador) tem tido uma grande 

aceitação no desenvolvimento de aplicações voltadas para Web e software corporativo. 

Com a divisão das tarefas do software em três camadas para controle da interface, 

manipulação de dados e controle lógico, este padrão facilita a manutenção e evolução dos 

sistemas pela independência das classes de cada camada.  

O padrão MVC divide o sistema interativo em 3 camadas, cada uma especializada 

em uma tarefa. O modelo contém os dados da aplicação e controla a funcionalidade central 

do sistema. A visão gerencia a camada visual do modelo e as respostas do usuário. Já o 

controlador interpreta as entrades de mouse e teclado do usuário, controlando o modelo e a 

visão para que sejam alterados de forma correta.  

A visão e o controlador estão sempre conectados. O controlador se comunica com a 

visão para determinar quais objetos estão sendo manipulados pelo usuário e para chamar 

métodos do modelo para fazer as mudanças nestes objetos. O modelo mostra as mudanças e 

notifica a visão para ser atualizada. 

A visão da aplicação geralmente é composta por várias visões MVC aninhadas. Os 

controladores dessas visões devem assegurar que os controles apropriados estão 

interpretando as entradas do usuário. Dessa forma, existe uma árvore de controladores por 

onde passam as mensagens. Somente o controlador responsável pela mensagem toma uma 

ação sobre ela. 

Cada visão é associada a um único controlador e vice-versa, mas um modelo pode 

ter ao mesmo tempo mais de um par visão-controlador. Cada vez que o modelo muda, cada 

visão deve ser notificada para ser adequar a essa mudança. A possibilidade de ter múltiplas 

visões sincronizadas é um benefício significativo da arquitetura MVC.   

Os benefícios trazidos pela utilização do MVC são os seguintes (CAVANESS, 

2002): 



 Confiabilidade: As camadas de apresentação e de transação têm uma clara 

delimitação, o que permite mudar a aparência da aplicação sem recompilar o código 

do modelo ou do controlador. Isto permite que alterações na aparência não afetem a 

estabilidade do código responsável pela execução de transações.  

 Reutilização elevada e adaptabilidade: O MVC permite o uso de múltiplos tipos de 

visão, todas acessando o mesmo modelo. 

 Baixo custo de desenvolvimento e ciclo de vida minimizado: O MVC torna possível 

possuir programadores de lógica da aplicação e designers responsáveis por manter 

as interfaces com o usuário, aumentando assim a produtividade e a qualidade do 

produto final promovida pela especialização das atividades. 

 Desenvolvimento rápido: o tempo de desenvolvimento pode ser reduzido 

substancialmente porque os programadores do controlador podem focar apenas em 

transações, enquanto os designers podem manter seu foco apenas na apresentação. 

 

3.4 Struts 

 

Uma das características das páginas JSP é a utilização de scriplets, ou seja, a 

presença de código Java,  dentro do arquivo HTML ou XML. Dessa forma, ficam 

misturadas a lógica da aplicação com sua apresentação. Essa forma de programação quebra 

a idéia de se ter papéis separados para desenvolvedor, que programa a lógica do negócio, e 

o web designer, que desenvolve a interface de uma aplicação web.  

Com isso, a manutenção e leitura de páginas JSP ficam mais difíceis com a 

presença dos scriplets. Existem algumas soluções que diminuem o impacto da presença do 

código Java misturado à interface. Uma delas é a utilização de "Custom Tags", que é uma 

extensão da tecnologia JSP para criação de novos tags. 

Outra saída é a utilização de Struts, que contém muitos tags, reunidos em "tag 

libraries" para ajudar a reduzir a necessidade de utilizar scriptlets em JSP. 

 

 

 



3.4.1 Visão Geral 

 

Framework pode ser definido como sendo uma aplicação reutilizável e semicompleta 

que pode ser especializada para produzir aplicações personalizadas. Eles são criados para 

fornecer aos desenvolvedores uma base reutilizável que pode servir de fundação para seus 

diversos produtos dentro de uma mesma organização ou dentro de um mesmo tipo de 

aplicação. Um framework fornece aos desenvolvedores um conjunto de componentes 

estruturais que têm as seguintes características: 

 são conhecidos por funcionarem bem em outras aplicações. 

 estão prontos para serem usados com o próximo projeto. 

 podem também ser usados por outras equipes na organização. 

Struts é um framework de aplicação de fonte aberta que ajuda os desenvolvedores a 

construírem aplicações web de maneira rápida e facilmente. O Struts conta com tecnologias 

padrões – como Java Server Pages (JSP), Servlets Java e Java Beans. Ele é mantido pela 

Apache Software Foundation (ASF) como parte de seu projeto Jakarta. Além do struts, o 

projeto Jakarta mantém vários produtos de fonte aberta bem sucedidos, como Tomcat, Ant 

e Velocity. Sua versão inicial foi lançada em junho de 2001. 

É assim chamado, 'Struts',para lembrar exatamente do papel que ele desempenha no 

sistema, servindo como uma estrutura padrão sobre a qual pode-se construir os mais 

diversos tipos de sistemas. Ou seja, os engenheiros de software utilizam o Struts para 

suportar cada camada de uma aplicação comercial.  

As aplicações desenvolvidas em Struts são baseadas em várias tecnologias de 

ativação. Esses componentes não são específicos do Struts e formam a base de toda 

aplicação Web Java. 

 

3.4.2 Vantagens do Framework Struts 

 

Segundo Husted (2004) as principais vantagens e razões para se utilizar o 

framework Struts são: 

 Redução de custos, pelo fato da aplicação ter como base a World Wide Web; 



 A internacionalização de páginas Web é simplificada, devido à divisão existente 

entre a interface com o usuário e a lógica da aplicação e os dados; 

 Software livre e de código aberto (open source), promovendo características como: 

confiabilidade, segurança, robustez, interoperabilidade, integração; 

 Garantia de que o Apache Group irá manter o framework; 

 Integração com a maioria das IDEs de mercado; 

 Tornou-se um padrão de mercado; 

 Aumenta a produtividade; 

 Simplicidade, pois possui relativamente poucas classes básicas para serem 

compreendidas pelos desenvolvedores. 

 

3.4.3 O Funcionamento de Struts 

 

 
Figura 2 -  O fluxo de navegação em Struts [SOUZA, 2006] 

 A figura acima mostra o fluxo de navegação em Struts, que pode ser descrito da 

seguinte forma: [SOUZA, 2006] 



1. O usuário faz uma solicitação através de uma url no browser. Ex: 

http://localhost:8080/cadastro/listUsers.do. A extensão da página requisitada, .do, é 

usada para invocar ou mapear o servlet controller do Struts.  

2. Se for a primeira solicitação que o container recebeu para esta aplicação, ele irá invocar 

o metodo init() da ActionServlet (controlador do Struts) e irá carregar as configurações 

do arquivo struts-config.xml em estruturas de dados na memória. Esta passagem só é 

executada uma única vez, pois nas solicitações subsequentes, o servlet consulta estas 

estruturas na memória para decidir o fluxo a ser seguido. 

3. Baseado no fluxo definido no arquivo struts-config.xml, e que neste momento já se 

encontra carregado em estruturas na memória, o ActionSerlet identifica qual o 

ActionForm (classe para a validação dos dados) irá invocar. A classe ActionForm 

através do método validate verifica a integridade dos dados que foram recebidos na 

solicitação que vem do navegador.  

4. O controle da aplicação é retomado pelo ActionServlet, que verifica o resultado da 

verificação do ActionForm. Se houve algum erro (campo não preenchido, valor 

inválido, etc), o usuário recebe um formulário HTML (geralmente o mesmo que fez a 

solicitação), informando o motivo do não atendimento da solicitação, para que o 

usuário possa preencher corretamente os dados para fazer uma nova solicitação. Se não 

faltou nenhuma informação, ou seja, todos os dados foram enviados corretamente, o 

controlador passa para o próximo passo (Action).  

5. O ActionServlet, baseado no fluxo da aplicação (estruturas já carregadas em memória) 

invoca uma classe Action. A classe Action passa pelo método execute que delega a 

requisição para a camada de negócio.  

6. A camada de negócio irá executa um processo específico (geralmente popula um bean, 

ou uma coleção). O resultado da execução deste processo (objetos já populados) é 

usado na visão para exibir os dados.  

7. Quando o controle do fluxo da aplicação volta ao Action que invocou o processo da 

camada de negócio, o resultado é analisado e é então definido qual o mapa adotado para 

o fluxo da aplicação. Neste ponto, os objetos que foram populados na camada de 

negócio serão anexados como atributos na seção do usuário. 



8. Baseado no mapeamento feito pelo o Action, o controlador redireciona a chamada para 

o JSP que irá apresentar os dados.  

9. Na camada de apresentação (visão), os objetos que foram definidos como atributos da 

sessão do usuário são consultados para montar o HTML para o navegador. 

10. É exibido então o HTML com a resposta da requisição feita pelo usuário. 

 

O Controlador já vem implementado no Struts. Porém, é possível que este seja 

estendido a fim de serem adicionadas novas funcionalidades. O Controlador é um Servlet 

Java, cujos componentes são responsáveis por detectar as entradas do usuário, 

possivelmente alterar o domínio do problema, e selecionar a próxima visão para o cliente. 

O Controlador ajuda a separar a apresentação do modelo. Essa separação oferece uma 

maior liberdade para desenvolver uma grande variedade de apresentações baseadas em um 

único modelo. O uso do controlador provê um ponto centralizado de controle onde todas as 

requisições dos clientes são inicialmente processadas. O controle centralizado efetua duas 

requisições do MVC. Primeiro o controlador age como o mediador/tradutor entre as 

entradas e o modelo, provendo uma funcionalidade comum, como segurança, login e outros 

serviços importantes por trás de cada requisição do cliente. Segundo, a visão é desacoplada 

da lógica de negócios e de outros componentes de visão, uma vez que todas as requisições 

são filtradas através do controlador. Isso faz com que as aplicações se tornem muito mais 

flexíveis. 

A classe Action é a parte central do Struts e faz parte do controlador. Ela é a ligação 

entre a requisição de um cliente e a lógica dos negócios. Cada classe Action é destinada 

tipicamente para efetuar uma única operação de negócios do interesse do cliente. Uma 

única operação de negócios não significa que a Action não possa efetuar somente uma 

tarefa. Ao invés disso, a tarefa que ele efetua deve ser coesa e centrada em uma única 

unidade funcional. Em outras palavras, as tarefas efetuadas pela Action devem ser 

relacionadas a uma operação de negócios. Não deveria ser criado uma Action com 

funcionalidades de cesta de compras e responsabilidade de login e logout juntos, por 

exemplo. Essas áreas da aplicação não são fortemente relacionadas e não devem ser 

associadas. 



Como cada classe Action é destinada tipicamente para efetuar uma única operação 

de negócios do interesse do cliente, seria necessário criar uma classe Action para cada 

operação. Essa abordagem é valida, entretanto não é adequada, uma vez que pode existir 

duplicidade de código entre essas Actions. Assim a DispatchAction provê mecanismos 

para simplificar a execução de múltiplas operações, chamando-as pelo nome do método 

específico ao invés de sobrescrevermos o método execute(). Para tanto é necessário 

especificar no arquivo de configuração do struts o nome do parâmetro que irá apontar para 

o nome do método a ser utilizado. 

O método execute() retorna a próxima visão a ser mostrada. A ActionForward é a 

classe que encapsula a informação sobre a próxima visão a ser apresentada. O Struts  

estimula não colocar o nome da página JSP apontando diretamente para a próxima visão, 

mas sim usar um nome lógico. Essa associação entre o nome lógico e a página JSP física é 

encapsulada na instância ActionForward retornada do método execute(). 

Em Struts é necessário configurar adequadamente o arquivo web.xml. O passo mais 

importante é configurar o ActionServlet, que receberá todas as requisições para a aplicação. 

Ainda, é preciso configurar o arquivo struts-config.xml. Depois de definir o servlet, 

precisamos definir que tipo de URL o servlet irá interceptar. O ideal é definir padrões que 

sejam caminhos ou sufixos. No bloco de recursos é criada uma referência para um recurso 

criado previamente, como por exemplo mecanismos de conectividade com um banco de 

dados JDBC (Java Database Connectivity). 

O Arquivo de configuração do Struts é do tipo XML, geralmente chamado de struts-

config.xml, e segue as regras estabelecidas em uma DTD (Document Type Definition) 

correspondente a sua versão, que mostra todos os elementos possíveis dentro de um arquivo 

de configuração. Os cinco elementos mais importantes e os seus atributos mais relevantes 

são:  

1. Seção de definição de Form Beans. 

2. Seção de definição de Global Forwards. 

3. Seção de definição de Action Mappings. 

4. Seção de definição do Controlador. 

5. Seção de definição do Recurso de Mensagens. 



 

 

3.5 Hypersonic SQL Database 

 

O Hypersonic SQL Database (HSQLDB) é um  banco de dados relacional, escrito em 

Java, que permite a manipulação de banco de dados em uma arquitetura cliente-servidor, ou 

standalone. Uma grande vantagem de utilização do HSQLDB é a possibilidade do banco 

de dados ser agregado ao pacote da aplicação. O banco é multiplataforma e ocupa um 

pequeno espaço em disco. Outra característica do banco é a possibilidade do banco de 

dados ser manipulado em disco, memória ou em formato texto. A sintaxe utilizada por este 

banco é a sintaxe padrão SQL – Structured Query Language.  

Cada banco de dados HSQLDB é formado por 2 a 5 arquivos, todos com o mesmo 

nome mas com extensões diferentes, localizados no mesmo diretório. Por exemplo, um 

banco de dados chamado "teste" consiste nos seguintes arquivos: (SIMPSON; TOUSSI, 

2005) 

• teste.properties 

• teste.script 

• teste.log 

• teste.data 

• teste.backup 

O arquivo properties contém configurações gerais sobre o banco de dados. O arquivo 

script contém a definição de tabelas e outros objetos de banco de dados, mais os dados para 

tabelas "non-cached". O arquivo log contém as mudanças que foram feitas recentemente no 

banco de dados. O arquivo data contém os dados para tabelas "cached" e o arquivo backup 

é um backup compactado do último estado consistente do arquivo data. Todos esses 

arquivos são essenciais e não devem nunca ser deletados. Se a tabela não possui tabelas em 

memória (cached), os arquivos teste.data e teste.backup não existirão. Além destes 

arquivos, um banco HSQLDB pode estar ligado à qualquer arquivo de texto formatado, 

como listas de arquivos separados por vírgula que esteja em qualquer lugar do disco. 

(SIMPSON; TOUSSI, 2005) 



Enquanto o banco de dados "teste" está em operação, um arquivo teste.log é usado 

para escrever as mudanças dos dados. Este arquivo é removido quando o banco é fechado 

de forma apropriada. De outra forma, se o banco for encerrado de forma anormal, este 

arquivo é usado no próximo início de operação do banco para refazer as mudanças. Um 

arquivo test.lck é usado ainda para gravar o estado do banco, quando ele está aberto e em 

operação. Este arquivo é removido após um encerramento normal da operação do banco de 

dados. (SIMPSON; TOUSSI, 2005) 

 O HSQLDB foi escolhido para este trabalho tendo em vista que a utilização do 

banco de dados na aplicação será pequena e terá de armazenar poucos dados, não exigindo 

recursos adicionais além daqueles providos pelo HSQLDB. 

 

3.6 XML-RPC 

 

A comunicação entre a interface e o Controlador será feita através de chamadas 

remotas de procedimento. Para tanto, será utilizado o protocolo XML-RPC. A seguir, serão 

descritas as características das tecnologias e ferramentas utilizadas neste contexto. 

RPC (Remote Procedure Call) é uma técnica para construção de aplicações distribuídas 

baseadas em cliente-servidor. Ela é uma extensão da noção convencional, ou de chamada a 

procedimento local, de modo que o procedimento chamado não precisa existir no mesmo 

espaço de endereço que o procedimento chamador. Os dois processos podem estar no 

mesmo sistema, ou eles podem estar em diferentes sistemas com uma conexão de rede 

entre eles [MARSHALL, 1999]. Isso aumenta a interoperabilidade, portabilidade e 

flexibilidade de uma aplicação permitindo que ela seja distribuída sobre múltiplas 

plataformas heterogêneas [VONDRAK, 1997]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

4.1 Ferramentas Utilizadas 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas a IDE Netbeans 5.5 e o 

conteiner de Servlets Tomcat. Estas duas ferramentas são melhor apresentadas e explicadas 

na seção de Anexos.  

 

4.2 Processo de Análise 

 

4.2.1 Visão geral do Sistema 

 

Neste trabalho, foi proposto o desenvolvimento de um sistema web para requisição 

de experimentos junto ao observatório da UFSC, através da Internet. É possível ao usuário 

realizar tais solicitações de experimento repassando parâmetros ao sistema, como por 

exemplo coordenadas e horário para realizar o experimento. O experimento pode ser feito 

de modo interativo ou em modo de fila, onde o experimento é adicionado a uma lista para 

ser realizado em condições propícias solicitadas pelo usuário.  

 

O sistema possui dois perfis de acesso: 

  

• Perfil usuário: 

 O usuário solicita um cadastro para ter acesso ao sistema. Esse cadastro é 

então avaliado pelo administrador que irá negar ou aceitar o pedido de 

cadastro. Após a liberação do acesso para o usuário, este então está apto a 

iniciar sua requisição através do sistema. 

 O usuário cadastrado tem à sua disposição uma página personalizada para 

que sejam visualizados os pedidos atuais (em fila) e os já concluídos. Os 



experimentos concluídos ficam disponíveis por um período de 30 dias. Os 

pedidos em fila podem ser alterados, caso o usuário perceba que há algum 

erro de digitação ou algum erro na parametrização do experimento (como 

por exemplo, erro de uma coordenada ou pedido feito para uma condição 

climática não favorável). 

 Após a conclusão de cada experimento, é enviado um e-mail ao usuário que 

requisitou o experimento, informando da conclusão do mesmo e da 

disponibilidade para visualização no sistema. 

 O usuário tem à disposição duas formas de realização do experimento: 

 Modo Interativo: O usuário realiza o experimento desejado em 

tempo real, interagindo com o sistema e assim interagindo 

virtualmente com os equipamentos do observatório. Para tanto, é 

necessário que o usuário possua uma ‘janela de tempo’, sendo esta 

um período de tempo que o administrador do sistema aloca para cada 

usuário. O sistema disponibiliza uma área para pedido de alocação de 

tempo para o usuário, que recebe uma notificação da data e hora que 

seu tempo estará disponível. 

 Modo de Fila: Neste modo, os experimentos são parametrizados 

pelo usuário através do sistema e fica em uma fila de execução 

gerenciada pelo administrador do observatório. Os experimentos 

serão realizados de acordo com a necessidade do usuário, como por 

exemplo só ser realizado se o tempo estiver bom. 

 O sistema disponibiliza uma Estação Metereológica de tempo real, que 

disponibiliza as condições do tempo, como humidade relativa do ar, 

temperatura, etc. 

 

 

• Perfil Administrador   

 No módulo administrativo, existe uma seção para coordenação dos 

experimentos a serem feitos. O profissional do observatório tem acesso aos 



experimentos que estão na fila e pode assim gerenciar e agendar a melhor 

forma de realizá-los. 

 Os experimentos são organizados em uma ordem de execução otimizada. 

Isso é feito através de um sistema que, baseado nos parametros do 

experimento, organiza a melhor forma de execução dos mesmos. 

 O administrador tem a possibilidade de alterar o status dos experimentos. 

Desta forma, pode alterar o estado de, por exemplo, experimento de 

concluído para público ou ainda cancelar o mesmo. 

 Recebimento dos pedidos de cadastro para avaliação e aceitação ou não dos 

pedidos. 

 

Toda a interação entre o sistema Web e o sistema distribuído do observatório é feita 

através de um componente chamado “Controlador”. Dessa forma, o sistema Web e o 

Chimera não se comunicam diretamente, mas sempre através do controlador. 

 

Tendo essas informações sobre o sistema como base, foram identificados três atores 

principais: 

 

 Usuário 

 Admistrador 

 Controlador 

 

4.2.2 Casos de Uso 

 

A partir das características do sistema e das informações levantadas, foram 

identificados os seguintes casos de uso: 

 

1. Solicitar Cadastro 

2. Validar Usuário 

3. Realizar Experimento Interativo 



4. Solicitar Janela de Tempo 

5. Gerenciar pedidos 

6. Solicitar Experimento 

7. Liberar Cadastro 

8. Alocar Janela de Tempo 

9. Gerenciar Fila de Experimentos 

10. Gerenciar Experimentos Concluídos 

11. Realizar Experimentos em Fila 

 

 
Figura 3 -  Diagrama de Casos de Uso do Perfil Usuário 

 

 



 
Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso do Perfil Administrador 

 

 Os casos de uso são detalhados na seção “Anexo”. 

 

5. IMPLEMENTAÇÃO 
 

5.1 Considerações sobre a Implementação 

 

5.1.1Notificações através de E-mail 

 

Todas as solicitações feitas por um usuário são notificadas ao Administrador do sistema 

por e-mail. Isso inclui pedido de novo cadastro, pedido de experimento interativo e pedido 

de janela de tempo. Este envio de e-mail é feito através do sistema utilizando a API 

JavaMail, que é um pacote opcional da plataforma Java SE.  JavaMail fornece uma API 

comum e uniforme para gerenciar mensagens eletrônicas. Ela permite ao provedores de 

serviço disponibilizar uma interface padrão para os seus sistemas de mensagens usando a 

linguagem de programação Java. Usando esta API, aplicações podem acessar, compor e 

enviar mensagens. Nesta aplicação somente a última funcionalidade citada foi utilizada. O 

envio de e-mail é utilizado ainda para notificar o usuário sobre liberação/bloqueio de 

acesso, aceitação/recusa do pedido de cadastro, conclusão dos experimentos solicitados. 

 

5.1.2 Banco de Dados 



 

 O banco de dados foi criado usando o HSQLDB. Este banco de dados suporta tabelas 

temporárias e três tipos de tabelas persistentes. O banco de dados desta aplicação possui 

somente tabelas persistentes em memória. Este tipo de tabela é o padrão de criação quando 

o comando CREATE TABLE é invocado. Para o modelo de dados desta aplicação foram 

criadas 5 tabelas, sendo elas: 

 

USUARIO: Esta tabela armazena os dados dos usuários do sistema como nome, e-mail, 

etc. Esta tabela possui ainda uma coluna chamada ID_SITUACAO que mostra a situação 

do usuário e/ou a permissão de acesso ao sistema. A situação é definida de acordo com os 

códigos a seguir:  

               1 – Regular / Liberado  

               2 - Irregular / Bloqueado 

    3 – Esperando liberação do administrador 

 

EXPERIMENTO: Armazena os dados de pedido de experimento em fila. Além disso, esta 

tabela contém o identificador do usuário que solicitou o experimento e a situação do 

experimento (se está pendente, concluído ou cancelado). 

 

ADMIN: Armazena os dados do administrador do sistema, como nome do usuário e senha 

para acesso ao sistema. Esta tabela contém por default somente um registro. Este registro 

está obrigatoriamente ligado a um usuário cadastrado na tabela USUARIO, através da 

chave estrangeira ID_USUARIO. 

  

TAREFA: Ficou definido que cada nova solicitação é considerada uma nova tarefa. A cada 

pedido de experimento, pedido de cadastro ou pedido de tempo um novo registro é criado 

na tabela TAREFA, que define o tipo da tarefa, o usuário que a solicitou, a data do pedido e 

a sua situação. 

 



TEMPO: Esta tabela armazena os dados referentes ao pedido de janela de tempo para 

execução de experimento interativo.  

 

5.1.3 Autenticação do Usuário 

 

 Para efetuar a autenticação do usuário, a aplicação efetua uma consulta no banco de 

dados procurando pelos dados informados na página de login. Quando o usuário é 

autenticado, ou seja, está devidamente cadastrado no sistema, o perfil deste usuário é 

armazenado na sessão, enquanto ela estiver ativa. Para isso, foi criada uma classe de 

constantes no pacote de classes auxiliares. Essa classe possui um atributo de sessão onde os 

dados do usuário são armazenados.  Quando o usuário encerra sua sessão ao efetuar o 

logoff,  o atributo é setado como null  e a sessão é invalidada. Dessa forma, o usuário não 

acessa nenhuma página do sistema, já que todas as páginas procuram pelas informações do 

usuário na sessão ao serem acessadas. Não encontrando essas informações, o usuário é 

redirecionado para a página de login.  

 

5.1.4 Geração de Arquivo XML 

 

Sempre que um novo experimento é solicitado, seja o pedido offline ou o experimento 

interativo, um arquivo XML é criado com os dados fornecidos pelo usuário em um formato 

padrão.  

Para isso, foi criada uma classe chamada “GerarXML”, utilizando, entre outros, os 

pacotes javax.xml.* e  org.w3c.dom.* ambos fornecidos juntamente com a JDK 5 de Java. 

O pacote javax.xml.* provê classes para o processamento de documentos XML e APIs 

genéricas para a transformação de dados em arquivos XML. As classes do pacote 

org.w3c.dom.* provêem a interface para o DOM - Document Object Model, que é um 

componente da API Java para processamento de XML. 

O arquivo gerado possui uma estrutura pré-definida e é preenchido com os dados 

passados pelo usuário no momento da confiramação do pedido. Segue abaixo a estrutura do 

arquivo XML criado: 



 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
 <kimera version="0.1"> 
    <sites> 
        <site> 
       <name />  
       <latitude />  
       <longitude />  
       <altitude />  
        </site> 
     </sites> 
  </kimera> 

 

É este o arquivo que o controlador do sistema do Observatório irá receber para que o 

experimento seja feito. No experimento offline ou em fila, como o nome mesmo sugere, 

este arquivo é armazenado e o experimento é  realizado posteriormente pelo administrador 

da interface web e do sistema.  

 

5.1.5  Implementação do MVC 

 

Para implementar o controlador da aplicação foi estendida a classe 

LookupDispatchAction. Esta classe, que é uma subclasse da classe Action (como mostrado 

no diagrama abaixo) permite que seja definido um parâmetro no arquivo de configuração 

struts-config.xml cujo valor será o método a ser chamado pela aplicação. 
 

java.lang.Object 

  org.apache.struts.action.Action 

       org.apache.struts.actions.BaseAction 

           org.apache.struts.actions.DispatchAction 

              org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction 

 

 Tomemos como exemplo a classe LoginAction. Nesta classe existe um método 

chamado “valida”. Sendo assim, este método é declarado no arquivo de configuração, como 

mostrado abaixo: 

 
        <action input="/jsp/login.jsp" 
                attribute="LoginActionForm" 
                name="LoginActionForm" 
                parameter="valida" 



                path="/login" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.LoginAction" 
                validate="true"> 
                <forward name="userLogado" path="/jsp/user/main.jsp" /> 
                <forward name="editar" path="/jsp/login.jsp" /> 
       </action> 
 
 
 Dentro da classe que estende LookupDispatchAction deve ainda ser sobrescrito o 

método getKeyMethodMap(), que deve mapear as mensagens do arquivo de recursos de 

internacionalização com o nome do método a ser chamado. Isso porque a 

LookupDispatchAction utiliza os recursos de internacionalização. 

Para implementar os form beans, ou no caso a visão da aplicação, foi criada uma 

classe estendendo a ActionForm para cada ação da aplicação.  Esta classe provê os métodos  

de acesso (getters e setters) para todas as propriedades que serão expostas através da 

aplicação.  Ainda para implementar a visão, na parte de apresentação ao usuário, foi 

utilizado JSP combinado com as bibliotecas de tags fornecidas pelo Struts.  

Para implementar o modelo que representa as entidades usadas no sistema, foram 

criadas classes que mapeiam os valores obtidos diretamente do banco de dados.  Nestas 

classes foram criados métodos para inserir, remover, consultar e atualizar os dados no 

banco. Para isso, foram criadas conexões JDBC com o Banco de Dados. O próprio 

contêiner servlet gerencia essas conexões com o banco de dados, uma vez que o contêiner 

pode gerenciar melhor os recursos disponíveis para ele do que a funcionalidade de acesso a 

banco de dados embutida no Struts.  

Para tratar as exceções, foi usado o mecanismo do Struts para enviar mensagens ao 

usuário. Para isso, uma classe foi implementada que ao ser criada possui o atributo do tipo 

ActionError. Ao ser lançada uma nova exceção, o usuário é remetido à página de origem, 

contendo nesta uma mensagem descrevendo o erro ocorrido. 

 

5.1.6  Arquitetura do Sistema 

  



 Nesta seção será apresentada a arquitetura do sistema. A figura 5 mostra o 

funcionamento da interface Web, ilustrando a forma como ocorre a interação com os 

componentes do observatório. 

Como foi descrito anteriormente, a interface web foi desenvolvida utilizando as 

tecnologias JSP/Servlets juntamente com o framework Struts e seus componentes. O 

contêiner Tomcat é o responsável pela compilação JSP, entre outras coisas.  

 Como pode-se observar na figura, não existe a comunicação direta entre a interface 

Web e os equipamentos físicos presentes no Observatório. Não existe também a 

comunicação da interface Web com o sistema de controle do Observatório, o Chimera. Essa 

comunicação é feita em três etapas: 

  
Figura 5 – A arquitetura do Sistema 

 
  

• O servidor Web faz a requisição de um dos métodos presentes no Controlador 

através do protocolo de chamada remota. Este método pode ser algo como mover o 

telescópio para uma determinada posição.  



• O Controlador, que também é um software, é o responsável por receber as 

requisições e repassá-las ao Chimera.  

• O Chimera faz então a comunicação com os equipamentos, obtém as imagens e 

retorna o resultado ao Controlador.  

 

5.1.7  Mapa Interativo 

  

 O Experimento Interativo é feito através de um Mapa Interativo que tem o formato 

de um Mapa do Céu.  Em astronomia, um mapa do céu é uma imagem que mostra a 

visualização do céu para uma determinada localidade. Este mapa mostra, por exemplo, 

quais são as constelações estão acessíveis para um determinado dia e local. Desta forma o 

usuário que estiver fazendo o experimento interativo irá visualizar um mapa do céu através 

do qual fará o experimento. Ele poderá escolher de qual constelação ou ponto celeste deseja 

obter uma imagem clicando sobre o ponto desejado no mapa do céu.  Este mapa está 

representado pela figura 6. Ao escolher o ponto desejado, após clicar sobre ele, o usuário 

então é remetido a uma página para entrar detalhes adicionais sobre a imagem que deseja 

obter, como o tempo de exposição, por exemplo. Após a confirmação desses detalhes, é 

iniciada então o a obtenção de imagens. 



 
Figura 6 – Mapa do Céu 

 

  Para implementação deste mapa, foram utlizadas duas ferramentas em conjunto: 

• MapServer: MapServer é um ambiente de desenvolvimento de Código Aberto para 

construção de aplicativos espaciais na internet.  

Ele se sobressai na apresentação de dados espaciais (mapas, imagens e dados vetoriais) 

na web. Além de permitir visualizar dados de SIGs, MapServer permite que a criação 

de imagens de mapas geográficos, mapas que podem direcionar usuários a outros 



conteúdos. Pode ser desenvolvido utilizando diversar linguagens, entre elas PHP, 

Python, Perl, Ruby, Java, e C#. Neste trabalho, está sendo utilizado com a linguagem 

Java. 

 

• Ka-Map:  Ka-Map é também um projeto de código aberto que provê uma API 

javascript para desenvolver interfaces interativas em mapas. Ele usa tecnologias 

modernas suportadas pelos navegadores atuais, como a tecnologia Ajax. Esta 

ferramenta possibilita a criação de um ambiente interativo, onde é possível aumentar ou 

diminuir a imagem através de zoom e a navegação pelas imagens (que representam o 

mapa, mas que na verdade é uma coleção de imagens organizada). 

 

5.3 Resultados da Implementação 

 

A seguir, foram selecionadas algumas telas da aplicação que correspondem às 

funcionalidades descritas na modelagem da inteface Web. Algumas imagens possuem 

legenda com números associados a algum componente da interface a fim de explicar 

alguma funcionalidade ou navegação. As páginas mostradas não representam a totalidade 

do sistema, são apenas as telas principais que dão acesso às principais funcionalidades da 

interface Web. 

 

Ao ser acessado, o sistema exibe sua página principal, conforme mostrado na figura 

7. Esta página contém os campos e-mail e senha, para que seja acessado por usuários que já 

possuam acesso liberado ao sistema. Para que esta verificação seja feita, é criada uma 

conexão com o Banco de Dados, e caso os parâmetros passados pelo usuário estejam 

corretos e já cadastrados a conexão é disponibilizada para toda a seção do usuário. Caso 

ainda não seja cadastrado o usuário deverá então solicitar um novo cadastro, através do link 

“Solicitar Cadastro”.  

 



 
Figura 7  – Página Principal – Login de usuários cadastrados e link para cadastro 

 
Há ainda nesta página principal um link “Esqueci minha senha” para usuários já 

cadastrados que desejam recuperar sua senha. O link “Sobre” remete o usuário à uma 

página que contém informações gerais sobre o sistema e o observatório astronômico da 

UFSC. 

 A figura a seguir, figura 8, mostra a página principal do usuário quando já 

identificado no sistema através do login feito na página inicial que foi mostrada 

anteriormente. A seguir, uma explicação da figura 8, baseada na legenda contida na figura: 
 



 
Figura 8  – Página Principal do Usuário 

 

1. Saudação ao usuário, onde é mostrado o nome do usuário e a data atual (de 

acesso ao sistema). Ao final da linha é exibido o link “Sair”, para que o 

usuário encerre sua sessão de acesso ao sistema.  

 

2. Menu de acesso às funcionalidades. A primeira opção do menu, "Página 

Principal" como o próprio nome sugere, leva o usuário à página principal do 

sistema quando clicada. Abaixo desta, está a opção “Pesquisar” através da 

qual o usuário poderá pesquisar e visualizar os experimentos já realizados e 

que constam no histórico de melhores experimentos do observatório. Os 

próximos itens do menu estão divididos em duas categorias: Experimento 

Interativo e Experimento em Fila. As opções de experimento interativo  

mostram “Solicitar tempo”, para que uma nova janela de tempo seja 

solicitada para que o experimento interativo possa ser realizado. Por meio da 

opção “Iniciar experimento”, o usuário pode dar início ao experimento 

interativo, caso já possua acesso liberado pelo administrador do sistema 

através da solicitação de tempo.  

Na seção de Experimento Offline estão as opções que o usuário pode 

acessar sempre que utilizar o sistema. A opção "Solicitar Experimento" 



permite ao usuário solicitar um novo experimento em fila, ou experimento 

offline. A opção "Gerenciar Pedidos" leva o usuário à página de controle dos 

seus pedidos de tempo e de experimento offline, onde ele poderá consultar a 

situação dos pedidos, modificar ou cancelas esses pedidos. 

3. Legenda “Pendências”. Nesta seção são mostradas informações ao usuário 

referentes aos seus pedidos de experimento ou janela de tempo. São 

notificações para o usuário do mesmo tipo das que são enviadas por e-mail. 

Tem o caráter informativo para que o usuário acesse ou não a opção 

“Gerenciar Pedidos” no menu.  

 

 
 

Figura 9  – Página de Solicitação de Experimento Offline 

 

A figura 9 mostra a página de solicitação de Experimento Offline. Nesta página, o 

usuário faz a parametrização do seu experimento de acordo com as imagens que deseja 

obter. No campo observação, o usuário pode inserir comentários ou detalhes sobre a(s) 

imagem(ns) que deseja obter, como por exemplo “As imagens deverão ser obtidas somente 

se o tempo estiver com condição BOA”.  

 



 
Figura 10 – Solicitação de Janela de Tempo 

 

A figura 10 mostra a página de solicitação de uma nova janela de tempo. O usuário 

deve informar a data desejada para realização do experimento, hora de início e período a ser 

utilizado para realização do experimento. O campo observações é de preenchimento 

opcional e pode ser utilizado pelo usuário para fazer comentários como por exemplo, para 

indicar um horário alternativo àquele informado ou para descrever o motivo para aquela 

solicitação estar sendo feita. Ao confirmar essa solicitação no botão “Solicitar”, um e-mail 

de confirmação é enviado ao usuário em seu e-mail cadastrado no sistema, um e-mail é 

enviado ao administrador do sistema e a pendência é adicionada à lista de tarefas do usuário 

e do administrador.  

Como no pedido de cadastro, o administrador irá verificar a solicitação e liberar ou 

não o acesso do usuário no horário requerido. Além disso, existe a possibilidade de o 

horário solicitado já ter sido requerido anteriormente, o que impediria a liberação do 

acesso, pois somente um usuário por vez pode utilizar o serviço.  

 

 Além das telas mostradas anteriormente existe ainda uma área restrita ao 

administrador do sistema. Para utlizar essa área, o administrador deve acessar o caminho 

<serverroot>astro/jsp/admin. A figura 11 mostra a tela de login do administrador: 

 



 
Figura 11 – Tela de login do Administrador 

 

 Existe somente um usuário administrador no sistema. Esse usuário foi criado 

diretamente no banco de dados, não existindo nenhuma página no sistema onde o usuário 

ou administrador possa fazer o cadastro de um novo administrador. O administrador possui 

um nome de usuário e uma senha. Este administrador é obrigatoriamente um usuário já 

cadastrado no sistema, ao qual foi atribuído esse perfil de administrador através da tabela 

ADMIN.  

 Acessando sua página principal, como mostra a figura 12, o administrador possui 

três opções no menu para gerenciar os pedidos:   

• Gerenciar Experimentos em Fila: Nesta seção o administrador pode definir a 

ordem que os pedidos serão de fato executados. Esta tarefa é feita com o auxílio de 

uma ferramenta presente no observatório que gera a lista de experimentos baseado 

nos parâmetros do mesmo. Sendo assim, ele fará uma lista dos experimentos que 

podem ser realizados, por exemplo, no mesmo dia, com as mesmas condições 

metereológicas, de um mesmo ponto celeste, e etc. 

 



 
Figura 12 – Página principal do Administrador 

 

• Gerenciar Experimentos Concluídos: Acessando esta opção será possível ao 

administrador controlar os experimentos já concluídos. Assim, ele poderá 

disponibilizar para consulta os experimentos (imagens) que tiveram um melhor 

resultado (como uma maior nitidez da imagem ou do ponto observado, por 

exemplo) e também remover pedidos antigos ou cujos resultados não foram 

suficientemente bons.  

  

• Gerenciar Pedidos: Os pedidos a serem gerenciados são os pedidos de cadastro e de 

janela de tempo. O administrador terá acesso a todos os dados enviados pelo usuário 

para que o pedido possa ser analisado e então ser aceito ou recusado. A cada pedido 

que o administrador finaliza, é enviado um e-mail ao usuário que o requisitou com a 

resposta à sua solicitação.  

 

 

 

 

 

 



6 Considerações finais 
 

6.1 Conclusão 

 

A oportunidade de desenvolver um trabalho de conclusão de curso junto ao 

Observatório Astronômico da UFSC e aplicar os conhecimentos obtidos durante o curso de 

sistemas de informação foi de fundamental importância para obtenção de uma formação 

completa da aluna. Isto porque foi possível colocar em prática todas as fases do 

desenvolvimento de uma aplicação abrangendo desde o levantamento de requisitos, 

passando pela análise e projeto do sistema até a sua codificação e finalmente chegando à 

sua implantação no observatório. A contribuição e colaboração dos membros do 

observatório foi de fundamental importância para o êxito na realização das atividades 

envolvidas no desenvolvimento da aplicação descrita neste documento. 

 

As dificuldades encontradas foram com relação aos detalhes técnicos que um 

observatório astronômico possui. Particularidades estas que foram resolvidas através de 

estudos sobre convenções e padrões físicos/astronomicos, através de pesquisa e de apoio 

recebido do trabalho conjunto realizado com Paulo Henrique, aluno do Departamento de 

Física e principal envolvido no desenvolvimento do controlador para o Observatório 

astronômico da UFSC. 

 

O desenvolvimento de aplicações Web é um tema que está sendo bastante 

explorado, o que facilitou a obtenção de material e documentação necessárias que deram 

suporte e fundamentação para a elaboração deste trabalho. Estes materiais estão disponíveis 

tanto via Web como em livros e publicações da área de tecnologia da informação e 

desenvolvimento de software. 

 

Considero que o desenvolvimento da interface Web para o observatório 

astronômico atendeu às expectativas. O domínio da tecnologia e o conhecimento e 



maturidade obtidos durante o desenvolvimento contribuíram de forma excepcional para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros na área de programação web pela aluna. 

 

O framework para criação de sistemas web Struts também demonstrou ser uma 

ferramenta muito robusta para construção de aplicações web, habilitando o uso de padrões 

como MVC. Além disso, possibilita que a lógica da aplicação seja feita separadamente da 

lógica de interface da aplicação. Outra vantagem do uso do framework é a possibilidade de 

estender e customizar as caracteristicas de acordos com as necessidades da aplicação.  

 

 

6. 2 Trabalhos futuros 

 

Mediante a conclusão deste trabalho, foram traçadas algumas recomendações para a 

continuação do trabalho no futuro. Essa aplicação pode ser facilmente continuada, podendo 

outros alunos empregar os estudos realizados nesse trabalho como ponto de partida para 

aperfeiçoar e melhorar a aplicação. Como trabalhos futuros pode-se citar o aperfeiçoamento 

da interface gráfica para realização do experimento interativo, tornando cada vez mais 

didático e intuitivo o uso dos recursos oferecidos a pessoas leigas ou com conhecimentos 

básicos de astronomia.  

Algumas outras melhorias estruturais também podem ser feitas no sistema tais 

como: criação de novos módulos, tanto para usuários como para o administrador; geração 

de relatórios e melhorias de usabilidade, aperfeiçoando o layout do sistema. A melhoria 

estrutural pode ser feita no sentido de ampliar o número de serviços oferecidos pelo 

observatório através da Web. 
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ANEXOS   

 
Ferramentas Utilizadas no Desenvolvimento 

 

 Netbeans IDE 5.5 - O Netbeans é uma IDE de código aberto, totalmente escrita em 

Java. Criada em 1997 por um estudante da Charles University, em Praga. O projeto 

se expandiu e em 1999 foi comprado pela Sun Microsystems. Desde então, o 

Netbeans têm sido aperfeiçoado, graças à companhias e indivíduos que contribuem 

para o seu aprimoramento. A versão atual é o Netbeans 5.5, que foi lançada em 

Junho de 2006. Esta versão suporta o desenvolvimento de todos os tipos de 

aplicações Java (JSE, WEB, EJB e aplicações móveis).  

As principais características do Netbeans são: 

 Provê suporte aos servidores de Aplicação Sun Application Server 8.2, 

Weblogic9 e JBoss 4 

 Suporte à Serviços Web para Aplicações desenvolvidas em JEE. 

 Suporte ao desenvolvimento de aplicações utilizando Struts e Java Server Faces. 

 Melhor suporte a CVS, depuração de código e fácil configuração pelo usuário. 

 O NetBeans Mobility Pack  pode ser agregado ao Netbeans que pode ser usado 

para testar, desenvolver e depurar aplicações para a plataforma Java Micro 

Edition. 

 

 TomCat - O Tomcat é um servidor de aplicações Java para web. É distribuído 

como software livre e desenvolvido como código aberto dentro do conceituado 

projeto Apache Jakarta e oficialmente endossado pela Sun como a 

Implementação de Referência (RI) para as tecnologias Java Servlet e JavaServer 

Pages (JSP). O Tomcat é robusto e eficiente o suficiente para ser utilizado 

mesmo em um ambiente de produção. Tecnicamente, o Tomcat é um Container 

Web, parte da plataforma J2EE que abrange as tecnologias Servlet e JSP, 

incluindo tecnologias de apoio relacionadas como Realms e segurança, JNDI 



Resources e JDBC DataSources. O Tomcat tem a capacidade de atuar também 

como servidor web/HTTP, ou pode funcionar integrado a um servidor web 

dedicado como o Apache httpd ou o Microsoft IIS.  

Atualmente sua versão estável é a 5.0 que suporta as especificações 2.4 de 

Servlets e 2.0 de JSP.   

Suas principais vantagens sobre a versão 4.x são: 

 Desempenho otimizado e garbage collection reduzida. 

 Maior documentação  

 Maior escalabilidade e confiabilidade 

 Maior suporte ao gerenciador de segurança (Security Manager) 

 
Detalhamento dos Casos de Uso 

 
Caso de Uso : Solicitar Cadastro 

Atores Usuário, Administrador 

Tipo Principal e Essencial 

Finalidade Adicionar um usuário no sistema para que ele possa ter acesso 

aos serviços oferecidos pelo observatório. 

Visão Geral O usuário preenche seus dados no formulário. O formulário é 

enviado ao servidor, que adiciona as informações no banco de 

dados. É enviada uma notificação via e-mail ao administrador 

para aceitar ou não o pedido de cadastro.   

Tabela 1 – Caso de Uso Solicitar Cadastro 

 

 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

1. O usuário acessa a opção “Solicitar Cadastro” 

2. É exibido o formulário de cadastro a ser preenchido 

3. O usuário preenche o campo Nome da Instituição 



4. O usuário preenche o campo Nome do Responsável 

5. O usuário preenche o campo e-mail para login, contato 

6. O usuário preenche o campo Senha para acesso ao sistema 

7. O usuário preenche o campo de confirmação de senha 

8. O usuário preenche o campo Endereço 

9. O usuário preenche o campo Cidade/estado 

10. O usuário escolhe o seu país  

11. O usuário preenche o campo Telefone 

12. O usuário pressiona o botão “Enviar” 

13. É exibido ao usuário uma tela de confirmação do recebimento dos dados. 

 

Seqüência Alternativa: 

 

1. Ao enviar os dados, o sistema verifica se os dados obrigatórios do cadastro foram 

preenchidos e se os dados informados são consistentes. Caso contenha algum tipo 

de erro, o sistema exibe a tela do formulário com as respectivas mensagens de erro. 

 

 

Caso de Uso: Validar Usuário 

Atores Usuário, Administrador 

Tipo Principal e Essencial 

Finalidade Autenticar usuário para habilitar funções do sistema. 

Visão Geral O usuário/administrador digita seu nome de usuário e senha e 

pressiona o botão “Entrar” para fazer a autenticação.  

Tabela 2 – Caso de Uso Validar Usuário 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

 

1. O usuário preenche o campo “Nome de usuário” 

2. O usuário preenche o campo “Senha” 

3. O usuário pressiona o botão “Enviar” 



4. O sistema verifica se o usuário está ativo para ter acesso ao sistema. 

5. Em caso positivo, o sistema redireciona para a página inicial restrita do usuário. 

 

Seqüência Alternativa: 

 

1. Caso o nome de usuário ou senha sejam inválidos ou caso o usuário não esteja ativo 

no sistema, o sistema retorna para a tela de autenticação informando a mensagem de 

erro. 

 

 

 

 

Caso de Uso: Solicitar Janela de Tempo 

Atores Usuário, Administrador 

Tipo Essencial 

Finalidade Solicitar tempo para realização de experimento interativo 

Visão Geral O usuário escolhe a opção “Solicitar Janela de Tempo” e preenche data 

e hora desejados para o experimento e envia os dados.  

Tabela 3 – Caso de Uso Solicitar Janela de Tempo 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

 

1. O usuário escolhe a opção “Solicitar Janela de Tempo” 

2. O usuário preenche o campo “Data” 

3. O usuário preenche o campo “Hora de início” 

4. O usuário preenche o campo “Período de Tempo” 

5. O usuário pressiona o botão “Enviar” 

6. A tela de confirmação de recebimento do pedido é exibida ao usuário 

 

Seqüência Alternativa: 

 



1. Ao enviar os dados, o sistema verifica se os dados obrigatórios do cadastro foram 

preenchidos e se os dados informados são consistentes. Caso contenha algum tipo 

de erro, o sistema exibe a tela do formulário com as respectivas mensagens de erro. 

 

 

 

Caso de Uso : Gerenciar Pedidos 

Atores Usuário, Administrador 

Tipo Principal  

Finalidade Permitir ao usuário acompanhar e/ou alterar o status de seus 

pedidos de experimento. 

Visão Geral O usuário visualiza um página contendo todos os seus pedidos 

de experimentos e experimentos realizados, podendo gerenciar o 

status de cada um, cancelar ou alterar dados de um pedido.   

Tabela 4 – Caso de Uso Gerenciar Pedidos 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

 

1. O usuário acessa a página “Gerenciar Pedidos” 

2. Todos os pedidos do usuário são listados. 

3. É permitido ao usuário alterar dados dos pedidos e/ou cancelar os mesmos. 

 

Seqüência Alternativa: 

 

1. Caso o usuário não possua nenhum pedido em fila, é exibida uma mensagem ao 

usuário informando que ele não possui pedidos a serem listados. 

 

Caso de Uso : Solicitar Experimento 

Atores Usuário, Admistrador 

Tipo Principal e Essencial 

Finalidade Permite ao usuário requisitar um experimento para ser realizado 



no modo de fila. 

Visão Geral O usuário preenche acessa a página para requisição de 

experimentos em fila. O usuário insere todos os parâmetros a 

serem utilizados em seu experimento e envia os dados, que são 

armazenados e inseridos na lista de experimentos. 

Tabela 5 – Caso de Uso Solicitar Experimento 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

 

1. O usuário acessa a opção “Solicitar Experimento” 

2. O usuário realiza a parametrização do experimento que deseja realizar. 

3. O usuário clica no botão “Enviar” 

4. É exibida ao usuário uma mensagem confirmando o recebimento do seu pedido e 

informando que o mesmo receberá confirmação via e-mail assim que o 

experimento for realizado. 

 

Seqüência Alternativa: 

 

1. Ao enviar os dados, o sistema verifica se os dados obrigatórios do cadastro 

foram preenchidos e se os dados informados são consistentes. Caso ocorra 

algum tipo de erro, o sistema exibe a tela do formulário com as respectivas 

mensagens de erro. 

 

 

Caso de Uso : Liberar Cadastro 

Atores Administrador 

Tipo Principal e Essencial 

Finalidade Aceitar ou recusar um pedido de cadastro feito por um usuário. 

Visão Geral O Administrador acessa a página contendo as informações do 

usuário. Após sua avaliação, o administrador aceita ou rejeita o 

cadastro do usuário. O usuário é notificado por e-mail sobre o 



status do seu cadastro.  

Tabela 6 – Caso de Uso Liberar Cadastro 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

1. O Administrador visualiza uma página contendo os dados do usuário. 

2. O Administrador avalia os dados e então aceita/recusa o pedido de cadastro. 

3. Uma notificação é enviada ao usuário sobre a conclusão do seu cadastro. 

 

Seqüência Alternativa: 

 

1. Caso o pedido seja recusado, os dados do usuário são retirados do sistema. 

 

 

Caso de Uso : Alocar Janela de Tempo 

Atores Administrador 

Tipo Principal e Essencial 

Finalidade Alocar um período de tempo a um usuário para realização de 

experimento interativo. 

Visão Geral O administrador avalia o pedido de janela de tempo do usuário e 

aloca para esse usuário um período de tempo para realizar o 

experimento interativo.   

Tabela 7 – Alocar Janela de Tempo 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

 

1. O Administrador avalia o pedido de período de tempo. 

2. O Administrador aloca um determinado período de tempo para o usuário que 

efetuou o pedido. 

3. O Administrador clica no botão “Enviar” 

4. Uma mensagem de confirmação da alocação do tempo é exibida na tela. 



 

Seqüência Alternativa: 

 

1. Ao enviar os dados, o sistema verifica se os dados obrigatórios do cadastro foram 

preenchidos e se os dados informados são consistentes. Caso contenha algum tipo 

de erro, o sistema exibe a tela do formulário com as respectivas mensagens de erro. 

 

 

 

 

 

Caso de Uso : Gerenciar Experimentos Concluídos 

Atores Administrador 

Tipo Principal  

Finalidade Permitir ao usuário acompanhar e/ou alterar o status de seus 

pedidos de experimento. 

Visão Geral O usuário visualiza um página contendo todos os seus pedidos 

de experimentos e experimentos realizados, podendo gerenciar o 

status de cada um, cancelar ou alterar dados de um pedido.   

Tabela 8 – Caso de Uso Gerenciar Experimentos Concluídos 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

 

1. O Administrador acessa a página “Gerenciar Experimentos Concluídos” 

2. Todos os experimentos concluídos são listados. 

3. O administrador possui as opções de alterar o status de cada experimento, de 

concluído para público e vice-versa. 

4. O administrador possui a opção de inserir um experimento à área pública, que 

considere ser interessante ao público, mesmo que esse não tenha sido requisitado 

por um usuário do sistema. 



5. O administrador conclui o gerenciamento dos pedidos e sai da página de 

gerenciamento. 

 

 

Caso de Uso : Realizar Experimento Interativo 

Atores Usuário, Controlador 

Tipo Principal e Essencial 

Finalidade Permite ao usuário realizar experimentos em tempo real, 

interagindo com o sistema. 

Visão Geral O usuário possui um janela de tempo para realizar o experimento 

interativo. Ele interage com o sistema, enviando comandos 

através da interface web e recebe respostas dos equipamentos e 

resultado do experimento através do controlador. 

Tabela 9 – Caso de Uso Realizar Experimento Interativo 

 

Seqüência Típica de Eventos: 

 

1. O usuário acessa a página de Experimento Interativo. 

2. O usuário faz a parametrização do experimento de acordo com suas necessidades 

3. O usuário confirma o envio dos dados ao Controlador 

4. O controlador recebe os dados e inicia o experimento. 

5. Após a conclusão do Experimento, os dados são exibidos ao usuário. 

 

Seqüência Alternativa: 

 

1. Ao enviar os dados, o sistema verifica se os dados informados são consistentes. 

Caso contenha algum tipo de erro, o sistema exibe a tela do formulário com as 

respectivas mensagens de erro. 

2. Caso haja algum tipo de falha na comunicação entre a interface e o Controlador, o 

sistema retorna à tela principal e informa as mensagens de erro. 

 



Códigos Fontes: 
/* 

 * AdminBancoi.java 
 * 
 * Created on 20 de Novembro de 2006, 19:50 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.banco; 
 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.Statement; 
 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Admin; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class AdminBanco { 
     
    final static String HOME = System.getProperty("user.home"); // local onde a base Ã© armazenada 
     
    private ArrayList carregaObjetos(ResultSet rs) 
    throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        int nr_reg = 0; 
        while (rs.next()) { 
            Admin admin = new Admin();      
            admin.setModificacao(rs.getTimestamp("modificacao")); 
            admin.setSenha(rs.getString("senha")); 
            admin.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
            admin.setUsuario(rs.getString("usuario")); 
            retorno.add(admin); 
            nr_reg++; 
} 
        return retorno; 
    } 
     
    public ArrayList select(Connection con, int p_pagina, Admin obj, 
            int p_nr_reg, 
            String id_tempo, 
            String p_mostra_contadores) 
            throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        String sql = 
                "select * from admin " 
                + "where usuario = coalesce(?, usuario) "; 
        if (obj.getUsuario() == null) { 
            sql = sql + "and usuario = coalesce(?, usuario)"; 
        } else { 
            sql = sql + "and usuario = ? "; 
        } 
         
        sql = sql + "order by 1 " + "offset ? " + "limit ? "; 
         



        Statement stm = con.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        stm.executeQuery(sql); 
        return this.carregaObjetos(rs); 
    } 
     
    /* Insere novos registros na Tabela Usuario   
     * Retorna o id gerado 
     * o parametro type define o tipo de inclusão 
     *   
      
    public int insert(Admin admin, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " insert into admin " 
                + "(usuario, senha, modificacao) " 
                + " values " 
                + "(?,?,?,?,?,?,?) "; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, admin.getUsuario()); 
        pstmt.setObject(2, admin.getSenha()); 
        pstmt.setObject(3, admin.getModificacao()); 
 
        int n= pstmt.executeUpdate(); 
         
        //Função para retornar a primary key gerada pela inclusão 
        sql = "CALL IDENTITY()"; 
        pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        ResultSet rsi = pstmt.executeQuery(); 
        rsi.next(); 
        int identity = rsi.getInt(1); 
        rsi.close(); 
        pstmt.close(); 
         
        return identity; 
    } 
    */ 
    public void update(Admin admin, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " update admin " + 
                " set " + 
                " usuario = ? , " + 
                " senha = ? , " + 
                " id_usuario = ? , " + 
                " modificacao = ? "; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, admin.getUsuario()); 
        pstmt.setObject(2, admin.getSenha()); 
        pstmt.setObject(3, admin.getIdUsuario()); 
        pstmt.setObject(4, admin.getModificacao()); 
 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
     
    public void delete(String usuario, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = "delete from admin where usuario = ?"; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, usuario); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
     
  
    public ArrayList getById(String usuario) throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        Admin admin = new Admin(); 
         



        String sql = "select * from admin " 
                + "where usuario = coalesce(?, usuario) "; 
 
        sql = sql + "order by 1 " + "offset ? " + "limit ? "; 
         
       // String url = "jdbc:hsqldb:file:" + HOME + "/astro"; 
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        try { 
            rs = s.executeQuery(sql); 
            if (rs.next()){ 
                admin.setUsuario(rs.getString("usuario")); 
                admin.setSenha(rs.getString("senha")); 
                admin.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
                admin.setModificacao(rs.getTimestamp("modificacao")); 
 
                retorno.add(admin); 
                s.close();} 
            if (rs != null) 
                rs.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return retorno; 
    } 
        public boolean validateAdmin(Admin admin) throws SQLException { 
        boolean validate = false; 
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rst = null; 
        try { 
            rst = s.executeQuery("select * from admin where usuario = '" + admin.getUsuario()  
                             + "' and senha = '" + admin.getSenha()+ "'"); 
            if (rst.next()) 
                validate = true; 
            s.close(); 
            if (rst != null) 
                rst.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return validate; 
    } 
         
    public String getEmailAdmin() throws SQLException { 
        String retorno = ""; 
        String sql = "select u.email from admin a, usuario u "+ 
                        "where a.id_usuario=u.id_usuario"; 
         
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        try { 
            rs = s.executeQuery(sql); 
            if (rs.next()){ 
                retorno = rs.getString("email"); 
                s.close();} 
            if (rs != null) 
                rs.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 



            throw e; 
        } 
        return retorno; 
    } 
} 

 
/* 
 * ExperimentoBanco.java 
 * 
 * Created on 24 de Novembro de 2006, 22:11 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.banco; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Experimento; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
 
public class ExperimentoBanco { 
     
    final static String HOME = System.getProperty("user.home"); // local onde a base Ã© armazenada 
     
    private ArrayList carregaObjetos(ResultSet rs) 
    throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        int nr_reg = 0; 
        while (rs.next()) { 
            Experimento experimento = new Experimento();             
            experimento.setIdExperimento(new Integer(rs.getInt("id_experimento"))); 
            experimento.setAscensaoReta(rs.getString("ascensao_reta")); 
            experimento.setDeclinacao(rs.getString("declinacao")); 
            experimento.setDhCadastro(rs.getTimestamp("dh_cadastro")); 
            experimento.setDhObservacao(rs.getTimestamp("dh_observacao")); 
            experimento.setDhRealizacao(rs.getTimestamp("dh_realizacao")); 
            experimento.setDsObservacao(rs.getString("ds_observacao")); 
            experimento.setFiltro(rs.getString("filtro")); 
            experimento.setIdSituacao(new Integer(rs.getInt("id_situacao"))); 
            experimento.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
            experimento.setIntervalo(new Integer(rs.getInt("intervalo"))); 
            experimento.setNrImagem(new Integer(rs.getInt("nr_imagem"))); 
            retorno.add(experimento); 
            nr_reg++; 
        } 
        return retorno; 
    } 
    public ArrayList select(Connection con, int p_pagina, Experimento obj, 
            int p_nr_reg, 
            String whereClause, 
            String p_mostra_contadores) 
            throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        String sql = 



                "select * from experimento "; 
        if (whereClause != null) { 
            sql = sql + whereClause; 
        }  
        sql = sql + "order by 1 " + "offset ? " + "limit ? "; 
         
         
        Statement stm = con.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        stm.executeQuery(sql); 
        return this.carregaObjetos(rs); 
    } 
     
    /* Insere novos registros na Tabela Experimento   
     * o parametro type define o tipo de inclusão 
     *   
     */ 
    public int insert(Experimento experimento, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " insert into experimento " 
                + "(id_experimento, id_usuario, ascensao_reta," + 
                " declinacao, nr_imagem, intervalo, filtro, id_situacao," + 
                " ds_observacao, dh_observacao, dh_realizacao, dh_cadastro) " 
                + " values " 
                + "(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) "; 
 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, null); 
        pstmt.setObject(2, experimento.getIdUsuario()); 
        pstmt.setObject(3, experimento.getAscensaoReta()); 
        pstmt.setObject(4, experimento.getDeclinacao()); 
        pstmt.setObject(5, experimento.getNrImagem()); 
        pstmt.setObject(6, experimento.getIntervalo()); 
        pstmt.setObject(7, experimento.getFiltro()); 
        pstmt.setObject(8, experimento.getIdSituacao()); 
        pstmt.setObject(9, experimento.getDsObservacao()); 
        pstmt.setObject(10, experimento.getDhObservacao()); 
        pstmt.setObject(11, experimento.getDhRealizacao()); 
        pstmt.setObject(12, experimento.getDhCadastro()); 
         
        int n= pstmt.executeUpdate(); 
         
        //Função para retornar a primary key gerada pela inclusão 
        sql = "CALL IDENTITY()"; 
        pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        ResultSet rsi = pstmt.executeQuery(); 
        rsi.next(); 
        int identity = rsi.getInt(1); 
        rsi.close(); 
        pstmt.close(); 
         
        return identity; 
    } 
     
    public void update(Experimento experimento, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " update experimento " + 
                " set " + 
                " id_usuario = ? , " + 
                " ascensao_reta = ? , " + 
                " declinacao = ?, " + 
                " nr_imagem = ?, " + 
                " intervalo = ?, " + 
                " filtro = ?, " + 
                " id_situacao = ?, " + 
                " ds_observacao = ?, " + 
                " dh_observacao = ?, " + 



                " dh_realizacao = ?, " + 
                " dh_cadastro = ? "  
                + " where id_experimento = ? "; 
         
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, experimento.getIdUsuario()); 
        pstmt.setObject(2, experimento.getAscensaoReta()); 
        pstmt.setObject(3, experimento.getDeclinacao()); 
        pstmt.setObject(4, experimento.getNrImagem()); 
        pstmt.setObject(5, experimento.getIntervalo()); 
        pstmt.setObject(6, experimento.getFiltro()); 
        pstmt.setObject(7, experimento.getIdSituacao()); 
        pstmt.setObject(8, experimento.getDsObservacao()); 
        pstmt.setObject(9, experimento.getDhObservacao()); 
        pstmt.setObject(10, experimento.getDhRealizacao()); 
        pstmt.setObject(11, experimento.getDhCadastro()); 
        pstmt.setObject(1, experimento.getIdExperimento()); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
    public void delete(Integer id_experimento, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = "delete from experimento where id_experimento = ?"; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, id_experimento); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
     
      
    public ArrayList select(Experimento experimento, String whereClause) throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        String sql = 
                "select * from experimento "; 
        if (whereClause != null) { 
            sql = sql + whereClause; 
        }  
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        try { 
            rs = s.executeQuery(sql); 
            if (rs.next()){ 
                retorno = carregaObjetos(rs); 
                s.close();} 
            if (rs != null) 
                rs.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return retorno; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * TarefaBanco.java 
 * 
 * Created on 5 de Novembro de 2006, 16:19 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.banco; 
 



import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Tarefa; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class TarefaBanco { 
        
    private ArrayList carregaObjetos(ResultSet rs) 
    throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        int nr_reg = 0; 
        while (rs.next()) { 
            Tarefa tarefa = new Tarefa();      
            tarefa.setDtCadastro(rs.getTimestamp("dt_cadastro")); 
            tarefa.setIdSituacao(new Integer(rs.getInt("id_situacao"))); 
            tarefa.setIdTarefa(new Integer(rs.getInt("id_tarefa"))); 
            tarefa.setIdTarefaEspecifica(new Integer(rs.getInt("id_tarefa_especifica"))); 
            tarefa.setIdTipoTarefa(new Integer(rs.getInt("id_tipo_tarefa"))); 
            tarefa.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
            retorno.add(tarefa); 
            nr_reg++; 
} 
        return retorno; 
    } 
     
   
    /* Insere novos registros na Tabela    
     * Retorna o id gerado 
     * o parametro type define o tipo de inclusão 
     */   
      
    public int insert(Tarefa tarefa, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " insert into tarefa " 
                + "(id_tarefa, id_usuario, id_situacao, id_tipo_tarefa, id_tarefa_especifica, dt_cadastro) " 
                + " values " 
                + "(?,?,?,?,?,?) "; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, null); 
        pstmt.setObject(2, tarefa.getIdUsuario()); 
        pstmt.setObject(3, tarefa.getIdSituacao()); 
        pstmt.setObject(4, tarefa.getIdTipoTarefa()); 
        pstmt.setObject(5, tarefa.getIdTarefaEspecifica()); 
        pstmt.setObject(6, tarefa.getDtCadastro()); 
         
        int n= pstmt.executeUpdate(); 
         
        //Função para retornar a primary key gerada pela inclusão 
        sql = "CALL IDENTITY()"; 
        pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        ResultSet rsi = pstmt.executeQuery(); 
        rsi.next(); 
        int identity = rsi.getInt(1); 
        rsi.close(); 
        pstmt.close(); 
         
        return identity; 



    } 
   
    public void delete(Integer idUsuario, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = "delete from tarefa where id_tarefa = ?"; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, idUsuario); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
     
       
     public int buscaTarefaPendente(String whereClause) throws SQLException { 
        int count = 0; 
        String sql = "select count(*) from tarefa " 
                + "where id_situacao = 1 " + whereClause; 
                 
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rsi = null; 
        try { 
            rsi = s.executeQuery(sql); 
                   rsi.next(); 
                    count = rsi.getInt(1); 
                    rsi.close(); 
                     
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return count; 
    } 
} 
 
/* 
 * TempoBanco.java 
 * 
 * Created on 16 de Novembro de 2006, 20:47 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.banco; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Tempo; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class TempoBanco { 
     
    final static String HOME = System.getProperty("user.home"); // local onde a base Ã© armazenada 
     
    private ArrayList carregaObjetos(ResultSet rs) 
    throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        int nr_reg = 0; 
        while (rs.next()) { 



            Tempo tempo = new Tempo();      
            tempo.setDhFim(rs.getTimestamp("dh_fim")); 
            tempo.setDhInicio(rs.getTimestamp("dh_inicio")); 
            tempo.setDsObservacao(rs.getString("ds_observacao")); 
            tempo.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
            tempo.setIdTempo(new Integer(rs.getInt("id_tempo"))); 
            tempo.setIdSituacao(new Integer(rs.getInt("id_situacao"))); 
            retorno.add(tempo); 
            nr_reg++; 
        } 
        return retorno; 
    } 
     
    public ArrayList select(Connection con, int p_pagina, Tempo obj, 
            int p_nr_reg, 
            String id_tempo, 
            String p_mostra_contadores) 
            throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        String sql = 
                "select * from tempo " 
                + "where id_tempo = coalesce(?, id_tempo) "; 
        if (obj.getIdUsuario() == null) { 
            sql = sql + "and id_usuario = coalesce(?, id_usuario)"; 
        } else { 
            sql = sql + "and id_usuario = ? "; 
        } 
         
        sql = sql + "order by 1 " + "offset ? " + "limit ? "; 
         
        Statement stm = con.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        stm.executeQuery(sql); 
        return this.carregaObjetos(rs);//, id_usuario); 
    } 
     
    /* Insere novos registros na Tabela Usuario   
     * Retorna o id gerado 
     * o parametro type define o tipo de inclusão 
     *   
     */ 
    public int insert(Tempo tempo, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " insert into tempo " 
                + "(id_tempo, id_usuario, id_situacao, dh_inicio, dh_fim, ds_observacao) " 
                + " values " 
                + "(?,?,?,?,?,?,?) "; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, null); 
        pstmt.setObject(2, tempo.getIdUsuario()); 
        pstmt.setObject(3, tempo.getIdSituacao()); 
        pstmt.setObject(4, tempo.getDhInicio()); 
        pstmt.setObject(5, tempo.getDhFim()); 
        pstmt.setObject(6, tempo.getDsObservacao()); 
        int n= pstmt.executeUpdate(); 
         
        //Função para retornar a primary key gerada pela inclusão 
        sql = "CALL IDENTITY()"; 
        pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        ResultSet rsi = pstmt.executeQuery(); 
        rsi.next(); 
        int identity = rsi.getInt(1); 
        rsi.close(); 
        pstmt.close(); 
         
        return identity; 
    } 



     
    public void update(Tempo tempo, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " update tempo " + 
                " set " + 
                " id_usuario = ? , " + 
                " id_situacao = ? , " + 
                " dh_inicio = ?, " + 
                " dh_fim = ?, " + 
                " ds_observacao = ? " + 
                " where id_tempo = ? "; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, tempo.getIdUsuario()); 
        pstmt.setObject(2, tempo.getIdSituacao()); 
        pstmt.setObject(3, tempo.getDhInicio()); 
        pstmt.setObject(4, tempo.getDhFim()); 
        pstmt.setObject(5, tempo.getDsObservacao()); 
        pstmt.setObject(6, tempo.getIdTempo()); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
    public void delete(Integer id_tempo, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = "delete from tempo where id_tempo = ?"; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, id_tempo); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
     
  
    public ArrayList getById(Integer id_tempo) throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        Tempo tempo = new Tempo(); 
         
        String sql = "select * from tempo " 
                + "where id_tempo = coalesce(?, id_tempo) "; 
 
        sql = sql + "order by 1 " + "offset ? " + "limit ? "; 
         
        String url = "jdbc:hsqldb:file:" + HOME + "/astro"; 
        Connection c = DriverManager.getConnection(url, "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        try { 
            rs = s.executeQuery(sql); 
            if (rs.next()){ 
                tempo.setIdTempo(new Integer(rs.getInt("id_tempo"))); 
                tempo.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
                tempo.setDhInicio(rs.getTimestamp("dh_inicio")); 
                tempo.setDhFim(rs.getTimestamp("dh_fim")); 
                tempo.setIdSituacao(new Integer(rs.getInt("id_situacao"))); 
                tempo.setDsObservacao(rs.getString("ds_observacao")); 
                retorno.add(tempo); 
                s.close();} 
            if (rs != null) 
                rs.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return retorno; 
    } 
     
} 
 
/* 



 * UsuarioBanco.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 17:27 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.banco; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
 
public class UsuarioBanco { 
        
    private ArrayList carregaObjetos(ResultSet rs) 
    throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        int nr_reg = 0; 
        while (rs.next()) { 
            Usuario usuario = new Usuario();             
            usuario.setNome(rs.getString("nome")); 
            usuario.setSenha(rs.getString("senha")); 
            usuario.setEmail(rs.getString("email")); 
            usuario.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
            usuario.setIdTipoUsuario(new Integer(rs.getInt("id_tipo_usuario"))); 
            retorno.add(usuario); 
             
            nr_reg++; 
        } 
        return retorno; 
    } 
    public ArrayList select(Connection con, int p_pagina, Usuario obj, 
            int p_nr_reg, 
            String id_usuario, 
            String p_mostra_contadores) 
            throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        String sql = 
                "select * from usuario " 
                + "where email = coalesce(?, email) " 
                + "and senha = coalesce(?, senha) "; 
        if (Util.trataNulo(obj.getEmail()) == null) { 
            sql = sql + "and email = coalesce(?, email)"; 
        } else { 
            sql = sql + "and email = ? "; 
        } 
        if (obj.getIdUsuario() == null) { 
            sql = sql + "and id_usuario = coalesce(?, id_usuario) "; 
        } else { 
            sql = sql + "and id_usuario = ? "; 
        } 
        sql = sql + "order by 1 " + "offset ? " + "limit ? "; 
         
         



        Statement stm = con.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        stm.executeQuery(sql); 
        return this.carregaObjetos(rs);//, id_usuario); 
    } 
     
    /* Insere novos registros na Tabela Usuario   
     * o parametro type define o tipo de inclusão 
     *   
     */ 
    public int insert(Usuario usuario, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " insert into usuario " 
                + "(id_usuario, email, nome, senha, sexo, id_tipo_usuario, id_situacao) " 
                + " values " 
                + "(?,?,?,?,?,?,?) "; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, null); 
        pstmt.setObject(2, Util.trataNulo(usuario.getEmail())); 
        pstmt.setObject(3, Util.trataNulo(usuario.getNome())); 
        pstmt.setObject(4, Util.trataNulo(usuario.getSenha())); 
        pstmt.setObject(5, usuario.getSexo()); 
        pstmt.setObject(6, usuario.getIdTipoUsuario()); 
        pstmt.setObject(7, usuario.getIdSituacao()); 
        int n= pstmt.executeUpdate(); 
         
        //Função para retornar a primary key gerada pela inclusão 
        sql = "CALL IDENTITY()"; 
        pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        ResultSet rsi = pstmt.executeQuery(); 
        rsi.next(); 
        int identity = rsi.getInt(1); 
        rsi.close(); 
        pstmt.close(); 
         
        return identity; 
    } 
     
    public void update(Usuario usuario, String type, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = 
                " update usuario " + 
                " set " + 
                " email = ? , " + 
                " nome = ? , " + 
                " senha = ?, " + 
                " sexo = ?, " + 
                " id_tipo_usuario = ? " + 
                " id_situacao = ? " 
                + " where id_usuario = ? "; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, Util.trataNulo(usuario.getEmail())); 
        pstmt.setObject(2, Util.trataNulo(usuario.getNome())); 
        pstmt.setObject(3, Util.trataNulo(usuario.getSenha())); 
        pstmt.setObject(4, usuario.getSexo()); 
        pstmt.setObject(5, usuario.getIdTipoUsuario()); 
        pstmt.setObject(6, usuario.getIdSituacao()); 
        pstmt.setObject(7, usuario.getIdUsuario()); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 
    public void delete(Integer id_usuario, Connection con) throws SQLException { 
        String sql = "delete from usuario where id_usuario = ?"; 
        PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); 
        pstmt.setObject(1, id_usuario); 
        pstmt.executeUpdate(); 
        pstmt.close(); 
    } 



     
    public boolean validateUser(Usuario usuario) throws SQLException { 
        boolean validate = false; 
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rst = null; 
        try { 
            rst = s.executeQuery("select * from usuario where email = '" + usuario.getEmail()  
                             + "' and senha = '" + usuario.getSenha() + "' and id_situacao = 1 "); 
            if (rst.next()) 
                validate = true; 
            s.close(); 
            if (rst != null) 
                rst.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return validate; 
    } 
     
    public ArrayList select(Usuario usuario) throws SQLException { 
        ArrayList retorno = new ArrayList(); 
        String sql = "select * from usuario " 
                + "where email like coalesce(?, email) " 
                + "and senha = coalesce(?, senha) "; 
        if (Util.trataNulo(usuario.getEmail()) == null) { 
            sql = sql + "and email = coalesce(?, email)"; 
        } else { 
            sql = sql + "and email = ? "; 
        } 
        if (usuario.getIdUsuario() == null) { 
            sql = sql + "and id_usuario = coalesce(?, id_usuario) "; 
        } else { 
            sql = sql + "and id_usuario = ? "; 
        } 
        sql = sql + "order by 1 " + "offset ? " + "limit ? "; 
         
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rs = null; 
        try { 
            rs = s.executeQuery("select * from usuario where email = '" + usuario.getEmail() + "' and senha = '" + usuario.getSenha() + 

"'"); 
            if (rs.next()){ 
                usuario.setNome(rs.getString("nome")); 
                usuario.setSenha(rs.getString("senha")); 
                usuario.setEmail(rs.getString("email")); 
                usuario.setIdUsuario(new Integer(rs.getInt("id_usuario"))); 
                usuario.setIdTipoUsuario(new Integer(rs.getInt("id_tipo_usuario"))); 
                retorno.add(usuario); 
                s.close();} 
            if (rs != null) 
                rs.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return retorno; 
    } 
    //verifica se o email informado possui cadastro no sistema 
    public boolean validateEmail(String email) throws SQLException { 
        boolean validate = false; 
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 



        ResultSet rst = null; 
        try { 
            rst = s.executeQuery("select * from usuario where email = '" + email + "'"); 
            if (rst.next()) 
                validate = true; 
            s.close(); 
            if (rst != null) 
                rst.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return validate; 
    } 
     
        //verifica se o email informado possui cadastro no sistema 
    public String getSenha(String email) throws SQLException { 
        String senha = ""; 
        Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
        Statement s = c.createStatement(); 
        ResultSet rst = null; 
        try { 
            rst = s.executeQuery("select senha from usuario where email = '" + email + "'"); 
            if (rst.next()) 
               senha = rst.getString("senha"); 
            s.close(); 
            if (rst != null) 
                rst.close(); 
        } catch (SQLException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            c.rollback(); 
            throw e; 
        } 
        return senha; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * Admin.java 
 * 
 * Created on 20 de Novembro de 2006, 19:48 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.entidade; 
 
import java.sql.Timestamp; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class Admin { 
     
    private String usuario; 
    private String senha; 
    private Timestamp modificacao; 
    private Integer idUsuario; 
     
     
    /** Creates a new instance of Admin */ 
    public Admin() { 
    } 



 
    public String getUsuario() { 
        return usuario; 
    } 
 
    public void setUsuario(String usuario) { 
        this.usuario = usuario; 
    } 
 
    public String getSenha() { 
        return senha; 
    } 
 
    public void setSenha(String senha) { 
        this.senha = senha; 
    } 
 
    public Timestamp getModificacao() { 
        return modificacao; 
    } 
 
    public void setModificacao(Timestamp modificacao) { 
        this.modificacao = modificacao; 
    } 
 
    public Integer getIdUsuario() { 
        return idUsuario; 
    } 
 
    public void setIdUsuario(Integer idUsuario) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * Experimento.java 
 * 
 * Created on 24 de Novembro de 2006, 22:06 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.entidade; 
 
import java.sql.Timestamp; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class Experimento { 
     
    private Integer idExperimento; 
    private Integer idUsuario; 
    private String ascensaoReta; 
    private String declinacao; 
    private Integer nrImagem; 
    private Integer intervalo; 
    private String filtro; 
    private Integer idSituacao; 
    private String dsObservacao; 
    private Timestamp dhObservacao; 
    private Timestamp dhRealizacao; 
    private Timestamp dhCadastro; 
 



    public Integer getIdExperimento() { 
        return idExperimento; 
    } 
 
    public void setIdExperimento(Integer idExperimento) { 
        this.idExperimento = idExperimento; 
    } 
 
    public Integer getIdUsuario() { 
        return idUsuario; 
    } 
 
    public void setIdUsuario(Integer idUsuario) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
    } 
 
    public String getAscensaoReta() { 
        return ascensaoReta; 
    } 
 
    public void setAscensaoReta(String ascensaoReta) { 
        this.ascensaoReta = ascensaoReta; 
    } 
 
    public String getDeclinacao() { 
        return declinacao; 
    } 
 
    public void setDeclinacao(String declinacao) { 
        this.declinacao = declinacao; 
    } 
 
    public Integer getNrImagem() { 
        return nrImagem; 
    } 
 
    public void setNrImagem(Integer nrImagem) { 
        this.nrImagem = nrImagem; 
    } 
 
    public Integer getIntervalo() { 
        return intervalo; 
    } 
 
    public void setIntervalo(Integer intervalo) { 
        this.intervalo = intervalo; 
    } 
 
    public String getFiltro() { 
        return filtro; 
    } 
 
    public void setFiltro(String filtro) { 
        this.filtro = filtro; 
    } 
 
    public Integer getIdSituacao() { 
        return idSituacao; 
    } 
 
    public void setIdSituacao(Integer idSituacao) { 
        this.idSituacao = idSituacao; 
    } 
 
    public String getDsObservacao() { 
        return dsObservacao; 
    } 



 
    public void setDsObservacao(String dsObservacao) { 
        this.dsObservacao = dsObservacao; 
    } 
 
    public Timestamp getDhObservacao() { 
        return dhObservacao; 
    } 
 
    public void setDhObservacao(Timestamp dhObservacao) { 
        this.dhObservacao = dhObservacao; 
    } 
 
    public Timestamp getDhRealizacao() { 
        return dhRealizacao; 
    } 
 
    public void setDhRealizacao(Timestamp dhRealizacao) { 
        this.dhRealizacao = dhRealizacao; 
    } 
 
    public Timestamp getDhCadastro() { 
        return dhCadastro; 
    } 
 
    public void setDhCadastro(Timestamp dhCadastro) { 
        this.dhCadastro = dhCadastro; 
    } 
} 
 
/* 
 * Tarefa.java 
 * 
 * Created on 5 de Novembro de 2006, 16:15 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.entidade; 
 
import java.sql.Timestamp; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class Tarefa { 
     
    private Integer idTarefa; 
    private Integer idUsuario; 
    private Integer idSituacao; 
    private Integer idTipoTarefa; 
    private Integer idTarefaEspecifica; 
    private Timestamp dtCadastro; 
 
    public Integer getIdTarefa() { 
        return idTarefa; 
    } 
 
    public void setIdTarefa(Integer idTarefa) { 
        this.idTarefa = idTarefa; 
    } 
 
    public Integer getIdUsuario() { 
        return idUsuario; 
    } 



 
    public void setIdUsuario(Integer idUsuario) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
    } 
 
    public Integer getIdSituacao() { 
        return idSituacao; 
    } 
 
    public void setIdSituacao(Integer idSituacao) { 
        this.idSituacao = idSituacao; 
    } 
 
    public Integer getIdTipoTarefa() { 
        return idTipoTarefa; 
    } 
 
    public void setIdTipoTarefa(Integer idTipoTarefa) { 
        this.idTipoTarefa = idTipoTarefa; 
    } 
 
    public Integer getIdTarefaEspecifica() { 
        return idTarefaEspecifica; 
    } 
 
    public void setIdTarefaEspecifica(Integer idTarefaEspecifica) { 
        this.idTarefaEspecifica = idTarefaEspecifica; 
    } 
 
    public Timestamp getDtCadastro() { 
        return dtCadastro; 
    } 
 
    public void setDtCadastro(Timestamp dtCadastro) { 
        this.dtCadastro = dtCadastro; 
    } 
 
} 
 
/* 
 * Tempo.java 
 * 
 * Created on 16 de Novembro de 2006, 20:42 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.entidade; 
 
import java.sql.Timestamp; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class Tempo { 
    private String dsObservacao; 
    private Integer idTempo; 
    private Integer idUsuario; 
    private Integer idSituacao; 
    private Timestamp dhFim; 
    private Timestamp dhInicio; 
   
     
    /** Creates a new instance of Tempo */ 
    public Tempo() { 



    } 
 
    public String getDsObservacao() { 
        return dsObservacao; 
    } 
 
    public void setDsObservacao(String dsObservacao) { 
        this.dsObservacao = dsObservacao; 
    } 
 
    public Integer getIdTempo() { 
        return idTempo; 
    } 
 
    public void setIdTempo(Integer idTempo) { 
        this.idTempo = idTempo; 
    } 
 
    public Integer getIdUsuario() { 
        return idUsuario; 
    } 
 
    public void setIdUsuario(Integer idUsuario) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
    } 
 
    public Integer getIdSituacao() { 
        return idSituacao; 
    } 
 
    public void setIdSituacao(Integer idSituacao) { 
        this.idSituacao = idSituacao; 
    } 
 
    public Timestamp getDhFim() { 
        return dhFim; 
    } 
 
    public void setDhFim(Timestamp dhFim) { 
        this.dhFim = dhFim; 
    } 
 
    public Timestamp getDhInicio() { 
        return dhInicio; 
    } 
 
    public void setDhInicio(Timestamp dhInicio) { 
        this.dhInicio = dhInicio; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * Usuario.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 15:30 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.entidade; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 



public class Usuario { 
     
    private String nome; 
    private String email; 
    private Integer sexo; 
    private String senha; 
    private Integer idUsuario; 
    private Integer idTipoUsuario; 
    private Integer idSituacao; 
 
    
    public String getNome() { 
        return nome; 
    } 
 
    public void setNome(String nome) { 
        this.nome = nome; 
    } 
 
    public String getEmail() { 
        return email; 
    } 
 
    public void setEmail(String email) { 
        this.email = email; 
    } 
 
    public Integer getSexo() { 
        return sexo; 
    } 
 
    public void setSexo(Integer sexo) { 
        this.sexo = sexo; 
    } 
 
    public String getSenha() { 
        return senha; 
    } 
 
    public void setSenha(String senha) { 
        this.senha = senha; 
    } 
 
    public Integer getIdUsuario() { 
        return idUsuario; 
    } 
 
    public void setIdUsuario(Integer idUsuario) { 
        this.idUsuario = idUsuario; 
    } 
 
    public Integer getIdTipoUsuario() { 
        return idTipoUsuario; 
    } 
 
    public void setIdTipoUsuario(Integer idTipoUsuario) { 
        this.idTipoUsuario = idTipoUsuario; 
    } 
     
        public Integer getIdSituacao() { 
        return idSituacao; 
    } 
 
    public void setIdSituacao(Integer idSituacao) { 
        this.idSituacao = idSituacao; 
    } 
} 



 
/* 
 * AdminAction.java 
 * 
 * Created on 20 de Novembro de 2006, 19:45 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
import br.ufsc.astro.banco.AdminBanco; 
import br.ufsc.astro.banco.TarefaBanco; 
import br.ufsc.astro.entidade.Admin; 
import br.ufsc.astro.util.Constants; 
import br.ufsc.astro.web.form.AdminActionForm; 
import br.ufsc.astro.web.form.LoginActionForm; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.Date; 
import java.sql.DriverManager; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.web.form.UsuarioActionForm; 
import br.ufsc.astro.banco.UsuarioBanco; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
import br.ufsc.astro.web.action.ExcecaoGeral; 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class AdminAction extends LookupDispatchAction  { 
     
    final String pendTrue = "Você possui {0} pendência(s) no sistema"; 
    final String pendFalse = "Você não possui pendência junto ao sistema"; 
     
    protected Map getKeyMethodMap() { 
        Map map = new HashMap(); 
        map.put("label.entrar", "valida"); 
        return map; 
         
    } 
     
    public ActionForward valida(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 
    throws Exception { 
         
        AdminActionForm beanForm = (AdminActionForm) form; 
        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 



        AdminBanco beanSQL = new AdminBanco(); 
        Admin admin = new Admin(); 
        String data = (String) new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(new java.util.Date()); 
         
        try { 
            Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
            con.setAutoCommit(false); 
            request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
             
            if ((beanForm.getAdmin().getUsuario()==null) ||((beanForm.getAdmin().getSenha())==null)){ 
                throw new ExcecaoGeral( 
                        new ActionMessage("erro.login.preenchimento")); 
            } else { 
                 
                admin.setUsuario((beanForm.getAdmin().getUsuario())); 
                admin.setSenha(beanForm.getAdmin().getSenha()); 
                if (beanSQL.validateAdmin(admin)){ 
                    //admin = (Admin)beanSQL.select(admin).get(0); 
                    TarefaBanco tarefaBanco = new TarefaBanco(); 
                    int tarefaPendente = tarefaBanco.buscaTarefaPendente(""); 
                    admin.setUsuario((beanForm.getAdmin().getUsuario().toUpperCase())); 
                    if(tarefaPendente>0){ 
                        beanForm.setPendencia(pendTrue.replace("{0}", new Integer(tarefaPendente).toString())); 
                    } else { 
                        beanForm.setPendencia(pendFalse); 
                    } 
                    //fecha a conexão com o banco de dados 
                    con.close(); 
                    beanForm.setAdmin(admin); 
                    beanForm.setData(data); 
                    HttpSession session = request.getSession(); 
                    session.setAttribute(Constants.USER_KEY, beanForm); 
                    return (mapping.findForward("adminLogado")); 
                     
                } else { 
                    throw new ExcecaoGeral( 
                            new ActionMessage("login.error")); 
                } 
            } 
        } catch (ExcecaoGeral e) { 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, e.getAction_message()); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
    } 
     
     
     
} /* 
 * ExcecaoGeral.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 17:22 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
/** 
 * 



 * @author Gisele 
 */ 
 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
 
public class ExcecaoGeral extends Exception { 
    private ActionMessage action_message; 
    public ExcecaoGeral(){ 
        super(); 
    } 
    public ExcecaoGeral(ActionMessage p_action_message){ 
        setAction_message(p_action_message); 
    } 
    public ActionMessage getAction_message() { 
        return action_message; 
    } 
    public void setAction_message(ActionMessage message) { 
        action_message = message; 
    } 
} 
 
/* 
 * ExperimentoOfflineAction.java 
 * 
 * Created on 24 de Novembro de 2006, 22:39 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
import br.ufsc.astro.banco.ExperimentoBanco; 
import br.ufsc.astro.banco.TarefaBanco; 
import br.ufsc.astro.entidade.Experimento; 
import br.ufsc.astro.entidade.Tarefa; 
import br.ufsc.astro.util.Constants; 
import br.ufsc.astro.web.form.ExperimentoOfflineActionForm; 
import br.ufsc.astro.web.form.LoginActionForm; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.Date; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.Timestamp; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.web.form.UsuarioActionForm; 
import br.ufsc.astro.banco.UsuarioBanco; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
import br.ufsc.astro.web.action.ExcecaoGeral; 



 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class ExperimentoOfflineAction extends LookupDispatchAction { 
     
    protected Map getKeyMethodMap() { 
        Map map = new HashMap(); 
        map.put("label.solicitar", "solicitar"); 
        return map; 
     
    } 
     
        public ActionForward solicitar(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 
            throws Exception { 
         
        ExperimentoOfflineActionForm beanForm = (ExperimentoOfflineActionForm) form; 
        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 
        ExperimentoBanco beanSQL = new ExperimentoBanco(); 
        Experimento experimento = new Experimento(); 
        String data = (String) new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(new java.util.Date()); 
         
        try { 
            Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
            con.setAutoCommit(true); 
            request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
 
            if (false){ 
                //IMPLEMENTAR A verifica dados obrigatorios. 
                 
            } else { 
 
                experimento = popularExperimento(beanForm, request); 
                int idExperimento = beanSQL.insert(experimento, null, con); 
                if(idExperimento>0){ 
                    //Grava uma nova tarefa para o Admin! 
                    Tarefa tarefa = new Tarefa(); 
                    TarefaBanco tarefaBanco = new TarefaBanco(); 
                    java.util.Date d = new java.util.Date(); 
                    Timestamp t = new Timestamp(d.getTime()); 
                    tarefa.setDtCadastro(t); 
                    //seta situação pendente 
                    tarefa.setIdSituacao(new Integer(1)); 
                    //seta id do experimento criado 
                    tarefa.setIdTarefaEspecifica(new Integer(idExperimento)); 
                    //seta o tipo de tarefa, tipo 3, solicaitaçao de exper. 
                    tarefa.setIdTipoTarefa(new Integer(3)); 
                    //id do usuario que solicitou 
                    tarefa.setIdUsuario(experimento.getIdUsuario()); 
                    int idTarefa = tarefaBanco.insert(tarefa, null, con); 
                    if(idTarefa>0){ 
                    //sucesso! gera XML 
                    //se xml ok, envia para o sistema/grava o arquivo  
                         
                     } else { 
                     //gera excessao de erro no banco 
      
                     }  
                }else{ 
                    //gera excessao de erro no banco 
                } 
                     
                    return (mapping.findForward("sucess")); 
            } 



        }  catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
         
        return (mapping.findForward("sucess")); 
    } 
     
    public Experimento popularExperimento(ExperimentoOfflineActionForm beanForm, HttpServletRequest request){ 
        Experimento experimento = new Experimento(); 
        HttpSession session = request.getSession(); 
        LoginActionForm loginForm = (LoginActionForm) session.getAttribute(Constants.USER_KEY); 
 
        experimento.setAscensaoReta(beanForm.getExperimento().getAscensaoReta()); 
        experimento.setDeclinacao(beanForm.getExperimento().getDeclinacao()); 
        experimento.setDhCadastro(beanForm.getExperimento().getDhCadastro()); 
        experimento.setDhObservacao(beanForm.getExperimento().getDhObservacao()); 
        experimento.setDhRealizacao(beanForm.getExperimento().getDhRealizacao()); 
        experimento.setDsObservacao(beanForm.getExperimento().getDsObservacao()); 
        experimento.setFiltro(beanForm.getExperimento().getFiltro()); 
        experimento.setIdExperimento(beanForm.getExperimento().getIdExperimento()); 
        experimento.setIdSituacao(beanForm.getExperimento().getIdSituacao()); 
        experimento.setIntervalo(beanForm.getExperimento().getIntervalo()); 
        experimento.setIdUsuario(loginForm.getUsuario().getIdUsuario()); 
        experimento.setNrImagem(beanForm.getExperimento().getNrImagem()); 
        return experimento; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * GerenciarPedidosAction.java 
 * 
 * Created on 26 de Novembro de 2006, 13:33 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
import br.ufsc.astro.banco.ExperimentoBanco; 
import br.ufsc.astro.banco.TarefaBanco; 
import br.ufsc.astro.entidade.Experimento; 
import br.ufsc.astro.entidade.Tarefa; 
import br.ufsc.astro.util.Constants; 
import br.ufsc.astro.web.form.ExperimentoOfflineActionForm; 
import br.ufsc.astro.web.form.GerenciarPedidosActionForm; 
import br.ufsc.astro.web.form.LoginActionForm; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.Date; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.Timestamp; 
import java.util.ArrayList; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 



import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.web.form.UsuarioActionForm; 
import br.ufsc.astro.banco.UsuarioBanco; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
import br.ufsc.astro.web.action.ExcecaoGeral; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class GerenciarPedidosAction extends LookupDispatchAction { 
     
    protected Map getKeyMethodMap() { 
        Map map = new HashMap(); 
        map.put("label.gerenciarPedidos", "gerenciarPedidos"); 
        return map; 
         
    } 
     
    public ActionForward unspecified(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 
    throws Exception { 
         
        GerenciarPedidosActionForm beanForm = (GerenciarPedidosActionForm) form; 
        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 
        ExperimentoBanco beanSQL = new ExperimentoBanco(); 
        Experimento experimento = new Experimento(); 
        HttpSession session = request.getSession(); 
        LoginActionForm loginForm = (LoginActionForm) session.getAttribute(Constants.USER_KEY); 
        Integer idUsuario = loginForm.getUsuario().getIdUsuario(); 
        String data = (String) new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(new java.util.Date()); 
         
        try { 
            Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
            con.setAutoCommit(false); 
            request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
             
            if (false){ 
                //IMPLEMENTAR A verifica dados obrigatorios. 
                 
            } else { 
                String whereClause = " where id_usuario = " + idUsuario + ";"; 
                ArrayList experimentos = beanSQL.select(experimento, whereClause); 
                 
                if(experimentos!=null){ 
                    beanForm.setExperimentos(experimentos); 
                    request.setAttribute( "experimentos", experimentos ); 
                     
                     
                }else{ 
                    //gera excessao de erro no banco 
                } 
                return (mapping.findForward("sucess")); 
            } 
        }  catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 



            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
         
        return (mapping.findForward("sucess")); 
    } 
     
    public ActionForward gerenciarPedidos(ActionMapping mapping, 
            ActionForm form, 
            HttpServletRequest request, 
            HttpServletResponse response) { 
        return mapping.findForward("gerenciarPedidos"); 
         
    } 
     
} 
 
/* 
 * LoginAction.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 16:33 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
import br.ufsc.astro.banco.ExperimentoBanco; 
import br.ufsc.astro.banco.TarefaBanco; 
import br.ufsc.astro.entidade.Experimento; 
import br.ufsc.astro.util.Constants; 
import br.ufsc.astro.web.form.LoginActionForm; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.util.ArrayList; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import javax.sql.DataSource; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.web.form.UsuarioActionForm; 
import br.ufsc.astro.banco.UsuarioBanco; 
import br.ufsc.astro.util.Util; 
import br.ufsc.astro.web.action.ExcecaoGeral; 
 
import org.hsqldb.Server; 
 
public class LoginAction extends LookupDispatchAction { 
     
    protected Map getKeyMethodMap() { 
        Map map = new HashMap(); 
        map.put("label.entrar", "valida"); 
        map.put("label.gerenciarPedidos", "listar"); 
        return map; 
    } 



    public ActionForward unspecified( 
            ActionMapping mapping, 
            ActionForm form, 
            HttpServletRequest request, 
            HttpServletResponse response) 
            throws Exception { 
        return (mapping.findForward("editar")); 
    } 
    public ActionForward valida(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 
    throws Exception { 
        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 
        String data = (String) new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(new java.util.Date()); 
        final String pendTrue = "Você possui {0} pendência(s) no sistema"; 
        final String pendFalse = "Você não possui pendência junto ao sistema"; 
        try { 
            Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
            con.setAutoCommit(false); 
            request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
            LoginActionForm beanForm = (LoginActionForm) form; 
            if ((beanForm.getEmail()==null) ||((beanForm.getSenha())==null)){ 
                throw new ExcecaoGeral( 
                        new ActionMessage("erro.login.preenchimento")); 
            } else { 
                UsuarioBanco beanSQL = new UsuarioBanco(); 
                Usuario usuario = new Usuario(); 
                usuario.setEmail(beanForm.getEmail()); 
                usuario.setSenha(beanForm.getSenha()); 
                if (beanSQL.validateUser(usuario)){ 
                    usuario = (Usuario)beanSQL.select(usuario).get(0); 
                    TarefaBanco tarefaBanco = new TarefaBanco(); 
                    Integer idUsuario = usuario.getIdUsuario(); 
                    int tarefaPendente = tarefaBanco.buscaTarefaPendente(" and id_usuario = " + idUsuario); 
                    if(tarefaPendente>0){ 
                        beanForm.setPendencia(pendTrue.replace("{0}", new Integer(tarefaPendente).toString())); 
                    } else { 
                        beanForm.setPendencia(pendFalse); 
                    } 
                    //fecha a conexão com o banco de dados 
                    con.close(); 
                    beanForm.setUsuario(usuario); 
                    beanForm.setData(data); 
                    HttpSession session = request.getSession(); 
                    session.setAttribute(Constants.USER_KEY, beanForm); 
                    //usuário tipo 2 -> usuário 
                    return (mapping.findForward("userLogado")); 
                } else { 
                    throw new ExcecaoGeral( 
                            new ActionMessage("login.error")); 
                } 
            } 
        } catch (ExcecaoGeral e) { 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, e.getAction_message()); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
    } 
    public ActionForward listar(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 
    throws Exception { 
         



        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 
        ExperimentoBanco beanSQL = new ExperimentoBanco(); 
        Experimento experimento = new Experimento(); 
        HttpSession session = request.getSession(); 
        LoginActionForm loginForm = (LoginActionForm) session.getAttribute(Constants.USER_KEY); 
        Integer idUsuario = loginForm.getUsuario().getIdUsuario(); 
        String data = (String) new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(new java.util.Date()); 
         
        try { 
             
            Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
            Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", ""); 
            con.setAutoCommit(false); 
            request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
             
            if (false){ 
                //IMPLEMENTAR A verifica dados obrigatorios. 
                 
            } else { 
                String whereClause = " where id_usuario = " + idUsuario + ";"; 
                ArrayList experimentos = beanSQL.select(experimento, whereClause); 
                 
                if(experimentos!=null){ 
                    request.setAttribute( "experimentos", experimentos ); 
                    return (mapping.findForward("gerenciar")); 
                     
                }else{ 
                    //gera excessao de erro no banco 
                } 
                 
                //fecha a conexão com o banco de dados 
                   /* con.close(); 
                    beanForm.setExperimento(experimento); 
                    beanForm.setData(data);*/ 
                 
                 
                return (mapping.findForward("sucess")); 
            } 
        }  catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
         
        return (mapping.findForward("sucess")); 
    } 
     
} 
 
/* 
 * RecuperarSenhaAction.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 14:56 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
import br.ufsc.astro.web.form.RecuperarSenhaActionForm; 
import java.security.Security; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.mail.MessagingException; 
import javax.naming.Context; 



import javax.naming.InitialContext; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
//import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.banco.UsuarioBanco; 
import br.ufsc.astro.util.*; 
import br.ufsc.astro.web.action.ExcecaoGeral; 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class RecuperarSenhaAction extends LookupDispatchAction { 
     
    private final static String SUCCESS = "success"; 
    private static String ASSUNTO = "Senha Observatório Astronômico"; 
    private  static String CORPO_EMAIL = "Recebemos sua solicitação de senha. Sua senha é: "; 
     
    protected Map getKeyMethodMap() { 
        Map map = new HashMap(); 
        map.put("label.enviarDados", "enviarDados"); 
        return map; 
    } 
    public ActionForward unspecified( 
            ActionMapping mapping, 
            ActionForm form, 
            HttpServletRequest request, 
            HttpServletResponse response) 
            throws Exception { 
        return (mapping.findForward("editar")); 
    } 
     
    public ActionForward enviarDados(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 
    throws Exception { 
        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 
        UsuarioBanco usuarioBanco = new UsuarioBanco(); 
        String emailUsuario; 
        String senha = ""; 
         
        try { 
            RecuperarSenhaActionForm beanForm = (RecuperarSenhaActionForm) form; 
            msgs = verificaDadosObrigatorios(form); 
            if (!msgs.isEmpty()){ 
                saveMessages(request, msgs); 
                return (mapping.findForward("editar")); 
            } else { 
                emailUsuario = beanForm.getUsuario().getEmail(); 
                System.out.println(emailUsuario); 
                Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
                Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", 

""); 
                con.setAutoCommit(true); 
                request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
                 
                if(usuarioBanco.validateEmail(emailUsuario)){ 
                    try{ 
                        senha = usuarioBanco.getSenha(emailUsuario); 



                    }catch(Exception e){ 
                        e.printStackTrace(); 
                        msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
                        saveMessages(request, msgs); 
                        return (mapping.findForward("editar")); 
                    } 
                    con.close(); 
                    Security.addProvider(new com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider()); 
                    SendEmail email = new SendEmail(); 
                    String[] emailUsr = { emailUsuario }; 
                    CORPO_EMAIL = CORPO_EMAIL + senha; 
                     
                    try { 
                        //enviando email para o usuario 
                        email.sendSSLMessage(emailUsr, ASSUNTO, CORPO_EMAIL, 
                                "ufsc.astro@gmail.com"); 
                    } catch (MessagingException ex) { 
                        ex.printStackTrace(); 
                        msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.eviandoEmail", ex)); 
                        saveMessages(request, msgs); 
                        return (mapping.findForward("editar")); 
                    } 
                    return (mapping.findForward("sucesso")); 
                } else { 
                    msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.emailNaoCadastrado")); 
                    saveMessages(request, msgs); 
                    return (mapping.findForward("editar")); 
                } 
            } 
        }  catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
    } 
     
     
    public ActionMessages verificaDadosObrigatorios(ActionForm form){ 
        ActionMessages am = new ActionMessages(); 
        RecuperarSenhaActionForm beanForm = (RecuperarSenhaActionForm) form; 
        String email = beanForm.getUsuario().getEmail(); 
         
        if(email == null){ 
            ActionMessage msg = new ActionMessage("error.preencherEmail"); 
            am.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, msg); 
        } 
        if((email.trim().length() < 3) || (email.indexOf("@") == -1)){ 
            ActionMessage msg = new ActionMessage("error.emailInvalido"); 
            am.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, msg); 
        } 
         
        return am; 
    } 
     
     
} 
 
/* 
 * SolicitarCadastroAction.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 14:56 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
import br.ufsc.astro.banco.AdminBanco; 



import br.ufsc.astro.banco.TarefaBanco; 
import br.ufsc.astro.entidade.Tarefa; 
import br.ufsc.astro.web.form.SolicitarCadastroActionForm; 
import java.security.Security; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.Timestamp; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.mail.MessagingException; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.sql.DataSource; 
 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.web.form.UsuarioActionForm; 
import br.ufsc.astro.banco.UsuarioBanco; 
import br.ufsc.astro.util.*; 
import br.ufsc.astro.web.action.ExcecaoGeral; 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class SolicitarCadastroAction extends LookupDispatchAction { 
     
    private final static String SUCCESS = "success"; 
    private  static String CORPO_EMAIL = "Você recebeu um novo pedido de Cadastro.\n\n" + 
            "Dados do Usuário:\n"; 
    private static String ASSUNTO = "Novo Pedido de Cadastro"; 
    private static String ASSUNTO_USR = "Cadastro Observatório nas Escolas - UFSC"; 
    private final static String TEXTO = "\n\nPara aceitar/recusar o pedido, acesse o sistema."; 
    private  static String CORPO_EMAIL_USR = "Seus dados foram enviados com sucesso!\n\nEm breve você receberá a resposta " 

+  
                                             "à sua soliciatação.\n\nDados do Cadastro:\n"; 
     
    protected Map getKeyMethodMap() { 
        Map map = new HashMap(); 
        map.put("label.enviarDados", "enviarDados"); 
        return map; 
    } 
    public ActionForward unspecified( 
            ActionMapping mapping, 
            ActionForm form, 
            HttpServletRequest request, 
            HttpServletResponse response) 
            throws Exception { 
        return (mapping.findForward("editar")); 
    } 
     
    public ActionForward enviarDados(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 
    throws Exception { 
        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 
        AdminBanco adminBanco = new AdminBanco(); 



        UsuarioBanco beanSql = new UsuarioBanco(); 
        Usuario usuario = new Usuario(); 
        Tarefa tarefa = new Tarefa(); 
        TarefaBanco tarefaBanco = new TarefaBanco(); 
        Date d = new Date(); 
        Timestamp t = new Timestamp(d.getTime()); 
        String[] emailAdmin = { adminBanco.getEmailAdmin() }; 
         
        try { 
            SolicitarCadastroActionForm beanForm = (SolicitarCadastroActionForm) form; 
            msgs = verificaDadosObrigatorios(form); 
            if (!msgs.isEmpty()){ 
                saveMessages(request, msgs); 
                return (mapping.findForward("editar")); 
            } else { 
                usuario.setEmail(beanForm.getUsuario().getEmail()); 
                usuario.setSenha(beanForm.getUsuario().getSenha()); 
                usuario.setNome(beanForm.getUsuario().getNome()); 
                usuario.setSexo(beanForm.getUsuario().getSexo()); 
                usuario.setIdTipoUsuario(new Integer(2)); 
                usuario.setIdSituacao(new Integer(3)); 
                 
                Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
                Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", 

""); 
                con.setAutoCommit(true); 
                request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
                int n = beanSql.insert(usuario, null, con); 
                //se inserir com sucesso (n>0) then cria tarefa para o adm/ manda mail 
                if(n>0){ 
                    String emailUsuario = usuario.getEmail(); 
                    String nomeUsuario = usuario.getNome(); 
                    tarefa.setDtCadastro(t); 
                    tarefa.setIdSituacao(new Integer(1)); 
                    tarefa.setIdTarefaEspecifica(new Integer(1)); 
                    tarefa.setIdTipoTarefa(new Integer(1)); 
                    tarefa.setIdUsuario(new Integer(n)); 
                    try{ 
                        tarefaBanco.insert(tarefa, null, con); 
                    }catch(Exception e){ 
                        e.printStackTrace(); 
                        msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
                        saveMessages(request, msgs); 
                        return (mapping.findForward("editar")); 
                    } 
                    con.close(); 
                    Security.addProvider(new com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider()); 
                    SendEmail email = new SendEmail(); 
                    String[] emailUsr = { emailUsuario }; 
                    CORPO_EMAIL_USR = CORPO_EMAIL_USR + "Nome: " + nomeUsuario + "/nSenha: " + 

beanForm.getUsuario().getSenha(); 
                    CORPO_EMAIL = CORPO_EMAIL + "Nome: " + nomeUsuario + "/nE-mail: " + emailUsuario + TEXTO; 
                     
                    try { 
                        //enviando email para o admin 
                        email.sendSSLMessage(emailAdmin, ASSUNTO, CORPO_EMAIL, 
                                "ufsc.astro@gmail.com"); 
                        //enviando email para o usuario 
                        email.sendSSLMessage(emailUsr, ASSUNTO_USR, CORPO_EMAIL_USR, 
                                "ufsc.astro@gmail.com"); 
                    } catch (MessagingException ex) { 
                        ex.printStackTrace(); 
                        msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.eviandoEmail", ex)); 
                        saveMessages(request, msgs); 
                        return (mapping.findForward("editar")); 
                    } 
                    return (mapping.findForward("sucesso")); 



                } 
            } 
        }  catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
        return (mapping.findForward("editar")); 
    } 
     
     
    public ActionMessages verificaDadosObrigatorios(ActionForm form){ 
        ActionMessages am = new ActionMessages(); 
        SolicitarCadastroActionForm beanForm = (SolicitarCadastroActionForm) form; 
        String email = beanForm.getUsuario().getEmail(); 
        String senha = beanForm.getUsuario().getSenha(); 
        String senhaConfirmacao = beanForm.getSenhaConfirmacao(); 
         
        if((senha == null) || (senha.trim().length() < 6)){ 
            ActionMessage msg = new ActionMessage("error.senhaInvalida"); 
            am.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, msg); 
        } 
        if(email == null){ 
            ActionMessage msg = new ActionMessage("error.preencherEmail"); 
            am.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, msg); 
        } 
        if((email.trim().length() < 3) || (email.indexOf("@") == -1)){ 
            ActionMessage msg = new ActionMessage("error.emailInvalido"); 
            am.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, msg); 
        } 
        if((senha!= null) && (!senha.trim().equalsIgnoreCase(senhaConfirmacao.trim()))){ 
            ActionMessage msg = new ActionMessage("error.senhaNaoConfere"); 
            am.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, msg); 
        } 
         
        return am; 
    } 
     
     
} 
 
/* 
 * SolicitarCadastroAction.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 14:56 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.action; 
 
import br.ufsc.astro.banco.TempoBanco; 
import br.ufsc.astro.entidade.Tarefa; 
import br.ufsc.astro.entidade.Tempo; 
import br.ufsc.astro.web.form.SolicitarTempoActionForm; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.Timestamp; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Map; 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.sql.DataSource; 



 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.action.ActionMessages; 
import org.apache.struts.actions.LookupDispatchAction; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import br.ufsc.astro.web.form.UsuarioActionForm; 
import br.ufsc.astro.banco.UsuarioBanco; 
import br.ufsc.astro.util.*; 
import br.ufsc.astro.web.action.ExcecaoGeral; 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class SolicitarTempoAction extends LookupDispatchAction { 
     
    /* forward name="success" path="" */ 
    private final static String SUCCESS = "success"; 
     
    protected Map getKeyMethodMap() { 
        Map map = new HashMap(); 
        map.put("label.solicitarTempo", "solicitarTempo"); 
        return map; 
    } 
    public ActionForward unspecified( 
            ActionMapping mapping, 
            ActionForm form, 
            HttpServletRequest request, 
            HttpServletResponse response) 
            throws Exception { 
        return (mapping.findForward("editar")); 
    } 
     
    public ActionForward solicitarTempo(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 
    throws Exception { 
        ActionMessages msgs = new ActionMessages(); 
        try { 
            SolicitarTempoActionForm beanForm = (SolicitarTempoActionForm) form; 
            msgs = verificaDadosObrigatorios(form); 
            if (!msgs.isEmpty()){ 
                //TODO LANCAR OS MSGS E NÃO UMA NOVA EXCEÇAO 
                throw new ExcecaoGeral( 
                        new ActionMessage("nota_fluxo.login.preencha")); 
            } else { 
                TempoBanco beanSql = new TempoBanco(); 
                Tempo tempo = new Tempo(); 
                 
                tempo.setDsObservacao(beanForm.getTempo().getDsObservacao()); 
                tempo.setDhFim(beanForm.getTempo().getDhFim()); 
                tempo.setDhInicio(beanForm.getTempo().getDhInicio()); 
                //TODO VER COMO PEGAR O USUARIO DA SESSÃO 
                tempo.setIdUsuario(new Integer(2)); 
                tempo.setIdSituacao(new Integer(2)); 
                 
                 
                Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); 
                Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:file:../webapps/astroDataBase/astro;ifexists=true", "sa", 

""); 
                con.setAutoCommit(true); 
                request.getSession().setAttribute("conexao", con); 
                int n = beanSql.insert(tempo, null, con); 
                //se inserir com sucesso (n>0) then cria tarefa para o adm/ manda mail 



                if(n>0){ 
                    Tarefa tarefa = new Tarefa(); 
                    Date d = new Date(); 
                    Timestamp t = new Timestamp(d.getTime()); 
                    tarefa.setDtCadastro(t); 
                    tarefa.setIdSituacao(new Integer(1)); 
                    tarefa.setIdTarefaEspecifica(new Integer(1)); 
                    tarefa.setIdTipoTarefa(new Integer(1)); 
                    tarefa.setIdUsuario(new Integer(n)); 
                } 
                con.close(); 
                CEmail enviarEmail = new CEmail("giselef1@inf.ufsc.br", "astro.ufsc.br@bol.com.br", "", "", "Teste de Email", 
                        "corpo do e-mail"); 
                enviarEmail.send(); 
            } 
        } catch (ExcecaoGeral e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, e.getAction_message()); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            msgs.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE,new ActionMessage("error.sql", e)); 
            saveMessages(request, msgs); 
            return (mapping.findForward("editar")); 
        } 
        return (mapping.findForward("editar")); 
         
    } 
     
    public ActionMessages verificaDadosObrigatorios(ActionForm form){ 
        ActionMessages am = new ActionMessages(); 
         
         
        return am; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * AdminForm.java 
 * 
 * Created on 20 de Novembro de 2006, 19:46 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Admin; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class AdminActionForm extends ActionForm { 
     
    private Admin admin = new Admin(); 
    private String data; 
    private String pendencia; 
 
    public Admin getAdmin() { 
        return admin; 
    } 
 



    public void setAdmin(Admin admin) { 
        this.admin = admin; 
    } 
 
    public String getData() { 
        return data; 
    } 
 
    public void setData(String data) { 
        this.data = data; 
    } 
 
    public String getPendencia() { 
        return pendencia; 
    } 
 
    public void setPendencia(String pendencia) { 
        this.pendencia = pendencia; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * ExperimentoOfflineActionForm.java 
 * 
 * Created on 24 de Novembro de 2006, 22:39 
 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Experimento; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class ExperimentoOfflineActionForm extends ActionForm { 
     
    private Experimento experimento = new Experimento(); 
    private String dtObservacao = null; 
     
     
    public Experimento getExperimento() { 
        return experimento; 
    } 
 
    public void setExperimento(Experimento experimento) { 
        this.experimento = experimento; 
    } 
 
    public String getDtObservacao() { 
        return dtObservacao; 
    } 
 
    public void setDtObservacao(String dtObservacao) { 
        this.dtObservacao = dtObservacao; 
    } 
} 
 
/* 
 * GerenciarPedidosActionForm.java 
 * 
 * Created on 26 de Novembro de 2006, 13:33 



 * 
 * To change this template, choose Tools | Template Manager 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Experimento; 
import java.util.ArrayList; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 */ 
public class GerenciarPedidosActionForm extends ActionForm { 
     
        private ArrayList<Experimento> experimentos = new ArrayList(); 
 
    public ArrayList getExperimentos() { 
        return experimentos; 
    } 
 
    public void setExperimentos(ArrayList experimentos) { 
        this.experimentos = experimentos; 
    } 
        
         
     
} 
 
/* 
 * LoginActionForm.java 
 * 
 * Created on 29 de Outubro de 2006, 15:08 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import org.apache.struts.action.ActionError; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class LoginActionForm extends ActionForm { 
     
    private String email = null; 
    private String senha = null; 
    private Usuario usuario = new Usuario(); 
    private String data = null; 
    private String pendencia = null; 
     
     
    public String getPendencia() { 
        return pendencia; 
    } 



 
    public void setPendencia(String pendencia) { 
        this.pendencia = pendencia; 
    } 
    /** 
     * Return the password. 
     */ 
    public String getSenha() { 
 
  return (this.senha); 
 
    } 
 
 
    /** 
     * Set the password. 
     * 
     * @param password The new password 
     */ 
    public void setSenha(String senha) { 
 
        this.senha = senha; 
 
    } 
 
 
    /** 
     * Return the username. 
     */ 
    public String getEmail() { 
 
  return (this.email); 
 
    } 
 
 
    /** 
     * Set the username. 
     * 
     * @param username The new username 
     */ 
    public void setEmail(String email) { 
 
        this.email = email; 
 
    } 
 
    public Usuario getUsuario() { 
        return usuario; 
    } 
     
    public void setUsuario(Usuario usuario) { 
        this.usuario = usuario; 
    } 
         
    /** 
     * Reset all properties to their default values. 
     * 
     * @param mapping The mapping used to select this instance 
     * @param request The servlet request we are processing 
     */ 
    public void reset(ActionMapping mapping, 
        HttpServletRequest request) { 
 
        setSenha(null); 
        setEmail(null); 
 



    } 
 
    public String getData() { 
        return data; 
    } 
 
    public void setData(String data) { 
        this.data = data; 
    } 
     
} 
 
/* 
 * RecuperarSenhaActionForm.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 16:46 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import java.io.Serializable; 
import java.util.ArrayList; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.validator.ValidatorActionForm; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class RecuperarSenhaActionForm extends ActionForm { 
     
    ArrayList listaUsuario= new ArrayList(); 
    Usuario usuario = new Usuario(); 
    Usuario usuarioPesquisa = new Usuario(); 
     
    public Usuario getUsuario() { 
        return usuario; 
    } 
    public ArrayList getListaUsuario() { 
        return listaUsuario; 
    } 
    public Usuario getUsuarioPesquisa() { 
        return usuarioPesquisa; 
    } 
    public void setUsuario(Usuario usuario) { 
      this.usuario = usuario; 
    } 
    public void setListaUsuario(ArrayList list) { 
        listaUsuario = list; 
    } 
    public void setCliente_pesq(Usuario usuario) { 
        usuarioPesquisa = usuario; 
    } 
}  
 
/* 
 * SolicitarCadastroActionForm.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 14:54 
 */ 



 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import java.io.Serializable; 
import java.util.ArrayList; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import org.apache.struts.validator.ValidatorActionForm; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class SolicitarCadastroActionForm extends ActionForm { 
     
    ArrayList listaUsuario= new ArrayList(); 
    Usuario usuario = new Usuario(); 
    Usuario usuarioPesquisa = new Usuario(); 
    private String senhaConfirmacao; 
     
    public Usuario getUsuario() { 
        return usuario; 
    } 
    public ArrayList getListaUsuario() { 
        return listaUsuario; 
    } 
    public Usuario getUsuarioPesquisa() { 
        return usuarioPesquisa; 
    } 
    public void setUsuario(Usuario usuario) { 
      this.usuario = usuario; 
    } 
    public void setListaUsuario(ArrayList list) { 
        listaUsuario = list; 
    } 
    public void setCliente_pesq(Usuario usuario) { 
        usuarioPesquisa = usuario; 
    } 
 
    public String getSenhaConfirmacao() { 
        return senhaConfirmacao; 
    } 
 
    public void setSenhaConfirmacao(String senhaConfirmacao) { 
        this.senhaConfirmacao = senhaConfirmacao; 
    } 
} 
 
/* 
 * SolicitarCadastroActionForm.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 14:54 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import br.ufsc.astro.entidade.Tempo; 
import java.io.Serializable; 
import java.sql.Timestamp; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 



import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class SolicitarTempoActionForm extends ActionForm{ 
     
    ArrayList listaTempo = new ArrayList(); 
    Tempo tempo = new Tempo(); 
    Tempo tempoPesquisa = new Tempo(); 
    private String dhInicio = ""; 
    private String dhFim = ""; 
     
     
    public Tempo getTempo() { 
        if(getDhInicio()!=""){ 
            try { 
                converterData(getDhInicio()); 
            } catch (ParseException ex) { 
                ex.printStackTrace(); 
            } 
        } 
        return tempo; 
    } 
    public ArrayList getListaTempo() { 
        return listaTempo; 
    } 
    public Tempo getTempoPesquisa() { 
        return tempoPesquisa; 
    } 
    public void setTempo(Tempo tempo) { 
      this.tempo = tempo; 
    } 
    public void setListaTempo(ArrayList list) { 
        listaTempo = list; 
    } 
    public Timestamp converterData(String dataString) throws ParseException{ 
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss.SSS"); 
        Date date = sdf.parse(dataString); 
        Timestamp timestamp = new java.sql.Timestamp(date.getTime()); 
        return timestamp; 
 
    } 
 
    public String getDhInicio() { 
        return dhInicio; 
    } 
 
    public void setDhInicio(String dhInicio) { 
        this.dhInicio = dhInicio; 
    } 
 
    public String getDhFim() { 
        return dhFim; 
    } 
 
    public void setDhFim(String dhFim) { 
        this.dhFim = dhFim; 



    } 
} 
 
/* 
 * UsuarioActionForm.java 
 * 
 * Created on 8 de Outubro de 2006, 15:43 
 */ 
 
package br.ufsc.astro.web.form; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.ArrayList; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import org.apache.struts.action.ActionErrors; 
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.action.ActionMessage; 
import br.ufsc.astro.entidade.Usuario; 
import org.apache.struts.validator.ValidatorActionForm; 
 
/** 
 * 
 * @author Gisele 
 * @version 
 */ 
 
public class UsuarioActionForm extends ActionForm { 
     
    ArrayList listaUsuario= new ArrayList(); 
    Usuario usuario = new Usuario(); 
    Usuario usuarioPesquisa = new Usuario(); 
     
    public Usuario getUsuario() { 
        return usuario; 
    } 
    public ArrayList getListaUsuario() { 
        return listaUsuario; 
    } 
    public Usuario getUsuarioPesquisa() { 
        return usuarioPesquisa; 
    } 
    public void setUsuario(Usuario usuario) { 
      this.usuario = usuario; 
    } 
    public void setListaUsuario(ArrayList list) { 
        listaUsuario = list; 
    } 
    public void setCliente_pesq(Usuario usuario) { 
        usuarioPesquisa = usuario; 
    } 
 
    /** 
     * 
     */ 
    public UsuarioActionForm() { 
        super(); 
        // TODO Auto-generated constructor stub 
    } 
     
    public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) { 
        ActionErrors errors = new ActionErrors(); 
       // if (getName() == null || getName().length() < 1) { 
       //     errors.add("name", new ActionMessage("error.name.required")); 
            // TODO: add 'error.name.required' key to your resources 
      //  } 
        return errors; 



    } 
} 
 
Application.properties 
 
 
errors.header=<UL> 
errors.prefix=<LI> 
errors.suffix=</LI> 
errors.footer=</UL> 
errors.invalid={0} is invalid. 
errors.maxlength={0} can not be greater than {1} characters. 
errors.minlength={0} can not be less than {1} characters. 
errors.range={0} is not in the range {1} through {2}. 
errors.required={0} is required. 
errors.byte={0} must be an byte. 
errors.date={0} is not a date. 
errors.double={0} must be an double. 
errors.float={0} must be an float. 
errors.integer={0} must be an integer. 
errors.long={0} must be an long. 
errors.short={0} must be an short. 
errors.creditcard={0} is not a valid credit card number. 
errors.email={0} is an invalid e-mail address. 
errors.cancel=Operation cancelled. 
errors.detail={0} 
errors.general=The process did not complete. Details should follow. 
errors.token=Request could not be completed. Operation is not in sequence. 
error.sql=Erro de banco de dados 
error.email=O e-mail informado não é válido 
error.nomeUsuario=O nome de usuário já existe no sistema 
error.senha=A senha deve ter no mínimo 6 caracteres 
welcome.title=Struts Application 
welcome.heading=Struts Applications in Netbeans! 
welcome.message=It's easy to create Struts applications with NetBeans. 
label.title=Observatório Astronômico da UFSC 
label.email=E-mail 
label.senha=Senha 
label.confirmarSenha=Confirmar Senha 
label.enviarDados=Enviar Dados 
label.nome=Nome 
label.solicitarCadastro=Solicitar Cadastro 
label.solicitarExperimento=Solicitar Experimento 
label.solicitarTempo=Solicitar Tempo 
label.iniciarExperimento=Iniciar Experimento 
label.gerenciarPedidos=Gerenciar Pedidos 
label.entrar=Entrar 
label.esquecimentoSenha=Esqueci minha senha 
label.sobre=Sobre 
label.copyright=© 2006 astro.ufsc.br 
label.projeto=Experimento Interativo 
label.design=Design by 
label.gisele=Gisele Floriano Pereira 
login.error=E-mail e Senha não conferem 



erro.login.preenchimento=Você deve informar seu nome de usuário e senha 
login.label.camposObrigatórios=Os Campos E-mail e Senha são de preenchimento obrigatório 
label.logoff=logoff 
label.dtInicio=Data Início 
label.dtFim=Data Fim 
label.justificativa=Justificativa 
label.solicitarTempo=Solicitar Tempo 
label.usuario=Usuário 
label.solicitar=Solicitar 
label.pendencia.true=Você possui {0} pendência(s) no sistema 
label.pendencia.false=Você não possui pendência junto ao sistema 
label.ascensaoReta=Ascensão Reta 
label.declinacao=Declinação 
label.nrImagem=Nº. de Imagens 
label.intervalo=Intervalo 
label.filtro=Filtro 
label.dhObservacao=Data de Observação 
label.dsObservacao=Observações 
label.contato=Contato 
label.paginaPrincipal=Página Principal 
label.bemVindo=Bem Vindo(a) 
label.pendenciasUsuario=Pendências - Usuário 
error.senhaInvalida=A senha deve conter no mínimo 6 caracteres 
error.emailInvalido=E-mail inválido 
error.senhaNaoConfere=O campo "Senha" e "Confirmar Senha" não conferem 
error.preencherEmail=O Campo E-mail é de preenchimento obrigatório 
label.dbAdress=jdbc:hsqldb:hsql:/localhost/bd/ 
label.horaInicio=Hora de Início 
label.periodo=Período 
label.data=Data 
label.minutos=em minutos 
label.formatoData=dd/mm/aaaa 
label.pesquisar=Pesquisar 
label.coordenarFila=Experimentos em Fila 
label.gerenciarProntos=Experimentos Concluídos 
label.pedidos=Pedidos 
error.eviandoEmail=Erro ao enviar e-mail 
label.recuperarSenha=Recuperar Senha 
error.emailNaoCadastrado=O e-mail informado não possui cadastro em nosso sistema 
label.editar=Editar 
 
Struts-config.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
 
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC 
          "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.2//EN" 
          "http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_2.dtd"> 
 
 
<struts-config> 
    <form-beans> 
        <form-bean name="gerenciarPedidosActionForm" type="br.ufsc.astro.web.form.GerenciarPedidosActionForm"/> 
        <form-bean name="experimentoActionForm" type="br.ufsc.astro.web.form.ExperimentoOfflineActionForm"/> 
        <form-bean name="AdminActionForm" type="br.ufsc.astro.web.form.AdminActionForm"/> 
        <form-bean name="LoginActionForm" type="br.ufsc.astro.web.form.LoginActionForm"/> 



        <form-bean name="LogoffActionForm" type="br.ufsc.astro.web.form.LogoffActionForm"/> 
        <form-bean name="EnvioEmailForm" type="br.ufsc.astro.web.form.EnvioEmailForm"/> 
        <form-bean name="usuarioActionForm" type="br.ufsc.astro.web.form.UsuarioActionForm"/> 
        <form-bean name="solicitarCadastroForm" type="br.ufsc.astro.web.form.SolicitarCadastroActionForm"/> 
        <form-bean name="solicitarTempoForm" type="br.ufsc.astro.web.form.SolicitarTempoActionForm"/> 
        <form-bean name="recuperarSenhaForm" type="br.ufsc.astro.web.form.RecuperarSenhaActionForm"/> 
    </form-beans> 
     
    <global-exceptions> 
     
    </global-exceptions> 
 
 
    <global-forwards> 
            <forward name="logoutAdmin" path="/jsp/admin/logout.jsp" /> 
            <forward name="login" path="/jsp/login.jsp" /> 
            <forward name="sobre" path="/jsp/sobre.jsp" /> 
            <forward name="contato" path="/jsp/contato.jsp" /> 
            <forward name="admin" path="/jsp/admin/login.jsp" /> 
            <forward name="mainUser" path="/jsp/user/main.jsp" /> 
            <forward name="mainAdmin" path="/jsp/admin/main.jsp" /> 
            <forward name="solicitarCadastro" path="/jsp/solicitarCadastro.jsp" /> 
            <forward name="esquecimentoSenha" path="/jsp/recuperarSenha.jsp" /> 
            <forward name="solicitarTempo" path="/jsp/user/solicitarTempo.jsp" /> 
            <forward name="iniciarExperimento" path="/jsp/user/iniciarExperimento.jsp" /> 
            <forward name="solicitarExperimento" path="/jsp/user/solicitarExperimento.jsp" /> 
            <forward name="gerenciarPedidos" path="/jsp/user/gerenciarPedidos.jsp" redirect="true"/> 
            <forward name="recuperarSenha" path="/jsp/recuperarSenha.jsp" /> 
    </global-forwards> 
 
 
    <action-mappings> 
 
        <action input="/jsp/login.jsp" 
                attribute="LoginActionForm" 
                name="LoginActionForm" 
                parameter="valida" 
                path="/login" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.LoginAction" 
                validate="true"> 
                <forward name="userLogado" path="/jsp/user/main.jsp" /> 
                <forward name="editar" path="/jsp/login.jsp" /> 
                <forward name="gerenciar" path="/jsp/user/gerenciarPedidos.jsp" /> 
       </action>     
       
       <action input="/jsp/admin/login.jsp" 
                attribute="AdminActionForm" 
                name="AdminActionForm" 
                parameter="valida" 
                path="/admin" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.AdminAction" 
                validate="true"> 
                <forward name="adminLogado" path="/jsp/admin/main.jsp" /> 
                <forward name="editar" path="/jsp/admin/login.jsp" /> 
       </action>  
        
       <action input="/jsp/solicitarCadastro.jsp" 
                attribute="solicitarCadastroForm" 
                name="solicitarCadastroForm" 
                parameter="enviarDados" 
                path="/solicitarCadastro" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.SolicitarCadastroAction" 
                validate="false"> 
                <forward name="editar" path="/jsp/solicitarCadastro.jsp" /> 



                <forward name="sucesso" path="/jsp/dadosEnviados.jsp" /> 
       </action> 
       
       <action input="/jsp/user/solicitarExperimento.jsp" 
                attribute="experimentoActionForm" 
                name="experimentoActionForm" 
                parameter="solicitar" 
                path="/solicitarExperimento" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.ExperimentoOfflineAction" 
                validate="false"> 
                <forward name="editar" path="/jsp/user/solicitarExperimento.jsp" /> 
                <forward name="sucess" path="/jsp/dadosEnviados.jsp" /> 
       </action> 
        
       <action input="/jsp/user/solicitarTempo.jsp" 
                attribute="solicitarTempoForm" 
                name="solicitarTempoForm" 
                parameter="solicitarTempo" 
                path="/solicitarTempo" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.SolicitarTempoAction" 
                validate="false"> 
                <forward name="adminLogado" path="/jsp/admin/main.jsp" /> 
                <forward name="userLogado" path="/jsp/user/main.jsp" /> 
                <forward name="sucess" path="/jsp/dadosEnviados.jsp" /> 
       </action> 
       <action input="/jsp/user/gerenciarPedidos.jsp" 
                attribute="gerenciarPedidosActionForm" 
                name="gerenciarPedidosActionForm" 
                parameter="gerenciarPedidos" 
                path="/gerenciarPedidos" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.GerenciarPedidosAction" 
                validate="false"> 
           <forward name="gerenciarPedidos" path="/jsp/user/gerenciarPedidos.jsp" /> 
                <forward name="editar" path="/jsp/user/gerenciarPedidos.jsp" /> 
                <forward name="sucess" path="/jsp/user/gerenciarPedidos.jsp" /> 
       </action> 
 
        
        <action path="/logoff" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.LogoffAction"> 
                <forward name="sucess" path="/jsp/login.jsp" /> 
       </action>  
        
       <action input="/jsp/recuperarSenha.jsp" 
                attribute="recuperarSenhaForm" 
                name="recuperarSenhaForm" 
                parameter="enviarDados" 
                path="/recuperarSenha" 
                scope="session" 
                type="br.ufsc.astro.web.action.RecuperarSenhaAction" 
                validate="false"> 
                <forward name="editar" path="/jsp/recuperarSenha.jsp" /> 
                <forward name="sucesso" path="/jsp/dadosEnviados.jsp" /> 
       </action> 
        
        
 
    </action-mappings> 
     
    <message-resources parameter="br/ufsc/astro/application" null="false" /> 
     
    <plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn" > 
<set-property property="pathnames" value="/WEB-INF/validator-rules.xml, 
/WEB-INF/validation.xml"/> 



</plug-in>  
     
</struts-config> 
 
Web.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"> 
    <servlet> 
        <servlet-name>action</servlet-name> 
        <servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class> 
        <init-param> 
            <param-name>config</param-name> 
            <param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value> 
        </init-param> 
        <init-param> 
            <param-name>debug</param-name> 
            <param-value>2</param-value> 
        </init-param> 
        <init-param> 
            <param-name>detail</param-name> 
            <param-value>2</param-value> 
        </init-param> 
        <load-on-startup>2</load-on-startup> 
        </servlet> 
         
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>action</servlet-name> 
        <url-pattern>*.do</url-pattern> 
    </servlet-mapping> 
    <session-config><session-timeout> 
            30 
        </session-timeout></session-config><welcome-file-list><welcome-file> 
            index.jsp 
        </welcome-file></welcome-file-list> 
    <jsp-config> 
        <taglib> 
            <taglib-uri>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-uri> 
            <taglib-location>/WEB-INF/struts-bean.tld</taglib-location> 
        </taglib> 
        <taglib> 
            <taglib-uri>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-uri> 
            <taglib-location>/WEB-INF/struts-html.tld</taglib-location> 
        </taglib> 
        <taglib> 
            <taglib-uri>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-uri> 
            <taglib-location>/WEB-INF/struts-logic.tld</taglib-location> 
        </taglib> 
        <taglib> 
            <taglib-uri>/WEB-INF/struts-nested.tld</taglib-uri> 
            <taglib-location>/WEB-INF/struts-nested.tld</taglib-location> 
        </taglib> 
 
        </jsp-config> 
 
   
    <!-- Map the filter to a Servlet or URL --> 
 
    </web-app> 
 
 
dadosEnviados.jsp 
 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 



 
<html> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style> 
                <%@ include file="../css/style.css"%> 
        </style> 
<html:base/> 
 
</head> 
<body> 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="header"> 
  <h3></a></h3> 
 </div> 
        
 <div id="login"> 
                
  <div class="item"> 
  <h1><a href="#"></a></h1> 
  <br> 
                 
  <p>Seus dados foram enviados com sucesso!</p> 
                <p>A resposta à esta solicitação lhe será enviada por e-mail.</p> 
 
  </div> 
 
 
 </div> 
<div id="footer"> 
<p align="center"><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.esquecimentoSenha"/></html:link></p> 
</div> 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><bean:message key="label.copyright"/> | <bean:message key="label.projeto"/> | Design by <a 

href="mailto:giselef1@inf.ufsc.br"><bean:message key="label.gisele"/></a></p> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

logout.jsp 
 

<% 
try 
{ 
System.out.print(session.getAttribute("user")); 
session.setAttribute("user", null); 
session.invalidate(); 
} catch (Exception e) 
{ 
e.printStackTrace(); 
} 
%> 
<script> 
location = 'login.jsp'; 
</script> 

 
RecuperarSenha.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
 
<html> 
<head> 



<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style type="text/css" media="screen"> 
                @import url( ../css/style2.css ); 
        </style> 
<html:base/> 
 
</head> 
<body> 
<html:form action="/recuperarSenha"> 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="secHeader"> 
  <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
        
 <div id="login"> 
               <br><br> 
  <div class="item"> 
  <h1><bean:message key="label.recuperarSenha"/></h1> 
  <br> 
                 
                <p><li>Preencha o campo "E-mail" abaixo com o seu e-mail de cadastro.</li></p>  
                <p><li>Sua senha será enviada para este e-mail.</li></p> 
 
                <br><p><font color="red"><b> 
            <html:messages id="msg" message="true"> 
                <bean:write name="msg"/><br> 
            </html:messages> </b></font></p> 
                <br> 
                <table> 
                <tr> 
                    <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.email"/>:  </font></td> 
                    <td><html:text styleId="email" maxlength="30" style="textalign:left" name="recuperarSenhaForm" 

property="usuario.email"/></p></td> 
                </tr> 
               </table> 
                <table> 
                     <tr> 
                          <td height="80"><html:submit property="enviarDados"><bean:message 

key="label.enviarDados"/></html:submit></td> 
                    </tr> 
                 
                  </table> 
  </div> 
 
 
 </div> 
 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><bean:message key="label.copyright"/> | <bean:message key="label.projeto"/> | Design by <a 

href="mailto:giselef1@inf.ufsc.br"><bean:message key="label.gisele"/></a></p> 
</div> 
</html:form> 
</body> 
</html> 

 
Login.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
<html> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style type="text/css" media="screen"> 



                @import url( ../css/style.css ); 
                 
        </style> 
<html:base/> 
 
 
</head> 
              
<body> 
  
<html:form action="/login" focus="email"> 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="mainHeader"> 
  <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
       <p><font color="red"><b><html:messages id="msg" message="true"> 
            <bean:write name="msg"/><br> 
            </html:messages> </b></font></p> 
<div id="login"> 
                
  <div class="item"> 
  <h1><a href="#"></a></h1> 
  <br> 
 
                <br> 
                <br><br> 
  <p><bean:message key="label.email"/>:  
                    <html:text styleId="email" maxlength="30" style="textalign:left" name="LoginActionForm" property="email"/></p> 
  <p><bean:message key="label.senha"/>: 
  <html:password styleId="senha" maxlength="30" style="textalign:left" name="LoginActionForm" 

property="senha" redisplay="false"/></p> 
                 
                 
                <html:submit property="valida"><bean:message key="label.entrar"/></html:submit> 
                 
 
  </div> 
 
 
 </div> 
<div id="footer"> 
<p><html:link forward="esquecimentoSenha"><bean:message key="label.esquecimentoSenha"/></html:link> | <html:link 

forward="solicitarCadastro"><bean:message key="label.solicitarCadastro"/></html:link>| <html:link forward="sobre"><bean:message 
key="label.sobre"/></html:link></p> 

</div> 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><bean:message key="label.copyright"/> | <bean:message key="label.projeto"/> | Design by <a 

href="mailto:giselef1@inf.ufsc.br"><bean:message key="label.gisele"/></a></p> 
</div> 
</html:form> 
 
</body> 
</html> 
 
 

solicitarCadastro.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
 
<html> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 



        <style type="text/css" media="screen"> 
                @import url( ../css/style2.css ); 
        </style> 
<html:base/> 
 
</head> 
<body> 
<html:form action="/solicitarCadastro"> 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="secHeader"> 
  <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
        
 <div id="login"> 
               <br><br> 
  <div class="item"> 
  <h1><bean:message key="label.solicitarCadastro"/></h1> 
  <br> 
                 
                <p><li>Preencha o formulário abaixo com os seus dados.</li></p>  
                <p><li>Seu pedido será analisado e a resposta será enviada para o seu e-mail.</li></p> 
  <p><li>Todos os campos são de preenchimento obrigatório.</li></p> 
                <br><p><font color="red"><b> 
            <html:messages id="msg" message="true"> 
                <bean:write name="msg"/><br> 
            </html:messages> </b></font></p> 
                <br> 
                <table> 
                <tr> 
                    <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.nome"/>: </font></td> 
                    <td><html:text styleId="nome" maxlength="30" style="textalign:left" name="solicitarCadastroForm" 

property="usuario.nome"/></p></td> 
                </tr> 
                <tr> 
                    <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.email"/>:  </font></td> 
                    <td><html:text styleId="email" maxlength="30" style="textalign:left" name="solicitarCadastroForm" 

property="usuario.email"/></p></td> 
                </tr> 
                 
                <tr> 
                    <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.senha"/>: </font></td> 
                    <td><html:password styleId="senha" maxlength="30" style="textalign:left" name="solicitarCadastroForm" 

property="usuario.senha"/></p></td> 
                </tr> 
 
                <tr> 
                    <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message 

key="label.confirmarSenha"/>:</font></td> 
                    <td><html:password styleId="senhaConfirmacao" maxlength="30" style="textalign:left" 

name="solicitarCadastroForm" property="senhaConfirmacao"/></p></td> 
                </tr> 
               </table> 
                <table> 
                     <tr> 
                          <td height="80"><html:submit property="enviarDados"><bean:message 

key="label.enviarDados"/></html:submit></td> 
                    </tr> 
                 
                  </table> 
  </div> 
 
 
 </div> 
 
</div> 
 



<div id="footer"> 
<p><bean:message key="label.copyright"/> | <bean:message key="label.projeto"/> | Design by <a 

href="mailto:giselef1@inf.ufsc.br"><bean:message key="label.gisele"/></a></p> 
</div> 
</html:form> 
</body> 
</html> 

 
 
Admin.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
<logic:redirect forward="admin"/> 

 
Admin/main.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
 
<html:html locale="true"> 
        <logic:notPresent name="AdminActionForm"> 
            <logic:redirect forward="admin"/> 
        </logic:notPresent> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style> 
                <%@ include file="../../css/style2.css"%> 
        </style> 
</head> 
              
<body> 
   <html:errors/>    
<html:form action="/admin"> 
 
 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="secHeader">    ` 
                <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
        <p align="left"><B><bean:message key="label.bemVindo"/>, <bean:write name="AdminActionForm" 

property="admin.usuario"/> - <bean:write name="AdminActionForm" property="data"/> - <logic:present name="user"> <html:link 
forward="logoutAdmin">sair</html:link> </logic:present></B></p> 

        <br><br> 
                <div id="sidebar">   
                    <br> 
                 
                <h2>Gerenciar:</h2> 
  <br> 
                <ul> 
                    <li><html:link forward="solicitarTempo"><bean:message key="label.coordenarFila"/></html:link></li> 
<br>                    <br> 
                    <li><html:link forward="iniciarExperimento"><bean:message key="label.gerenciarProntos"/></html:link></li> 
 <br<br>          <br><br> 
                    <li><html:link forward="iniciarExperimento"><bean:message key="label.pedidos"/></html:link></li> 
<br>      <br><br> 
                <li><html:link forward="mainAdmin"><bean:message key="label.paginaPrincipal"/></html:link></li> 
                <br><br> 
  </ul><br> 
<h2></h2><ul><br></ul><h2></h2><ul><br></ul> 
 </div> 
         
 <div id="content"> 
  <div class="item"> 
  <p align="left"><h1><a href="#">Pendências - Administrador</a></h1></p> 
  <br> 



  <p align="left"><li><bean:write name="AdminActionForm" property="pendencia"/></li></p> 
 </div> 
 </div> 
 
</div> 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p></p> 
</div> 
</html:form> 
 
</body> 
</html:html> 

 
Admin/login.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
<html> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style type="text/css" media="screen"> 
                @import url( ../style.css ); 
                 
        </style> 
<html:base/> 
 
 
</head> 
              
<body> 
  
<html:form action="/admin" focus="admin.usuario"> 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="mainHeader"> 
  <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
       <p><font color="red"><b><html:messages id="msg" message="true"> 
            <bean:write name="msg"/><br> 
            </html:messages> </b></font></p> 
<div id="login"> 
                
  <div class="item"> 
  <h1><a href="#"></a></h1> 
  <br> 
 
                <br> 
                <br><br> 
  <p><bean:message key="label.usuario"/>:  
                    <html:text styleId="usuario" maxlength="30" style="textalign:left" name="AdminActionForm" 

property="admin.usuario"/></p> 
  <p><bean:message key="label.senha"/>: 
  <html:password styleId="senha" maxlength="30" style="textalign:left" name="AdminActionForm" 

property="admin.senha" redisplay="false"/></p> 
 
                <html:submit property="valida"><bean:message key="label.entrar"/></html:submit> 
                 
 
  </div> 
 
 
 </div> 
<div id="footer"> 
<p></p> 



</div> 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><bean:message key="label.copyright"/> | <bean:message key="label.projeto"/> </p> 
</div> 
</html:form> 
 
</body> 
</html> 

 
 
solicitarExperimento.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
 
<html:html locale="true"> 
        <logic:notPresent name="LoginActionForm"> 
            <logic:redirect forward="login"/> 
        </logic:notPresent> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style> 
                <%@ include file="../../css/style2.css"%> 
        </style> 
<html:base/> 
 
</head> 
<body> 
<html:form action="/solicitarExperimento"> 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="secHeader"> 
                <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
               <p align="left"><B><bean:message key="label.bemVindo"/>, <bean:write name="LoginActionForm" 

property="usuario.nome"/> - <bean:write name="LoginActionForm" property="data"/> - <logic:present name="user"> <html:link 
href="../../jsp/logout.jsp">sair</html:link> </logic:present></B></p> 

<br><br>           
                <div id="sidebar"> 
                    <br> 
                <li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.paginaPrincipal"/></html:link></li> 
                <br><li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.pesquisar"/></html:link></li><br><br><br> 
  <h2>Experimento Interativo</h2> 
  <ul> 
                    <li><html:link forward="solicitarTempo"><bean:message key="label.solicitarTempo"/></html:link></li> 
                    <br> 
                    <li><html:link forward="iniciarExperimento"><bean:message key="label.iniciarExperimento"/></html:link></li> 
  </ul><br> 
  <h2>Experimento Em Fila</h2> 
  <ul> 
                <li><html:link forward="solicitarExperimento"><bean:message key="label.solicitarExperimento"/></html:link></li> 
                <br> 
                <li><html:link forward="gerenciarPedidos"><bean:message key="label.gerenciarPedidos"/></html:link></li> 
  </ul><h2></h2><ul><br></ul><h2></h2><ul><br></ul> 
 </div> 
 
 
 <div id="login"> 
                
  <div class="item"> 
  <h1>Solicitar Experimento Offline</h1> 
  <br> 
                <html:errors/> 
                <table> 



                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message  

key="label.ascensaoReta"/>:</font></td> 
                        <td><html:text styleId="ascensaoReta" maxlength="30" style="textalign:left" name="experimentoActionForm" 

property="experimento.ascensaoReta"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.declinacao"/>:</font></td> 
                        <td><html:text styleId="declinacao" maxlength="30" style="textalign:left" name="experimentoActionForm" 

property="experimento.declinacao"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.nrImagem"/>:</font></td> 
                        <td><html:text styleId="nrImagem" maxlength="30" style="textalign:left" name="experimentoActionForm" 

property="experimento.nrImagem"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.intervalo"/>: </font></td> 
                        <td><html:text styleId="intervalo" maxlength="30" style="textalign:left" name="experimentoActionForm" 

property="experimento.intervalo"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.filtro"/>: </font></td> 
                        <td><html:text styleId="filtro" maxlength="30" style="textalign:left" name="experimentoActionForm" 

property="experimento.filtro"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message key="label.dhObservacao"/>: </font> 

</td> 
                        <td><html:text styleId="dtObservacao" maxlength="30" style="textalign:left" name="experimentoActionForm" 

property="dtObservacao"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td valign="top"><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message 

key="label.dsObservacao"/>:</font></td> 
                        <td><html:textarea rows="4" cols="20" styleId="dsObservacao" style="textalign:left" 

name="experimentoActionForm" property="experimento.dsObservacao"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr><td></td> 
                          <td height="80"><html:submit property="solicitar"><bean:message key="label.solicitar"/></html:submit></td> 
                    </tr> 
                </table> 
         </div> 
                </div> 
</div> 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><html:link forward="contato"><bean:message key="label.contato"/></html:link> | <html:link 

forward="sobre"><bean:message key="label.sobre"/></html:link></p>   
</div> 
</html:form> 
</body> 
</html:html> 

 
 
solicitarTempo.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
 
<html:html locale="true"> 
        <logic:notPresent name="LoginActionForm"> 
            <logic:redirect forward="login"/> 
        </logic:notPresent> 
<head> 



<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style> 
                <%@ include file="../../css/style2.css"%> 
        </style> 
<html:base/> 
 
</head> 
<body> 
<html:form action="/solicitarTempo"> 
<div id="wrapper"> 
 
<div id="secHeader"> 
                <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
               <p align="left"><B><bean:message key="label.bemVindo"/>, <bean:write name="LoginActionForm" 

property="usuario.nome"/> - <bean:write name="LoginActionForm" property="data"/> - <logic:present name="user"> <html:link 
href="../../jsp/logout.jsp">sair</html:link> </logic:present></B></p> 

<br><br>                        <div id="sidebar"> 
                    <br> 
                <li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.paginaPrincipal"/></html:link></li> 
                <br><li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.pesquisar"/></html:link></li><br><br><br> 
   
  <h2>Experimento Interativo</h2> 
  <ul> 
                    <li><html:link forward="solicitarTempo"><bean:message key="label.solicitarTempo"/></html:link></li> 
                    <br> 
                    <li><html:link forward="iniciarExperimento"><bean:message key="label.iniciarExperimento"/></html:link></li> 
  </ul><br> 
  <h2>Experimento Em Fila</h2> 
  <ul> 
                <li><html:link forward="solicitarExperimento"><bean:message key="label.solicitarExperimento"/></html:link></li> 
                <br> 
                <li><html:link forward="gerenciarPedidos"><bean:message key="label.gerenciarPedidos"/></html:link></li> 
  </ul><h2></h2><ul><br></ul><h2></h2><ul><br></ul> 
 </div> 
 
 
 
 <div id="login"> 
                
  <div class="item"> 
  <h1><bean:message key="label.solicitarTempo"/></h1> 
  <br><br> 
<br> 
                <table> 
                                        <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message  key="label.data"/>:</font></td> 
                        <td><html:text styleId="dhInicio" maxlength="30" style="textalign:left" name="solicitarTempoForm" 

property="dhInicio"/>  <font size="1" face="Trebuchet MS">  <bean:message  key="label.formatoData"/></font></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message  key="label.horaInicio"/>:</font></td> 
                        <td><html:text styleId="dhInicio" maxlength="30" style="textalign:left" name="solicitarTempoForm" 

property="dhInicio"/></p></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                        <td><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message  key="label.periodo"/>:</font></td> 
                        <td><html:text styleId="dhFim" maxlength="30" style="textalign:left" name="solicitarTempoForm" 

property="dhFim"/>  <font size="1" face="Trebuchet MS">  (<bean:message  key="label.minutos"/>)</font></p></td> 
                    </tr> 
                     
                                        <tr> 
                        <td valign="top"><p align="right"><font size="2" face="Trebuchet MS"><bean:message 

key="label.dsObservacao"/>:</font></td> 
                        <td><html:textarea rows="4" cols="20" styleId="dsObservacao" style="textalign:left" name="solicitarTempoForm" 

property="tempo.dsObservacao"/></p></td> 
                    </tr> 



                    </table> 
                    <table> 
                    <tr> 
                          <td height="80"><html:submit property="enviarDados"><bean:message 

key="label.solicitar"/></html:submit></td> 
                    </tr> 
                </table> 
                 
             
 
  </div> 
 
 
 </div> 
 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><html:link forward="contato"><bean:message key="label.contato"/></html:link> | <html:link 

forward="sobre"><bean:message key="label.sobre"/></html:link></p> 
</div> 
</html:form> 
</body> 
</html:html> 
 

User/main.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
 
<html:html locale="true"> 
        <logic:notPresent name="LoginActionForm"> 
            <logic:redirect forward="login"/> 
        </logic:notPresent> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style> 
                <%@ include file="../../css/style2.css" %> 
        </style> 
</head> 
              
<body> 
   <html:errors/>    
<html:form action="/login"> 
 
 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="secHeader"> 
                <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
        <p align="left"><B><bean:message key="label.bemVindo"/>, <bean:write name="LoginActionForm" 

property="usuario.nome"/> - <bean:write name="LoginActionForm" property="data"/> - <logic:present name="user"> <html:link 
href="../../jsp/logout.jsp" >sair</html:link> </logic:present></B></p>  

                <br><br> 
                <div id="sidebar"> 
                    <br> 
                <li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.paginaPrincipal"/></html:link></li> 
                <br><li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.pesquisar"/></html:link></li><br><br><br> 
  <h2>Experimento Interativo</h2> 
  <ul> 
                    <li><html:link forward="solicitarTempo"><bean:message key="label.solicitarTempo"/></html:link></li> 
                    <br> 
                    <li><html:link forward="iniciarExperimento"><bean:message key="label.iniciarExperimento"/></html:link></li> 
  </ul><br> 
  <h2>Experimento Em Fila</h2> 



  <ul> 
                <li><html:link forward="solicitarExperimento"><bean:message key="label.solicitarExperimento"/></html:link></li> 
                <br> 
                <li><html:link  page="/gerenciarPedidos.do?/jsp/user/gerenciarPedidos.jsp" ><bean:message 

key="label.gerenciarPedidos"/></html:link></li> 
                 
  </ul><h2></h2><ul><br></ul><h2></h2><ul><br></ul> 
 </div> 
         
 <div id="content"> 
  <div class="item"> 
  <p align="left"><h1><bean:message key="label.pendenciasUsuario"/></h1></p> 
  <br> 
  <p align="left"><li><bean:write name="LoginActionForm" property="pendencia"/></li></p> 
 </div> 
 </div> 
 
</div> 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><html:link forward="contato"><bean:message key="label.contato"/></html:link> | <html:link 

forward="sobre"><bean:message key="label.sobre"/></html:link></p> 
</div> 
</html:form> 
 
</body> 
</html:html> 

 
GerenciarPedido.jsp 
 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic" %> 
 
<html:html locale="true"> 
        <logic:notPresent name="LoginActionForm"> 
            <logic:redirect forward="login"/> 
        </logic:notPresent> 
<head> 
<title><bean:message key="label.title"/></title> 
        <style> 
                <%@ include file="../../css/style2.css"%> 
        </style> 
<html:base/> 
 
</head> 
<body> 
<html:form action="/gerenciarPedidos"> 
<div id="wrapper"> 
 
 <div id="secHeader"> 
                <h3><a href="#"><bean:message key="label.title"/></a></h3> 
 </div> 
               <p align="left"><B><bean:message key="label.bemVindo"/>, <bean:write name="LoginActionForm" 

property="usuario.nome"/> - <bean:write name="LoginActionForm" property="data"/> - <logic:present name="user"> <html:link 
href="../../jsp/logout.jsp">sair</html:link> </logic:present></B></p> 

<br><br>         
 
                <div id="sidebar"> 
                    <br> 
                <li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.paginaPrincipal"/></html:link></li> 
                <br><li><html:link forward="mainUser"><bean:message key="label.pesquisar"/></html:link></li><br><br><br> 
   
  <h2>Experimento Interativo</h2> 
  <ul> 
                    <li><html:link forward="solicitarTempo"><bean:message key="label.solicitarTempo"/></html:link></li> 



                    <br> 
                    <li><html:link forward="iniciarExperimento"><bean:message key="label.iniciarExperimento"/></html:link></li> 
  </ul><br> 
  <h2>Experimento Em Fila</h2> 
  <ul> 
                <li><html:link forward="solicitarExperimento"><bean:message key="label.solicitarExperimento"/></html:link></li> 
                <br> 
                <li><html:link forward="gerenciarPedidos"><bean:message key="label.gerenciarPedidos"/></html:link></li> 
  </ul><h2></h2><ul><br></ul><h2></h2><ul><br></ul> 
 </div> 
 
 
 <div id="login"> 
                
  <div class="item"> 
  <h1>Gerenciar Pedidos</h1> 
  <br> 
                <html:errors/> 
                <table width="480"> 
                  <tr> 
                        <td width="141" align="center"> 
                        <p><font size="1"><b>Data do Pedido</b></font></td> 
                        <td width="121" align="center"><b><font size="1"> 
                        Ascensão Reta</font></b></p></td> 
                        <td width="105" align="center"><b><font size="1"> 
                        Declinação</font></b></p></td> 
                        <td width="62" align="center"><font size="1"><b>Nr  
                        Imagens</b></font></td> 
                        <td width="76" align="center"><font size="1"><b> 
                        Intervalo</b></font></td> 
                         
                        <td width="173" align="center"><font size="1"><b> 
                        Situação</b></font></td> 
                         
                        <td width="136" align="center">&nbsp;</td> 
                  </tr> 
                  <logic:iterate id="experimentos" name="gerenciarPedidosActionForm" property="experimentos" 

type="br.ufsc.astro.entidade.Experimento" > 
                  <tr> 
                    <td width="141" align="left"><html:text name="experimentos" property="dhCadastro" size="8" 

indexed="true"/></td> 
                    <td width="121" align="left"><html:text name="experimentos" property="ascensaoReta" size="8"  

indexed="true"/></td> 
                    <td width="105" align="left"><html:text name="experimentos" property="declinacao" size="8" 

indexed="true"/></td> 
                    <td width="62" align="left"><html:text name="experimentos" property="nrImagem" size="8" indexed="true"/></td> 
                    <td width="76" align="left"><html:text name="experimentos" property="intervalo" size="8" indexed="true"/></td> 
                    <td width="173" align="left"><html:text name="experimentos" property="idSituacao" size="8" 

indexed="true"/></td> 
                    <td width="136" align="left"><html:submit property="enviarDados"><bean:message 

key="label.editar"/></html:submit></td> 
                  </tr> 
                  </logic:iterate> 
                </table> 
         </div> 
                </div> 
</div> 
</div> 
 
<div id="footer"> 
<p><html:link forward="contato"><bean:message key="label.contato"/></html:link> | <html:link 

forward="sobre"><bean:message key="label.sobre"/></html:link></p> 
</div> 
</html:form> 
</body> 
</html:html> 
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Resumo 

 Este artigo descreve o processo de desenvolvimento do Sistema Web do 

Observatório Astronômico da Universidade Federal de Santa Catarina, as ferramentas e 

tecnologias utilizadas e as funcionalidades implementadas. 

 

1. Introdução 

Atualmente, a Internet surge como uma plataforma essencial de integração de 

sistemas e aplicações, tendo em vista que consiste num conjunto de padrões aceitos 

universalmente o que permite a comunicação entre máquinas e processos de uma forma 

simples e automatizada.  

A possibilidade da integração de uma interface Web a um sistema já existente 

permite à empresa ou organização uma maior visibilidade e maior disponibilidade de seus 

serviços. Neste contexto, foi desenvolvido um Sistema Web para o Sistema de Controle do 

Observatório Astronômico da Universidade Federal de Santa Catarina, onde, entre outras 

funcionalidades, é possível realizar experimentos interativos através da comunicação com o 

Sistema presente no observatório, chamado Chimera. Este experimento interativo é parte 

do programa Telescópio na Escola (antigo Observatórios Virtuais), do qual o Observatório 

faz parte e que permite à escolas cadastradas junto ao observatório realizar experimentos 

através de um site disponível na internet. 

O Chimera é um sistema de controle de observatórios astronômicos que é capaz de 

controlar um grande número de instrumentos, como telescópios, câmeras, etc. Um dos 



principais objetivos do Chimera é prover ao usuário um ambiente amigável para controlar 

seus instrumentos, fazendo com que o usuário se concentre nos aspectos científicos, não se 

preocupando com os detalhes técnicos envolvido no controle dos instrumentos.     

Os instrumentos físicos presentes no observatório são modelados como classes e 

estas classes implementam uma interface única. Qualquer pessoa que conheça a semântica 

da interface será capaz de controlar os instrumentos, independente de qual seja ele. Com 

isso o Chimera espera ser simples para o uso e estar disponível em um grande número de 

interfaces, tanto em modo texto quanto gráficas e também, a partir deste trabalho, através 

de uma versão Web, disponível para uso de empresas, escolas e outras instituições diversas, 

através da internet. 

Ainda no Observatório, existe um componente chamado de Controlador.  O 

controlador é o componente responsável pela comunicação entre uma interface e o sistema 

de controle dos equipamentos. É este controlador o responsável por invocar os métodos 

corretos do sistema de controle, de acordo com as informações recebidas do usuário do 

sistema.  Além disso, este controlador tem de gerenciar os eventos e ainda responder 

prontamente à novas chamadas feitas por outros usuários,  mesmo quando um pedido de 

imagem, por exemplo, já está em andamento. Este controlador não possui nenhuma lógica 

associada a instrumentos ou ao experimento executado, se comportando apenas como um 

servidor de chamadas integrando a interface aos instrumentos (onde a lógica de controle e 

de experimentos reside). A comunicação entre o controlador e o sistema de controle do 

observatório será feita através do protocolo XML-RPC.  

 

2. Arquitetura do Sistema 

Como foi descrito na introdução, o sistema Web terá como principal funcionalidade 

a execução de experimentos interativos. Para isso haverá a interação do sistema Web com 

os componentes presentes no observatório. A figura 1 mostra como será feita essa interação 

entre os componentes. 

Como pode-se observar na figura, não existe a comunicação direta entre a interface Web e 

os equipamentos físicos presentes no Observatório. Não existe também a comunicação da 



interface Web com o sistema de controle do Observatório, o Chimera. Essa comunicação é 

feita em três etapas: 

 



 

• O servidor Web faz a requisição de um dos métodos presentes no Controlador 

através do protocolo de chamada remota. Este método pode ser algo como mover o 

telescópio para uma determinada posição.  

• O Controlador, que também é um software, é o responsável por receber as 

requisições e repassá-las ao Chimera.  

• O Chimera faz então a comunicação com os equipamentos, obtém as imagens e 

retorna o resultado ao Controlador.  

 

3. Tecnologias Utilizadas 
As principais tecnologias utilizadas foram Java para Web, utilizando o framework 

Struts e o Padrão de Projeto Modelo Visão Controlador.  

O padrão de projeto MVC (Modelo-Visão-Controlador) tem tido uma grande 

Figura 13 – A arquitetura do Sistema 



aceitação no desenvolvimento de aplicações voltadas para Web e software corporativo. 

Com a divisão das tarefas do software em três camadas para controle da interface, 

manipulação de dados e controle lógico, este padrão facilita a manutenção e evolução dos 

sistemas pela independência das classes de cada camada.  

O uso da linguagem Java em aplicações Web é cada vez maior. Isso se deve 

principalmente ao fato desta ser uma linguagem portável e independente de plataforma, 

necessitando apenas da Máquina Virtual Java (JVM) para executar o código Java. Além 

disto, Java possui outros recursos que a transformam em uma excelente ferramenta para 

explorar a implementação de sistemas Web e softwares em geral.  Java fornece vários 

níveis de proteção (tais como variáveis e métodos públicos e privados) e possui extensa 

coleção de condições de erro. Java embute um mecanismo simples de gerência de memória 

e coleta de lixo que pode ser usado de maneira transparente por programadores iniciantes 

mas que, ao mesmo tempo, oferece uma série de controles para programadores experientes. 

Os principais componentes Java utilizados para desenvolvimento de aplicações Web foram 

as páginas JSP e os Servlets. 

Foi utilizado ainda o Framework Struts para o desenvolvimento. Segundo Husted 

(2004) as principais vantagens e razões para se utilizar o framework Struts são: 

 Redução de custos, pelo fato da aplicação ter como base a World Wide Web; 

 A internacionalização de páginas Web é simplificada, devido à divisão existente 

entre a interface com o usuário e a lógica da aplicação e os dados; 

 Software livre e de código aberto (open source), promovendo características como: 

confiabilidade, segurança, robustez, interoperabilidade, integração; 

 Garantia de que o Apache Group irá manter o framework; 

 Integração com a maioria das IDEs de mercado; 

 Tornou-se um padrão de mercado; 

 Aumenta a produtividade; 

 Simplicidade, pois possui relativamente poucas classes básicas para serem 

compreendidas pelos desenvolvedores. 

Para a persistência foi utilizado o banco de dados foi criado usando o HSQLDB. 

Este banco de dados suporta tabelas temporárias e três tipos de tabelas persistentes. O 



banco de dados desta aplicação possui somente tabelas persistentes em memória. Este tipo 

de tabela é o padrão de criação quando o comando CREATE TABLE é invocado. Para o 

modelo de dados desta aplicação foram criadas 5 tabelas, sendo elas: USUARIO, 

EXPERIMENTO, ADMIN, TAREFA e TEMPO. 

 

4. Funcionalidades e Serviços 
Neste sistema Web foram implementados serviços e funcionalidades que 

automatizam tarefas tanto do administrador do sistema quanto do usuário, que são 

apresentadas como segue:  

O principal serviço a disponibilizado é o de Realização de Experimentos 

Interativos, através da qual instituições cadastradas pelo observatório têm a possibilidade 

de realizar experimentos em tempo real, interagindo com o sistema de controle do 

observatório e, conseqüentemente, interagindo com os equipamentos físicos presentes no 

observatório. 

Outra funcionalidade é a manutenção de um catálogo online dos experimentos 

realizados e que obtiveram os melhores resultados e a maior qualidade (imagens mais 

nítidas, por exemplo). Assim, um usuário interessado em efetuar um experimento tem a 

possibilidade de verificar, antes deste ser solicitado, se o mesmo já foi ou não realizado por 

outros usuários. 

Adicionalmente, o sistema permite que o administrador do sistema do observatório 

tenha um maior controle dos pedidos de experimentos em fila, uma maior organização dos 

resultados dos experimentos e um controle automatizado sobre os pedidos de cadastro no 

sistema Web por instituições interessadas em obter experimentos junto ao observatório. 

 

5. Conclusão  

Um dos pontos forte do desenvolvimento deste trabalho foi a oportunidade de 

desenvolver um trabalho de junto ao Observatório Astronômico da UFSC. Conhecer os 

processos de desenvolvimento, desde o contato com o cliente, suas necessidades, até a 

implementação e implantação do mesmo.  



O desenvolvimento de aplicações Web é um tema que está sendo bastante 

explorado, o que facilitou a obtenção de material e documentação necessárias que deram 

suporte e fundamentação para a elaboração deste trabalho. Estes materiais estão disponíveis 

tanto via Web como em livros e publicações da área de tecnologia da informação e 

desenvolvimento de software. 

Considero que o desenvolvimento do sistema Web para o observatório astronômico 

atendeu às expectativas. O domínio da tecnologia e o conhecimento e maturidade obtidos 

durante o desenvolvimento contribuíram de forma excepcional para o desenvolvimento de 

trabalhos futuros na área de programação web pela aluna. 

O framework para criação de sistemas web Struts também demonstrou ser uma 

ferramenta muito robusta para construção de aplicações web, habilitando o uso de padrões 

como MVC. Além disso, possibilita que a lógica da aplicação seja feita separadamente da 

lógica de interface da aplicação. Outra vantagem do uso do framework é a possibilidade de 

estender e customizar as caracteristicas de acordos com as necessidades da aplicação.  
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