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EDITORIAL 

 

Pelo sexto ano consecutivo podemos apresentar um número da Revista Network 

Technologies do curso de Sistemas de Informação da Faculdade Network, com trabalhos de 

qualidade. É uma grande vitória da instituição, aqui apresentada por docentes e discentes. A 

diversidade de temas é marcante, mesmo considerando o amplo escopo da palavra tecnologia. 

Mais uma vez, creditamos a qualidade e a expressiva participação da comunidade acadêmica, 

principalmente, ao incentivo e dedicação doa decentes que não se limitam à suas atividades 

em sala de aula e participam integralmente do Projeto do Curso. Cabe ressaltar que a 

produção científica do Curso e da Faculdade é diversificada, não se limitando a essa 

publicação, e tem sido apresentada anualmente no Workshop da instituição com muito 

sucesso. 

Agradecemos muito a todos os professores do curso, funcionários colaboradores e aos 

revisores. 

 

Prof. Dr. Pedro Roberto Grosso 

Profa. Me. Tânia Cristina Bassani Cecílio 
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TUNING DE INSTRUÇÕES SQL APLICADO EM UMA EMPRESA DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Ricardo Leonardo Pansonato1 

Pedro Roberto Grosso2 
 

Resumo 

Este artigo apresenta um estudo de caso cujo objetivo é avaliar a melhoria das consultas 

realizadas em três aplicações de uma empresa sediada na região metropolitana de Campinas. 

Uma das premissas adotadas é que o banco de dados utilizado é Oracle e que há a falta de 

conhecimento em SQL tuning. Essa falta de conhecimento dos profissionais da área da 

computação existe, já que se trata de um assunto complexo no qual exige um alto nível de 

experiência em banco de dados. Este artigo também apresenta recursos do Oracle que 

automatizam a análise de instruções SQL, mostrando de forma mais amigável como é feito 

esse processo. 
 

Palavras-chave: Tuning, Melhoria, SQL, Oracle e SQL Tuning Advisor. 
 

Abstract 

This article presents a case of study which aims to evaluate the improvement of consultations 

for three applications at a headquartered company in the Campinas metropolitan region, 

assuming that the database used is Oracle and that there is a lack of knowledge in SQL 

tuning. This lack of knowledge of the computing professionals, since it is a complex issue in 

which demands a high level of experience in database. This article also presents features of 

Oracle that automate the analysis of SQL statements, showing friendlier as this process is 

done. 

 

Keywords: Tuning, Improvement, SQL, Oracle e SQL Tuning Advisor. 
 

  

                                                           
1Bacharel em Sistemas de Informação - Faculdade Network, Nova Odessa, SP, Brasil. 
2Professor do Curso de Sistemas de Informação das Faculdade Network, Nova Odessa, SP, Brasil. 
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1 Introdução 

 
Em computação, a performance dos processos é avaliada por sua velocidade. Para 

mensurarmos seu desempenho, utilizamos a unidade de medida denominada tempo, sendo a 

única variável usada para determinarmos o desempenho dos processos. Neste contexto, o 

Oracle disponibiliza ferramentas para automatizarmos o processo de ajustes nas consultas 

SQL. 

O tuning de instruções SQL é uma atividade complexa que exige um alto nível de 

experiência, para isso, é de suma importância o conhecimento na arquitetura do banco, bem 

como o conhecimento de boas práticas na elaboração das consultas.  

O principal motivo para os problemas de desempenho apresentados por Ault (2001) na 

conferência DBA World Tour são devido às instruções SQL executados pelas aplicações não 

terem sido otimizadas para comportar grandes volumes de dados gerados pelas empresas. Os 

dados foram levantados ao longo tempo, após inúmeros projetos nos quais teve participação. 

Comumente, são consultas que possuem um alto número de execuções e, por esse motivo, 

acaba-se consumindo mais recursos do banco de dados, como processamento e, acesso a disco 

ou ocasionando maior tráfego de rede. 

Para tanto, serão abordados os principais conceitos sobre ajustes em instruções SQL e o 

detalhe da infraestrutura do Oracle, a descrição da metodologia utilizada por esse artigo e 

análise dos dados obtidos no estudo de caso. O artigo é finalizado com as conclusões 

relevantes e perspectivas para os futuros trabalhos. 

1.1 Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo abordar conceitos sobre SQL tuning em banco de 

dados Oracle, demonstrando alternativas práticas para utilização dos ajustes, bem como, a 

utilização de boas práticas na elaboração das instruções por meio de um estudo de caso. Serão 

analisadas três aplicações que apresentaram problemas de desempenho devido a instruções 

SQL mal escritas, bem como problema na modelagem do banco que favorecia os processos 

síncronos e não tratando concorrência do modo correto. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

Heuser (2001) afirma que para manter grandes repositórios compartilhados de dados, 

portanto, para sustentar bancos de dados, são empregados SGBDs. O SGBD é um software 

que agrupa as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. 

O autor reitera que o banco de dados relacional para realizar operações no banco utiliza SQL. 

Também ressalta que o SQL é uma linguagem padrão de definição e manipulação do banco de 

dados. 

O tuning é a adaptação do SGBD para melhor utilização dos recursos oferecidos por 

este, provendo um uso eficaz e eficiente do mesmo (BAPTISTA, 2008). Dessa perspectiva 

temos o tuning de instruções SQL que tem como meta o auxílio na criação e execução 

adequada de comandos SQL com a finalidade de permitir que a manipulação dos dados seja 

realizada com maior desempenho (GONÇALVES, 2006). 

Conforme gráfico da Figura 1, um dos fatores determinantes para ocorrência de 

problemas de desempenho das aplicações é ocasionada por instrução SQL mal escrita. 

Também complementa que os mais altos percentuais indicam as áreas onde podemos atuar 

primeiro e focar nossos esforços de otimização(PRADO, 2012). 

 
Figura 1 – Gráfico denominado “Tuning Overview”. Teve sua apresentação 

na conferência DBA World Tour2001.Fonte:Ault (2001) 

Com base no artigo escrito por Prado (2012)vale ressaltar que um dos principais 

objetivos da otimização é diminuir tempo de resposta e recuperação de dados. A partir dessa 

reflexão, podemos dizer que para a utilização do tuning de forma correta “é de suma 

importância a compreensão das estruturas de memória lógicas para se aplicar técnicas de 

otimização” (CAMPOS, 2011). 

 

2.1 Estrutura de memória do oracle 

 

Campos (2011) afirma que as estruturas de memória lógicas do Oracle são responsáveis 

pelo gerenciamento do banco de dados. No Oracle, as estruturas de memória são dividas em:  

 System Global Area (SGA) - É um grupo de estruturas de memória compartilhada, 

conhecida como componentes SGA, que contêm dados e informações de controle para 

uma instância de banco de dados Oracle; 

 Área de Código de Software - é uma região da memória que contêm dados e controla 

informações para um único processo de servidor ou um único processo de segundo 

plano; 

 Program Global Area (PGA) - é uma região de memória que contêm dados e 

informações de controle para um processo do servidor. É a memória não compartilhada 

criada pelo banco de dados Oracle quando um processo servidor é iniciado (ORACLE 

CORPORATION, 2011). 
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2.2 Cbo e rbo 

 
Sempre que uma instruçãoSQL é executada, um componente do banco de 

dadosconhecido comoo otimizadordeve decidira melhor forma deacessar os dadosoperados 

poressa declaração.OOracle oferece suporte adoisotimizadores: o rule-base optimizer 

(RBO)eo cost-based optimizer(CBO). 

O rule-base optimizerutiliza um conjunto pré-definido de regras de precedência para 

descobrir qual o caminho que ele vai usar para acessar o banco de dados.  Já ocost-based 

optimizerutiliza a informação proveniente dos dados, tais como o tamanho da tabela, o 

número de linhas, a propagação de chaves, e assim por diante, em vez de regras rígidas, para 

determinar o melhor caminho de execução de uma instrução(GURRY, 2002). Diz-se também 

que o CBO baseia-se em um modelo matemático onde são inseridas as entradas (consultas, 

estatísticas), e são produzidasas saídas (planos de execução) (Lewis, 2006). 

Contudo Lewis (2006) salienta que o Oracle vem a tempos tentando eliminar o RBO, 

uma vez que foi depreciado por anos. RBO foi finalmente não suportado a partir da versão 

10g.  

Gurry (2002) ressalta que para descobriro plano de execuçãoideal parauma consulta, 

osotimizadores consideram os seguintes itens: 

 a sintaxeque você tenha especificadopara a instrução; 

 todas as condiçõesque os dadosdevem satisfazer(cláusulasWHERE); 

 as tabelasdo banco de dados quea sua instruçãoterá deacessar; 

 todos osíndices possíveisque podem ser utilizadospara recuperar dadosa partir da 

tabela; 

 oOracle versãoSGDB; 

 o modo atual dootimizador; 

 hintsnas instruções SQL; 

 todas asestatísticasdisponíveis para oobjeto(geradoatravés do comandoANALYZE); 

 a localizaçãofísicada tabela (SQLdistribuído); 

 configurações do arquivoINIT.ORA(consulta paralela, asyncI/O, etc.). 

Dos pontos destacados, vale ressaltaro itemhints. Trata-se de comandos que permitema 

tomadade decisões que geralmente são feitas pelo otimizador. Como um desenvolvedor do 

aplicativo, você pode saber informações sobre seus dados que o otimizador desconhece. Hints 

fornecem mecanismos para guiar o otimizador a escolher um plano de execução de 

determinada consulta com base em critérios específicos(ORACLE CORPORATION, 2011). 

Prado (2012) descreveque ao determinar um execution plan o otimizador realiza os 

seguintes passos: 

 gera um conjunto de planos potenciais para a instrução SQL baseando-se nos 

caminhos de acesso e hints; 

 estima o custo de cada plano baseado nas estatísticas existentes no dicionário de 

dados para a distribuição de dados e características de armazenamento de tabelas, 

índices e partições acessadas pela instrução; 

 compara os planos e escolhe aquele com o menor custo. 

De acordo com Ronconi (2005), para determinar a estimativa, o otimizador baseia-se 

em três métricas: 

 seletividade:representa uma fração da fonte de dados; 

 cardinalidade:representa o número de registros em uma fonte de dados; 

 custo: é uma estimativa da quantidade de recursos que o servidor consumirá para 

resolver a operação, como a quantidade de acesso a disco, o consumo de 

processamento ou tráfego de rede. 
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Nota-se emprego do termo fonte de dados, no que se refere a uma tabela, uma visão, o 

resultado de uma junção ou mesmo um operador GROUP BY. 

 

2.3 Dynamic performance views 

 

O Oracle contém um conjunto de views subjacentes que são mantidas pelo servidor de 

banco de dados e são acessíveis aos usuários administradores do banco dados. Estas views são 

chamadas de dynamic performance views, porque são continuamente atualizadas enquanto o 

banco de dados está aberto e em uso, e seu conteúdo se relacionam principalmente a 

desempenho(RICH, 2012). 

O autor salienta que os nomes das dynamic performance views começam com os 

caracteres V$. Por esta razão, estas views são muitas vezes referidas como views V$. Um 

exemplo de view V$ é V$SGA, que retorna os tamanhos atuais de vários componentes SGA. 

Embora estas views pareçam ser tabelas normais da base de dados, não são. Elas 

fornecem dados sobre as estruturas de disco internas e estruturas de memória. Você pode 

visualizar dados das views, mas você nunca pode atualizar ou alterá-los. (RICH, 2012) 

 

2.4 Plano de execução 

 

O plano de execução de comando SQL é a sequência de operações realizada pelo banco 

de dados Oracle para executar a instrução. No Oracle utiliza-se a declaração EXPLAIN PLAN 

para exibir planos de execução escolhido pelo otimizador Oracle para os comandos SELECT, 

UPDATE, INSERT e DELETE. A árvore de linhasé o núcleo do plano de execução. Ele 

mostra as seguintes informações: 

 ordenação das tabelas referenciadas pela instrução; 

 método de acesso para cada tabela mencionada na demonstração; 

 método de junção para tabelas afetadas por operações de junção na declaração; 

 as operações de dados como like filter, sort ou aggregation. 

Além da árvore de linhas, a tabela de plano contém informações sobre o seguinte: 

 otimização: como o custo e a cardinalidade de cada operação; 

 particionamento: tal como o conjunto de partições acessadas; 

 execução paralela. 

O EXPLAIN PLAN permite determinar se o otimizador escolhe um plano de execução 

especial, tal como, nested loops join. Ele também ajuda a entender as decisões do otimizador, 

e por qual motivo o otimizador escolheu nested loops join em vez de hash join, e permite-lhe 

compreender o desempenho de uma consulta (BARLOW, 2003). 

Através do plano de execução é possível verificar se uma consulta acessa dados ou 

realiza junções utilizando os seguintes métodos: 

 Full table scan: caminho de acesso em que os dados são recuperados percorrendo 

todas as linhas de uma tabela. É mais eficiente para recuperar uma grande 

quantidade de dados da tabela ou os dados de tabelas com poucas linhas; 

 IndexLookup: caminho de acesso em que os dados são recuperados através do uso 

de índices. É mais eficiente para recuperar um pequeno conjunto (aprox. até 4%) de 

linhas da tabela; 

 ROWID: este é o método de acesso mais rápido, onde o Oracle simplesmente 

recupera o bloco especificado e extrai as linhas desejadas contidas nele; 

 Sort Merge Join: neste método as linhas são consultadas e ordenadas em cada 

origem de dados isoladamente (sem concorrência). Por fim, as linhas ordenadas de 

ambos os lados são combinadas para gerar um único resultado; 
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 Nested loop join: método de acesso de ligação (join) entre duas tabelas ou origens 

de dados, utilizado quando pequenos conjuntos de dados estão sendo ligados e se a 

condição de ligação é um caminho eficiente para acessar a segunda tabela; 

 Hash join: método de acesso de ligação (join) entre duas tabelas ou origens de 

dados, utilizado para ligar grandes conjuntos de dados. 

O plano de execução de uma instrução SQL pode variar de acordo com o ambiente em 

que está sendo executado(PRADO, 2012). 

 

2.5 Estatísticas 

 

Para a criação do plano de execução, o otimizador utiliza todas asestatísticasdisponíveis 

para oobjeto(GURRY, 2002). Estatísticas são informações gerais sobre os objetos, tais como: 

 Estatísticas de tabela: quantidade de linhas, de blocos, de blocos não utilizados, 

média de espaço livre por bloco, de linhas encadeadas, de tamanho médio das 

linhas; 

 Estatísticas de coluna: quantidade de valores distintos por coluna, valor mais baixo 

e valor mais alto; 

 Estatísticas de índice: profundidade da estrutura, quantidade de blocos por folha e 

de valores distintos. 

Nesse contexto, Prado (2012) ressalta sobre a importância das estatísticas para que as 

consultas obtenham melhor desempenho, e para que isso aconteça, as estatísticas das tabelas e 

índices devem sempre estar atualizadas. 

 

2.6 Análise da estrutura SQL 

 

O Oracle permite que o otimizador execute em modo de tuning onde ele pode garantir 

informações adicionais e fazer recomendações sobre declarações específicas que podem ser 

ajustadas no futuro. Esse processo pode levar vários minutos para a análise de uma simples 

instrução SQL, de forma que ele é recomendado para declarações que envolvem grande 

quantidade de recursos e uma alta carga de dados(NETO, 2008). 

Dentre os recursos disponibilizados, podemos mencionar o Automatic Tuning 

Optimizerque identifica problemas comuns com a estrutura de comandos SQL que podem 

conduzir a um desempenho ruim. Estes poderiam ser problemas sintático, semântico, ou 

design com a declaração. Em cada um destes casos, o Automatic Tuning Optimizer faz 

sugestões relevantes para reestruturar as instruções SQL. A alternativa sugerida é similar, mas 

não equivalente, para a declaração original (RICH, 2012). 

 

2.6.1 Automatic SQL Tuning 

 

O Automatic SQL Tuning é um recurso do otimizador de consulta que automatiza todo 

o processo de ajuste de SQL. Usando o otimizador recém-aprimorado para ajustar instruções 

SQL, o processo automático substitui SQL tuning manual, que é uma função complexa, 

repetitiva e demorada. Os recursos do Automatic SQL Tuning são expostos ao usuário com o 

SQL Tuning Advisor. 

O SQL Tuning Advisor tem uma ou mais instruções SQL como entrada e invoca o 

Automatic Tuning Optimizer para realizar o SQL tuning sobre as instruções. A saída do SQL 

Tuning Advisor é na forma de um conselho ou recomendações, juntamente com uma 

justificativa para cada recomendação e seu benefício esperado. A recomendação diz respeito 

àcoleta de dados estatísticos sobre os objetos, criação de novos índices, a reestruturação da 
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instrução SQL, ou criação de perfil SQL. Um usuário pode escolher aceitar a recomendação 

para completar o ajuste das instruções SQL(RICH, 2012). 

 

2.7 Boas práticas com SQL 

 

Seguindo Burleson (2006), existem várias diretrizes para as melhores práticas de SQL, e 

algumas que se aplicam diretamente ao SQL Oracle. Em geral, asmelhores práticas do SQL 

Oracle incluem as seguintes técnicas: 

 Reescrever subconsultas complexas com tabelas temporárias: o Oracle criou a 

tabela temporária global e o operador SQL WITH para ajudar a “dividir para 

conquistar” subconsultascomplexas. O SQL com tabelas temporárias (e 

materializações na cláusula WITH) pode resultar em melhorias de desempenho 

surpreendentes; 

 Use MINUS em vez de subconsultas com EXISTS: alguns dizem que o uso do 

operador MINUS em vez de NOT IN e NOT EXISTS irá resultar em um plano de 

execução mais rápido; 

 Use funções SQL analíticas: as funções analíticas do Oracle podem fazer com uma 

única passagem nas tabelas, tornando-os muito rápido para SQL de relatórios; 

 Reescrever subconsultas SQL com outer join: há sérios problemas com 

subconsultas que podem retornar valores nulos. É uma boa ideia para desencorajar 

o uso da cláusula NOT IN (que invoca uma subconsulta) e darmos preferência a 

cláusula NOT EXISTS (que invoca uma subconsulta correlacionada), uma vez que a 

consulta não retornará nenhuma linha se as linhas retornadas pela subconsulta 

contiverem valores nulos; 

 Deixe os nomes das colunas sozinhos: não devemos fazer um cálculo em uma 

coluna indexada a menos que você tenha um índice baseado em função.  

 Evite o uso de NOT IN ou HAVING: em vez disso, crie subconsultas com NOT 

EXISTS, pois pode executar mais rápido; 

 Evite o predicado LIKE: sempre substitua o "LIKE" por uma igualdade, quando for 

o caso; 

 Nunca misture tipos de dados: se uma cláusula WHERE possuir predicado cuja 

coluna é numérica, não usar aspas. Para índices de colunas char, sempre usar aspas; 

 Use decode e case: realizando agregações complexas com as funções "decode" ou 

"case", podemos minimizar o número de vezes que uma tabela precisa ser 

percorrida. 
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3 Metodologia 
 

A metodologia deste artigo consiste no estudo de caso de instruções SQL, criadas para 

três aplicações distintas, para uma empresa de desenvolvimento de software, sediada na 

região metropolitana de Campinas, em comparação com os dados levantados por Ault (2001) 

na Conferência DBA World Tour. 

De acordo com Adelman (1976), o termo estudo de caso pode ser definido como "uma 

família de métodos de pesquisa cuja decisão comum é o enfoque numa instância". 

O estudo de caso pode consistir na "observação detalhada de um contexto ou indivíduo, 

de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico" (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994). Todavia Nisbett e Watt (1978) complementam que estudo de caso é "uma 

investigação sistemática de uma instância específica". 

Os dados obtidos para esse estudo de caso são provenientes de mensagens enviadas 

pelos administradores de banco de dados que gerenciam o ambiente de produção apontando o 

problema de desempenho nas aplicações analisadas. O artigo tem como base a aplicação dos 

conceitos e técnicas de tuning SQL em um banco de dados relacional Oracle. 

Foi utilizado o banco de dados Oracle 11g release 2 e a ferramenta SQL Developer 

versão 3 para o acesso ao Oracle. 

 

4 Análise dos dados 
 

O princípio dos sistemas analisados é comportar mecanismos que promovam a marca 

do cliente, portanto, são aplicações criadas com intuito de criar valor e satisfação dos 

consumidores da marca. Contudo, um dos pré-requisitos dos sistemas desenvolvidos é a 

escalabilidade, ou seja, mediante ao aumento exponencial no número de usuários ou no 

acréscimo da carga de trabalho do sistema, o mesmo não deve apresentar queda de 

desempenho, de modo que a experiência dos consumidores não seja impactada. 

Por conseguinte, tanto uso de memória quanto processamento utilizado deve estar de 

acordo com a demanda de usuários das aplicações, conforme padrão definido pela empresa 

responsável pela hospedagem dos sites. Podemos citar como exemplo as consultas SQL, que 

não podem ultrapassar 15 minutos de execução. 

Todavia, a maioria dos casos apresentados em que a aplicação usou mais recursos que o 

necessário foi devido à ausência do pré-requisito escalabilidade, impossibilitando que a 

aplicação atendesse um aumento crescente no número de acesso. 

A Figura 2 exibe uma divisão das principais causas de problemas de desempenho nas 

aplicações disponíveis em produção no estudo de caso realizado. Os dados coletados foram 

adquiridos por meio de mensagens enviados pelos administradores de sistema e DBAs3. As 

mensagens foram enviadas no período de 15 de fevereiro a 22 de setembro de 2012. 
                                                           
3 Database administrators. 
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Figura 2 – Porcentagem de erros distribuídos entre as causas mencionadas por 

Ault. Fonte: Autoria própria. 

 Observa-se que dentre as causas existentes, application possui maior 

representatividade, e essa categoria contempla problemas que sucederam por consultas, 

métodos e chamadas mal escritos.  

 

Description Application System Design Database 

Application 1 3 0 0 0 

Application 2 6 1 3 2 

Application 3 1 1 0 0 

Total 10 2 3 2 
Tabela1 – Total de mensagens enviadas pelos Administradores do 

Sistema e DBAs dividido entre as três aplicações analisadas.Fonte: 

Autoria própria. 

Em meio a todos os exemplos mencionados para a categoria application e após 

investigação da causa dos problemas de desempenho, constatamos que 80% dos 10 alertas 

enviados ocorreram devido a consultas mal elaboradas, ou seja, instruções SQL ineficientes 

(Figura 3). 

 
Figura 3 - Percentual de erros da categoria application dividido entre 

SQL mal escritos e erros de implementação.Fonte: Autoria própria. 

Ressaltamos que as instruções SQL são utilizadas para armazenagem e recuperação dos 

dados das aplicações analisadas, logo, espera-se que elas não consumam muitos recursos dos 

servidores, como processador, memória ou tráfego de rede para sua execução. 

A categoria design destaca pontos de gargalo nas aplicações devido a acesso dos 

recursos de forma serializada, bem como problemas na modelagem dos objetos do banco. O 

item database predomina problemas de alocação de dados em memória e parâmetros 

inapropriados no banco de dados. Por último system, abrange alocação de memória e não 

liberação da mesma de forma eficaz. 
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Para os problemas na categoria application, utilizamos ferramentas que possibilitam a 

localização de pontos que necessitam de melhoria. Podemos citar a feature SQL Tuning 

Advisor e asdynamic performance views V$SQL_PLAN e V$SQL_PLAN_STATISTICS. Na 

Figura 4, temos um trecho de código para realizar a chamada ao SQL Tuning Advisor. 

 

 
Figura 4 - Exemplo de utilização do SQL Tuning 

Advisor. Fonte: Autoria própria. 

O principal motivo por optarmos pelo SQL Tuning Advisor foia diminuição do tempo 

para aperfeiçoarmos uma instrução SQL.  Para identificarmos quais são as consultas com um 

péssimo plano de execução, utilizamos as dynamic performanceviews 4  V$SQL_PLAN e 

V$SQL_PLAN_STATISTICS, que exibem as sequências de operações das consultas 

executadas no presente momento. A alternativa para o uso do SQL Tuning Advisor seria a 

execução do comando EXPLAIN PLAN para cada instrução SQL, porém, isso levaria tempo 

em demasiado, pois iríamos realizar o SQL tuning manual.  

Dentre as melhorias listadas pelo SQL Tuning Advisor, foi apresentada a necessidade da 

criação de índices. Prado (2012) aponta a importância dos índices para diminuição do tempo 

de recuperação dos dados.  

Nas Figuras 5 e 6 temos um exemplo do plano de execução de um consulta antes e após 

a criação de um índice baseado em função. Nota-se que o custo5 para a realização da consulta 

houve queda de aproximadamente 15 vezes no custo da consulta. Originalmente o custo era 

412, após a criação do índice foi para 26. 
                                                           
4View cujo conteúdo se relaciona principalmente a desempenho. 
5Estimativa da quantidade de recursos que o servidor consumirá para resolver a operação. 
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Figura 5- Plano de execução de consulta antes da 

criação do índice.Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 6 - Plano de execução da consulta após a 

criação do índice.Fonte: Autoria própria. 

Para as consultas SQL que não foram otimizadas pelo advisor utilizamos as boas 

práticas em sua reescrita. Citamos como exemplo a utilização do operador MINUSou 

eliminando subconsultas, conseguindo excelentes melhoras no plano de execução (Figura 7). 
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Figura 7 - Comparação entre os planos de execução das consultas escritas com 

MINUS, NOT IN e OUTER JOIN.Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 7, nota-se que o custo da consulta com o operador NOT IN foi menor que o 

operador MINUS devido ao fato da consulta ser realizada em um ambiente que não reproduz a 

condição do sistema em produção. Contudo, se observarmos as operações realizadas no plano 

de execução, essa consulta faz o caminho de acesso dados full table scan6 em uma tabela que 

irá se tornar grande segundo a regra de negócio da aplicação. A melhor opção foi a utilização 

do OUTER JOIN, pois realizou o acesso indexado as tabelas em questão. 

Ressaltamos que na categoria design foi necessária a remodelagem do banco, 

minimizandoáreas de região crítica na aplicação, consequentemente, diminuindo a 

concorrência dos objetos no banco e, com isso, se obtém a queda no tempo de resposta do 

banco de dados. O objeto do Oracle que possibilitou a diminuição na concorrência foi o job 

do pacote DBMS_SCHEDULER, tornando o processo realizado pelo sistema assíncrono 

(Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Exemplo de criação de job para atualização de materialized 

views.Fonte: Autoria própria. 

Pode-se destacar a criação de job no banco de dados como uma das principais 

melhoriasrealizadas. Anteriormente a aplicação era responsável por realizar a regra de 

negócio e, uma vez que a responsabilidade foi transferida para o banco de dados,observou-se 

uma melhora de 20 vezes, pois o job passou a processar 300 itens por segundo contra 15 

itensda antiga implementação. 

  

                                                           
6Caminho de acesso em que os dados são recuperados percorrendo todas as linhas de uma tabela. 
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5 Considerações finais 

 

Para o desenvolvimento deste artigo foi realizado um estudo de caso sobre ajustes em 

instruções SQL a fim de apresentar a importância para a implementação e sustentação de 

sistemas computacionais. 

Para tanto, os aspectos sobre desempenho devem ser considerado nas fases iniciais do 

projeto, evitando a reestruturação do sistema para atender níveis aceitáveis de desempenho e, 

tampouco se obtém resultados iguais caso os critérios de performance fossem considerados na 

etapa inicial do desenvolvimento. 

O conhecimento avançado de tuning em diferentes áreas de atuação (como sistemas 

operacionais, redes, aplicações e bancos de dados) permite aperfeiçoar o desempenho dos 

sistemas, suprindo a demanda crescente pelo desenvolvimento de sistemas performáticos. 

Deste modo, o artigo apresentou dicas de tuning SQL por meio de um estudo de caso. 

Como trabalho futuro, o autor sugere a realização de pesquisas comparativas entre 

tuning de instruções SQL aplicados em outros bancos de dados, descrevendo suas 

peculiaridades e detalhando boas práticas em alinhamento com os termos e práticas 

apresentados nesse artigo. 
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FERRAMENTAS OLAP PARA DATA WAREHOUSE - UM ESTUDO DE 

CASO USANDO IREPORT 

Bruno Emanuel de M. Luzardi7 

Edinelson Ap. Batista8 

 

Resumo 

Este artigo apresenta uma abordagem básica sobre conceitos de Business Intelligence, Data 

Warehouse e ferramentas OLAP. Para demonstrar que é possível usar ferramentas livres de 

Business Intelligence é apresentado um estudo de caso usando a ferramenta Ireport. Foi 

construído um data mart para os postos municipais de saúde onde são registrados todos os 

medicamentos entregues aos pacientes. Em seguida várias consultas foram criadas e os dados 

foram obtidos através queries feitas na ferramenta que acessa o banco dados onde a data mart 

foi construído. As ferramentas OLAP estão cada vez mais sendo utilizadas para apoiar nas 

decisões das organizações para ajudar a melhorar o seu desempenho ou até mesmo na sua 

sobrevivência. Assim, as ferramentas OLAP oferecem apoio à área gerencial, sendo muito 

importante na organização de informações que servem de base para que as empresas analisem 

e utilizem melhor as informações em suas tomadas de decisões. 
 

Palavras-chave: Tomada de decisão, data warehouse, business intelligence, OLAP. 

Abstract 

This paper presentsan approachonbasicconcepts ofBusiness Intelligence, Data 

WarehouseandOLAP tools.To demonstrate thatyou can usefree toolsforBusiness 

Intelligencepresents acase studyusingthe toolIreport. It was builta data martformunicipal 

healthpostswhichare recordedall medicationsdeliveredto patients.Afterseveral 

consultationswere createdand the datawere obtained throughqueriesmadeintool thataccesses 

thedatabasewhere thedatamartwas built. OLAP toolsare increasinglybeingused to supportthe 

decisionsof organizationsto help improveyourperformance or eventheir survival. Thus, OLAP 

toolsprovidesupport tomanagement area, beingvery importantin the 

organizationofinformation serving as thebasisfor enterprises toanalyze andbetter utilizethe 

informationintheir decision making. 
 

Keywords:Decision making, data warehouse, business intelligence, OLAP. 

1 Introdução 

 O grande volume de informações que as empresas acumulam sobre seus negócios gera 

um problema onde a questão principal é conseguir manipular todas estas informações e usá-

las para o seu próprio bem nas tomadas de decisões que são muito importantes para um bom 

gerenciamento. 

 Assim sendo, neste artigo é apresentado os conceitos básicos de duas ferramentas 

OLAP (Online Analytical Processing, processamento analítico em tempo real), porém, com 

foco maior na ferramenta Ireport, que possui muitos recursos e pode auxiliar bastante neste 

problema enfrentado por algumas empresas em seu dia a dia. 
                                                           
7 Bacharel em Sistemas de Informação – Faculdade Network – Nova Odessa/SP 
8 Professor do Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Network –Nova Odessa/SP 
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Com a utilização dos diversos recursos que esta ferramenta oferece podemos desenvolver 

soluções que atendam as variadas necessidades das empresas e gestores. 

 

2 Business Intelligence 

 

 Vivemos em um mundo no qual podemos participar de uma revolução tecnológica, 

onde a cada dia somos surpreendidos por novas tecnologias cada vez mais avançadas e que 

são de grande utilidade ao nosso dia a dia, mas que também são de muita utilidade no dia a 

dia de uma empresa e ainda podem ter forte influência nas suas tomadas de decisões e na sua 

sobrevivência. 

 (Passos, 2005) “diz que as empresas contemporâneas, cientes da necessidade de 

adaptação a esse cenário, têm investido na captação, no armazenamento, no tratamento e na 

aplicação da informação como diferencial estratégico e competitivo na condução dos 

negócios”. 

 O mundo dos negócios tem se tornado tão competitivo que as empresas precisam obter 

lucros em um menor tempo possível, fazer investimentos, diminuir seus gastos e tornarem-se 

mais competitivas em um mercado tão exigente onde precisam agradar clientes e manter a 

qualidades em seus produtos. Os sistemas de informação têm um papel importante nesse 

sentido já que podem auxiliar as empresas em vários quesitos como, por exemplo, no controle 

de uma linha de produção ou ainda nas tomadas de decisões por parte da gerência de uma 

empresa. 

 A escolha das informações corretas pode ser fundamental, já que as empresas 

precisam de respostas rápidas para tomar decisões. 

 Com o passar dos anos e a necessidade das empresas de adquirir informações que 

pudessem ajudar na tomada de decisões e na gestão de forma mais rápida surgiu na década de 

80 a inteligência empresarial ou BI (Business Intelligence). 

 BI ou ainda Inteligência de negócios refere-se às metodologias e tecnologias utilizadas 

para coletar, organizar, analisar e transformar informações que geralmente estão em um DW 

(Data Warehouse), Pode ser definido também como um conjunto de técnicas utilizado para 

extrair inteligência de um conjunto de dados. 
 

Segundo (Garcia, 2011) o objetivo de BI é converter o volume de dados em 

informações relevantes ao negocio, através de relatórios analíticos. Pode ser 

empregado em estratégias, análises táticas e análises operacionais ou ainda nos 

processos administrativos financeiros, vendas e faturamento entre outros processos 

diversos. 
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A figura 1 representa o objetivo de BI e seu valor para uma empresa: 

 

 

 

Figura 1: Objetivo de BI 

FONTE: Garcia (2011) 

 

 Estas informações são de grande utilidade para as empresas ou para um departamento 

específico, por isso devem ser tratadas de forma correta e sincronizadas de forma que possam 

retornar os melhores resultados possíveis para as empresas, que precisam conhecer melhor 

seus clientes, concorrentes, e a melhor tecnologia que poderá ser utilizada. 

 O processo BI engloba ferramentas sofisticadas como a Inteligência Artificial, e por 

isso propicia informações mais trabalhadas que geram uma base de conhecimento obtida 

através da base de dados existente, assim disseminam pela empresa um continuo processo de 

verificação e aprimoramento. 

 “Existem vários benefícios que a empresa pode obter implementando um sistema de 

BI. Podemos citar alguns mais importantes segundo” (Pansonato, 2008): 

o Redução de custos; 

o Na compra de softwares; 

o Na administração e suporte; 

o Nos treinamentos de usuários; 

o Mais controle e menos dados incorretos; 

o Maior garantia de informações precisas para os executivos; 

o Melhor alinhamento com usuários corporativos; 

o Respostas corretas e mais pontuais sobre os negócios; 

o Análise de informações de diferentes departamentos para chegar a unificação; 

o Vantagem competitiva pela melhor exploração dos benefícios de 

empreendimentos de BI. 
 

 
 

3 Data Warehouse 

 3.1 Definições de DW 
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 As empresas possuem rotinas complexas que na maioria das vezes geram uma grande 

quantidade de dados podendo vir de diversas fontes, de departamentos diferentes e que podem 

estar em sistemas distintos ou ainda em bancos de dados distintos, mas que podem ser de 

grande utilidade para os gestores. 

 Na maioria das vezes análisar ou acessar dados vindos de cada departamento pode ser 

um trabalho árduo. Imagine um gestor que necessita tomar decisões baseada nesses dados. 

Acessar informações de fontes diferentes ou que estejam em bancos de dados distintos, pode 

ser muito trabalhoso e ineficiente. 

 Além disso, devemos levar em conta que bancos de dados operacionais armazenam 

apenas dados atuais, e para uma tomada de decisão mais eficiente devemos ter como base não 

só os dados atuais, mas também dados históricos e que estejam em um nível de detalhes 

correto que de suporte à tomada de decisão. 

 Segundo (Elmasri, 2005) “o DW, processamento analítico on-line (OLAP) e 

mineração de dados oferecem esta funcionalidade.” 
 

De acordo com (Silberschatz, 1999) um DW é um repositório (ou arquivo) de 

informações coletadas em diversas fontes, armazenadas sob um esquema único, em 

um só local. Uma vez coletados, os dados são armazenados por um período longo, 

permitindo acesso a dados históricos. Assim, os DW fornecem ao usuário uma 

interface única consolidada de dados, tornando mais fácil gerar consultas e suporte a 

decisão. Além disso, ao manter acesso às informações para o suporte a decisão em 

um DW, o responsável pela decisão evita que os sistemas de processamento de 

transações on-line (OLTP) sejam afetados pela carga de trabalho de suporte a 

decisão. 

 

 Ainda segundo (Elmasri, 2005) “os DW têm a característica distintiva de servir 

principalmente para aplicações de apoio a decisão. Eles são otimizados para recuperação de 

dados, e não para processamento de transação de rotina.” 

 Um DW tem estrutura para oferecer suporte a análises de dados de formas complexas, 

para tomada de decisões e na descoberta de conhecimentos diversos, além disso, eles dão 

suporte para demandas grandes de informação e para vários tipos de aplicações como, por 

exemplo, OLAP e DSS (Decision Support System). 

 Além disso um DW é um sistema complexo pois em seu processo envolve diversos 

componentes: diferentes tipos de hardware e software, bancos de dados, mainframes, 

servidores, SGBD e pessoas de diferentes áreas. 
 

 3.2 Características dos DW 

 

 Bancos de dados tradicionais oferecem suporte para operações do tipo OLTP, isso 

significa que podem executar operações de inserção, exclusão, atualização e consulta a 

pequenas partes do banco de dados. Já os DW são criados para oferecer consultas, extração e 

disponibilização de grandes quantidades de dados que podem ser derivados de várias fontes 

diferentes, de bancos diferentes, sendo assim podemos ter uma melhor análise com a grande 

quantidade de dados oferecida obtendo uma melhor tomada de decisão. 

 Os DW se diferenciam dos bancos de dados tradicionais também pelo fato de não 

serem voláteis, ou seja, os dados não podem ser alterados em sua base, esses dados são 
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carregados periodicamente e são decididos quais dados serão carregados de acordo com a 

necessidade do usuário ou coma política da empresa. 

 De acordo com (Elmasri, 2005), “um DW pode ser definido também como uma 

coleção de tecnologias de apoio à decisão, visando a habilitar o trabalhador do conhecimento 

(executivo, gerente, analista) a tomar decisões melhores e mais rápidas.” 

 “Os DW possuem as seguintes características diferenciadoras” (Elmasri, 2005): 

o  Visão conceitual multidimensional. 

o  Dimensionalidade genérica. 

o  Dimensões e níveis de agregação ilimitados. 

o  Operações irrestritas entre dimensões. 

o  Tratamento dinâmico de matriz esparsa. 

o  Arquitetura cliente servidor. 

o  Suporte para múltiplos usuários. 

o  Acessibilidade. 

o  Transparência. 

o  Manipulação e dados intuitivos. 

o  Desempenho de relatório consistente. 

o  Recurso de relatório flexível. 

 

 Como lidam com um grande volume de dados, os DW são muito maiores que os 

bancos de dados de origem e chegam a armazenar dados na faixa de terabytes ou petabytes. 

Isso tem gerado uma questão sobre como tratar o grande volume de dados dos DW. 

 (Elmasri, 2005) cita três exemplos de DW que podem ser usados para resolver esta 

questão: 

 DW em nível empresarial: são imensos projetos que exigem investimento maciço de 

tempo e recursos. 

 DW virtuais: oferecem visões de banco de dados operacionais que são materializadas 

para acesso eficiente. 

 Data Mart: em geral são voltados para um subconjunto da organização, como um 

departamento, e possuem um foco mais estreito. 
 

3.3 Modelagens de dados para DW 

 

 Ao falarmos de modelagem de dados para DW podemos citar os modelos 

multidimensionais, pois quando comparados aos modelos de dados relacionais podem ter um 

desempenho muito maior na consulta de dados porque estes utilizam o relacionamento 

existente entre os dados para preencher os dados em matrizes multidimensionais que são 

chamadas de cubos de dados. 

 Se um cubo de dado tiver mais que três dimensões pode também ser chamado de 

Hipercubo, porém mais de três dimensões não são facilmente visualizadas ou representadas 

graficamente. 

 Em um cubo de dados podemos mudar de hierarquia (orientação) unidimensional para 

outra de forma fácil, esse tipo de técnica e conhecido como giro ou rotação. Nessa técnica o 

cubo de dados pode ser girado para mostrar uma orientação diferente dos eixos onde são 

representadas as informações, podendo assim alterar a ordem de algumas informações 

representadas no mesmo. 

 (Machado, 2008) “diz que um modelo multidimensional é formado por três elementos 

básicos:” 
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Fatos; 

Dimensões; 

Medidas (variáveis). 

 (Alexandre, 2007) diz que “fatos são os dados a serem agrupados, contendo os valores 

de cada medida para cada combinação das dimensões existentes.” 

 Dimensão é definida por (Machado, 2008) como “os elementos que participam de um 

fato.” 

 Podemos citar alguns tipos de dimensões que participam de fatos como, por exemplo, 

tempo, localização, clientes, vendedores, região entre outros. 

 (Alexandre, 2007) diz que “dimensão é o modo como estabelecem a organização dos 

dados, determinando possíveis consultas/cruzamentos.” 

 Segundo (ZIULKOSKI, 2003) “uma dimensão é um conjunto de objetos que 

descrevem e classificam os fatos através de seus atributos.” 

 “Medidas são os valores a serem analisados, como médias, totais e quantidades” 

(Alexandre, 2007). 

 (Machado, 2008) define “medidas como os atributos numéricos que representam um 

fato, a performance de um indicador de negócios relativo as dimensões  que participam desse 

fato.” 

 Além dos tipos de tabelas que vimos um DW multidimensional possui alguns 

esquemas comuns como, por exemplo, o modelo star ou estrela que segundo (Machado, 2008) 

“a composição típica é uma grande entidade central denominada fato e um conjunto de 

entidades menores denominadas dimensões arranjadas ao seu redor formando uma estrela.” 

 No modelo Snowflake ou Floco de Neve ainda segundo (Machado, 2008), “é 

usualmente similar a uma estrela em seu design. Um fato esta no centro da estrela e as 

dimensões ao seu redor, formando as pontas da estrela, porem e o resultado da decomposição 

de uma ou mais dimensões que possuem hierarquias entre seus membros.”  
 

4 Ferramentas OLAP 

4.1 Conceitos Sobre Ferramentas OLAP 

 

 Em um DW as ferramentas OLAP desempenham um papel muito importante, pois elas 

têm um conjunto de tecnologias voltado ao suporte do processo decisório que na maioria das 

vezes necessita de consultas, análises e cálculos complexos nos dados da organização. 

 As ferramentas OLAP surgiram junto com a criação dos DW e tem como papéis 

importantes, além do suporte ao processo decisório, a extração e análise dos dados contidos 

em um DW ou Data Mart. 

 Segundo (Anzanello, 2007) “as ferramentas de OLAP possuem a maioria dos 

conceitos introduzidos pela linguagem APL, porém, com maior integração na utilização dos 

dados fontes.” 

  (Bispo, 1998) diz que “esta ferramenta transforma dados crus em informações que são 

facilmente compreendidas pelos usuários e refletem a real dimensionalidade dos negócios da 

empresa.” 

Ainda segundo (Anzanello, 2007) o OLAP “é mais do que uma aplicação é uma solução 

de ambiente, integração e modelagem de dados. A maioria dos dados de uma aplicação 

OLAP, é originária de outros sistemas e fontes de dados.” 
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Em consultas com ferramentas OLAP podemos ter análises denominadas 

multidimensionais que representam os dados como dimensões ao invés de representar como 

tabelas. 

Segundo (Machado, 2008), “o resultado desse tipo de analise por meio do 

comportamento de determinadas variáveis ao longo do tempo é permitir a descoberta de 

tendências e cenários e com isso transformar os dados de um DW em informação estratégica.” 
 

 

4.2 Operações Básicas OLAP 

 

 Para entender algumas das operações básicas possíveis com OLAP, primeiro 

precisamos entender alguns principais conceitos. 

 Podemos começar falando sobre a linguagem MDX que é a linguagem de consulta 

comum em OLAP, é uma linguagem criada pela Microsoft semelhante a SQL. 

 Agora podemos definir granularidade para depois citarmos alguns modelos de consulta 

mais comuns.  Quando falamos de granularidade estamos no referindo ao nível de detalhe que 

existe nas unidades pertencentes ao DW, quanto maior for o nível de detalhes, menor será o 

nível de granularidade, um nível de granularidade muito alto pode afetar o volume de dados 

do DW e o tipo de consulta que será feita no mesmo. 

 A seguir podemos definir alguns recursos OLAP que possibilitam visualizações mais 

detalhadas: 

Drill Across: Segundo (Araújo, 2007) “é quando o usuário pula um nível intermediário 

dentro de uma mesma dimensão.” 

Drill down: (Machado, 2008) diz que “é quando o usuário aumenta o nível de detalhe da 

informação, diminuindo o nível de granularidade.” 

Drill up ou Roll up: ainda segundo (Machado, 2008) “é o contrario, quando o usuário 

aumenta o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação.” 

Drill throught: (Araujo, 2007) “é quando o usuário passa de uma informação contida em 

uma dimensão para outra.” 

Drill out: segundo (Adonai, 2011) “é o detalhamento para informações externas como 

fotos, som, arquivos texto, tabelas.” 

Drill Within: (Adonai, 2011) explica que “é o detalhamento através dos atributos de 

uma dimensão.” 

Slice and dice: (Machado, 2008) explica que “são operações para realizar navegação por 

meio dos dados na visualização de um cubo.” Slice and Dice significa em uma forma 

simplista a redução do escopo dos dados em análise. Além de mudar a ordem das dimensões, 

mudando desta forma a orientação segundo a qual os dados são visualizados. 

Rank: (Adonai, 2011) define que “permite agrupar resultados por ordem de tamanho, 

baseado em valores numéricos, refletindo somente na apresentação do resultado e não no 

resultado em si.” 

  

4.3 Arquitetura de Ferramentas OLAP 
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 Segundo (Machado, 2008), “quando criamos cubos ou dimensões, devemos 

especificar onde as informações sobre as agregações e os dados dos cubos serão armazenados. 

Cada uma dessas opções tem suas próprias características que veremos a seguir: 

ROLAP é o um modelo mais simples de cubo e ao mesmo tempo o de pior performance 

em termos de pesquisas,neste modelo os dados do cubo são armazenados e mantidos em uma 

estrutura relacional(Machado, 2008). 

O ROLAP é o modelo mais simples de cubo, mas ao mesmo tempo é de pior 

performance em termos de pesquisas, neste modelo os dados de detalhe(fatos) do cubo são 

armazenados e mantidos em uma estrutura de dados relacional(Machado, 2008). 

Em MOLAP segundo (Araújo, 2009) “a arquitetura OLAP é tradicional, os dados são 

armazenados em cubos dimensionais, em formatos proprietários, e não em banco de dados 

relacional, o usuário trabalha, monta e manipula os dados do cubo diretamente no servidor.” 

HOLAP ainda segundo (Araújo, 2009), “tenta combinar as vantagens de MOLAP e 

ROLAP, extraindo o que há de melhor de cada uma, ou seja, a alta performance de MOLAP 

com a melhor escalabilidade do ROLAP. Quando for necessário mais detalhes de uma 

informação, HOLAP pode ir além do cubo multidimensional para o banco de dados relacional 

utilizado no armazenamento dos detalhes.” 

WOLAP é uma arquitetura que utiliza um browser para acessar a ferramenta OLAP, 

nesta arquitetura os dados são acessados remotamente, porem são analisados na maquina do 

cliente através de consultas disparadas pelo navegador devolvendo cubos processados ao 

usuário. 
 

4.4 Ireport 

 

 Segundo (Oliveira, 2012) “o Ireport é uma ferramenta poderosa, intuitiva e fácil de 

usar que constrói relatórios para JasperReports.” O Ireport é construído 100% em Java por 

isso é multiplataforma e seu código fonte pode ser distribuídos gratuitamente conforme a 

licença GNU (General Public License). 

 Esta ferramenta permite a criação de vários tipos de relatórios utilizando imagens, 

gráficos e subrelatórios, alem de ter a opção de serem gerados em vários formatos como PDF, 

HTML, XML, XLS, CVS, etc. 

 Junto com o Ireport encontra-se o JasperReports que é uma biblioteca de classes 

permitindo a geração dos relatórios. O Ireport na verdade é uma interface gráfica que utiliza o 

JasperReports. 

 (Oliveira, 2012) cita ainda que “JasperReports são as classes e métodos 

disponibilizados pelo JasperReports que são usados  para efetivamente gerar e exportar os 

relatórios.” 

 O Ireport aceita algumas linguagens como: MDX, PL/SQL, SQL, HQL na criação das 

consultas que irão ser realizadas no banco de dados. Além disso o layout do relatório pode ser 

escrito utilizando a linguagem XML. 

 A figura abaixo foi tirada da ferramenta Ireport e representa sua tela inicial. 
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               Figura 5: Tela Principal Ireport 

FONTE: Criado pelo Autor 

 

 

 5 Metodologia 

 

Para elaborar a primeira parte deste trabalho foram realizadas pesquisas em livros, 

revistas, artigos científicos e artigos da internet, onde o foco foi proporcionar ao leitor 

conceitos básicos sobre o tema abordado neste trabalho. 

 A fase inicial do trabalho foi centrada em uma pesquisa bibliográfica com diversos 

autores da área para ter um maior embasamento teórico a respeito dos conceitos de BI, DW, 

modelagem dimensional e OLAP. Em seguida é mostrada uma breve descrição da ferramenta 

OLAP Ireport que será utilizada para um caso de uso. 

 Já na segunda fase será montada uma base de dados para serem realizados testes com 

as duas ferramentas OLAP e, assim, poder analisar seus desempenhos e coletar dados sobre os 

testes realizados para apresentar no trabalho as diferenças e semelhanças entras as duas 

ferramentas estudadas. 

Essas duas ferramentas serão usadas em conjunto com o banco de dados Oracle 

Database 10g (Express Edition). Será feita conexão das ferramentas com o banco e criada 

uma pequena base de dados usando um sistema de um posto de saúde municipal fictício que 

fornece medicamentos para os pacientes. Este sistema armazena informações do laboratório, 

medicamentos, receitas e pacientes. Este caso de estudo é baseado no artigo publicado pela 

aluna Fernanda... (Araújo, 2011) que estudou como carregar as tabelas para o DW usando as 

ferramentas ETL Pentaho Data Integration e TalendOpen Studio. 

Fases 

1) Pesquisa bibliográfica; 
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2) Pesquisa e estudo das ferramentas; 

3) Escolha do estudo de caso já com o modelo dimensional definido; 

4) Instalação do Banco de dados Oracle e da ferramenta Ireport; 

5) Criação e carga das tabelas fato e dimensões no banco de dados; 

6) Uso das ferramentas estudadas para gerar os relatórios; 

7) Comparação entre as ferramentas usadas e analisados os resultados obtidos.  
 

6  Sistema Para Estudo e Modelo Dimensional 

 

Como já mencionado anteriormente, o estudo foi baseado em um sistema para um 

posto de saúde municipal fictício que fornece medicamentos para os pacientes. Neste trabalho 

o objetivo é criar relatórios para análise sobre a distribuição dos medicamentos e, assim, 

ajudar os gestores a tomar suas decisões baseado nestes relatórios. A figura 1 mostra o modelo 

de dados estrela usado neste modelo. 
 

 
 

Figura 6: Modelo Dimensional Estudado 

Fonte: Araújo (2011) 

 

 

A dimensão Tempo contém as maneiras pelas quais se pode fazer consulta em relação 

ao tempo, por data, por dia, por semana, por mês entre outras.  A dimensão Paciente guarda os 

dados do pacientes que foram atendidos. A dimensão Medicamento armazena os 

medicamentos receitados e a dimensão Laboratório armazena os laboratórios que fabricam os 

medicamentos. 

A tabela fato FT_Receita, armazena dados da principal atividade do posto de saúde, a 

distribuição de medicamentos aos pacientes. A medida do fato é o valor total sumarizado da 

receita por paciente, medicamento, laboratório e data da receita. 
 

 
7 Desenvolvimento do Trabalho 
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O desenvolvimento deste trabalho será feito utilizando como base a ferramenta Ireport. 

A princípio será descrito como configurar e utilizar a ferramenta, pois possui recursos 

interessantes e de fácil uso até mesmo por iniciantes na área. 

 Primeiramente foi necessário fazer a instalação da versão do banco de dados Oracle 

Data Base10g Express Edition onde foi criada uma pequena base de dados utilizando um 

sistema de um posto de saúde municipal, com isto será possível criar os relatórios e apresentar 

a forma como iremos trabalhar com esta ferramenta. 

 Depois de instalado o banco de dados foi feita a instalação da ferramenta Ireport que 

também é bem simples de ser feita. O download do arquivo de instalação pode ser feito no 

site JasperForge.org. 

 Depois de instalada a ferramenta Ireport é necessário obter o driver OJDBC que 

estabelece a conexão entre a ferramenta e o banco de dados. Este driver pode ser baixado do 

site da Oracle e após ser feito o download do driver o mesmo deve ser copiado na pasta libs 

do Ireport. Após tudo instalado é preciso criar a conexão entre a ferramenta e o banco de 

dados, isso é bem simples e pode ser feito até mesmo por usuários iniciantes na ferramenta 

Ireport. 

 A figura 7 abaixo foi tirada da ferramenta Ireport e representa a tela onde são criadas 

as conexões com o BD. Primeiro deve-se dar um nome a esta conexão que neste caso se 

chama CONEXAO_TCC. Em seguida escolher no combo logo abaixo o driver que será 

utilizado para esta conexão, por isso a necessidade do driver OJDBC conforme citado 

anteriormente. No campo JDBC URL colocar o endereço IP do banco de dados, como neste 

caso está sendo utilizado um banco de dados local é configurado com o endereço localhost. 

Para finalizar é necessário informar o usuário e senha que são utilizados para acesso ao banco 

de dados. Por último clicar em salvar, esta conexão pode ser testada antes do uso clicando no 

botão test na parte inferior da janela. 

  Pronto, agora existe uma conexão com o banco pronta para ser utilizada. 

 

 

 

Figura 7: Tela Conexão Ireport 

FONTE: Criado pelo Autor 
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 Agora que a conexão está pronta pode-se criar o primeiro relatório.Para iniciar 

selecionamos o menu Arquivo e logo em seguida a opção New. Após isso será aberta uma 

nova janela conforme a figura 8 abaixo onde serão definidos o nome do relatório e o caminho 

que será salvo o arquivo do relatório.Depois de preencher os campos é só clicar em próximo e 

em finalizar.Este primeiro exemplo é chamado de Relatorio. 
 
 

 
 

 
Figura 8: Tela Para Criar Novo Relatório 

FONTE: Criado pelo Autor 

Agora que o arquivo do relatório está pronto, o próximo passo é inserir a query que será 

utilizada para fazer a consulta no banco de dados. Pode-se fazer isso de duas formas. A 

primeira que é a forma mais simples émostrada na figura 9. A query é inserida diretamente na 

caixa de texto. Após inserir a query na caixa de texto a ferramenta automaticamente carrega 

os campos referentes aos campos que foram selecionados na montagem da query, nesta tela 

também e possível inserir parâmetros, como por exemplo, um parâmetro de data que poderia 

ser utilizado para filtrar os dados por mês, dia ou ano. 
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Figura 9: Tela Para Inserir Query no Relatório 

FONTE: Criado pelo Autor 

 

 Outra forma possível de criar uma query é clicar no botão QUERY DESIGN, na 

mesma tela do exemplo anterior onde será aberta outra tela com dois combos onde pode-se 

selecionar a base de dados que será utilizada e as tabelas que pertencem à base de dados 

selecionada. Em seguida o Ireport já carrega todas as tabelas que pertencem à base 

selecionada e permite escolher quantas tabelas forem necessárias na criação do relatório 

gerando automaticamente o relacionamento entre as tabelas que forem escolhidas. Permite 

ainda escolher quais campos da tabelas serão carregados no relatório e apresenta a sintaxe da 

query montada conforme o segundo exemplo abaixo. 

  Clicando em Ok o Ireport automaticamente já carrega a query na caixa de texto e lista 

os campos que foram escolhidos. 
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Figura 10: Tela Para Criar Query de Relatório 

FONTE: Criado pelo Autor 

 

 Na tela principal da ferramenta, mais especificamente no menu esquerdo é possível  

visualizar os campos que foram carregados do banco de dados, inserir parâmetros, variáveis e 

ver as bandas do relatório. Na parte central da tela ficam as bandas onde podem ser arrastados 

os campos que serão utilizados, tabelas, imagens, caixas de texto, campos de data, sub-

relatórios, códigos de barra, gráficos e linhas que podem ser utilizadas na formatação do 

relatório. 

 Um arquivo de relatório pode conter várias bandas, entre elas podemos destacar as 

principais: 

 TITLE: as informações contidas nesta banda só aparecem uma vez no relatório, por 

exemplo, um relatório que conter mais de uma página só irá apresentar as informações desta 

banda na primeira folha, ideal para títulos. 

 PAGE HEADER: informações desta banda aparecem na parte superior de todas as 

páginas do relatório. 

 COLUMN HEADER: esta banda é utilizada para colocar os títulos das colunas que 

irão ser apresentadas no relatório. 

 DETAIL: é a banda onde são colocados os campos do relatório que iram apresentar as 

informações principais, esta banda recebe as informações que são retornadas da query por isso 

ela e dinâmica e aumenta conforme a quantidade de informação recebida. 

 COLUMN FOOTER: são apresentadas informações logo após a impressão de toda a 

informação da banda detail. 

 PAGE FOOTER: informações que forem adicionadas a esta bandas serão impressas 

sempre na parte inferior de todas as paginas. 

 SUMMARY: esta banda geralmente e utilizada para variáveis de cálculo, por 

exemplo, um relatório que apresente uma lista com os preços de alguns produtos e seja 
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necessária uma somatória dos mesmos, nesta banda seria criada uma variável para realizar 

este trabalho. 

 Na figura 11 abaixo pode-se visualizar o Relatorio1 criado com a ferramenta com a 

formatação das colunas e seus respectivos títulos. Neste relatório são listados os códigos e 

nomes dos pacientes e o valor gasto por mês. Ele é apresentado no modo de visualização da 

própria ferramenta. 

 Além desta forma de visualização a ferramenta permite também que os relatórios que 

estão sendo criados sejam visualizados nos formatos PDF, XML, HTML, XLS, RTF, entre 

outros. 

 

 

        Figura 11: Modelo do Relatório 1 

FONTE: Criado pelo Autor 

 

 No exemplo da figura 11 foi apresentado um relatório construído de forma simples, 

porém, o Ireport permite que sejam feitos relatórios complexos onde a informação pode ser 

agrupada conforme seu tipo. Podem conter também gráficos comparativos, sub-relatórios com 

informações que não seriam possíveis buscar somente em uma query, listas, tabelas, imagens, 

códigos de barra. 

 Imagine, por exemplo, que o gerente de uma área necessite de um relatório onde possa 

analisar o valor de venda mensal de um determinado produto para uma determinada região, ou 

ainda o tipo de produto mais vendido por região, ou que o relatório agrupe por estado, por 

cidade, que apresente um gráfico, enfim, podemos desenvolver relatórios com os mais 

diversos recursos e que atenda as necessidades dos gestores de varias áreas em uma empresa. 
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 Na figura 12 é apresentado mais um exemplo, nomeado como Relatorio2. Neste 

exemplo o relatório foi desenvolvido para trazer informações agrupando por estado e logo em 

seguida listar todas as cidades que tiveram gastos com medicamentos. Ele traz também o 

nome do medicamento, o tipo, se é genérico ou não, e o valor da venda. 

 

             Figura 12: Modelo do Relatório 2 

FONTE: Criado pelo Autor 

 

 Com base nestes dois exemplos e na análise feita na ferramenta podemos perceber o 

quanto esta ferramenta open source é poderosa e o tanto de recursos que ela oferece na 

criação de relatórios, sendo possível atender as mais diversas necessidades dos gestores desde 

uma pequena até uma grande empresa. 

 
8 Conclusão 

 
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo sobre a ferramenta Ireport que 

além de ser open source é muito útil na área de BI e DW, esta ferramenta podem ser de 

grande importância auxiliando nos diversos problemas enfrentados por gestores de diversas 

áreas em uma empresa. Nele são abordados os conceitos básicos da ferramenta que é muito 

poderosa. 

 Com a análise da ferramenta Ireport e a criação de dois exemplos podemos concluir 

que ela oferece uma variedade de recursos para criação dos mais diversos tipos de relatórios 

gerencias, desde os mais básicos, ate os mais complexos envolvendo sub-relatorios, gráficos, 

imagens e informações agrupadas que podem ser úteis para diversos tipos de ambientes, desde 

pequenas até grandes empresas. Alem disso oferece a opção de impressão dos relatórios 

criados em diversos formatos sendo ideal para pequenas e grandes aplicações diárias. 

 Como consideração final podemos dizer que a ferramenta Ireport atende a necessidade 

das empresas que constantemente precisam de informações em tempo real para a tomada de 

decisões. 
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QUALIDADE DE SOFTWARE: A IMPORTÂNCIA DE TESTES DE 

SOFTWARE. APLICAÇÃO NUM SISTEMA DE PONTO 
 

Antonia Maria Barbosa Trevisoli1 

Daniela Marques2 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é mostrar a qualidade de software que se pode obter através de bons 

métodos de teste de software. 

Infelizmente, o fato de a empresa investir em teste de software não significa que o produto 

final (sistema) sairá sem nenhum tipo de erro. Entretanto, é possível fazer uma boa filtragem, 

de modo que não seja entregue ao cliente final, erros intoleráveis e que prejudiquem 

drasticamente as informações da empresa, pois é através delas que os gerentes, diretores, etc., 

podem tomar decisões importantes para o bom andamento da empresa. 

Serão abordados estratégias e métodos de teste de software visando melhor compreensão 

sobre o assunto ao leitor e mostrar que esse investimento pode ter resultados significativos e, 

como aplicação, será feito um teste, utilizando a metodologia caixa preta, para um sistema de 

ponto. 

 

Palavras chaves:Qualidade de software, Testes de software, Confiabilidade de informações, 

Resultados Significativos. 

 

Abstract 

The aim of thispaper is to showthe quality ofsoftwareobtainedthrough goodmethodsof 

software testing. 

Unfortunately, the fact that the companyinvest insoftware testingdoes not meanthat the end 

product(system) will exit withoutanyerror. However, you canmake agood filter,sothat is 

notdelivered to theend customer, errorsintolerable, anddramaticallyaffectthe company 

informationbecause it isthrough themthat managers, directors, etc.., Canmake important 

decisions forthe goodprogress of thecompany. 

Itwill examinestrategies andmethodsof software testingin order to understandabout itand 

showthe readerthat this investmentcan havesignificant results. 

 

Keywords: Qualitysoftware,softwareTesting, Reliability of information, Significant Results. 

 

1Introdução 

 

1.1 Ambiente 

 

Atualmente, cada vez mais, empresas necessitam de sistemas que forneçam dados 

concretos e que passem credibilidade para os usuários. 

A importância de se ter um sistema de qualidade, que forneça informações precisas para 

tomadas de decisões é essencial para o crescimento e sucesso das empresas. 

Uma falha existente na amostragem dos dados pode refletir em decisões errôneas, e, até 

mesmo em prejuízos. 

Devido a isso, a empresa que não investir em melhorias acabará ficando obsoleto no 

mercado cada vez mais competitivo. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é mostrar a importância de testes de software nas 

empresas de desenvolvimento de sistema, a fim de promover a qualidade do mesmo. Para 

tanto, será feita um teste num sistema de ponto. 
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1.2 Introdução em Qualidade de Software 

 

Antes de abordarmos o assunto, sobre testes de software, é importante sabermos 

primeiramente o que é qualidade de software. 

De acordo com Gomes N.S.(2009 s.d.), a norma internacional ISO/IEC 9126, publicada 

em 1991, e que na versão brasileira de agosto de 1996 recebeu o número NBR 13596, define 

qualidade de software como “A totalidade de características de um produto de software que 

lhe confere a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas”.  Necessidades 

explícitas são as condições e objetivos. 

Ainda sobre esse tema, Pressman (2005) define qualidade de software como: 

“Conformidade a requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, a 

padrões de desenvolvimento claramente documentados e a características implícitas que são 

esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido.” 

 

1.3 Introdução ao Teste de Software 

 

Uma boa maneira de entendermos o conceito de teste de software é utilizarmos a 

definição deCrespo. A. N.; et. al.. (2009), que diz que teste de software é o processo de 

executar o software de uma maneira controlada como objetivo de avaliar se o mesmo se 

comporta conforme o especificado. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Importância da qualidade 

 

De acordo com Crespo. A. N.; et. al.. (2009), na medida em que o emprego de sistemas 

de informação pela sociedade cresce, ao ponto em que boa parte dos negócios depende cada 

vez mais de software e computadores, passa a ser de vital importância contar com software de 

qualidade – software que fornece resultado correto quando alimentado com dados válidos e 

que identifica corretamente dados de entrada inválidos. 

Cada vez mais a humanidade fica dependente dos sistemas computacionais de uma 

forma geral. Os softwares estão em praticamente todos os locais que as pessoas convivem e 

nos objetos usados. Dentro dessa necessidade, temos como exemplo, desde sistemas mais 

simples, como o que opera um microondas, até um mais avançado como um sistema bancário 

que movimenta informações de extrema importância todos os dias. Isso leva cada vez mais as 

empresas, de uma forma geral, irem em busca da qualidade de software. 

Vemos assim que qualidade de software está ligada diretamente com um bom teste de 

software a fim de o sistema sair com menos quantidade de erros possível. 

Segundo Guerra A. C.; et. al.. (2009 apud Mccall,1977 ), existem alguns métodos de 

qualidade, como por exemplo, o modelo a seguir proposto por Mccall (1977): 
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Figura 1 – Modelo de qualidade de McCall et al,1977 - Disponível em 

<http://engenhariadesoftwares.blogspot.com.br/2009/05/em-1977-mccall-propos-um-modelo-

para.html> 

 

Segundo Guerra. A. C.; et. al.. (2009), dentre os vários modelos de qualidade existentes, 

existe omodelo que surgiu da elaboração da norma ISO/IEC 9126-1, que envolveu cerca de 

duasdezenas de profissionais especializados de empresas, universidades e centros de pesquisa 

o mundotodo, que já aplicavam os conceitos em suas atividades profissionais, antes mesmo 

etexto final seraprovado como projeto de norma. 

Ainda segundo o mesmo autor, existe o modelo de qualidade MEDE-PROS,baseado na 

norma NBR ISO/IEC 9126-1, que padronizou uma linguagemuniversal para um modelo de 

qualidade de produto de software e é um exemplo de como se aplicar osconceitos definidos 

nesta norma. Este modelo foi amplamente utilizado nas avaliações de qualidade deproduto de 

software, em diversas ocasiões em que o CTI desenvolveu atividades sob demanda.Este 

modelo é adequado para avaliar produto de software, pode-se dizer que é um modelo 

genéricopara avaliar software de qualquer domínio de aplicação. 

Existem ainda outros modelos, como por exemplo, MEDE-PROS, PNAFM, etc. 

 

2.2 Conceito 

 

Segundo Vasconcelos A. ; et. al..(2005s.d.),a qualidade de software está diretamente 

relacionada a um gerenciamento rigoroso de requisitos, uma gerência efetiva de projetos e em 

um processo de desenvolvimento bem definido, gerenciado e em melhoria contínua. 

Atividades de verificação e uso de métricas para controle de projetos e processo também estão 

inseridas nesse contexto, contribuindo para tomadas de decisão e para antecipação de 

problemas.  

Segundo Pressman (2005), uma das definições de qualidade de software seria: 

“Conformidade à requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, a 

padrões de desenvolvimento claramente documentados e as características implícitas que são 

esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido.” 

 

http://engenhariadesoftwares.blogspot.com.br/2009/05/em-1977-mccall-propos-um-modelo-para.html
http://engenhariadesoftwares.blogspot.com.br/2009/05/em-1977-mccall-propos-um-modelo-para.html
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2.3 Técnicas de teste de software 

 

Segundo Maldonado J. ; et. al.. (2004), para se conduzir e avaliar aqualidade da 

atividade de teste, têm-se as técnicas de teste funcional, estrutural e baseada em erros. Tais 

técnicas diferenciam-se pela origem da informação utilizada na avaliação e construção dos 

conjuntos de casos de teste. 

Ainda segundo Maldonado J. ; et. al.. (2004), a técnica funcional também é conhecida 

como teste caixa preta pelo fato de tratar o software como uma caixa cujo conteúdo é 

desconhecido e da qual só é possível visualizar o lado externo, ou seja, os dados de entrada 

fornecidos e as respostas produzidas como saída. A técnica estrutural apresenta uma série de 

limitações e desvantagens decorrentes das limitações inerentes às atividades de teste de 

programa enquanto estratégia de validação. E, a técnica baseada em erros utiliza informações 

sobre os tipos de erros mais frequentes no processo de desenvolvimento de software para 

derivar os requisitos de teste. A ênfase está nos erros que o programador ou projetista pode 

cometer durante o desenvolvimento e nas abordagens que podem ser usadas para detectar a 

sua ocorrência. 

 

2.4 Etapas do projeto de teste de software 

 

Além das técnicas de teste apresentadas no item anterior, existem também as etapas de 

testes que a empresa de desenvolvimento de software pode realizar. Essas etapas visam 

ordenar as funções a serem realizadas para que ao final possa ser feita uma avaliação e 

verificar se os testes foram concluídos com êxito. 

Segundo Amaral D. ; et. al..(2009s.d.), foram desenvolvidas inúmeras formas de se 

testar um software, sendo que todos querem alcançar o mesmo objetivo, o de encontrar e 

remover falhas. 

Ainda segundo o mesmo autor, essas etapas podem ser: 

 Planejamento: é feito um cronograma dos testes que serão realizados contendo as 

equipes que participarão como será dividido etc.  

 Projeto dos testes: nesta etapa são elaborados e definidos os casos de teste, que são 

informações fornecidas ao software para saber como ele se comporta.  

 Implementaçãodos testes: Os casos de testes definidos para o teste são implementados 

geralmente por meio de uma ferramenta de apoio.  

 Execução dos testes: depois dos passos anteriores seguidos, é feita a execução do teste 

propriamente dito.  

 Avaliação dos testes: é analisado os resultados para saber se atendeu o especificado, 

quais os problemas identificados etc.  

Para aplicação dos testes de software, também é necessário verificar se é realmente um erro 

no sistema ou se trata de erro operacional. 

 

2.5 Diferenças de defeito e falha 

 

O fato do sistema, por exemplo, travar em uma determinada tela ou operação, não 

significa necessariamente que o erro seja no código fonte da aplicação. 

Para isso, uma análise mais apurada da situação, além da simulação do caso em bases de 

teste, pode ajudar a esclarecer o caso. 

Para isso é preciso conhecer a diferença defeito e uma falha. 

Segundo Koscianski A.,et.al..(2005s.d.), seguem as definições de defeito e falha. 
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Defeito é uma imperfeição de um produto. O defeito faz parte do produto e, em geral, 

refere-se algo que está implementadono código de maneira incorreta. 

Falha é o resultado errado provocado por um defeito ou condição inesperada. 

 “Os desenvolvedores fazem os softwares mas os clientes são os que vão usá-los. Por 

isso a necessidade urgente de sistematizar formas de evitar os custos elevadíssimos resultantes 

dos defeitos de software e dos erros não intencionais dos usuários. E isso só será possível se 

forem priorizadas e atendidas pelo menos quatro características de qualidade de softwares: 

usabilidade, confiabilidade, funcionalidade e manutenibilidade. Sendo estes os requisitos 

essenciais do produto de software, exigidos pelos compradores e atendidos pelos vendedores, 

veremos resultados positivos para ambas as partes e teremos softwares de melhor qualidade e 

mais úteis para os fins a que se destinam.”Gomes N.S.(2009) 

 

3. Procedimentos Experimentais 

 

3.1 Conceituação 

 

Dentre várias opções que existem atualmente, é difícil um método de teste de software 

que seja perfeito, e que o software saia sem erros para o cliente final. 

Mas o objetivo desse artigo, na questão da metodologia, será abordar uma forma que 

pode ser usada por qualquer empresa disposta a realmente implantar o método visando melhor 

qualidade no produto final. Afinal, como vimos anteriormente, os testes não significam que o 

software sairá sem erros, mas poderá corrigir grande parte dos mesmos. 

 

3.2 Metodologia abordada para o procedimento experimental 

 

Será abordada a metodologia do teste funcional ou caixa preta, à qual nesse método não 

é necessário fazer os testes no código fonte, mas na aplicação depois de pronta. Entra-se com 

os dados e é verificado se o resultado obtido é confiável e correto. 

Segundo Maldonado C.J;et. al..(2004),O teste funcional também é conhecido como teste 

caixa preta pelo fato de tratar o software como uma caixa cujo conteúdo é desconhecido e da 

qual sóé possível visualizar o lado externo, ou seja, os dados de entrada fornecidos e as 

respostas produzidas como saída. Na técnica de teste funcional são verificadas as funções do 

sistema sem se preocupar com os detalhes de implementação. 

Ainda segundo o mesmo autor, o teste funcional envolve dois passos principais: 

identificar as funções que o softwaredeve realizar e criar casos de teste capazes de checar se 

essas funções estão sendo realizadas pelo software. As funções que o software deve possuir 

são identificadas a partir de sua especificação. Assim, uma especificaçãobem elaborada e de 

acordo com os requisitos do usuário é essencial para esse tipo de teste. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

O sistema a ser realizado o teste, já está há vários anos no mercado e está consolidado, 

sofrendo apenas atualizações de correções, melhorias e customizações quando solicitado por 

clientes. 

Foi então escolhido uma das inúmeras aplicações existentes nesse sistema. 

O sistema de ponto visa apurar as horas efetuadas pelo funcionário (horas em atrasos, 

horas de faltas, horas extras, etc.) de um determinado período para gerar a folha de pagamento 

posteriormente.   

Foi efetuado teste seguindo o modelo caixa preta em uma aplicação de um sistema de 

ponto. 
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A aplicação analisada foi “Integração com a Folha de Pagamento”. Essa aplicação visa 

gerar um arquivo texto com as informações de: 

 Código do Funcionário; 

 Código do evento. Exemplo: Horas extras, atrasos, faltas, horas normais, etc.; 

 Quantidade do evento. Isto é, quantidade em horas a ser exportada para outro software 

que fará o tratamento do arquivo. 

É importante orientar sobre o conceito de “horas previstas” que é o mesmo que a 

quantidade em horas esperadas para que o funcionário realize durante o mês ou período de 

fechamento de ponto. Por exemplo: Cada dia da semana, tem um horário pré-estipulado para 

ser cumprido. Supondo que seja cada dia útil 8 (oito) horas. Ao final de um período de 

fechamento o sistema multiplicará as 8 (oito) horas pela quantidade de dias úteis e terá um 

valor referente as horas previstas. 

 

O cliente tinha o seguinte requisito: 

 A quantidade de horas previstas devem ser exportadas somente para funcionários 

horistas; 

 Se acaso for efetuado lançamento de férias, as horas referente as férias devem ser 

descontadas das horas previstas. 

 

Abaixo, a discriminação do teste realizado: 

Colocado um determinado período (data inicial e data final) e pedido para gerar o 

arquivo texto. 

Foi encontrado o seguinte erro: 

“O funcionário tinha férias lançadas vinte dias do mês e o sistema não estava 

descontando as horas referente as férias do total de horas previstas.” 

Foi necessário rever a verificação do código fonte para correção do erro. O erro foi 

corrigido usando uma função que calcula a quantidade de horas previstas à partir de uma 

tabela pré-definida com o horário do funcionário. 

Ao efetuar novo teste, o resultado de horas saiu corretamente. 

 

Dentro do sistema, existem vários funcionários para teste, mas, para o teste de caixa 

preta se tornar mais fácil e rápido foi efetuado teste por amostragem, ou seja, pego apenas um 

funcionário e período, e colocado para gerar o arquivo texto. 

Conferido os resultados e finalizado os testes. 

Entregue a aplicação ao cliente. A validação seria feita pelo mesmo após o fechamento 

da folha de pagamento. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

4.1 Resultados da entrega da aplicação ao cliente 

 

O cliente aguardou finalizar o período de fechamento para ter um parecer final e ser 

concluída a entrega da aplicação. Foi verificado posteriormente pelo cliente que, no arquivo 

texto as horas estavam sendo exportadas corretamente, porém sem o coeficiente do adicional 

noturno calculado sobre as horas efetuadas no período noturno. 

O coeficiente de adicional noturno é calculado sobre as horas do funcionário, no 

período entre 22h00 e 05h00. A forma como é efetuado o cálculo é demonstrado através do 

exemplo à seguir: 

Exemplo: 
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Funcionário trabalhou das 22h00 – 02h00 – 03h00 - 06h00 (uma hora referente 

intervalo), totalizando 7 (sete) horas. Das 22h00 às 05h00 é período noturno menos uma hora 

de intervalo soma-se 6 horas. 

Então, multiplica-se a quantidade trabalhada por 0,142899 (coeficiente de adicional 

noturno). 

6*0,142899 (coeficiente adicional noturno) = 0,8573 

Soma-se então as 6 horas mais o resultado obtido pela multiplicação anterior, à qual 

segue o resultado: 

6 + 0,8573 = 6,8573 

Convertendo 6,8573 em hora minuto, basta multiplicar 0,8573 por 60. 

0,8573 * 60 = 51,438 ou 51 minutos. 

Nesse caso, as horas trabalhadas a serem exportadas ao invés de 7 horas, deve ser 6h51 + 1 = 

7h51. 

Assim, foi verificado que precisaria nova revisão do código fonte para correção desse erro. 

 

4.2 Discussão referente resultado pós entrega ao cliente 

 

Conforme mencionado anteriormente nesse artigo, nem todo teste é confiável 

totalmente, pois podem haver incógnitas ainda desconhecidas pelo desenvolvedor e analista 

de testes, à qual somente quem está diariamente usando a aplicação pode perceber. 

Entretanto, quando é um erro pequeno, gera menos desgaste com o cliente, a ser 

enviado com vários erros. 

Isso leva a conclusão que realmente tem grande importância o investimento na área de 

testes nas empresas.  

 

5. Considerações Finais 

 

Os testes realizados na empresa de Sistema de Ponto mostraram que a busca da 

qualidade é algo que as empresas estão em constante busca devido a concorrência existente 

hoje no mercado de trabalho.  

Outros possíveis testes que poderiam ser realizados na aplicação seriam: 

 Testar os resultados obtidos da quantidade em horas com um relatório compatível com 

as informações; 

 Testar emissão do arquivo com apenas um funcionário e com todos os funcionários, se 

os resultados obtidos são os mesmos; 

Com este trabalho, foi verificado um ponto importante, mas que nem todas as empresas 

dão a devida atenção que são os testes de software. Cada empresa tem um modo diferente de 

trabalhar, assim como cada rotina de teste também. O teste não fará com que o sistema seja 

entregue ao cliente final sem nenhum erro, porém poderá evitar erros grotescos sejam 

passados adiante.  

Quanto menos impacto houver para o cliente final, maior credibilidade o mesmo terá na 

empresa fornecedora do software. 

Conforme visto anteriormente, a qualidade de software é baseada no trabalho da 

empresa fornecedora, conseguir entregar todos os requisitos inicialmente combinados dentro 

de um projeto, e como humanos, sabemos da ciência de haver erros, entretanto, quanto 

menores forem, maior a garantia de êxito no produto final. 
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PROCESSOS NO LINUX E NO WINDOWS 
 

Adriana Aparecida Medeiros1 

Rafael Amorim2 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar as ferramentas de gerência de processos dos Sistemas 

Operacionais Windows Seven Ultimate e Linux Debian 6.0.5. Uma das diferenças mais 

notáveis entre esses Sistemas Operacionais é que o primeiro foi desenvolvido com código 

fechado e caso necessário, há a necessidade da compra de uma licença de uso, enquanto o 

segundo foi desenvolvido com código aberto e está disponível sem custos. Uma análise 

comparativa será feita entre os dois Sistemas Operacionais, para que no final, tenhamos 

informações que darão base para definir os pontos fortes e fracos de cada um. Isso resultará 

em uma avaliação sobre qual Sistema Operacional demonstra o melhor desempenho em 

relação à criação, monitoramento e revisão de processos. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Processos, Windows, Linux, Sistemas Operacionais. 

 

Abstract 

This article aims to analyze the performance management processes of Windows Seven 

Ultimate and Linux Debian 6.0.5. One of the most notable differences between these 

operating systems is that the former was developed with closed source and marketed 

commercially, whereas the latter was developed with open source and is available without 

charge. A comparative analysis will be made of the two operating systems towards the end of 

critiquing their strengths and weaknesses. This will result in an evaluation of which operating 

system demonstrates the best performance regarding the creation, monitoring and review of 

processes. 
 

Keywords: ProcessManagement, Windows, Linux, Operation System. 
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Introdução 

A importância da utilização do computador nos dias de hoje, além de ser um grande 

avanço tecnológico do qual seria ideal todos terem acesso, é também fundamental no mercado 

de trabalho atual, nas escolas e instituições públicas. Nos dias de hoje, grande parte das 

empresas adotam o uso de máquinas (computadores) como principal recurso de trabalho, o 

uso da informática faz parte também de um novo aprendizado, uma nova evolução 

tecnológica da qual nos proporciona uma visão ampla com o que se diz respeito à vida.  

Para a utilização de computadores, é necessário que o mesmo venha com um Sistema 

Operacional instalado que interprete as solicitações do usuário e as transformem em 

linguagem de máquina. É de conhecimento que, mercadológicamente, o Windows é mais 

aceito do que o Linux. 

Foi feito um estudo comparativo entre esses dois Sistemas Operacionais para validar o 

motivo pelo qual isso ocorre. Foi utilizado o quesito de Gerenciamento de Processos de 

ambos os sistemas para esta comparação. Este quesito foi escolhido por ser a parte mais 

importante do Sistema Operacional, juntamente com o Gerenciamento de Memória (função 

responsável por determinar a velocidade com que o sistema executa o processo). 

Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo a análise crítica comparativa no que diz respeito ao 

Gerenciamento de Processos em dois Sistemas Operacionais mercadológicos: o Windows 

Seven Ultimate e o Linux Debian 6.0.5. Será evidenciada a importância desse gerenciamento, 

assim como será relatado, se de fato há diferença nos métodos utilizados em cada Sistema 

Operacional estudado. 

A seção 2 abordará os principais conceitos sobre Sistemas Operacionais, assim como 

seus Processos e sua importância em um computador.  

Na seção 3 a metodologia utilizada para os testes e comparações feitas no decorrer do 

artigo.  

As seções 4 e 5 apresentam a forma como o processo é iniciado, monitorado e 

finalizado nos dois sistemas. Uma análise comparativa e a avaliação desta feitas na seção 6.  

Na seção 7, o trabalho será concluído e serão apresentadas sugestões para trabalhos 

futuros. 

 

Revisão bibliográfica 

Um Sistema Operacional torna a utilização do computador mais eficiente e mais 

conveniente. Trata-se de um software responsável por transformar nossas solicitações em 

comandos de baixo nível a fim de fazer com que o hardware entenda esses comandos, 

execute-os e retorne ao software o que solicitamos de início. 

O Windows foi lançado no mercado no ano de 1985 com o nome de Windows 1.0, desde 

a primeira versão, o Sistema Operacional da Microsoft trouxe para o usuário a possibilidade 

de uso do mouse, a abertura de mais de um programa ao mesmo tempo (multitarefa) e uma 

interface colorida, com ícones e janelas [1]. 

O Linux teve sua primeira distribuição com onome de Linux 0.01, criado por Linus 

Torvalds, e foi lançada em setembro de 1991. Uma de suas características era a possibilidade 

de qualquer usuário fazer alterações em seu código fonte para adaptá-lo às suas necessidades, 

bem como o direito de redistribuir sua versão. Este Sistema Operacional conta com toda uma 

comunidade de desenvolvedores para efetuar adaptações e melhorias no sistema além de 

distribuições para todos os gostos e necessidades [6]. 
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Quando usamos um computador, vários programas (processos) são utilizados ao mesmo 

tempo (background). Podemos mandar um e-mail enquanto escutamos uma música, ou 

mesmo entrar em um site de notícias estando com um editor de texto aberto. É 

responsabilidade do Sistema Operacional“organizar” esses processos no computador, 

permitindo que estes compartilhem recursos de forma organizada. Saber lidar com processos 

pode ser crucial para manter um computador funcionando e executando suas tarefas numa 

situação crítica. O assunto é essencial para administradores de sistemas, mas é importante até 

mesmo para o usuário doméstico [2]. 

Este estudo tem como referencial teórico, os fundamentos das características destes dois 

Sistemas Operacionais com a finalidade de concluir qual é o mais eficiente no que diz 

respeito ao Gerenciamento de Processos. 
 

Metodologia 

 Uma comparação de desempenho do Gerenciamento de Processos entre os Sistemas 

Operacionais Windows Seven Ultimate e Linux Debian foi feita neste artigo com base na 

natureza exploratória e explicativa. 

 O Gerenciamento detalhado neste estudo baseia-se na Criação, Monitoramento e 

Finalização de Processos.  

 Em “Criação de Processos”, qualquer programa que esteja em execução no 

computador, trata-se de um processo. Teremos como exemplo um processo em execução no 

Windows e um no Linux. Será avaliada a atribuição de PIDs e validado se houve alguma falha 

na execução, problemas ao criar ou qualquer situação de mesma natureza. 

 Em “Monitoramento de Processos” foi feito um acompanhamento, pelo Gerenciador 

de Tarefas, e verificado se houve algum comportamento incomum do processo.  

 Na “Finalização de Processos”, foram utilizados dois métodos: a finalização pelo 

Gerenciador de Tarefas e por linha de comando. O segundo método é mais utilizado por 

pessoas com um nível de conhecimento técnico mais avançado. 

 Para os testes, foram utilizados dois notebooks com configurações diferentes. O 

primeiro é uma máquina HP, modelo NX6320, Sistema Operacional: Windows Seven 

Ultimate, 1GB de memória RAM, 30GB Hard Disc e processador Dual Core Centrino. O 

segundo notebook trata-se de uma máquina da marca Lenovo, modelo G460 , Sistema 

Operacional Linux Debian 6.0.5, 6GB de memória RAM, 300GB Hard Disc e processador 

Intel i3. 
 

Principais sistemas operacionais 

O Windows (principal concorrente do Unix) é utilizado desde a década de 1980 e 

ganhou popularidade devido ao crescente poder dos microcomputadores com processadores 

compatíveis com Intel. Nos últimos anos, no entanto, surgiu uma nova versão do Unix 

chamado Linux, também desenvolvido especificamente para microcomputadores. Ele pode 

ser obtido gratuitamente e é, portanto, uma escolha lucrativa para ser usado em computadores 

pessoais e empresariais [1]. 

Segundo o Total Market Share de 2012 (Figura 1), com relação a Sistemas 

Operacionais mais utilizados, o Windowsestá, mercadologicamente à frente do Linux. 
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Figura 1 - Market Share de Sistemas Operacionais 

 

Conceito sobre Sistemas Operacionais 

 

 A maioria dos Sistemas Operacionais fornece certos conceitos e abstrações básicas, como 

processos, espaços de endereçamento e arquivos, que são fundamentais para entendê-los [2]. 

 A utilização de memória de um programa, tempo de processador e recursos de E/S9 (Entrada 

e Saída) são gerenciados e monitorados pelos Sistemas Operacionais[4]. 

 

Processos 

 Um conceito fundamental para todos os Sistemas Operacionais é o processo. Um 

processo é basicamente um programa em execução [2]. 

Os processos contam com um conjunto de características, dentre elas: 

- proprietário do processo; 
                                                           
9 E/S: Entrada e Saída de dados. 
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- estado do processo (em espera, em execução, etc); 

- prioridade de execução; 

- recursos de memória. 

 O trabalho de gerenciamento de processos precisa contar com as informações acima e 

com outras de igual importância para que as tarefas sejam executadas da maneira mais 

eficiente. 

 Uma forma simples de explicar o que é um processo é dizer que o mesmo representa 

“um programa em execução”.  
 

Gerenciando Processos 

 

Quando o Sistema Operacional é inicializado, ou seja, quando o computador é ligado, o 

primeiro processo a ser executado é o processo que representa o próprio Sistema Operacional. 

Os demais processos são criados a partir dele através de chamadas de sistema. Por exemplo, 

nos Sistemas Operacionais Windows (NT, 2000, XP ou Seven), o processo inicial se chama 

smss.exe e a chamada de sistema responsável por criar os demais processos se chama 

CreateProcess(). Já no Sistema Operacional Linux, o processo que representa o Sistema 

Operacional se chama init e a chamada de sistema responsável por criar os demais processos a 

partir dele se chama fork(). 

Em diferentes momentos, um processo pode estar utilizando-se do processador, ou 

simplesmente aguardando. Além disso, existem situações onde o processo, mesmo tendo o 

processador disponível, fica impossibilitado de prosseguir a execução, pois geralmente está 

aguardando alguma entrada. Então, para que não exista desperdício no uso do processador, 

processos que estejam aguardando algum dado externo ficam bloqueados, deixando aos 

demais processos disputarem o uso do processador [6]. 

Os vários processos criados competem entre si pela atenção do processador a cada 

instante, cabendo ao gerenciador de processos do Sistema Operacional estabelecer uma ordem 

entre eles. 

O gerenciamento de processos é um dos módulos fundamentais dos Sistemas 

Operacionais e é essencial o entendimento de seus principais conceitos. 
 

Criar, monitorar e finalizar processos 

Os Sistemas Operacionais precisam de mecanismos para criar processos. Em sistemas 

muito simples, ou em sistemas projetados para executar apenas uma única aplicação, pode ser 

possível que todos os processos que serão necessários sejam criados quando o sistema é 

ligado. Contudo, em sistema de propósito geral, é necessário algum mecanismo para criar e 

terminar processos durante a operação, quando for preciso. Há quatro eventos principais que 

fazem com que processos sejam criados: 

1. Inicio do sistema.  

2. Execução de uma chamada de sistema de criação de processo por um processo 

em execução. 

3. Requisição do usuário para criar um novo processo. 
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4. Inicio de uma tarefa em lote (batch job)10.  

Quando um Sistema Operacional é carregado, em geral são criados vários processos. 

Alguns deles são processos em foreground (primeiro plano), ou seja, que interagem com 

usuários (humanos) e realizam tarefas selecionadas por eles. Outros são processos em 

background (segundo plano), um exemplo seria um processo que é designado a aceitar as 

mensagens eletrônicas recebidas, esse processo fica inativo na maior parte do tempo, mas 

surge, de repente, quando uma mensagem chega [4]. 

Assim que o processo é iniciado no Sistema Operacional, ele recebe um PID. 

O PID (ou seja, número de identificação do processo) é um número de identificação que 

é automaticamente atribuído a cada processo quando ele é criado em um Sistema Operacional. 

O valor máximo padrão de PIDs é 32.767. Este número máximo é importante porque é 

basicamente o número máximo de processos que podem existir simultaneamente em um 

sistema. Embora seja quase sempre suficiente para um sistema pequeno, grandes servidores 

podem requerer muito mais processos. Quanto menor o valor máximo, mais cedo os valores 

ficarão disponíveis novamente, o que significa que valores menores não indicam 

necessariamente, que os processos começaram a funcionar mais cedo. 

Como dito, o padrão é 32.767, mas pode ser configurado para qualquer número, até 

cerca de quatro milhões. O número máximo de processos em um sistema só é limitado pela 

quantidade de memória física (memória RAM) disponível [5]. 

Os PIDs para os processos que estão rodando no sistema podem ser encontrados usando 

os comandos: 

- Linux: ps-A /all (Figura 2) ou  

- Windows: tasklist(Figura 3). 

 

 

Figura 2 - Listagem dos processos em execução no sistema Linux Debian 

                                                           
10 Batch Job: Uma seqüência de comandos a serem executados pelo Sistema Operacional listados em um arquivo. 
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Figura 3 – Listagem dos processos em execução utilizando o comandotasklist no Windows 

 

Criação de Processos no Windows 

 A criação de um processo em Windows corresponde a instanciar (criar) um objeto do 

tipo processo, que é uma espécie de “molde” para novos processos. Nesse momento, uma 

série de atributos é inicializada para esse novo processo, como por exemplo, um identificador 

de processo (PID), descritores de proteção, prioridades, quotas, etc. A unidade de 

escalonamento do Windows é o conceito de thread11. A cada processo está associada, no 

mínimo, uma thread. Cada thread pode criar outras threads. Essa organização permite a 

execução concorrente dos processos, além de possibilitar uma concorrência entre as threads 

que pertencem a um mesmo processo. Uma thread pode estar em um de seis estados citados a 

seguir. 

 

Apto (Ready) 

 

 Corresponde ao estado no qual se encontram as threads aptas a executar, ou seja, as 

threads que o escalonador considera para selecionar a próxima a ser executada. Uma vez 

selecionada, a thread passa ao estado ativo (standby). 

 

Ativa (Standby) 

 

                                                           
11 Thread: Forma de um processo dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que podem ser executadas simultaneamente. 
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 Estado intermediário onde a thread selecionada pelo escalonador espera pelo 

chaveamento de contexto para entrar efetivamente em execução. Existe apenas uma thread 

por processador nesse estado. 

 

Em execução (Running) 

 

 Estado que assume uma thread quando está ocupando o processador. Uma thread em 

running executa até que uma nova seja preemptada por uma thread de mais alta prioridade, 

esgote a sua fatia de tempo, realize uma operação bloqueante, ou termine. Nos dois primeiros 

casos, o descritor da thread é reinserido na lista de aptos (estado ready). 

 

Espera (Waiting) 

 

 Uma thread passa a esse estado sempre que (1) for bloqueada pela espera da 

ocorrência de um evento (ex. E/S); (2) realizar uma primitiva desincronização; ou (3) quando 

um subsistema ordena a suspensão da thread. Quando a condição de espera é satisfeita, a 

thread é inserida na lista de aptos. 

 

Transição (Transition) 

 

 Corresponde ao estado em que uma thread está apta a ser executada, porém os 

recursos de sistema necessários a sua execução ainda não estão disponíveis. Quando esses 

recursos são disponibilizados, a thread passa ao estado apto. 

 

Término (Terminated) 

 

 Estado que uma thread assume quando atinge seu final,ou é terminada por uma outra 

thread ou ainda quando o processo a que está associada, termina. 

 

Criação de Processos no Linux 

Assim como no Windows, o processo é criado, recebe um número de identificação 

(PID) e espera a informação posterior do sistema de como seguir em frente. 

Os estados em que o processo pode se encontrar no Linux, têm basicamente o mesmo 

significado do que no Windows, embora, possam ser nomeados de maneira diferente: 
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Task Running  

 

 Em execução ou aguardando para ser executado. 

 

Task Interruptible  

 

 O processo está suspenso até que determinada condição se torne verdadeira. 

Task Uninterruptible  

 

Como o estado anterior, exceto pelo fato de que o seu estado não será modificado 

quando receber um sinal. É importante para os processos que necessitam executar 

determinada tarefa sem ser interrompido. 

 

Task Stopped  

 

 Execução do processo foi parada. 

 

Task Zombie  

  

 O processo está terminado, mas o processo pai ainda não executou uma chamada de 

sistema para retornar informações sobre o processo morto, as informações não são descartadas 

pois ainda podem ser utilizadas. 

 

Monitorando Processos no Windows 

Com uma preocupação de modularidade, o Microsoft Windows é estruturado em 

serviços (processos) que funcionam em segundo plano. É possível afixar a lista dos processos 

correntes no Gerenciador de Tarefas pressionando simultaneamente CTRL+ALT+DEL, 

seguidamente clicando no separador Processo. A janela mostra então a lista dos processos em 

execução e os recursos que lhes são atribuídos (Figura 4).   

 Entre estes processos, um grande número são processos do sistema que fazem parte 

integrante do Windows e alguns correspondem a aplicações terceiras [7]. 
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Figura 4 – Gerenciador de Tarefas no Windows 

 

 Na guia Processes é permitido ver a lista dos processos em execução e obter 

informações relativas ao seu funcionamento. 

Monitorando Processos no Linux 

 O ps é um comando de extrema importância para o gerenciamento de processos no 

Linux. Por meio deste comando é possível monitorar os processos em execução. 

 Se somente ps for digitado na linha de comando, geralmente o sistema mostra quais os 

processos do usuário. É preciso usar uma combinação de opções para obter mais detalhes. 

As opções mais importantes são as seguintes: 

a - mostra todos os processos existentes; 

e - exibe as variáveis de ambiente relacionadas aos processos; 

f - exibe a árvore de execução dos processos; 

l - exibe mais campos no resultado; 

m - mostra a quantidade de memória ocupada por cada processo; 

u - exibe o nome do usuário que iniciou determinado processo e a hora em que isso 

ocorreu; 

x - exibe os processos que não estão associados a terminais; 

w - se o resultado de processo não couber em uma linha, essa opção faz com que o 

restante seja exibido na linha seguinte. 

 Dentre as opções apresentadas, a combinação mais usada é aux: “ps aux”.  

 A Figura 5 apresenta o resultado obtido com o comando ps aux. 
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Figura 5 - Resultado comando ps aux 

 

Finalizando Processos 

 Depois de criado, um processo começa a executar e processa as solicitações feitas pelo 

sistema. Em determinado ponto, o novo processo terminará e, normalmente, em razão de 

alguma das seguintes condições: 

1. Saída normal (voluntária). 

2. Saída por erro (voluntária). 

3. Erro fatal (involuntário). 

4. Cancelamento por um outro processo (involuntário). 

 Na maioria das vezes, os processos terminam porque fizeram seu trabalho. Quando 

acaba de compilar o programa atribuído a ele, o compilador executa uma chamada de sistema 

para dizer ao Sistema Operacional que ele terminou. 

Finalizar Processos no Windows 

 Segundo o site da Microsoft [8], se um processo estiver reduzindo o desempenho do 

computador (por usar uma porcentagem alta dos recursos da CPU12 (Central Processing Unit) 

ou uma grande quantidade de memória RAM), o Gerenciador de Tarefas poderá ser utilizado 

para finalizar esse processo. Basta clicar no processo, e ir em “Finalizar Processo” (Figura 6). 

 

                                                           
12 CPU: Parte de um sistema de computador que executa as instruções de um programa. 
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Figura 6 - Finalizando Processos pelo Gerenciador de Tarefas 

 

 

 Um processo pode também ser finalizado utilizando linhas de comando.No Prompt de 

comando ou CMD (Figura 7)  é possível executar qualquer tarefa administrativa do Windows 

utilizando apenas comandos de texto. Mesmo sendo um programa muito antigo e sem 

recursos gráficos, ele ainda é muito usado pela sua estabilidade e sucesso quando os 

comandos são executados corretamente. 

 Os processos que estão sendo executados no Windows podem ser listados digitando o 

comando tasklist e pressionando Enter. A lista vai ser exibida com o nome e o PID do 

processo. Assim que o processo que deve ser finalizado for encontrado na lista, podemos 

finalizá-lo com número PID deste usando o comando Taskkill. Exemplo de comando para 

finalizar o processo VLC13.exe (VideoLAN Client) :  

taskkill /PID 3524 [9]. Ao digitar o comando e teclar ENTER, o sistema exibirá uma 

mensagem de êxito, conforme ilustra a Figura 7. 
 

                                                           
13 VLC: VideoLAN Client - Player de mídia gratuito. 
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Figura 7 - Prompt de comando – DOS no Windows. Comando Tasklist 

 

Finalizar Processos no Linux 

O procedimento para finalizar um processo no Linux pelo Monitor do Sistema (Figura 8), é o 

mesmo realizado no Windows. Deve-se abrir o aplicativo, na aba Processes (Figura 9), deve-se 

selecionar o processo a ser finalizado e ir em “Terminar processo (End Process)” [10]. 

 

 

Figura 8 – Monitor de Sistemas do Linux Debian 
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Figura 9 – Exemplo de como finalizar processos pelo Monitor de Sistemas 

 

 

 Assim como no Windows, o processo no Linux também pode ser finalizado por linha 

de comando, usando o Terminal do Linux (Figura 10) [10]: 

 

 

 

Figura 10 - Finalizando processo por linha de comando no Linux 
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Resultados e discussões 

 No que se diz respeito à Gerenciamento de Processos, e, levando-se em consideração a 

criação, o monitoramento e a finalização de processos, foi observado que os dois Sistemas 

Operacionais trabalham da mesma maneira, sendo que, os estados de “Criação”, “Pronto” e 

“Em execução” dos processos são os mesmos.   

 Em consideração do estudo realizado, nota-se que não deveria haver uma preferência 

na utilização do Windowsà Linux, porém, é sabido que hoje, o Windows é o sistema 

operacional mais usado no mundo. Segundo pesquisa realizada, esta preferência deve-se ao 

fato de o usuário se interessar mais pelo visual e pela facilidade de instalar periféricos do que 

pela própria funcionalidade do sistema em si [11]. 

 Este estudo foi feito comparando os Sistemas Operacionais Windows Seven e Linux 

Debian, voltados para a utilização de usuários domésticos. Em se tratando de servidores, o 

Linux tem uma utilização maior pelo HPC (High Performance Computing - Computação de 

Alta Performance). A intenção dos administradores de servidores não é que o sistema tenha 

uma boa aparência, mas sim um bom funcionamento, porém o Windows ainda abrange boa 

parte do mercado também de servidores pela facilidade com que os administradores tem em 

utilizar as ferramentas de mercado. 

 O Windows7 tem longa tradição de versões de Sistemas Operacionais e, desse modo, é 

mais consolidado e indicado para quem se sente mais confortável com ele e precisa de boa 

compatibilidade. O Linux é preferível por quem está mais adepto a terminologias e conceitos 

de informática e tecnologia e quer customizar o sistema ao máximo, explorando todas as suas 

possibilidades.  
 

Considerações Finais  

Como trabalho futuro, a autora propõe a análise comparativa entre Sistemas 

Operacionais Windows Seven e Linux Debian, utilizando como termo comum o 

Gerenciamento de Memória para tentar, desta maneira, desmistificar os motivos pelos quais o 

Windows é mais aceito mercadologicamente. 
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Resumo 

Não há duvidas da importância e necessidade de uma organização coorporativa estar 

diariamente ligada a Internet, as vantagens são as mais diversas, vão desde a utilização de 

ferramentas eficientes e baratas para comunicação, como e-mails, mensageiros eletrônicos ou 

até mesmo promovendo acesso externo a seus dados através de filiais oumesmo com clientes 

e parceiros. Através de toda essa facilidade surgiram inúmeros problemas, especialmente 

quanto à segurança dos dados. Mesmo quenão seja o único dispositivo de segurança de rede, 

o firewall tem um papel imprescindível na infraestrutura de qualquer organização. Este 

projeto tem por finalidade abordar de uma forma direta e clara a implantação de soluções 

firewall considerando aspectos de segurança e controle de Internet além de citar políticas de 

seguranças aliadas a ferramentas para uma maior eficácia deste dispositivo. Abordando 

também aspectos relacionados quanto à falta de segurança a qual uma organização está sujeita 

ao utilizar a Internet.Para embasar toda fundamentação teórica apresentada neste projeto, foi 

realizado um estudo de caso real em uma empresa de médio porte do interior paulista, 

abordando a implantação de um servidor Linux, utilizando iptables com suporte a layer7 e 

também os motivos que levaram a se implantar este tipo de solução.Por último, através do 

modelo sugerido e aplicado para a solução firewall utilizado neste projeto 

serãodiscutidospontos que destacam o nível de relevância da ferramenta em questão e 

determinar o grau de eficiência obtido. 

 

Palavras chaves:segurança da informação, iptables, layer7. 

 

Abstract 

There is no doubt of the importance and need for a corporate organization to be connected to 

the Internet daily, the advantages are the most diverse, ranging from the use of cheap and 

efficient tools for communication such as e-mails, messengers or even promoting electronic 

access to external their data through branches or even with customers and partners. 

Throughout this facility numerous problems have arisen, especially regarding data security. 

Even that is not the only network security device, the firewall has an indispensable role in the 

infrastructure of any organization. This project aims to address in a direct and clear 

deploying firewall solutions considering the safety aspects and control Internet beyond citing 

security policies coupled with tools for greater effectiveness of this device. Also addressing 

aspects about the lack of security which an organization is subject to use the Internet. To 

support all theoretical foundation presented in this project, we conducted a case study in a 

real medium-sized company in São Paulo State, addressing the deployment of a Linux server 

using iptables supporting layer7 and also the reasons to deploy this kind of solution. Finally, 

using the model suggested and applied to firewall solution used in this design are discussed 

points out that the relevance level of the tool in question and determine the degree of 

efficiency achieved. 

 

Keywords:information security, iptables, layer7. 

 

1 Introdução 
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A Tecnologia da Informação no ambiente corporativo mundial sofreu uma rápida 

evolução nos últimos anos. Cada vez mais as empresas estão conectadas à Internet, a fim de 

melhorar a comunicação e a agilidade de seus negócios. Proporcionando as mais diversas 

oportunidades, mas ocorre que a Internet também oferece inúmeros riscos aos seus usuários, 

principalmente tratando-se de informações privadas e confidenciais da empresa, que colocam 

em risco sua integridade e seu negócio. 

Com isso a preocupação de especialistas em segurança ou administradores de redes, 

visando uma melhor forma de proteger as informações do ambiente externo considerando 

pontos fracos em sua rede interna, busca soluções eficientes e de baixo investimento 

financeiro. Uma solução usando firewall se torna um aliado imprescindível, pois seu papel é 

atuar como um dispositivo de segurança de rede que visa oferecer maior controle e segurança 

das informações em um ambiente corporativo. Dispositivos desta natureza permitem melhorar 

a qualidade e eficiência na utilização de recursos e ferramentas disponibilizados pela empresa. 

Milhares de empresas e instituições possuem uma infraestrutura de rede interna e necessitam 

estar diariamente ligados à Internet. Nesse meio, as informações são consideradas seu 

principal patrimônio. Com isso, a segurança e privacidade dessas informações tornaram-se 

fator primordial para a sobrevivência dessas instituições. A segurança da informação tornou-

se um fator prioritário na tomada de decisões e nos investimentos das empresas, tornando-se 

parte do negócio. Grande parte das empresas tem orçamento específico para área de 

Tecnologia da Informação e para área de segurança.  

Muitas vezes nas empresas questões de TI são deixadas de lado por parte dos gerentes 

administrativos ou até mesmo em sua grande maioria diversas empresas não tem uma política 

de TI definida e quando ocorre essa preocupação, geralmente por motivos econômicos 

acabam optando por soluções pouco eficientes e mais baratas do ponto de vista do 

conhecimento do profissional para realizar este trabalho. 

O firewall não é a única solução de segurança da rede, mas a partir de boas definições 

de configurações e tratamento do trafego utilizado na rede passa a ser a mais importante, 

sendo de extrema importância para qualquer organização.  

A falta de conhecimento por parte de administradores com relação à importância do 

firewall, em conjunto com os erros de implantação seja em relação à topologia de rede ou na 

implementação de suas regras de segurança, motivaram o desenvolvimento deste trabalho. 

Como parte integrante do trabalho, um estudo de caso real criado com base na experiência do 

autor apresenta um modelo de implantação do firewall iptables e também a utilização do 

patch (layer7) integrada que permite ao netfilter fazer um controle a partir da camada de 

aplicação. 

O foco deste projeto é realizar um estudo e trazer informações sobre técnicas e 

tecnologias livres, visando à segurança de redes em ambientes corporativos utilizando 

servidor Linux. Para apresentar os motivos e soluções propostas, temos como base o estudo 

sobre a implantação e utilização de um servidor firewall atualmente funcionando na empresa 

analisada. Através deste estudo é possível apresentar uma visão ampla sobre a importância de 

implantar a segurança em um ambiente coorporativo através de um servidor firewall, 

abordando soluções empregadas para um melhor controle como: 

 

 Evitando o desperdício de recursos oferecidos pela organização; 

 Políticas de segurança e regras de filtragem de pacotes; 

 Proteções contra invasões ou outros tipos de vulnerabilidades; 

 Relatórios de serviços e conteúdos acessados por colaboradores; 

 Monitoramento do trafego da rede. 
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2 Metodologia 

 

Esse artigo será desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, estudo de casoe 

observação sistemática. Abordando técnicas, ferramentas, estratégias de segurança e controle 

para resolução dos problemas apresentados em um ambiente corporativo. 

Análise de um caso real sobre a implantação de um servidor firewall, levando-se em 

conta os motivos para sua utilização e soluções aplicadas para resolução dos problemas que a 

organização avaliada enfrentava. 

Apresentando a ferramenta iptables, explicando um pouco sobre seu funcionamento e 

mostrando alguns exemplos da utilização deste firewall, bem como alguns de seus módulos. 

Em seguida aborda a importância, a instalação e alguns exemplos de uso de um dos módulos 

existentes para o iptables: o layer7. 

 

 

3 Segurança da informação 

 

De acordo com (ANÔNIMO), a expectativa de todo usuário, em relação à segurança de 

dados, é que as informações das quais se necessita e que estão armazenadas em algum 

dispositivo computacional, esteja sempre nele disponível e que nunca sejam acessadas por 

qualquer pessoa não autorizada. Mesmo que o conceito de segurança num sistema 

computacional seja comumente relacionado à sua garantia de funcionamento de acordo com o 

que lhe é solicitado pelo usuário, o usuário espera que suas informações sempre estejam no 

local e no momento que ele estabelecer, que sejam confiáveis, válidas e mantidas longe do 

acesso de pessoas não autorizadas. Essas expectativas dos usuários relacionadas à segurança 

de suas informações podem ser traduzidas em objetivos de segurança. 

Um firewall é um sistema (ou grupo de sistemas) que reforçam a norma de segurança 

entre uma rede interna segura e uma rede não confiável como a Internet. Os firewalls tendem 

a serem vistos como uma proteção entre a Internet e a rede privada. Mas em geral, um firewall 

deveria ser considerado como um meio de dividir o mundo em duas ou mais redes: uma ou 

mais redes seguras e uma ou mais redes não seguras. A utilização de Linux como solução de 

firewall hoje é utilizada de maneira expressiva, graças ao alto nível de confiabilidade e 

segurança deste sistema operacional.  

 

 

3.1 Definição 

 

De acordo com a norma ISO/IEC 17799, podemos definir a segurança da 

informação da seguinte maneira: 

 
Segurança da informação é a proteção da informação de vários 

tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, 

minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os 

investimentos e as oportunidades de negócio. (Norma ISO/IEC 

17799, 2005, p.9) 

 

Segundo SÊMOLA (2003) a segurança da informação tem como objetivo a preservação 

de três princípios básicos: 

 

 Confidencialidade: Toda informação deve ser protegida, sendo o seu acesso permitido 

apenas a pessoas autorizadas; 



64 

 

 

 Integridade: Toda informação deve ser mantida na mesma condição em que foi 

disponibilizada pelo seu proprietário, sem sofrer modificações sem autorização; 

 Disponibilidade: A informação deve estar sempre disponível para aqueles que 

possuam autorização de acessá-la. 

 

 

3.2 Riscos à segurança 

 

Como adverte FURMANKIEWICZ & FIGUEIREDO (2000), as organizações estão 

sujeitas a uma série de ataques às redes que envolvem uma mistura de técnicas, ações para 

cobrir vestígios, cooperação entre os atacantes e criatividade, dificultado a implantação de 

segurança. 

 

Os principais fatores que comprometem a segurança são: 

 

 Exploração de vulnerabilidades em sistemas operacionais, aplicativos, protocolos e 

serviços; 

 Exploração de aspectos humanos das pessoas envolvidas; 

 Falhas no desenvolvimento e implementação da política de segurança; 

 Desenvolvimento de ataques mais sofisticados. 

 

Uma política de segurança é um instrumento importante para proteger a organização 

contra ameaças à segurança da informação que a ela pertence ou que está sob sua 

responsabilidade. Uma ameaça à segurança é compreendida neste contexto como a quebra de 

uma ou mais de suas três propriedades fundamentais (confidencialidade, integridade e 

disponibilidade). 

A definição de uma boa política de segurança é o primeiro passo a se dar em busca de 

uma solução para o problema, abordando seus métodos, soluções e serviços empregados. 

 

3.3 Impactos da Internet no âmbito produtivo 

 

O atual e moderno local de trabalho já não parece mais o mesmo que era há algumas 

décadas. Com a globalização, a tecnologia, o crescimento e declínio em setores de trabalho 

surgiram uma nova era fortemente ligada às novas tecnologias de informação. 

Segundo a SUCESU-SC, o uso indiscriminado da Internet no trabalho é a maior 

preocupação de diretores e gestores de Tecnologia da Informação nas empresas. Com a 

facilidade da rede, o risco de que informações importantes da organização acabem sendo 

repassadas pela Internet gera receio nos empresários. Em alguns casos, o livre acesso à rede 

gera perdas em produtividade e segurança para a empresa. A principal dificuldade das 

empresas é coibir a utilização de recursos que não estão relacionados com o trabalho, como e-

mails pessoais, sites de relacionamentos, downloads de arquivos MP3 e uso de ferramentas de 

comunicação instantânea. 

 

 

4 Firewall: Parede de fogo 

  

Um firewall é um dispositivo que funciona como uma muralha entre redes, permitindo 

ou recusando as transmissões de uma rede para outra. Situado entre uma rede local e a 

Internet, como dispositivo de segurança para evitar que os intrusos possam acessar a 

informação confidencial.O firewall pode ser definido como uma barreira de proteção, que 
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controla o tráfego de dados. Seu objetivo é permitir somente a transmissão e a recepção de 

dados autorizados. Este dispositivo proporciona um meio para que as organizações criem uma 

camada de tal forma que elas fiquem completamente isoladas de redes externas, como por 

exemplo, a Internet e estejam completamente conectadas a outras.  

 

Segundo NAKAMURA e GEUS, o firewall se define da seguinte forma: 

 
O firewall é um ponto entre duas ou mais redes, que pode ser um 

componente ou conjunto de componentes, por onde passa todo o 

tráfego, permitindo que o controle, a autenticação e os registros 

de todo o tráfego sejam realizados. (NAKAMURA e GEUS, 

2007, p.221) 

 

As propriedades de umfirewall, conforme pautadas por CHESWICKapudSOARES (1994) se 

caracterizam da seguinte forma: 

  

 Todo o tráfego que sai ou entra em uma rede, é analisado pelo firewall; 

 Somente o tráfego autorizado por sua política de segurança pode atravessar o 

firewall;  

 O firewall deve ser imune a violações. 

 

Durante a implantação do firewall, o administrador de rede deve se preocupar em 

estabelecer os limites de operação do servidor firewall, evitando agregar outros tipos de 

serviços, afim de que possa atuar exclusivamente conforme o objetivo para o qual foi 

projetado.  

Um maior detalhamento sobre firewalls incluindo o seu funcionamento, tipos, 

topologias, etc. será apresentado nas seções seguintes. 

 

 

4.1 Limites 

 

O firewall não pode proteger a rede do tráfego o que não passa por ele. Por isso é 

essencial não haver nenhuma conexão com a rede externa, mesmo via modem, sendo feita em 

qualquer ponto da rede, pois este tipo de conexão elimina todos os planos de segurança pré-

estabelecidos e logo a política de segurança. O maior problema na aplicação de uma política 

de segurança é justamente a falta de cuidado dos próprios usuários da rede interna, tais como: 

uso de senhas fracas ou sua divulgação, contas abertas, downloadde arquivos infectados e 

execução dos mesmos sem antes passar pela verificação do antivírus. Nesse caso, nem mesmo 

o firewall perfeitamente configurado pode garantir a segurança. Por isso, a consciência das 

responsabilidades dos parceiros é estritamente necessária.  

 

 

4.2 Funcionamento 

 

Há mais de uma forma de funcionamento de um firewall, que varia de acordo com o 

sistema, aplicação ou do desenvolvedor do programa. No entanto, basicamente existem dois 

tipos básicos de conceitos de firewalls: 

O que é baseado em filtragem de pacotes e o que é baseado em controle de aplicações. 

Ambos não devem ser comparados para se saber qual o melhor, uma vez que cada um 

trabalha para um determinado fim, fazendo com que a comparação não seja aplicável.  
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4.2.1 Filtragem de pacotes  

 

O firewall que trabalha na filtragem de pacotes é muito utilizado em redes pequenas ou 

de porte médio. Por meio de um conjunto de regras estabelecidas, esse tipo de firewall 

determina que endereços IPs e dados possam estabelecer comunicação e/ou transmitir/receber 

dados. Alguns sistemas ou serviços podem ser liberados completamente (por exemplo, o 

serviço de e-mail da rede), enquanto outros são bloqueados por padrão, por terem riscos 

elevados (como softwares de mensagens instantâneas, tal como o Messenger). Este tipo se 

restringe a trabalhar nas camadas TCP/IP, decidindo quais pacotes de dados podem passar e 

quais não. Tais escolhas são regras baseadas nas informações como endereço IP remoto, 

endereço IP do destinatário, além da porta TCP usada. 

Quando configurado, esse tipo de firewall permite que somente "computadores 

conhecidos troquem determinadas informações entre si e tenham acesso a determinados 

recursos". Um firewall assim, também é capaz de analisar informações sobre a conexão e 

notar alterações suspeitas, além de ter a capacidade de analisar o conteúdo dos pacotes, o que 

permite um controle ainda maior do que pode ou não ser acessível.  

 

 

4.2.2 Firewall de aplicação 

 

Firewalls de controle de aplicação (exemplos de aplicação: SMTP, FTP, HTTP, etc.) 

são instalados geralmente em computadores servidores e são conhecidos como Proxy. Este 

tipo não permite comunicação direta entre a rede e a Internet. Tudo deve passar pelo firewall, 

que atua como um intermediador. O proxy efetua a comunicação entre ambos os lados por 

meio da avaliação do número da sessão TCP dos pacotes. 

O firewall de aplicação permite um acompanhamento mais preciso do tráfego entre a 

rede e a Internet (ou entre a rede e outra rede). É possível, inclusive, contar com recursos de 

log e ferramentas de auditoria. 

 

 

4.3 Razões para utilizar GNU/Linux  

 

É importante ressaltar que o Linux por si só não é um sistema operacional completo. 

Tecnicamente, conforme PIRES (2005) e MORIMOTO (2004), Linux é o nome da 

estruturakernel, que detém todas as diretrizes de interface e administração dos dispositivos 

desistema. As distribuições Linux que realmente constituem num sistema operacional 

completo são denominadas GNU/Linux2. O GNU/Linux é a união de aplicativos constituídos 

sob afilosofia de software livre e gratuito GNU da Free Software Fundation juntamente 

com onúcleo do sistema operacional (kernel) Linux, criado em 1991 por Linus Torvalds, 

aluno deciência da computação da Universidade de Helsinki na Finlândia e que fora baseado 

no Unix. 

O kernel tem a função de controlar todo o hardwaredo computador, controlar processos 

executados pela CPU, gerenciar memória, etc. 

Nos sistemas baseados em GNU/Linux também existem falhas, pois nenhum sistema 

operacionalé 100% livre de erros. Muitas dessas falhas são realmente bastante sérias. Tais 

falhas, porém, sãoidentificadas em pouquíssimo tempo e suas correções (patchs) saem em 

questão de dias, ouaté mesmo, horas. Apesar disso, a quantidade de falhas que são 

identificadas neste sistema émuito inferior a de outros sistemas. Isso por que, antes de ser 

publicada a versão definitiva deuma distribuição GNU/Linux, são disponibilizadas versões de 
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teste para que sejam detectadospossíveis problemas pelos usuários, colaboradores e empresas 

de todo o mundo. Há sempreuma intensa bateria de testes realizados pelos desenvolvedores 

do sistema, a fim de que sejam detectadas falhas. Por tais motivos se deu a escolha e 

utilização do sistema GNU/Linux, mais precisamente a distribuição DEBIAN. 

 

 
Logotipo da distribuição Debian 

Fonte: <www.debian.org/> 

 

 

5 Iptables 

 

Neste capítulo será apresentado o iptables, firewall do Sistema GNU/Linux, que é muito 

utilizado pelos administradores de rede. Serão discutidos aspectosde sua estrutura, 

funcionamento, criação de regras, erros cometidos pelosadministradores tanto na criação das 

regras como em sua implantação e uma análisecrítica sobre as suas vantagens e desvantagens. 

 

5.1 Definição 

 

O iptablesé um firewall que faz filtragemde pacotes, ou seja, ele toma as suas decisões 

de aceitar ou descartar o pacote com base nas informações de endereço IP de origem/destino, 

porta, estado da conexão, entre outros parâmetros encontrados nos cabeçalhos dos pacotes. 

De acordo com NETO (2004) “o iptablesé considerado um dos firewallsmais seguros 

existentes na atualidade, isso tudo de forma free”. Ainda de acordo com Neto (2004), o 

iptables compõe a quarta geração de sistemas firewalls no Linux, que foi incorporada a versão 

2.4 do kernel. Ele é uma versão mais completa e tão estável quanto seus antecessores 

Ipfwandm e Ipchains, contido noskernels2.0 e 2.2 respectivamente, onde também podemos 

destacar a primeira geração de firewalls IPFW do BSD.O iptable sé amplamente utilizado 

devido às funções de firewall estar agregada a própria arquitetura do kernel. O Linux utiliza 

um recurso independente em termos de kernel para controlar e monitorar todo o tipo de fluxo 

de dados dentro de sua estrutura operacional. A função do kernel é de trabalhar ao lado de 

processos e tarefas, por esse motivo foi agregado um módulo ao mesmo chamado de Netfilter 

para controlar seu próprio fluxo interno. Criado por Marc Boucher, James Morris, Harald 

Welte e Rusty Russel, o Netfilter é um conjunto de situações agregadas inicialmente ao kernel 

do Linux e divididos em tabelas. Sob uma ótica mais prática podemos ver o Netfilter como 

um grande banco de dados que contêm em sua estrutura três tabelas padrões: filter, nate 

mangle. 

 

Tabela Filterpadrão do Netfilter e trata das situações implementadas por um firewall de filtro 

de pacotes:  
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 INPUT: tudo o que entra no host; 

 FORWARD: tudo o que chega ao host, mas deve ser redirecionado a um host 

secundário ou outra interface de rede; 

 OUTPUT: tudo o que sai do host. 

 

Tabela NATimplementa as funções de NAT no host de firewall. O NAT por sua vez, possui 

diversas utilidades: 

 

 PREROUTING: utilizada quando há necessidade em fazer alterações em pacotes 

antes que os mesmos sejam roteados; 

 OUTPUT: trata os pacotes emitidos pelo firewall; 

 POSTROUTING: utilizado quando há necessidade de se fazer alterações em 

pacotes após o tratamento de roteamento. 

 

Tabela Mangleimplementa alterações especiais em pacotes em um nível mais complexo. Pode 

ainda alterar a prioridade de entrada e saída de um pacote baseado no tipo de serviço (TOS) 

ao qual o pacote se destinava: 

 

 PREROUTING: modifica pacotes dando-lhes um tratamento especial antes que os 

mesmos sejam roteados; 

 OUTPUT: altera os pacotes gerados localmente antes que os mesmos sejam roteados. 

 

Algumas características do iptables, de acordocom SILVA (2007): 

 

 Especificação de portas/endereço de origem/destino; 

 Suporte a protocolos TCP/UDP/ICMP; 

 Suporte a interfaces de origem/destino de pacotes; 

 Tratamento de tráfego dividido em chains14, proporcionando umamelhor organização; 

 Possui mecanismos internos para rejeitar automaticamente pacotesduvidosos ou mal 

formados; 

 Suporte ao roteamento de pacotes; 

 Suporte a especificação de tipo de serviço para priorizar o tráfego dedeterminados 

tipos de pacotes; 

 Permite enviar alertas personalizados ao syslog15sobre o tráfegoaceito/bloqueado; 

 Redirecionamento de endereços IPs e portas; 

 Suporte a modificação de endereços IPs. 

 

 

6 Implantação do firewall  

 

6.1 Considerações iniciais 

 
                                                           
14Chains são locais onde as regras do firewall definidas pelo usuário são armazenadas para operação do 
firewall. 
 
15Syslog é um padrão criado pela IETF para a transmissão de mensagens de log em redes IP. 
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 Neste capítulo serão apresentados os passos seguidos nesse trabalho, como: analise do 

contexto, levantamento de requisitos, definição do problema e solução, proposta para 

resolução do mesmo.  

 Serão abordados e apresentados alguns conceitos importantes antes de sua implantação 

que servirá como parâmetro para um melhor entendimento do que este estudo se propôs a 

apontar. 

 

6.2 Características da rede  

 

 A rede da organização estudada é composta por um total de 45 máquinas, sendo 43 

terminais (com sistema operacional Windows Seven) e dois servidores de dados (com sistema 

operacional Windows Server 2003). A empresa possui uma LP – Linha Privada de 1MB, para 

acesso a Internet. 

 Para a interligação dos terminais e servidores faz se uso de três switches, dois para os 

departamentos de faturamento, recursos humanos e uma para o departamento de vendas 

(situado em outro prédio). 

 

6.2.1 Levantamento de requisitos 

 

 É importante se conhecer toda infraestrutura da rede, juntamente com seus serviços 

disponibilizados, pois com base nestes dados serão estruturadas as regras do firewall que será 

implantado. 

Após uma avaliação da infraestrutura de rede e sua topologia ficou constatado que se 

trata de uma rede de médio porte que disponibiliza serviços rotineiros para uma organização 

de forma geral e também a preocupação de se manter uma segurança maior aos seus dados e 

um melhor uso dos recursos oferecidos para seus colaboradores. 

 

 Necessidades coletadas: 

 

 Os servidores e a rede interna necessitam estar protegidos de possíveis ataques; 

 Os dados disponibilizados por seus servidoresdevem seracessados tanto pela rede 

interna quanto pela rede externa; 

 Permitir o acesso da rede interna a serviços via Internet; 

 Criar uma política segura para a administração dos servidores; 

 Todo tráfego com destino/origem a rede interna, externa deve passar obrigatoriamente 

pelo firewall; 

 Tratar o tráfego de ambas as redes; 

 Os pacotes que não estiverem em acordo com as regras dofirewall/políticas da 

empresa deverão ser descartados; 

 Monitoramento de sites acessados, e criação de relatórios diários. 

 

 

6.2.2 Solução proposta 

 

Com base nos dados coletados, foi proposto e implantado uma solução para o 

tratamento dos problemas apresentados. É de extrema relevância informar que está não é uma 

solução única nem tão pouco definitiva. A implantação de um firewall nunca estará 

totalmente concluída, pois a todo o momento estão surgindo novos tipos de ataques, 

vulnerabilidades e até mesmo novas soluções ou necessidades. 
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Soluções apresentadas: 

 

 Bloquear pacotes do tipo Internet ControlMessageProtocol (ICMP) oriundos 

da Internet e limitar os vindos da rede interna; 

 Proxy transparent com software SQUID - reduz a utilização da conexão e 

melhora os tempos de resposta fazendo cache de requisições freqüentes de 

páginas web; 

 Monitoramento de sites acessados e criação de relatórios com software SARG - 

gerador de relatórios que provê informações sobre a atividade dos usuários do 

SQUID; 

 Controle de acesso com software iptables com suporte a Layer7; 

 Ativar a geração de logs; 

 Liberar o acesso ao Secure Shell (SSH16) do servidor (Linux); 

 Liberar o acesso ao Terminal Server (TS 17 ) dos servidores (Windows) e 

clientes (terminais); 

 Liberar acesso às portas para serviços essenciais dosservidores de pacotes 

originados tanto da Internet quanto da redeinterna. A liberação destas portas 

faz referencia aos serviçosdisponibilizados por cada servidor e se faz 

necessária para que omesmo possa ser acessado; 

 Habilitar o NetworkAddressTranslation(NAT18) no firewall para o acesso a 

Internet tantodos servidores quanto da rede interna; 

 Ajustamento da política padrão das chains INPUT, FORWARD e DROP para 

oferecer um nível maior de segurança. 

 

 
Firewall impedindo que pessoas ou programas não autorizados acessem a rede 

Fonte: www.tecportal.com.br 

 

 

7 Solução implantada 

 

7.1 Escolha da distribuição 

 
                                                           
16SSH (Secure Shell): é um protocolo que permite conexão segura com outros computadores. 

 
17TS (Terminal Server): é um serviço que permite acesso ao servidor remotamente em modo gráfico. 

 
18NAT (Network AddressTranslation): é um protocolo que faz dos endereços Ip e portas TCP da rede local para 

a Internet. 
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 A distribuição adotada foi o Debian GNU/Linux codinome Squeeze, por possuir uma 

grande quantidade de softwares, pacotes bem integrados, facilidade para futuras atualizações, 

múltiplas arquiteturas e kernels, muito estável e seguro.  

 

 

7.2 Soluçãofirewall 

 

 A solução firewall utilizada foi o Iptables, uma característica que confere muito poder 

a ele é a expansibilidade, ou seja, podem ser criados (ativados) módulos que lhe acrescentem 

funcionalidades, como filtragem por protocolo de camada de aplicação, como o módulo 

Layer7 ativo para oferecer um maior controle a sites de vídeos, rádios online e principalmente 

o terror de todo administrador de redes; redes sociais, programas P2P e mensageiros 

eletrônicos como Messenger e Skype, que além de consumir grande parte da banda 

disponível, interfere e muito no trabalho dos usuários.  

 Para a geração de relatórios, foi utilizado o SQUID, é um software especializado em 

fazer a operação de Proxy de WEB e FTP, completamente free e com excelente suporte para 

operação em servidores Linux. A opção de se adotar o Proxy, transparente deve-se ao fato de 

ser mais seguro e utilizar o recurso do cache de DNS, permitindo que o navegador cliente não 

saiba da existência do Proxy, isso também agrega uma maior facilidade ao administrador, pois 

não necessita configurar todas as estações da rede. 

 

7.2.1 Regras – Iptables 

 

 O Iptables vem por default com alguns módulos ativados, os mesmos são responsáveis 

pelo seu funcionamento. Mas podemos ativar alguns módulos para se adequar a cada 

necessidade. A seguir será apresentada a configuração (script) do Iptables configurado no 

servidor. 

 

# Aqui zeramos as regras carregadas anteriormente 

iptables -F 

iptables -t nat -F 

iptables -t mangle -F 

iptables -X 

iptables -Z 

 

# Definimos a política de segurançadas CHAINS INPUT, OUTPUT e FORWARD 

iptables -P INPUT DROP 

iptables -P OUTPUT ACCEPT 

iptables -P FORWARD ACCEPT 

 

# Carregando os módulos 

modprobeiptable_nat 

modprobeiptable_filter 

modprobeip_tables 

modprobeip_conntrack 

modprobeip_conntrack_ftp 

modprobeip_nat_ftp 

modprobeipt_MASQUERADE 

modprobeipt_LOG 

modprobe ipt_layer7 
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# Regras INPUT 

# Estabelecendo relação de confiança entre estações da rede local 

iptables -A INPUT -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -i eth1 -m state --state NEW -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

 

# Liberando a porta 80 do firewall caso possua um WebService 

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT 

 

# Liberando acesso na porta 21 – serviço FTP 

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT 

 

# Liberando acesso na porta 22 (SSH) – sempre fechar o acesso ao root via SSH 

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT 

 

# Mais segurança para o SSH – liberando somente o IP remoto informado 

iptables -A INPUT -i eth0 -s 200.200.200.200 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT 

 

# Liberando acesso na porta 3389 MS-RDP (Terminal Service)  

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 3378 -j ACCEPT 

 

# Fechando a configuração INPUT 

# Após as regras de liberação  

# Fechamos tudo – está linha nega tudo que não foi descrito acima 

iptables -A INPUT -i eth0 -j REJECT 

 

#Regras FORWARD 

 

# Liberando o uso do MSN Messenger para as estações descritas 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.23 -m layer7 --l7proto msnmessenger -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.23 -m layer7 --l7proto msnmessenger -j ACCEPT 

 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.24 -m layer7 --l7proto msnmessenger -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.24 -m layer7 --l7proto msnmessenger -j ACCEPT 

 

# Liberando o uso de sites de vídeo 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.23 -m layer7 --l7proto httpvideo -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.23 -m layer7 --l7proto httpvideo -j ACCEPT 

 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.24 -m layer7 --l7proto httpvideo -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.24 -m layer7 --l7proto httpvideo -j ACCEPT 

 

# Liberando o uso de sites de áudio 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.23 -m layer7 --l7proto httpaudio -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.23 -m layer7 --l7proto httpaudio -j ACCEPT 

 

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.24 -m layer7 --l7proto httpaudio -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -d 192.168.0.24 -m layer7 --l7proto httpaudio -j ACCEPT 
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# Bloqueando FORWARD de todas as conexões nos seguintes programas 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto msnmessenger -j DROP 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto ares -j DROP 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto edonkey -j DROP 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto yahoo -j DROP 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto aim -j DROP 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto gnutella -j DROP 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto bittorrent -j DROP 

# Sites de vídeo como, por exemplo, Youtube e rádios online 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto httpaudio -j DROP 

iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto httpvideo -j DROP 

 

iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

 

# Liberando o FORWARD na eth0 (Internet) para todas tentativas de conexão nas seguintes 

portas (SMTP, POP3 e Terminal Service) 

iptables -A FORWARD -s eth0 -p tcp --dport 587 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s eth0 -p tcp --dport 995 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s eth0 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s eth0 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT 

iptables -A FORWARD -s eth0 -p tcp --dport 3378 -j ACCEPT 

 

#Regras PREROUTING 

# Essa linha libera a estação de passar pelo proxySquid 

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s 192.168.0.35 -p tcp -m tcp -j ACCEPT 

 

# Bloqueia acesso a porta 433 (HTTPS) do Orkut e Facebook 

iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d www.orkut.com -p tcp -m tcp --dport 

443 -j DROP 

iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d www.facebook.com -p tcp -m tcp --

dport 443 -j DROP 

 

# Todas as conexões da rede local a porta 80 serão redirecionadas a porta do Squid 

(Proxy Transparent) 

iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --

to-port 3128 

 

# Libera a Internet para rede local 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE 

# Repasse de pacotes no kernel 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 

 

8 Resultados 

 

 O firewall implantado na organização tinha como foco principal controlar o uso da 

Internet, efetuando o bloqueio de sites e programas não autorizados garantindo uma boa taxa 

de banda para uso somente voltado para o trabalho, além de oferecer um maior controle no 

que diz respeito à segurança dos dados, prevenindo contra possíveis ataques oriundos da 
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Internet. A solução proposta para resolução dos principais problemas enfrentados pela 

empresa foi satisfatória como apresentada no seguinte gráfico: 

 
 

 

Gráfico 1: Percentual do nível de eficiência do firewall 

 

 O gráfico mostra que com o auxilio do firewall ainda ocorre mesmo que baixo, um 

número de tentativas ou até mesmo êxito em burlar o firewall, por isso mais uma vez se 

destaca a importância de sempre checar os relatórios para adotar novas técnicas para um 

melhor controle. E também retrata que quando há controle do trafego na rede o uso da Internet 

tem uma forte queda, pois o uso indevido cai drasticamente. 

 

 

9Conclusão 

 

Os firewalls são essenciais e importantíssimos, quando bem configurados. Possuem 

falhas, assim como qualquer tipo de programa, e essas devem ser corrigidas. Nenhum firewall 

é 100% seguro, mas ajuda muito. Vale ressaltar que “não há um sistema totalmente seguro”, 

entende-se que somente o firewall não proporcione toda segurança necessária para uma rede. 

É preciso adotar mecanismos e procedimentos necessários para que uma rede se torne mais 

segura, sempre sendo analisado pelo administrador de rede. 

O firewall apresentado nesse projeto se baseia na filtragem de pacotes, esse projeto foi 

desenvolvido seguindo os parâmetros dos quais a organização tinha necessidade. Pode-se 

garantir com base neste estudo que a solução apresentada e implantada neste projeto, 

proporcionou um aumento satisfatório no nível de segurança da rede e também uma solução 

muito eficaz para se obter um maior controle no uso de aplicativos que causam uma grande 

dispersão nos funcionários, como redes sociais e mensageiros eletrônicos. 

Este estudo apresentou características de um firewall, implantado para suprir as 

necessidades de uma organização, destacando os parâmetros que devemos levar em conta para 

esta implantação. Dito isso, conclui-se que o Iptables aliado ao Layer7 pode ser considerado 
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uma ferramenta muito eficiente e estável, lembrando que outros vários esquemas de 

configurações podem ser adotados.  

O estudo ainda evidenciou um conjunto de fatores que todas as organizações e 

administradores de rede devem sempre considerar quanto à questão de segurança das 

informações. O projeto além de destacar a importância de se ter um controle com relação ao 

“mundo externo” também ratifica pontos importantes que dão base ao seu enfoque central. 
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SEGURANÇA & CRIAÇÃO DE UM APLICATIVO DE SMS PERSONALIZADO NO 

ANDROID 
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Resumo 

  O desenvolvimento de Softwares para Sistemas Operacionais modernos, como o Android, é 

bem mais complexo que Java ME Tradicional. Ele contém paradigma de programação 

semelhante com programação Java convencional, porém com diversos comandos e sintaxes 

extremamente diferentes, devido sua própria biblioteca. Atualmente existem poucos artigos de 

boa qualidade relacionados a esse tipo de desenvolvimento, provavelmente devido a essa 

complexidade, onde são poucos as instituições de ensino com curso de qualidade e ensino de 

verdade sobre programação para Android. Este artigo teve busca de conhecimentos 

relacionados a essaplataforma popular, conceituando princípios da programação Android 

utilizando linguagens Java e XML. Também foi relacionado à Segurança da Informação, 

explicando sistemática básica dos processos do sistema, alguns casos de falhas já acontecido,e 

análise dos principais softwares de segurança gratuitos. Com o uso da Interface de 

Desenvolvimento Eclipse, o passo-a passo de configuração de ambiente criado para iniciantes 

e uma breve explanação do funcionamento básico das Activities dos sistemas Android, este 

artigo pode-se criar também um aplicativo com interface simples, para envio e recebimento de 

SMS. 

 

Palavras–chave: Android, SMS, Java, XML 

 

Abstract 

The Software development for modern operating systems, like Android, is much complex 

than traditional Java ME. It contains programming paradigm similar to conventional Java 

programming, but with various commands and syntax extremely different, because your own 

library. Currently there are few good articles related to this type of development, probably 

because of this complexity, where few institutions with real quality and truth teaching about 

programming for Android. This article was searching for knowledge related to this popular 

platform, conceptualizing principles of the Android programming using Java and XML 

languages. Was also related to Information Security, explaining systematic basic system 

processes, some cases of failures already happened, and analysis of the main free  security 

software. Using the Eclipse Interface Development, step-by-step configuration environment 

created for beginners and a brief explanation of the basic operation of the systems Activities 

Android, this article can also create an application with simple interface for sending and 

receiving SMS.  

 

Keywords: Android, SMS, Java, XML 

 

Introdução 

 

 Com popularidade do Android, desde seu lançamento em 2008, este artigo abordará 

conceitos sobre utilização da linguagem Java e XML para o desenvolvimento de um 

aplicativo para este sistema operacional. Com uma breve fundamentação sobre as linguagens 

utilizadas e sobre o sistema Android, este artigo contribuirá pessoas, mesmo que leigas no 

assunto, a poder criar seu próprio aplicativo para essa plataforma, visando segurança dos 
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dados. Também será abordado a arquitetura e fluxograma de funcionamento básico dos 

processos desses aplicativos. Ao final deste artigo será criado um aplicativo para envio e 

recebimento de mensagens SMS, com uma interface simples, e fácil de se usar. A ideia 

principal, é criar um software diferente do padrão do Android, que possa ser completamente 

personalizável com funcionalidades extras. 

 

 

Fundamentação Teórica 
 

1 – Linguagem Java 

 

 Uma linguagem de programação é um método padronizado para expressar um 

conjunto de instruções para um computador executar um determinado fim. Uma linguagem 

permite que o programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai 

atuar, como estes serão armazenados ou transmitidos, e quais ações devem serem tomadas sob 

várias circunstâncias (SILVESTRI, 2009). 

 Na década de 90 um grupo de engenheiros da Sun Microsystems, chamado Team 

Green, liderado por James Gosling, iniciou um projeto chamado Green Project, criando uma 

linguagem de programação puramente orientada em objetos. Diferente de outras linguagens, 

ela é compilada para um bytecode que é executado por uma máquina virtual. Em 1995, a 

equipe anunciou que o navegador Netscape Navigator iria incorporar a tecnologia Java. Dessa 

época até os dias de hoje o Java evoluiu muito, e atualmente é usava além de programação 

orientação de objetos, programação estrutural, programação web, e plataforma de telefonia 

móvel. 
 

2 – Dispositivos Móveis 
 

 A abordagem de dispositivos móveis nos remete a equipamentos que estão presentes 

no cotidiano e tornando-se formas eficazes na busca de comunicação segura e de preferência 

online. Eles permitirão ao usuário deslocar-se junto com seu ambiente computacional e ter um 

acesso constante a fonte de informações (DALFOVO et al, 2003). 

Os dispositivos móveis hoje em dia estão cada vez mais perto de um computador. Com o 

avanço da tecnologia a computação está cada vez mais acessíveis e cada vez mais portáteis. 

Muitas funcionalidades de um computador convencional, Desktops, Netbooks, ou Laptops, 

estão disponíveis em aparelhos móveis. Mas os aparelhos móveis vão além de celulares. 

Muito recentemente foram inventados os tablets, Ipads, Iphones, Smartphones, etc. Cada um 

desses dispositivos, por serem bem mais complexos que os tradicionais celulares, contêm um 

sistema operacional próprio e mais complexo. Dentre eles, os mais usados e atuais são o 

Windows Mobile, Windows Phone 7, BlackBerry, iOS, WebOS e Android. Segundo DORNAN 

(2001), Um aspecto que auxilia no crescimento do setor de dispositivos móveis é que as 

pessoas estão cada vez mais dependentes de informações que estão disponíveis na internet. 

No contexto da computação moderna, elas estão mudando a maneira pela qual acessam a rede 

mundial, ou seja, de seus computadores pessoais. 

 Além disso, PEKUS (2002) também diz que a tecnologia wireless vem ampliar ainda 

maisa mobilidade já fornecida pelos dispositivos móveis, possibilitando ao usuário coletar 

informações a qualquer momento e em qualquer lugar. 
 

3 – Sistema Operacional Android 
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 Um Sistema Operacional é uma plataforma de software que gerencia recursos do 

sistema fornecendo uma interface entre o computador e o usuário, onde programas podem ser 

operados sobre ele. Existem dois modos distintos de conceituar um sistema operacional: pela 

perspectiva do usuário/programador (visão top-down): é uma abstração do hardware fazendo 

o papel de entre o programa e o hardware; e numa visão bottom-up (de baixo para cima), é 

um gerenciador de recursos, i.e., controla quais processos podem ser executadas, quando, que 

recursos podem ser utilizados (Silberschatz et al, 2005; Stallings, 2004; Tanenbaum, 1999). 

 O Android é um sistema operacional Open Source para celulares, smartphones, tablets 

e semelhantes, baseado em plataforma Linux. Fundado em 21 de Outubro de 2008, e 

inicialmente desenvolvido pela Google, atualmente é desenvolvido pela Open Handset 

Alliance. Em Janeiro de 2012, existiam mais de 400 mil aplicações disponíveis para Android 

Atualmente ele está na sua oitava versão, a saber: 
 

● 1.5: Cupcake (Abril de 2009, com a última revisão oficial a maio de 2010) 

● 1.6: Donut (Setembro de 2009, com a ultima revisão oficial a maio de 2010) 

● 2.1: Eclair (Janeiro de 2010, com a última revisão oficial a maio de 2010) 

●   2.2: FroYo (Frozen Yogourt - Maio de 2010, com a última revisão oficial a julho de 2011) 

● 2.3-2.4: Gingerbread (versão atual lançada a 6 de dezembro de 2010)  

● 3.0-3.2: Honeycomb (Lançada especialmente para tablets em Janeiro de 2011) 

● 4.0: IceCream Sandwich (Anunciada oficialmente em 19 de outubro de 2011) 

●   4.1: Jelly Bean (Anunciada oficialmente em 21 de Junho de 2012) 

 

 

Distribuição do Androidem 01 Outubro de 2012 

Fonte: Google Developers – Acessado  10/10/12 

 

O Android SDK fornece as ferramentas e APIs necessárias para começar a desenvolver 

aplicações na plataforma Android usando a linguagem de programação Java controlando o 

dispositivo via bibliotecas desenvolvidas pela Google. Segue suas características: 
 

  Framework de Desenvolvimento de Aplicações: que permite a reutilização e 

substituição de componentes 
  Dalvik: máquina virtual otimizada para dispositivos móveis 
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  Navegador integrado: com base no código aberto WebKit motor – o mesmo do 

iPhone 
  Gráficos otimizados: alimentados por um costume biblioteca de gráficos 2D, 

gráficos 3D baseado na especificação OpenGL ES 1.0 
 SQLite: para armazenamento de dados estruturados 
  Mídia suporte: para áudio comum, vídeo e formatos de imagem estática 

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) 

  GSM, Bluetooth, EDGE, 3G e WiFi, Câmera, GPS, bússola e 

acelerômetro: As aplicações podem manipular operações telefônicas e realizar 

transmissão de dados sem fio, e integração com as Redes Sociais, como 

Facebook, Orkut, Twitter, Google+ 

  Rico ambiente de desenvolvimento: , incluindo um dispositivo emulador, 

ferramentas de depuração, memória e perfil de desempenho, e um plugin para o 

Eclipse IDE. 
 

 A linguagem base para o desenvolvimento de aplicações Android é Java, necessitando 

um dos requisitos o JDK (Java Development Kit) de versão 5.0 ou superior. Ao invés do uso 

da Máquina Virtual Java (JVM), é utilizado a Máquina Virtual Dalvik. Ao bytecode(.class) ser 

compilado, é convertido para o formato específico do Dalvik, o .dex (Dalvik Executable), que 

representa a aplicação Android compilada. De modo análogo aos aplicativos em Java, depois 

da aplicação Android ter sido compilada, juntamente com outras bibliotecas e possíveis 

imagens utilizadas é gerado um arquivo único, neste caso com a extensão .apk 

(AndroidPackage File), que é a aplicação pronta a ser instalada (SCHEMBERGER, 2009). 
 

4 – Arquitetura do Android 
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Estrutura da Arquitetura de Camadasdo Android 

Fonte: Google Developers – Acessado  31/05/12 
 

 

 Aplicações: Ele foi lançado com conjunto de aplicativos incluindo Contatos, Telefone, 

Navegador, Bluetooth, Calculadora, Alarme, Câmera, Galeria de Imagens, etc 

 Quadro de Aplicações: Os desenvolvedores têm pleno acesso às mesmas 

APIs usadas pelos aplicativos principais, tais como um rico e extensível 

conjunto de Views, usado para construir qualquer objeto gráfico; Provedores 

de Conteúdo, permitindo dados de outros aplicativos; Gerenciamento de 

Recursos, fornecendo acesso gráficos e arquivos de layout; Gerenciamento de 

Notificações, podendo exibir alertas personalizados na barra de status; 

Gerenciador de Atividade, que gera um ciclo de vida de aplicações. 
 Bibliotecas: Android inclui um conjunto de bibliotecas C/C++ usadas por 

diversos componentes do sistema Android. Estas capacidades são expostos 

a desenvolvedores através da estrutura de aplicativo Android. 
 AndroidRuntime: Android inclui um conjunto de bibliotecas que fornece a 

maioria das funcionalidades disponíveis nas principais bibliotecas da 

linguagem de programação Java. 

 Linux Kernel: Android conta com o Linux versão 2.6 para o sistema central 

de serviços, como segurança, gerenciamento de memória, gestão de 

processos, pilha de rede e modelo de driver. O núcleo também atua como 

uma camada de abstração entre o hardware e o resto da pilha de software. 
 

 

Desenvolvimento 
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1 – Segurança da Informação 
 

 A informação é hoje o ativo mais precioso em uma organização. Sistemas de 

Informação bem definidos e arquitetados garantem transparência aos processos e contribuem 

para o crescimento da empresa (Universidade São Judas). Por isso, é importante um sistema 

ser confiável. Para ajudar essa idéia, foi criado a ISO 27000. 

 Na família ISO 27000 temos duas normas que são as mais conhecidas, a ISO 27001, 

focado em estabelecer, implantar, operar, monitorar, rever, manter e melhorar um sistema de 

Gestão da Segurança da Informação. Irá implementar os controles da ISO 27002. Ela traz a 

abordagem da implementação segurança da Informação dentro de uma abordagem de 

processos feito com base na estrutura do PDCA. 
 

 

O ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) 

Fonte: Empresaedinheiro.com – Acessado: 25/05/12 
 

Na ISO 27002 onde se tem Códigos de práticas para Segurança da Informação, está 

estruturada 11 em seções, cada um contendo um total de 130 controles que podem ser 

implementados. As seções são: 
 

  Política da segurança da informação 

  Organizando a segurança da informação 

  Gestão de ativos 

  Segurança em recursos humanos 

  Segurança física do ambiente 

  Gestão das operações e comunicações 

  Controle de acesso 

  Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação 

  Gestão de incidentes da segurança da informação 

  Gestão da continuidade do negócio 

  Conformidade 
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2 – Segurança da Informação no Android 

 

 O Android é baseado no kernel linux, porém com muitos conceitos diferentes. Ambos 

implementam um conceito de UID (Unix User Identification), porém no Linux para 

computadores e atribuído um UID para cada usuário, e os processos rodam sobre aquele 

mesmo UID. Em um sistema operacional Android, é atribuído um UID a cada processo, estes 

trabalhando independentemente um dos outros. 

 
 

Aplicativos Android executando independentemente 

Fonte: IBM– Acessado: 31/05/12 
 

 Por padrão todos os aplicativos são executados sem permissão alguma concedidos, 

evitando acesso ao sistema ou aos recursos. Para o compartilhamento de informação entre 

aplicativos é necessária uma requisição, como mostra a figura acima. As requisições de 

permissão é gerenciado pelo próprio usuário. Isso compromete a segurança, já que muitos 

usuários desse sistema normalmente são leigos. Os aplicativos baixados do Android Market 

(agora chamado de Google Play), podem usufruir desta vulnerabilidade, como aconteceu em 

2009, onde mais de 50 aplicativos publicados por um, desenvolvedor com pseudônimo de 

“09droid” conduziam os usuários à um site de phishing de roubo de identidade bancária. 
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 Os aplicativos Android só podem permitir o acesso a seus recursos por outros 

aplicativos ao declarar as permissões de manifesto apropriadas, e ao executar no mesmo 

processo com outros aplicativos confiáveis e, portanto, compartilhar o acesso a seus dados e 

código. 
 

  
Aplicativos Android executando no mesmo processo 

Fonte: IBM– Acessado: 31/05/12 
  

 Diferentes aplicativos podem ser executados no mesmo processo. Para esta 

abordagem, é preciso primeiro assinar esses aplicativos usando a mesma chave privada e, a 

seguir, atribuir a eles o mesmo ID de usuário do Linux usando o arquivo de manifesto, 

definindo o atributo do manifesto android:sharedUserId com o mesmo valor/nome. 

 

3 – Aplicativos de segurança do Android 

 
 3.1 – Android Lost 
 

 Esse foi o primeiro aplicativo de segurança para o aparelho Android.  Pode emitir uma 

notificação sonora de até 2 minutos - útil no caso de "perder" o aparelho dentro da bolsa ou 

atrás da almofada do sofá, por exemplo. Também é capaz de consultar o status da bateria e 

ativar o GPS, encaminhando as informações da localização para o endereço de e-mail. Caso a 

conexão com a internet 3G ou Wi-Fi não seja realizada, alguns comandos podem ser enviados 

por mensagem de texto. Já no site do próprio aplicativo existe um serviço que faz o bloqueio 

total do aparelho.   (MIRABETTI, 2012). 
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O aplicativoAndroid Lost 

Fonte: Google Play  – Acessado: 29/06/12 
 

 3.2 – Lookout 
 

 Ferramenta que, além de oferecer algumas funções de segurança em casos de perda e 

roubo, também trabalha como antivírus, examinando e avaliando os riscos de cada aplicativo 

instalado e fazendo varreduras periódicas. Com o localizador, é possível rastrear usando o 

mapa do Google mesmo que o GPS esteja desligado. Também é capaz de ativar o alarme 

sonoro se o aparelho estiver no modo silencioso. O diferencial deste aplicativo é a 

possibilidade de fazer o backup das informações e restaurá-las em um outro aparelho, mas o 

bloqueio dos dados à distância só está disponível na versão paga.  (MIRABETTI, 2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

O aplicativo  Lookout Lost 

Fonte: Google Play  – Acessado: 29/06/12 
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 3.3 – Lost Phone 
 

 Na impossibilidade de conectar-se à internet para ativar um aplicativo de segurança, 

esta pode ser a solução, pois o aplicativo executa os principais serviços por mensagens de 

texto. Ao usar o aparelho de um amigo, você consegue bloquear e localizar o aparelho, 

aumentar o volume do toque para facilitar a localização e, se o chip for trocado, este amigo 

recebe uma mensagem informando o ocorrido. (MIRABETTI, 2012). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O aplicativoLost Phone 

Fonte: Google Play  – Acessado: 29/06/12 
 

3.4 – Norton Antivirus e Security 

 

 Ele fornece todos os recursos de segurança habituais, como antivírus e proteção contra 

malware, anti-roubo, proteção web e bloqueio remoto. Ele tem também opção de digitalização 

de cartões SD, bloqueio por mensagem de texto.  
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O aplicativoNorton Antivírus da Symantec 

Fonte: Google Play  – Acessado: 19/08/12 

 
 

3.5 – AVG Antivírus Free 

 

 Trazendo recursos de bloqueio e localização através do Google Maps, ele também 

emite alertas sonoros mesmo em modo silencioso e apaga total ou parcialmente - de acordo 

com a escolha do usuário - os dados gravados. Promete travar o telefone remotamente através 

do gerenciamento à distância ou por envio de mensagens de texto. Apesar do nome, a opção 

de fazer o backup é paga, mais ainda assim este é um dos aplicativos com mais serviços 

gratuitos disponíveis.(MIRABETTI, 2012). 
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O aplicativoAVG Antivírus 

Fonte: Google Play  – Acessado: 19/08/12 
 

3.6 – Avast! Mobile Security  

 

 Com ele pode evitar que todas as suas informações sejam apagadas e podem enviar 

comandos para o aparelho através de mensagens de texto. Com isso, é possível apagar o 

histórico de ligações, bloquear o telefone, disparar o alarme, enviar localização de GPS e 

iniciar a monitoração por áudio. Com o Avast! Mobile Security você ainda conta com funções 

extras. Ele pode criar filtros para mensagens de texto e ligações, além de opções de 

privacidade, mostrando quais aplicativos podem compartilhar informações de localização e 

identidade sem a sua autorização. (PEREIRA, 2011). Um destaque nesse aplicativo é o 

recurso, firewall, onde pode-se controlar permissões de acesso web de aplicativos individuais 

instalados no seu sistema, recurso este que não tem os demais aplicativos. 

 
 

O aplicativoAvast! Antivírus 

Fonte: Google Play– Acessado: 19/08/12 
3.7– Kaspersky 

 

 O Kaspersky Mobile Security oferece proteção em tempo real contra vírus, spam, 

programas mal-intencionados e chamadas e mensagens de SMS indesejadas, além de uma 

verificação de aplicativos baixados instantânea, baseada na nuvem. Nosso modo de 

privacidade exclusivo permite que você controle o acesso a seus contatos e comunicações. 

Além disso, a proteção anti-roubo avançada remotamente desativa, limpa e localiza o seu 

celular perdido por meio do Google Maps, mesmo que o chip tenha sido substituído. (Google 

Play, 2012). 
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O aplicativoKaspersky 

Fonte: Google Play  – Acessado: 19/08/12 

 

3.8 – Comparativo entre os aplicativos 
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Comparativo entre os aplicativos antivírus 

Fonte: Avast website– Acessado: 19/08/12 
 

4 – Falhas de segurança no Android 
 

 A fabricante de anti-vírusF-Secure analisou 3.063 arquivos de instalação 

(denominados .APK) maliciosos no primeiro trimestre de 2012, o que representam um 

aumento de 2.100% em relação ao último trimestre de 2011, ano em que apenas 139 arquivos 

foram detectados. Já a McAfee afirma ter encontrado mais de 6 mil arquivos maliciosos para 

Android, porém, o aumento registrado pela companhia (1.200%) foi bem menor do que o da 

F-Secure, já que no ano anterior, detectaram mais de 500 aplicativos maliciosos (SILVIO, 

2012). 
 No início de abril de 2012, um desenvolvedor chamado Gareth Wright descobriu uma 

falha no Sistema Android e iOS. Ambos tem integração com facebook e linkIn e o aplicativo 

dessas redes sociais no smartphone guardava um arquivo texto com informações da conta sem 

nenhum tipo de criptografia nas pastas do respectivo aplicativo. Como hoje em dia, com era 

digital muitos estão conectados nas redes sociais, é de extremo valor as informações pessoais 

que muitos compartilham nas redes sociais. 

 Falhas no Android não é novidade já que em fevereiro desse mesmo ano, os 

desenvolvedores do Google adicionaram uma nova camada de segurança no sistema 

operacional. Três recursos principais foram modificados para garantirem mais segurança: 

sandbox, permissões, e ferramenta online para remoção de malwares (HAMANN, 2012). 

Segundo texto da Revista Veja (2011), a razão das disseminações das pragas virtuais está 

logicamente ligado na popularidade do sistema operacional, e o Android detém 48% do 
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mercado mundial. Além disso, para o ano de 2012, a BitDefender estima que o número de 

ameaças desenhadas especificamente para o Android crescerá de maneira exponencial ao 

terreno ganho pelo sistema operativo no mercado de dispositivos eletrônicos de gama baixa e 

média, crescendo 6000% (seis mil por cento) em comparação com o número de ameaças para 

Android detectadas em finais de 2011 (BITDEFENDER, 2012). 
 

5 – Configurando o IDE para desenvolvimento Android 

 
5.1 – No Eclipse 
 

 A princípio, acesse a página de download do Eclipse em: 

http://www.eclipse.org/downloads. Baixe e instale o “IDE for Java Developers”. 

Também será preciso do SDK do Android. Baixe e instale-o acessando: 

http://www.google.com/android/sdk. Depois disso será preciso configurar os pacotes 

e escolher a versão do Android a desenvolver. Execute o “SDK Manager” instalado e ative a 

caixa de seleção correspondente a versão do Android desejado. Apenas o “SDK Plataform” é 

o necessário, porém com os outros pacotes adicionais como o os exemplos e a documentação, 

poderão ajudar tornando mais eficaz.  

 Agora será preciso criar um AVD (Android Virtual Device – Dispositivo Virtual do 

Android) para que seja emulado o aplicativo. Execute o “AVD Manager” instalado e clique 

em “Novo AVD”. Insira um nome qualquer e no campo “target” selecione versão do Android. 

Coloque uma quantidade de espaço de disco no campo abaixo e clique em “Criar”. Logo após 

será iniciado o Android Emulator.  

 Agora, no Eclipse, adicionaremos o plugin do Android. Clique em “Help” e em 

“Install New Software”. Clique em “Add” para adicionar novo plugin. Coloque um nome 

qualquer e no campo abaixo digite o endereço: http://www.dl-

ssl.google.com/android/eclipse e clique em Ok. Agora, ao escolher a opção de novo 

projeto (New Project), estará disponível o tipo Android.  

 Ao criar um novo projeto do tipo Android, será mostrado um exemplo de código 

padrão. Clique em “Run” para executar e o aplicativo será mostrado no emulador. 
 

5.2 – No Netbeans 
 

 Inicialmente, acesse a página de download do Netbeans em: 

http://www.netbeans.org/downloads. Baixe e instale a versão completa que contenha a 

tecnologia “Java ME”. Se ainda não estiver instalado, será preciso do SDK do Android. Baixe 

e instale-o acessando: http://www.google.com/android/sdk. Depois disso será preciso 

configurar os pacotes e escolher a versão do Android a desenvolver. Execute o “SDK 

Manager” instalado e ative a caixa de seleção correspondente a versão do Android desejado. 

Apenas o “SDK Plataform” é o necessário, porém com os outros pacotes adicionais como o os 

exemplos e a documentação, poderão ajudar tornando mais eficaz. 

 Crie um AVD (Android Virtual Device – Dispositivo Virtual do Android) para que seja 

emulado o aplicativo e execute o “AVD Manager” instalado e clique em “Novo AVD”. Insira 

um nome qualquer e no campo “target” selecione versão do Android. Coloque uma 

quantidade de espaço de disco no campo abaixo e clique em “Criar”. Logo após será iniciado 

o Android Emulator.   

 Para adicionar o plugin do Android, volte no Netbeans, e clique em “Ferramentas” e 

em “Plugins”. Na aba “Definições”, ou “Settings” em outras versões, clique em “adicionar” 

para adicionar novo plugin. Coloque um nome qualquer e no campo abaixo digite o endereço: 

http://www.kenai.com/downloads/nbandroid/updatecenter/updates.xml e clique em 
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Instalar. Depois de instalado seguindo as instruções na tela, já se podeescolher a opção de 

“Novo Projeto...” e categoria “Android”. Ao criar um novo projeto do tipo Android, será 

mostrado um exemplo de código padrão. Clique em “Executar Projeto Principal” para 

executar e o aplicativo será mostrado no emulador.  

 Uma desvantagem ao usar o Netbeans ao invés do Eclipse para desenvolver 

aplicativos Android, é quena criação de layouts XML, por exemplo, nãocontém opção de 

modo visual, ou WYSIWYG (What You See Is What You Get) . Para lidar melhor com essa 

situação, existe um aplicativo chamado DroidDraw, disponível em 

<http://www.droiddraw.org>, no qual pode-se criar layout arrastando os objetos e com 

apenas um clique gerar automaticamente o código XML correspondente. 
 

6 – As Activities de um aplicativo Android 

 
 Uma activity é uma classe gerenciadora de interface com usuário, embora não é usado 

apenas para construção de interfaces e janelas, podendo ser usadas também como caixas 

flutuantes, caixas de alerta, janelas incorporadas. As activities são estruturadas e gerenciadas 

como uma pilha de dados - ou FIFO : First in First out (primeiro que entra é o primeiro que 

sai). O mais importante conceito de activities é o funcionamento de seu ciclo de vida, com 

segue a figura: 
 

 
 

O ciclo de vida de uma activity android 

Fonte: Google Developers – Acessado: 19/08/12 
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o OnCreate: executada apenas uma vez no seu ciclo de vida, é chamando quando a 

activity e criada. Responsável pela inicialização. 
o OnStart: executado quando a activity se tornará visível para o usuário. 
o OnResume: executada após uma activity foi pausada, para interagir com o usuário, 

como em uma caixa de alerta criada em uma nova activity. 
o OnRestart: executada após uma activity foi interrompida. 

o OnPause: executada quando entrará uma nova activity para interação com usuário, 

sem perder totalmente o foco. 
o OnStop: executado quando a activity perde totalmente o foco e outra é focada como 

por exemplo numa troca de janela. 
o OnDestroy: executado quando a activity será destruída completamente. 

 

 . 

 

7 – Linguagem XML dos aplicativos Android 

 
 Extensible Markup Language (XML) é uma simples linguagem de marcação 

extremamente flexível derivado do SGML – Standard Generalized Markup Language (ISO 

8879) que provê um formato para descrever dados estruturados. Ele possui a importante 

característica de ser extensível, permitindo que novas tags de marcação sejam criadas.  

            Na programação para Android, são utilizados XML para criação dos seguintes tipos de 

recursos: Layouts, Valores, Drawables, Menus, Color Lists, Tween Animations, Preferences, 

Searchable, e AppWidget Providers. Todos os arquivos XML são colocados na pasta /res/*. 

Os arquivos de layout, assim como os arquivos de menu, podem ser criados utilizando apenas 

a linguagem de XML, porém seus eventos devem ser criados em linguagem Java. Para todos 

os novos layouts de activity e/ou de broadcasts é necessário adicionar sua declaração no 

arquivo “manifest.xml.” Este arquivo poderá ter também as declarações de permissões que 

pode ser utilizado no aplicativo como mostra na figura abaixo: 
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Adicionando permissões no manifesto em modo visual 

Fonte: Sambiglyon 
 

8 – Integração do XML com o Java dos aplicativos Android 

 
 Para referenciar um objeto que está em um layout XML, basicamente basta inserir o 

método findViewById(), passando como argumento o identificador do objeto declarado no 

campo android:id no XML. Na figura abaixo é mostrado como referenciar um botão. 

 
 

 
 
 

 

 

  
  

 

Referenciado um botão do arquivo XML no código Java 

Fonte: Reprodução 
 

 Além de objetos de layout (também chamados de View), pode ser referenciados 

objetos de preferências em uma PreferenceActivity. O conceito do ciclo de vida das Activities 

são iguais, com exceção que a interface será uma tela de preferências, utilizado em menu de 

configurações dos aplicativos. Para “puxar” um objeto de uma PreferenceActivity utiliza-se o 

método findPreference(), passando como argumento a key declarado no android:key 

no XML, que funciona do mesmo modo que o id de uma activity. Além dessas integrações 

mais comuns, também pode ocorrer quando se está atribuindo um menu (quando usuário 

aperta botão opções no dispositivo), uma caixa de alerta personalizada, entre outros. 
 Apesar de ser mais frequente a utilização do XML para criação dos elementos de 

layout, por exemplo, eles podem serem criados apenas com código Java. Para isso, basta 

substituir o comando de obtê-lo do XML pelo tradicional new e o nome do objeto, porém 

passando como argumento o objeto Context, ou contexto da aplicação, que é a referência da 

activity de origem. Além disso, para troca de telas de interface das activities, é necessário 

criação de objeto de intenções, passar como argumento o contexto da aplicação de origem e 

classe que contém a activity de interface de destino, e chamar o método startActivity(). 

A figura seguinte mostra troca de interfaces. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Troca de Interface para a Activity chamada “Tela2” 

Fonte: Reprodução 



95 

 

 

 

 A implementação do dos eventos em objetos são iguais aos do JavaDesktop. Grande 

parte dos objetos especiais do JavaAndroid, como por exemplo, Dialogs, OptionsMenu, 

BroadcastReceiver, etc, têm métodos próprios semelhantes aos do ciclo de vida de uma 

activity, comoOnCreate(), OnReceive(), OnOptionsMenuItemSelected(), etc. 

 

 

Metodologia 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário um estudo dos Sistemas 

Operacionais modernos para dispositivos móveis em geral, e um estudo mais específico do 

Android. Também foi analisado a segurança da informação no sistema Android. Toda pesquisa 

foi feita através de sites selecionados através da ferramenta de busca da Google, fóruns sobre 

desenvolvimento Android, como o “stackoverflow”, “guj”, a própria documentação do 

Android no site do Google Developers, e alguns TCC's sobre o assunto. Também foi de 

estrema importância estudo da linguagem XML, Banco de Dados SQLite, e linguagem Java. 

Foi utilizado o IDE Eclipse para desenvolvimento do aplicativo, e o IDE Netbeans 7.2 para 

criação do passo-a-passo de configuração do Ambiente ao Plugin Android, item 5.2 deste 

artigo. Além disso, também foi utilizado o SDK Open Source disponível para download no 

site da Google. 

 

 

Resultados e Discussão 

1 – O aplicativo DroidSms 

 Depois do passo a passo do item 5, e com o conhecimento dos três últimos tópicos do 

desenvolvimento deste artigo, as activities, a linguagem XML, a linguagem Java para o 

Android, e integração entre eles, pode-se conceber o aplicativo. Com ênfase a um aplicativo 

de envio e recebimento de mensagens SMS personalizáveis, conterá funcionalidades como 

mensagens coloridas, emoticons, tamanho da fonte, além de outras funções para maior 

comodidade ao usuário, como por exemplo, a consulta direta a agenda telefônica. Sua 

interface simples torna o aplicativo fácil de usar, como mostra na figura abaixo.  
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O DroidSms, à esquerda com o botão Opções ativado, e à direita recebendo um SMS 

Fonte: Reprodução 
 

 Atualmente ele contém três telas de interface: a parte principal, com com caixas de 

texto para entrada de dados, o botão “Enviar” para envio do SMS direto do aplicativo, o botão 

“Enviar...” para enviar os dados para o aplicativo de envio de SMS padrão do Android, e o 

botão “agenda” que leva o usuário a uma lista com leitura dos contatos de sua agenda 

telefônica, a  segunda interface do aplicativo. A terceira interface é uma tela de preferência ao 

usuário clicar no item “Configurações” do menu. Ao usuário clicar no item “Sobre” do menu, 

é mostrado uma caixa de alerta com informações da versão, desenvolvedor, etc. 

2 – A implementação básica do DroidSms 

 A estrutura básica do aplicativo começa no método que é executado quando a Activity 

principal é criada, ou seja, onCreate(): 

// Classe principal 

1|     aoCriarActivity(ESTADO) { 

2|       restaura(ESTADO); 

3|       aplicaIcone(ICONE_ESQUERDO,icone); 

4|       aplicaConteudo(tela.xml); 

5|         

6|       adaptador = novo 

Adaptador_de_String(Contexto,TELA_MODELO1,mensagens); 
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7|       lista.aplicaAdaptador(adaptador); 

8|     } 

 

 Esse é o pseudológico básico da chamada de criação do aplicativo. As variáveis em 

maiúscula representam variável reservada, própria do Java Android, e as em minúscula 

representam variáveis criadas pelo programador. Nas linhas um e dois recebe um estado da 

aplicação e é restaurado, padrão de todos os métodos de Ciclo de Vida da activity. Na linha 

seguinte aplica-se um ícone na barra de título da aplicação. A linhas quatro é responsável pela 

referenciação do layout XML da tela principal, e nas últimas duas linhas criação de um 

adaptador de uma ArrayList que é aplicado no objeto de lista, ListView, para o usuário  poder 

vê-las na interface. Assim, toda vez que for adicionar nova mensagem à lista, basta dar um 

.add() no ArrayList e atualizar a interface de lista, ListView chamando método 

.notifyDataSetChanged(). Ainda nessa chamada de criação foi obtidos todos objetos do 

XML, como mostra na primeira figura do item 8 deste artigo. Em cada botão foi aplicado um 

evento .onClickListener(), para que ao usuário clicar, faça sua função correspondente, 

como enviar o SMS para aplicativo padrão do Android, enviar SMS diretamente, ou iniciar 

nova interface, como na segunda figura do item 8 deste artigo,  que mostra lista de contatos da 

agenda telefônica. Além disso, nesta mesma classe, foi adicionado o método de criação e 

configuração do menu, quando usuário apertar botão físico de opções, como segue: 

// Classe principal 

1|     aoCriarMenu(MENU) { 

2|       aplicaMenu(menu.xml, MENU); 

3|    } 

4|     aoSelecionarUmItemDeMenu(ITEM){ 

4|       analisa(id_ITEM){ 

5|          caso id_item1: { } 

6|          caso id_item1: { } 

7|        } 

8|     } 

 Como pode-se ver a criação do menu utiliza-se um método semelhante ao de uma 

activity. Nele, basta chamar método que carrega o layout XML do menu. No método que 

verifica item clicado, basta realizar um switch() colocando o identificador de cada item 

declarado no XML.   

 Para o recebimento dos SMS's, foi necessário criação de um BroadcastReceiver. Com 

ela pode-se manipular recebimento de SMSs, emails, ligações telefônicas, entre outros (desde 

que seja declarado o BroadcastReceiver no arquivo de manifesto, juntamente com permissão 

de enviar e receber SMS). Neste aplicativo, foi obtidos as mensagens através da serialização 

dos pdus, objetos do provider de Broadcast. Após isso, pode-se criar variáveis do tipo 

SmsMessage, os SMS propriamente ditos. Nessa variável de SMS, á armazenado, além do 

texto da mensagem, o remetente, data entre outros. Através do método 

getOriginatingAddress() é possível obter numero do remente, e com 

getMessageBody() pode-se obter texto da mensagem, que é jogado na ListView. Nessa 

mesma classe é criado uma função que joga um alerta de notificação na barra de notificações 

do Android, como segue. 

 
// Classe receiver 

1|     aoReceber(CONTEXTO, INTENÇÃO) { 

2|       sms[] = obtemOsSMS(Intenção); 

3|       Notificar “Nova SMS recebida de xxxx-xxxx”; 

4|    } 

5|     Notificar(){ 
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6|       Notificação notificação = nova Notificação(); 

7|       notificação.notifica(nomeDoAplicativo, notificação); 

8|    } 
 

 Para criação de notificação é necessário variável do tipo Notification, como declarado 

na linha 7 do pseudocódigo acima. Após atribuído atributos para notificação, como texto do 

título, texto do subtitulo e texto da mensagem, e até mesmo ícone, além da Intenção que é 

redirecionado o usuário ao clicar na notificação, basta chamar método .notify(), que faz 

uma notificação na barra de notificações do Android, propriamente dito. 

 

Considerações Finais 

 Com base desses estudos pôde-se mostrar que o desenvolvimento de aplicações para o 

Sistema Operacional Android é bem diferente e de maior complexidade do que programação 

Java Desktop, pois contém funções e métodos próprios como passagem de contexto dos ciclo 

de vida de uma Activity. Contudo, um bom programador com conhecimentos mesmo que 

poucos, porém sólidos nessa linguagem pode manipular livremente permissões de aplicativos, 

acessando contatos da agenda telefônica, e-mails, dados da Conta Google, referências 

geográficas do uso do Google Maps, leitura e armazenagem dos dados no chip SIM, cartão 

SD, e até mesmo próprio banco de dados do Android, entreoutros, bastando apenas declaração 

da permissão no arquivo de manifesto do aplicativo. Além disso, a criação deste artigo teve 

um grande sucesso de construtividade experiencial e produtiva, possibilitando trabalhar com 

diversos módulos da programação Android. Para o final, a de ideia principal da criação do 

aplicativo SMS personalizáveis foi finalizada parcialmente por completo, visto o curto prazo 

para desenvolvimento e para o estudo mais afundo sobre próximos módulos ainda mais 

complexos. Entretanto, a aplicação já se pode fechar release inicial, com todas as essenciais 

funcionalidades disponíveis, como visto na figura anterior. Aos demais, será levantado 

especificações para estudos e implementaçõescomplementares futuros. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÕES DE 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

 

1 Tipos de Trabalhos 
 

Artigos de Pesquisa: apresentação de trabalhos científicos com até 15 páginas; 

 

2 Formatação 

 

Formato e Configurações 

Word 

Papel A4 

Margens: Superior 3 cm; Inferior 2 cm; Esquerda 3 cm; Direita 2 cm 

 

Tipo de fonte 

Times New Roman 

 

Título 

Título do artigo (em letras maiúsculas): Fonte 14; centralizado (negrito) 

 

Seção e Subseção 

Negrito, a primeira letra maiúscula sem recuo, alinhada à esquerda. Fonte 12. 

 

Autor 
Nome do(s) autor(es): Fonte 12; alinhado à direita 

 

Nota de rodapé  

Nomes(s) do(s) autores, breve currículo que o(s) qualifique na área de conhecimento do 

artigo, endereço eletrônico, identificado na primeira página. Fonte 10, alinhado à esquerda. 

 

Resumo, Abstract e palavras chaves 

Resumo: com, no máximo, 200 palavras, redigir em um único parágrafo, sem recuo, 

fonte 12. 

Abstract: resumo em inglês, fonte 12 e em itálico. 

Palavras chave; keywords: fonte 12; até seis palavras; 

 

 

Texto 

Corpo do texto: fonte 12 (justificado) 

 

Numeração de páginas  

Todas as folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, no canto superior direito da 

folha. 

 

Espaçamento 

Entrelinhas: simples 
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Recuo no começo do parágrafo: 1 cm (texto)  

 

Alinhamento 

Justificado 

 

Referências 

As referências devem seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– NBR 6023 – 2002) 

 

Figuras e Tabelas 

Figuras: legenda abaixo, centralizada, com fonte 10; 

Tabelas: título acima, centralizada, com fonte 10;  

 

3. Elementos de composição de trabalhos (Conforme NBR 6022/2003 e NBR 14724/2002)  

 

1 Introdução 
Parte inicial do artigo, onde em que devem constar a delimitação do assunto tratado, os 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. 

 

2 Referencial teórico (Revisão bibliográfica) 

Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto 

tratado. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do 

método. 

 

3 Metodologia 

A Metodologia que fará a descrição de todos os meios utilizados para elaboração e 

catalogação da pesquisa e resultados dela. 

 

4 Resultado e discussão 

Partição a qual deverá evidenciar e discutir efetivamente todos os resultados obtidos no 

estudo proposto. 

 

5 Considerações finais 

Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou 

hipóteses. 

 

Referências 

Elementos obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023. 
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