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Projeto Ensalamento
● Versão 1 disponível

○ http://ensalamento.c3sl.ufpr.br/ 

● Projeto de arquitetura
○ Back-end e front-end

■ Ruby On Rails: https://rubyonrails.org/ 
■ Rápida prototipagem

○ Armazenamento
■ Banco de Dados PostgreSQL: https://www.postgresql.org/

○ Cálculo
■ Implementação de algoritmo em C

http://ensalamento.c3sl.ufpr.br/
https://rubyonrails.org/
https://www.postgresql.org/


Exemplo da interface : baseada em CRUD 

http://ensalamento.c3sl.ufpr.br/public/klasses/37051 

http://ensalamento.c3sl.ufpr.br/public/klasses/37051


NOVO Projeto Ensalador
● Porque é necessário fazer um projeto novo ?

○ Usado por outros setores/departamentos
■ Novas demandas solicitadas (MUITAS!)

○ Versão inicial com muitas modificações
■ Difícil manutenção

● Mas… implementar tudo do zero?
○ Modelo de classes/banco de dados (sim)
○ Interface (sim)
○ Código servidor (sim)
○ Cálculo do ensalamento (não!)

○



Decisões de projeto
● Acesso aos dados

○ Banco de dados relacional PostgreSQL (mesma escolha da versão 1)
■ OLTP (OnLine Analytical Processing)
■ Controle de transações, concorrência, segurança, persistência, ACID, etc. (disciplina de 

BD)

● Código servidor
○ Framework Loopback 3.0: https://loopback.io/lb3 

■ Uma das funções: gerador de API com operações CRUD 
○ Implementação de API RESTful em Node.js

■ Node.js: runtime Javascript (assíncrono) para a execução de código servidor

● Código cliente (interface)
○ React (https://pt-br.reactjs.org/  ): biblioteca Javascript para criação de interfaces

https://loopback.io/lb3
https://pt-br.reactjs.org/


Gestão do desenvolvimento do projeto
● Ferramenta de gerenciamento de repositório GitLab 

https://gitlab.c3sl.ufpr.br/ensalamento/ensalamento/ 
○ Código armazenado em servidor, com backup
○ Gestão de commits

■ log de alterações
■ Fusão de conflitos (merge)

○ Gestão de tarefas : boards
○ Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD)

https://gitlab.c3sl.ufpr.br/ensalamento/ensalamento/


Exemplo de interface



Exemplo de tarefas



Framework de desenvolvimento
● Editor : escolha livre (Atom, vim, nano, gedit, etc.)
● Geração da API e acesso ao banco: Loopback 3.0

○ Criação do modelo de classes através de comandos específicos
■ Geração do código base

● Modelo de classes
● API

■ Geração do acesso ao banco
● Por herança ou novos métodos
● Problema de incompatibilidade objeto-relacional (object relational impedance 

mismatch)



Diagrama de classes (“UML-like”)



Criação do modelo através do framework



Exemplo de JSON gerado



Exemplo de código modificado



Vários tipos de modelos



Várias fontes de dados possíveis



API acessível
http://ensalamentodev.c3sl.ufpr.br:3000/explorer/#/Disciplina 

http://ensalamentodev.c3sl.ufpr.br:3000/explorer/#/Disciplina


E a implantação ? Isto é, será executado como?
● Criação de banco de produção

○ cópia inicial do banco de desenvolvimento

● Criação e instanciação do servidor da aplicação
○ Disponibilização da API
○ Disponibilização da interface gráfica

● Dois métodos comuns
○ “Na mão”: instanciar os diferentes servidores através de serviços ou scripts
○ Através de containers. Ex.: docker



Containers
● Criação, teste e implantação de aplicações em um ambiente separado. 

○ Instalação de bibliotecas/versões/servidores próprios, mas na mesma máquina
○ O ambiente é isolado, mas usa as bibliotecas do sistema operacional



No ensalamento: Docker
● Container do servidor
● Container do banco de dados

● Estes serão “compostos”


