
FACULDADE DE E

Evolução da 
revisão de arquitectura e aplicação à solução 

Pedro Miguel Alves Martins

Mestrado Integrado em Engenharia 

Orientador: Ademar Manuel Teixeira de Aguiar (Ph.D.)

ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO 

 

Evolução da framework web da ALERT: 
revisão de arquitectura e aplicação à solução 

de backoffice 

Pedro Miguel Alves Martins 

VERSÃO DEFINITIVA 

Relatório de Projecto 

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

Orientador: Ademar Manuel Teixeira de Aguiar (Ph.D.) 

28 de Julho de 2009 

NIVERSIDADE DO PORTO 

ALERT: 
revisão de arquitectura e aplicação à solução 

Informática e Computação 



i 

Evolução da framework web da ALERT: revisão de 
arquitectura e aplicação à solução de backoffice 

Pedro Miguel Alves Martins 

Relatório de Projecto 

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação 

Aprovado em provas públicas pelo Júri: 

Presidente: João S. Cardoso (PhD) 

____________________________________________________ 

Arguente: José Maria Fernandes (PhD) 

Vogal: Ademar Aguiar (PhD) 

15 de Julho de 2009 
  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos termos do protocolo de estágio e do acordo de confidencialidade celebrado com a ALERT Life 

Sciences Computing, S.A. (“ALERT”), o presente relatório é confidencial e poderá conter referências a 

invenções, know-how, desenhos, programas de computador, segredos comerciais, produtos, fórmulas, 

métodos, planos, especificações, projectos, dados ou obras abrangidos por direitos de propriedade 

industrial e/ou intelectual da ALERT. Este relatório só poderá ser utilizado para efeitos de investigação e 

de ensino. Qualquer outro tipo de utilização está sujeita a autorização prévia e por escrito da ALERT. 



iii 

Resumo 

O projecto retratado incide sobre a framework PORTAL, uma framework constituída por 

diversos componentes e módulos de funcionalidades invocáveis na construção de aplicações 

web. Uma das aplicações que faz uso da framework PORTAL, e que será abordada, diz respeito 

ao produto ALERT® HEALTH PORTAL, um portal de saúde de língua oficial portuguesa com 

uma forte componente noticiosa e cerca de três mil visitas por dia. 

O trabalho realizado foi no encontro de evoluir a framework PORTAL no campo 

arquitectural e tecnológico, sendo os seus principais objectivos: 

• Fazer um estudo claro e aprofundado da arquitectura da framework PORTAL; 

• Estudar alternativas ao motor Adobe ColdFusion e escolher a mais indicada para a 

migração da framework PORTAL; 

• Desenvolver uma solução de backoffice RAD (Rapid Application Development) para o 

módulo de notícias do ALERT® ONLINE. 

A arquitectura de rede do ALERT® HEALTH PORTAL é uma arquitectura em três camadas, 

com browser web, servidor web e aplicacional, e base de dados. A segunda e terceira camada 

residem num data center, onde um mecanismo de load balancing gere as interacções entre os 

dois servidores web Apache e os dois servidores aplicacionais Tomcat, criando uma infra-

estrutura de alta disponibilidade. 

A arquitectura aplicacional da framework PORTAL implementa o padrão de arquitectura 

Model-View-Controller (MVC), sendo a tecnologia central da implementação o Adobe 

ColdFusion, na forma da linguagem de programação CFML e do motor que a interpreta. 

As tecnologias mais relevantes são: Model-Glue, de modo a implementar o próprio MVC; 

Java e Hibernate, assegurando a lógica de negócio e o relacionamento com uma qualquer base 

de dados relacional; Spring e ColdSpring, conferindo ao Java e ColdFusion, respectivamente, 

mecanismos de inversão de controlo; Reactor (framework de ORM) e SQL, utilizados no 

backoffice; XHTML, CSS, JavaScript e Flash, dedicadas à interface web. 

Foi efectuado um estudo comparativo de motores de CFML a partir da recolha de 

informações acerca da solução actual usada na framework PORTAL – o Adobe ColdFusion – e 

das soluções alternativas BlueDragon, Smith, Coral Web Builder, Railo e Open BlueDragon. 

Foi concluído que o Railo é o motor de CFML que oferece melhores condições à 

migração, devendo requerer o menor esforço de reprogramação. Além disso, o seu 
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licenciamento é gratuito e, apesar de não existir uma análise fiável de benchmarking, deverá 

apresentar uma melhor performance que o Adobe ColdFusion. 

Após um estudo inicial das tecnologias associadas, o desenvolvimento do backoffice RAD 

do ALERT® ONLINE iniciou-se com a execução do processo de scaffolding e geração 

automática, para cada operação CRUD, das views dos formulários (pelo Model-Glue) e 

abstracção de acesso à base de dados (pelo Reactor). A partir desta base foram desenvolvidas 

diversas funcionalidades, nomeadamente a de criação e edição de notícias e traduções, listagem 

de traduções, um mecanismo de autenticação e a possibilidade de upload de imagens. 

 

Todos os objectivos do projecto definidos inicialmente foram cumpridos na íntegra. 

O estudo da arquitectura da framework PORTAL e do ALERT® HEALTH PORTAL 

representou a compilação de um corpo de conhecimento anteriormente disperso ou não 

documentado. 

Acredita-se que o estudo dos motores de CFML contribuirá para a evolução da framework 

PORTAL, tendo sido dado um passo no sentido de antecipar os obstáculos dessa mesma 

migração. Este estudo representa também a primeira análise comparativa desta realidade de que 

há referência. 

A solução de backoffice desenvolvida implementou na totalidade os requisitos da 

aplicação, tendo permitido também validar as tecnologias utilizadas e definir algumas best 

practices. Foi ainda apresentada uma forma de concretizar o potencial de reutilização da solução 

desenvolvida, o qual, a acontecer, possibilitaria o desenvolvimento mais rápido de uma solução 

de backoffice. 

São referidas várias hipóteses de trabalho futuro, sendo a mais óbvia a efectivação da 

migração da framework PORTAL, assim como das aplicações que a usam. Em relação ao 

backoffice, foram definidas um conjunto de evoluções funcionais passíveis de implementação 

futura, sendo a principal preocupação a melhoria da performance da aplicação. 
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Abstract 

This project focuses in the PORTAL framework, a framework consisting of components and 

modules of functionalities which can be invoked in the construction of web applications. One of 

the applications using the PORTAL framework is the ALERT® HEALTH PORTAL product, a 

Portuguese-written health portal based on news which gets an average three thousand hits per 

day.  

This work tried to evolve the PORTAL framework in the architectural and technological 

fields, being its main goals: 

• To make a clear, deeps survey on the PORTAL framework’s architecture; 

• To study the alternatives to Adobe ColdFusion’s engine and  choose the most indicated 

to migrate the PORTAL framework; 

• To develop a RAD (Rapid Application Development) backoffice solution for the news 

module of ALERT® ONLINE. 

The networking architecture of ALERT® HEALTH PORTAL is a three-layered one, with a 

web browser, a web and application server and database. The second and third layers are based 

on a data center, where a load balancer manages the interactions between the two Apache web 

servers and the two Tomcat application servers, creating a high availability infrastructure. 

PORTAL framework’s application architecture implements the Model-View-Controller 

(MVC) architectural pattern, being Adobe ColdFusion the implementation’s central technology, 

since its is the CFML programming language and the engine which interprets it. 

The most relevant technologies are: Model-Glue, so as to be able to implement MVC 

itself, Java and Hibernate, securing the business logic and the relation with any relational 

database; Spring and ColdSpring, giving Java and ColdFusion, respectively, inversion of control 

tools; Reactor (ORM framework) and SQL, used in the backoffice; XHTML, CSS, JavaScript 

and Flash, dedicated to web interface. 

A CFML engines comparative study was made after gathering information on the 

PORTAL framework’s current solution – Adobe ColdFusion – and other possible solutions: 

BlueDragon, Smith, Coral WebBuilder, Railo and Open BlueDragon. 

It was concluded that Railo is the CFML engine which offers the best conditions to the 

migration; other than that it requires less reprogramming effort. Besides, its licensing is free 

and, although there is not a reliable benchmarking analysis, it is believed that it will have a 

better performance than Adobe ColdFusion. 
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After the technologies’ initial study, the ALERT® ONLINE RAD backoffice’s 

developement began with the execution of scaffolding and automatic generation, for each 

CRUD operation, of the forms’ views (by Model-Glue) and database access abstraction (by 

Reactor). From this basis, the initially identified requisites were implemented, from creation and 

editing of news and translations to translations’ listing, an authentication engine and the 

possibility of uploading images.  

 

Every goal first established was completely fulfilled. 

The PORTAL framework and ALERT® HEALTH PORTAL’s architectural study 

represented the compilation of knowledge otherwise scattered or undocumented.  

It is believed that the CFML engines’ study will contribute to the evolution of the 

PORTAL framework, since a big step was given in order to anticipate the obstacles to the 

migration. This study also represents the first comparative analysis of this reality ever. 

The backoffice solution developed has completely implemented the application’s 

requisites, and it also allows to validate the used technologies and define some best practices. It 

has also been presented a way to materialize the developed solution’s reutilization potential, 

which, if ever happened, would enable the faster development of a backoffice solution. 

Many hypothesis of future work are presented, the most obvious being the effectuation of 

the PORTAL framework’s migration, as well as the applications which use them. On the 

backoffice, a set of functional evolutions likely to be implemented in the future were defined, 

the major concern being the improvement of the application’s performance. 
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Capítulo 1  

Introdução 

O primeiro capítulo do presente documento é destinado a apresentar de forma breve o projecto 

dedicado à evolução da framework web da empresa ALERT Life Sciences Computing, S.A.. 

Contextualizado o referido projecto, será apresentado em maior detalhe juntamente com os seus 

objectivos e motivações inerentes. Finalmente, será descrita a estrutura do presente relatório. 

1.1 Contexto 

O projecto retratado no presente relatório decorreu na área de produtos vocacionados para o 

cidadão (área Citizen) da empresa ALERT Life Sciences Computing, S.A. (doravante referida 

como “ALERT”). Esta empresa portuguesa foi fundada em 1999, no Porto, com a criação do 

website “Médicos na Internet”. 

Passados dez anos sobre essa data, a ALERT é agora um grupo de empresas com forte 

presença em vários mercados, dedicando-se ao desenvolvimento, distribuição e implementação 

do software de saúde ALERT®, concebido para criar ambientes clínicos sem papel [Ale09]. 

A equipa de desenvolvimento Citizen tem a seu cargo os produtos vocacionados para o 

cidadão, sendo composta por quinze elementos envolvidos no desenvolvimento de produtos 

como: 

• ALERT® ONLINE – site institucional da ALERT e ponto de acesso aos produtos 

ALERT® (p.ex: MyALERT®); 

• ALERT® HEALTH PORTAL – portal com conteúdos de saúde (notícias, guia 

médico, revista, etc.); 

• ALERT® STUDENT – plataforma de partilha de conhecimento na área da medicina, 

vocacionado para toda a comunidade médica, em especial para os estudantes; 

• MyALERT® - aplicação que permite ao utilizador manter e gerir o seu registo 

electrónico pessoal de saúde; 
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• Websites para sociedades médicas e outros clientes. 

Podem ser encontradas, na literatura técnica dedicada, inúmeras definições de framework que, 

apesar das diferentes perspectivas, podem ser sintetizadas segundo [Agu03] no conceito de 

framework como um artefacto de software: 

• Englobando um conjunto de classes cooperantes (quer abstractas, quer concretas); 

• Exprimindo-se numa linguagem de programação, possibilitando a reutilização de 

código e design; 

• Desenhado para ser personalizado na construção de soluções concretas (sistemas ou 

aplicações) para uma família de problemas relacionados com um domínio específico. 

Mais resumidamente, uma framework enfatiza as partes mais estáveis do domínio de uma 

aplicação, assim como as suas relações e interacções, facultando mecanismos de personalização 

que permitam aos programadores da aplicação resolver os seus problemas particulares nesse 

domínio [Agu03]. 

Ao caminhar para o campo das frameworks web constata-se que continuam a estar 

presentes as mesmas propriedades referidas, mudando, em relação às frameworks aplicacionais 

tradicionais, o contexto de utilização. Assim, a maior parte das frameworks web consiste 

geralmente numa framework dedicada ao suporte da construção de aplicações web, contendo um 

conjunto de módulos que implementam tarefas e funcionalidades comuns. Estes módulos 

apresentam pontos de extensão, a partir dos quais os programadores utilizam a framework para 

uma aplicação concreta, sempre numa perspectiva de maximizar a reutilização de código. 

A reutilização de código, estável e testado, relativo a tarefas e rotinas comuns fará com que 

o programador web apenas se tenha que preocupar com a parte da sua aplicação que não é 

implementada pela framework. Este poderá evitar um trabalho de raiz, aproveitando a existência 

da framework para construir a partir desta a sua aplicação. 

A consequente redução do tempo de desenvolvimento significará, na maioria dos casos, 

uma redução dos próprios custos do desenvolvimento, sendo vista com agrado pelas empresas. 

Além disso, apesar de alguma curva de aprendizagem inerente, a propensão a erros tende a 

diminuir. Todos estes factores adquirem especial relevância numa era de elevado dinamismo do 

mundo tecnológico e em que cada vez é mais importante o conceito de time-to-market. 

Subjacente a qualquer framework, estarão sempre presentes preocupações comuns ao 

mundo das aplicações. Independentemente de estas serem mais ou menos modulares e 

extensíveis, estarem na web ou no computador do utilizador, serem dinâmicas ou estáticas, a sua 

base será sempre da mesma ordem: arquitectural e tecnológica. 

A arquitectura de uma framework e, consequentemente, da aplicação que a partir dela é 

criada, reveste-se de uma inegável importância em toda a sua transversalidade. Sejam de ordem 

lógica, tecnológica ou física, as decisões arquitecturais influenciarão os mais diversos aspectos 

do funcionamento da aplicação desde as suas possibilidades de desenvolvimento à performance 

e utilização final. É por isso fundamental que qualquer decisão tecnológica ou estrutural seja 

validada quanto à sua real contribuição para o melhoramento da aplicação. 
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1.2 Projecto 

O projecto é centrado na framework PORTAL, uma framework constituída por diversos 

componentes e módulos de funcionalidades passíveis de serem invocados na construção de 

aplicações. Cada aplicação que faz uso da framework liga-se a esta através da invocação dos 

seus módulos, resultando numa realidade em que vários produtos incluem em si um corpo 

comum de funcionalidades. 

Como representado na Figura 1, uma das aplicações que faz uso da framework PORTAL, e 

que iremos abordar em vários pontos do presente relatório, diz respeito ao produto ALERT® 

HEALTH PORTAL. Este produto é um portal de saúde com uma forte componente noticiosa, 

de actualização diária e em português. 

 

Figura 1: Framework PORTAL e produtos que a utilizam 

O ALERT® HEALTH PORTAL divide-se entre o front-office – o site propriamente dito ou a 

parte visível pelo utilizador – e o backoffice – aplicação de gestão de conteúdos exibidos no 

front-office. O backoffice e o front-office são parte constituinte da aplicação, apresentando uma 

independência apenas relativa, já que partilham recursos centrais comuns. A diferença maior 

está no facto de o backoffice não interagir com a framework PORTAL, ao contrário do que 

acontece com o front-office. 

A primeira fase do projecto consistiu na familiarização com a framework PORTAL, e sua 

utilização no ALERT® HEALTH PORTAL, de modo a ser possível efectuar um levantamento 

da sua arquitectura. As componentes arquitecturais de ordem lógica, tecnológica e física 

deverão ser exploradas, desde a arquitectura de rede inerente à aplicação até à estrutura de 

pastas da framework, passando pelos mecanismos que ligam a aplicação à framework. 

Conhecidas as várias tecnologias envolvidas e o qual o seu papel, deverá ser dada especial 

atenção ao Adobe ColdFusion, o motor de interpretação da linguagem CFML usado na 

framework e, consequentemente, na aplicação. Será feito um estudo comparativo 

pormenorizado entre esta solução e outras soluções alternativas de motor de CFML. Este estudo 

procurará determinar qual a solução que oferece maiores garantias de uma migração bem 

sucedida e com reduzido esforço de reprogramação da framework PORTAL (para que esta seja 

compatível com o novo motor). 

A partir do estudo da solução de backoffice do ALERT® HEALTH PORTAL, deverá ser 

desenvolvida uma solução equivalente para o ALERT® ONLINE. Este novo backoffice a 
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desenvolver deverá possibilitar a gestão dos conteúdos noticiosos do site institucional da 

ALERT, numa perspectiva de aproveitamento máximo das potencialidades das tecnologias 

utilizadas. 

1.3 Motivação e objectivos 

Enunciado o conteúdo do projecto na secção anterior, tem-se que os principais objectivos do 

mesmo serão: 

• Fazer um estudo claro e aprofundado da arquitectura da framework PORTAL; 

• Estudar alternativas ao motor Adobe ColdFusion e escolher a mais indicada para a 

migração da framework PORTAL; 

• Desenvolver uma solução de backoffice RAD (Rapid Application Development) para o 

módulo de notícias do ALERT® ONLINE. 

O primeiro ponto deverá resultar na criação de documentação, com a recolha, análise e 

sistematização da arquitectura da framework PORTAL nas suas várias componentes: 

• Arquitectura de rede; 

• Tecnologias utilizadas e interacções entre elas; 

• Estrutura de pastas da framework PORTAL; 

• Uso, fluxo de invocações e relações entre o ALERT® HEALTH PORTAL e a 

framework PORTAL. 

A produção da respectiva documentação permitirá concentrar num único documento 

informações relativas a mais de uma dezena de tecnologias e a uma realidade com uma certa 

complexidade. O principal desafio será o de produzir um corpo de informação claro, conciso e 

coerente que possa ser partilhado com outras equipas da empresa, nomeadamente a responsável 

pelas questões arquitecturais. 

De referir que, além do pretendido levantamento da arquitectura da framework PORTAL, 

será também estendido esse mesmo trabalho ao produto ALERT® HEALTH PORTAL, com 

vista a obter uma perspectiva global de questões como a arquitectura de rede de uma aplicação 

que utilize a framework PORTAL. 

O segundo ponto, relativo à questão dos motores de CFML, apresenta-se imbuído de uma 

motivação especial dada a importância da questão e a inexistência de qualquer estudo 

comparativo desta realidade por qualquer empresa independente a nível internacional. A 

ColdFusion Markup Language (CFML) é a linguagem de programação em que foi desenvolvida 

a maior parte da framework PORTAL (e também do ALERT® HEALTH PORTAL), estando 

uma mudança de tecnologia fora de hipótese, devido à quantidade de código já efectuado nesta 

base. No entanto, esta linguagem é interpretada de diferentes formas por vários motores, 

incluindo o actualmente usado na framework PORTAL: o Adobe ColdFusion. 

O esforço financeiro associado ao licenciamento do referido motor em uso originou a 

vontade de perceber que alternativas existem actualmente e quais as suas valências numa 

eventual situação de migração de motor de CFML. O facto de cada motor de CFML ter a sua 
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própria implementação da linguagem levanta obstáculos a esta migração, sendo importante 

considerar outros factores na análise para além do custo de licenciamento, como por exemplo o 

suporte que é feito dos métodos implementados pela Adobe (e passíveis de estarem presentes na 

framework PORTAL). 

O principal obstáculo à prossecução dos objectivos reside na dispersão e escassez de 

informações acerca da implementação de cada motor. Por outro lado, a inexistência de 

referências a qualquer estudo comparativo dos referidos motores acrescenta relevância ao 

estudo do presente projecto, já que este, para além de ajudar a resolver um problema concreto da 

empresa, originará um avanço no conhecimento deste domínio específico. 

A metodologia seguida no desenvolvimento do estudo consistirá em três fases principais: 

• Recolha de informações acerca dos vários motores de CFML para os vários critérios de 

análise; 

• Análise comparativa dos dados recolhidos para cada critério; 

• Escolha da solução mais indicada para o problema apresentado. 

Inerente ao já referido, existe ainda a motivação do estudo a realizar poder levar à migração das 

várias aplicações que fazem uso da framework PORTAL, entre as quais um produto como o 

ALERT® HEALTH PORTAL, que recebe cerca de três mil visitas por mês. As conclusões do 

estudo e consequentes acções apresentam ainda um potencial de influência no futuro de todas as 

aplicações web ALERT. 

O terceiro ponto dos objectivos do projecto reveste-se de um carácter mais prático, vindo 

dar resposta a uma necessidade do produto ALERT® ONLINE: um backoffice para a gestão de 

conteúdos. No caso concreto, este backoffice será desenvolvido para abarcar o módulo de 

notícias. 

O principal desafio associado a este último ponto é o de produzir, num curto espaço de 

tempo, uma aplicação plenamente funcional que maximize (e valide) as potencialidades das 

tecnologias utilizadas. 

1.4 Estrutura do relatório 

Na sequência do presente capítulo introdutório, apresenta-se o levantamento da arquitectura da 

framework PORTAL e do ALERT® HEALTH PORTAL. Serão retratadas as várias 

componentes arquitecturais da solução, desde a arquitectura de rede à estrutura interna da 

aplicação e framework e tecnologias utilizadas. 

No terceiro capítulo, encontra-se o estudo comparativo dos motores de CFML. Num 

primeiro momento, serão apresentados os detalhes e informações mais relevantes de cada motor, 

seguindo-se uma análise comparativa segundo variados critérios. Finalmente, é apresentada a 

solução considerada como a melhor para a tarefa de migração da framework PORTAL, sendo 

explorados alguns detalhes dessa eventual migração. 

No capítulo quarto, descreve-se todo o processo de desenvolvimento da solução de 

backoffice do ALERT® ONLINE, desde a sua especificação e detalhes arquitecturais ao 

desenvolvimento propriamente dito e acontecimentos posteriores. São ainda apresentadas 
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algumas conclusões relativas às componentes tecnológica e de implementação da solução, assim 

como perspectivas futuras de melhoria e reutilização do trabalho efectuado. 

O quinto e último capítulo apresenta as principais conclusões resultantes do trabalho 

desenvolvido, assim como perspectivas de possíveis evoluções a esse mesmo trabalho. 
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Capítulo 2  

Arquitectura 

Antes de qualquer desenvolvimento ou exploração de questões específicas relacionadas com 

uma aplicação, é necessário conhecer a sua arquitectura. Esta apresenta diversas componentes – 

lógica, tecnológica e física – abrangendo desde a arquitectura de rede à estruturação de uma 

aplicação e suas tecnologias. O levantamento da arquitectura inerente a uma aplicação em toda a 

sua extensão oferecerá uma base de sustentação ao estudo e implementação das diversas 

evoluções que serão apresentadas. 

A framework PORTAL contém, entre outras coisas, diversos módulos de funcionalidades 

utilizados por aplicações como o ALERT® HEALTH PORTAL, ou seja, é utilizada por 

aplicações web. Deste modo, a framework herdará requisitos técnico-arquitecturais comuns a 

este tipo de aplicações. Devido a esta partilha de requisitos e tecnologias, podemos dizer que, 

aos olhos da arquitectura de rede, a framework forma com a aplicação um todo indissociável. 

Ao longo do presente capítulo, é importante que fique notória a distinção entre o que é 

arquitectura do ALERT® HEALTH PORTAL e o que é arquitectura da framework PORTAL. 

No entanto, em alguns casos, esta distinção será ténue, já que podemos considerar que o 

ALERT® HEALTH PORTAL não é mais que uma concretização da framework PORTAL, com 

as necessárias extensões arquitecturais. Nomeadamente, a arquitectura de rede dirá respeito à 

realidade do ALERT® HEALTH PORTAL, podendo ser extraídas as devidas ilações para o 

caso genérico de uma aplicação implementadora da framework PORTAL. 

Do mesmo modo, na secção dedicada à arquitectura aplicacional, encontraremos sobretudo 

a descrição da organização do front-office e backoffice do ALERT® HEALTH PORTAL. Já na 

subsecção dedicada à estrutura de pastas, encontraremos referências mais explícitas quer ao 

ALERT® HEALTH PORTAL, quer à framework PORTAL, e à relação estabelecida entre 

estes. 



 

2.1 Arquitectura 

Quando um utilizador insere o URL

accionado um conjunto de mecanismos de comunicação entre as várias instâncias envolvida

processo de obtenção e exibição de um ficheiro específico da aplicação. A aplicação, assente em 

tecnologias Java EE e Adobe ColdFusion, está 

papel de servidor aplicacional

bases de dados estão alojad

center de Atlanta (nos Estados Unidos da América).

Como na maior parte das aplicações 

ocorre num modelo de arquitectura cliente

componentes de apresentação, lógica de negócio e dados. Este tipo de arquitectura é 

frequentemente designado por 

O data center referido contém

aplicacionais – estes últimos 

a necessária base de dados. 

tratar o pedido do utilizador 

load balancing3 que optimiza

                                        
1 http://portal.alert-online.com 
2 Os conceitos de layer e tier 

diferentes. Enquanto uma layer

software, uma tier é um mecanismo de estruturação física para a infra

será usado indiscriminadamente o termo “camada”, já que a sua tradução para Português não difere.
3 Load-balancing é uma técnica aplicada à divisão de trabalho entre dois ou mais computadores, discos duros ou 

outros recursos, com vista a obter uma utilização dos recursos óptima, maximizar 

transferência) e minimizar tempos de resposta. Deste modo, intenta

redundância. [WHB08] 
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Arquitectura de rede 

Quando um utilizador insere o URL1 do ALERT® HEALTH PORTAL no seu 

um conjunto de mecanismos de comunicação entre as várias instâncias envolvida

processo de obtenção e exibição de um ficheiro específico da aplicação. A aplicação, assente em 

EE e Adobe ColdFusion, está deployed no Apache Tomcat

papel de servidor aplicacional. Tanto os servidores aplicacionais como os servidores 

alojados em dois dos vários servidores que a ALERT possui no seu 

de Atlanta (nos Estados Unidos da América). 

Como na maior parte das aplicações web, a utilização do ALERT® HEALTH PORTAL

num modelo de arquitectura cliente-servidor com uma clara separação entre as 

componentes de apresentação, lógica de negócio e dados. Este tipo de arquitectura é 

frequentemente designado por multi-tier ou n-tier2. 

 

Figura 2: Mecanismo de load balancing 

referido contém, de forma redundante, dois servidores web

estes últimos com as respectivas instâncias do ALERT® HEALTH PORTAL

a necessária base de dados. A decisão de que servidor web e servidor aplicacional utilizar 

tratar o pedido do utilizador é tomada do lado do data center, recorrendo a um mecanismo de 

optimiza a utilização dos recursos. Este mecanismo encontra

                                                 

 são muitas vezes confundidos como sendo um só, apesar de terem significados 

layer é um mecanismo de estruturação lógica para os elementos que compõem um 

é um mecanismo de estruturação física para a infra-estrutura do sistema [Mic09]. No entanto, 

será usado indiscriminadamente o termo “camada”, já que a sua tradução para Português não difere.

é uma técnica aplicada à divisão de trabalho entre dois ou mais computadores, discos duros ou 

sos, com vista a obter uma utilização dos recursos óptima, maximizar 

transferência) e minimizar tempos de resposta. Deste modo, intenta-se aumentar a fiabilidade através da 

do ALERT® HEALTH PORTAL no seu browser é 

um conjunto de mecanismos de comunicação entre as várias instâncias envolvidas no 

processo de obtenção e exibição de um ficheiro específico da aplicação. A aplicação, assente em 

no Apache Tomcat, que desempenha o 

is como os servidores web e as 

em dois dos vários servidores que a ALERT possui no seu data 

ALERT® HEALTH PORTAL 

servidor com uma clara separação entre as 

componentes de apresentação, lógica de negócio e dados. Este tipo de arquitectura é 

web e dois servidores 

ALERT® HEALTH PORTAL - e 

aplicacional utilizar para 

recorrendo a um mecanismo de 

Este mecanismo encontra-se 

são muitas vezes confundidos como sendo um só, apesar de terem significados 

é um mecanismo de estruturação lógica para os elementos que compõem um 

ra do sistema [Mic09]. No entanto, 

será usado indiscriminadamente o termo “camada”, já que a sua tradução para Português não difere. 

é uma técnica aplicada à divisão de trabalho entre dois ou mais computadores, discos duros ou 

sos, com vista a obter uma utilização dos recursos óptima, maximizar throughput (taxa de 

se aumentar a fiabilidade através da 



 

esquematizado na Figura 

utilizador através da internet

e devolvido ao utilizador

destacar os referentes ao acesso à base de dados e servidor aplicacional.

Alguns dos pedidos não são feitos directamente pelos 

center, passando antes pelos 

evita pedidos desnecessários ao 

ficheiros que poderão estar presentes na 

utilizador). No caso do ficheiro ainda não existir no servidor da Akamai, é enviado um pedido 

ao data center, ficando o ficheiro, a partir do momento da obtenção, na 

serviço permite diminuir o número de acessos ao 

pelo carregamento da página.

Um diagrama ilustrativo do acima referido pode ser visto, com as devidas adaptações ao 

caso concreto, na Figura 3

Figura 3: Arquitectura de rede do 

As três camadas da arquitectura de rede apresentadas na 

• A primeira camada é responsável pela apresentação, consistindo na 

permite ao utilizador visualizar o conteúdo da aplicação e interagir com a segunda 

camada, a partir do seu 

• A segunda camada é dedicada à lógica de negócio, 

utilizador e os dados a consultar/manipular, já que este não possui modo de o fazer 

directamente. No presente caso, esta camada de processos de negócio é sustenta

um servidor aplicacional;

• A terceira camada diz respe

de dados, acedida apenas pela segunda camada.

Browser 
A primeira camada da arquitectura habitual de uma aplicação 

clientes, na forma de browsers

                                        
4 A Akamai possui 48 mil servidores em 70 países com perto de mil redes e intervém em 15

mundial. [Aka09] 
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Figura 2. Assim sendo, o pedido de uma página segue do terminal do 

internet, sendo recebido e processado nas máquinas que alojam a aplicação

e devolvido ao utilizador. O processamento de um pedido envolve vários passos, sendo de 

destacar os referentes ao acesso à base de dados e servidor aplicacional. 

pedidos não são feitos directamente pelos browsers dos utilizadores ao 

, passando antes pelos servidores da Akamai4. Estes fornecem um serviço de 

evita pedidos desnecessários ao data center (localizado nos Estados Unidos da América) de 

ficheiros que poderão estar presentes na cache do servidor da Akamai (mais próximo do 

caso do ficheiro ainda não existir no servidor da Akamai, é enviado um pedido 

, ficando o ficheiro, a partir do momento da obtenção, na 

serviço permite diminuir o número de acessos ao data center e o tempo que um utilizador

pelo carregamento da página. 

Um diagrama ilustrativo do acima referido pode ser visto, com as devidas adaptações ao 

. 

: Arquitectura de rede do ALERT® HEALTH PORTAL

As três camadas da arquitectura de rede apresentadas na Figura 3 têm funções bem delineadas:

A primeira camada é responsável pela apresentação, consistindo na 

permite ao utilizador visualizar o conteúdo da aplicação e interagir com a segunda 

camada, a partir do seu browser web; 

A segunda camada é dedicada à lógica de negócio, servindo de intermediária entre o 

utilizador e os dados a consultar/manipular, já que este não possui modo de o fazer 

directamente. No presente caso, esta camada de processos de negócio é sustenta

um servidor aplicacional; 

A terceira camada diz respeito ao conjunto de dados da aplicação, reunidos numa base 

de dados, acedida apenas pela segunda camada. 

A primeira camada da arquitectura habitual de uma aplicação web é composta pelos vários 

browsers web. Estes dependem dos servidores localizado

                                                 
possui 48 mil servidores em 70 países com perto de mil redes e intervém em 15

Assim sendo, o pedido de uma página segue do terminal do 

máquinas que alojam a aplicação 

. O processamento de um pedido envolve vários passos, sendo de 

dos utilizadores ao data 

. Estes fornecem um serviço de caching que 

(localizado nos Estados Unidos da América) de 

do servidor da Akamai (mais próximo do 

caso do ficheiro ainda não existir no servidor da Akamai, é enviado um pedido 

, ficando o ficheiro, a partir do momento da obtenção, na cache Akamai. Este 

e o tempo que um utilizador espera 

Um diagrama ilustrativo do acima referido pode ser visto, com as devidas adaptações ao 

 

ALERT® HEALTH PORTAL 

têm funções bem delineadas: 

A primeira camada é responsável pela apresentação, consistindo na interface que 

permite ao utilizador visualizar o conteúdo da aplicação e interagir com a segunda 

servindo de intermediária entre o 

utilizador e os dados a consultar/manipular, já que este não possui modo de o fazer 

directamente. No presente caso, esta camada de processos de negócio é sustentada por 

ito ao conjunto de dados da aplicação, reunidos numa base 

é composta pelos vários 

ervidores localizados no data center 

possui 48 mil servidores em 70 países com perto de mil redes e intervém em 15-20% do tráfego web 
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para a maioria do processamento, sendo a sua principal função a de permitir a comunicação 

entre o servidor e o utilizador, sob a forma de visualização e submissão de dados. Ao mesmo 

tempo, existe independência do sistema operativo utilizado pela máquina cliente. 

O browser que acede à aplicação não está relacionado com a arquitectura da mesma, dado 

que varia consoante a escolha do utilizador. A única influência no desenvolvimento da aplicação 

está relacionada com a diferente interpretação que cada browser faz do código ligado à 

componente gráfica e de visualização da aplicação, originando um esforço extra da parte dos 

programadores para garantir a coerência visual entre os diferentes programas.  

Esta camada poderá também conter outros pontos de acesso à internet, como é o caso de 

dispositivos móveis como telemóveis e PDA. 

 
Servidor aplicacional 
O servidor aplicacional5, presente na camada intermédia da arquitectura, pode ser descrito como 

um software que serve de interface entre uma ou mais bases de dados de modo a transferir 

informação processada de e para a interface com o utilizador [Bes09]. Comunicando a montante 

com o utilizador e a jusante com as bases de dados, o servidor aplicacional é responsável pela 

lógica de negócio, desempenhando o papel de obtenção, processamento e apresentação de dados 

à interface do utilizador, e processando os dados submetidos. 

O termo “servidor aplicacional” não tem que ser necessariamente aplicado a uma máquina 

física, já que pode ser apenas software. De um modo genérico, qualquer software que, de uma 

forma centralizada, processe dados para máquinas-cliente distribuídas pode ser visto como um 

servidor aplicacional. Apesar de esta ser uma secção dedicada ao hardware, importa aqui referir 

o papel do servidor aplicacional, dado o seu papel infra-estrutural na aplicação. 

A centralização da aplicação traz claras vantagens à manutenção e gestão da mesma, com a 

possibilidade de proceder a modificações de índole diversa (configurações, actualizações, etc.) 

sem ter a necessidade de reinstalações em máquinas-cliente, garantindo que todas as instâncias 

de execução estão na forma mais actual.  

No entanto, esta mesma centralidade também acarreta desvantagens, já que o acesso dos 

clientes à aplicação está sujeito a ocorrências e entidades externas, como a sua ligação à internet 

ou o funcionamento dos servidores. 

2.2 Deployment 

O ALERT® HEALTH PORTAL usa como servidor aplicacional o Apache Tomcat, 

desenvolvido pela Apache Software Foundation. A natureza do Tomcat é razão de discussão na 

comunidade, dado que este não é um servidor aplicacional na verdadeira acepção do termo, mas 

antes um contentor de servlets. No entanto, é usado frequentemente como servidor aplicacional, 

principalmente no caso das aplicações web, quando estas possuem requisitos mais simples do 

que as aplicações empresariais Java ao nível das características necessárias do servidor 

aplicacional. A enunciação dos três principais componentes do Tomcat permite-nos concluir que 

                                                 
5 Em Inglês: application server. 
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este cumpre os requisitos para poder ser servidor aplicacional de uma aplicação web como o 

PORTAL. Os componentes são, então, os seguintes:  

• Catalina, um contentor de servlets, que implementa as especificações da Sun 

Microsystems para servlets e JavaServer Pages (JSP);  

• Coyote, um conector HTTP que cumpre as funções de recepção e reencaminhamento 

de pedidos para o motor do Tomcat, enviando posteriormente a resposta ao cliente que 

a solicitou;  

• Jasper, o motor de JSP que analisa os ficheiros JSP e os compila sob a forma de 

servlets (suportados pelo Catalina). [Apa09] 

Além destes, são ainda de referir o suporte ao deployment de ficheiros WAR6 (Web Application 

Archive) e JDBC e a opinião geral da comunidade quanto à facilidade da sua utilização face aos 

verdadeiros servidores aplicacionais [Han08]. Em relação a estes últimos, é de salientar a 

ausência de suporte a Enterprise Java Beans (EJB) por parte do Tomcat para aplicações mais 

complexas. 

Além da presença de um servidor aplicacional (o Apache Tomcat), encontramos também 

na arquitectura do ALERT® HEALTH PORTAL um servidor web (o Apache HTTP Server). 

Quando um pedido por uma página chega ao data center, este é encaminhado pelo mecanismo 

de load balancing para um dos servidores web Apache existentes. Este é responsável por aceitar 

os pedidos HTTP do utilizador e por lhes dar resposta com a devolução da página ou ficheiro 

solicitado. 

Como no caso do ALERT® HEALTH PORTAL todos os ficheiros da aplicação estão 

localizados do lado do servidor aplicacional, o processo de resposta ao pedido HTTP envolve a 

comunicação entre o Apache e o Tomcat. Assim, o papel do servidor web Apache é, sobretudo, 

o de redireccionar os pedidos para o Tomcat e receber a resposta deste, devolvendo-a em 

seguida ao utilizador. 

 

Java EE 
Java Platform, Enterprise Edition (ou Java EE) é uma das plataformas de programação de 

aplicações web dinâmicas mais usada na actualidade. Esta usa a linguagem de programação Java 

e difere da sua congénere Java Standard Edition Platform (Java SE) ao acrescentar libraries que 

conferem funcionalidades para a instalação de software multi-tier e distribuído - baseado em 

componentes modulares - para correr em servidores aplicacionais [Jav09a]. As suas principais 

características são: 

• A possibilidade de ser instalada em vários sistemas operativos, como Windows e 

Linux; 

• O ser baseada no modelo de máquina virtual, que oculta os detalhes do hardware em 

que o programa corre; 

• O uso de bytecode intermédio próprio. 

                                                 
6 Os ficheiros WAR são ficheiros JAR (Java Archive) que contêm os componentes relativos à aplicação web 

propriamente dita, como servlets, ficheiros JSP, ficheiros HTML, entre outros. 
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A referida extensão da Java SE veio trazer ao mundo do desenvolvimento Java algumas 

inovações como: 

• Um modelo de componentes empresariais; 

• APIs de gestão e protocolos de comunicação para o desenho e implementação de 

arquitecturas service-oriented, aplicações distribuídas e aplicações web. 

Este suporte de aplicações web por parte da Java EE assume especial importância no presente 

caso, já que toda a lógica de negócio do PORTAL foi desenvolvida em Java.  

Num ambiente Java EE, o servidor aplicacional gere contentores dedicados a garantir o 

isolamento dos componentes e a partilha de recursos, possibilitando a existência dum contexto 

isolado onde esses mesmos componentes são deployed e executados. Os contentores 

implementam ainda uma camada de abstracção que faz com que os componentes raramente 

interajam directamente, usando para esse efeito protocolos e APIs do próprio contentor. Esta 

camada de abstracção permite que os contentores forneçam aos componentes serviços auxiliares 

como mecanismos de pooling, gestão de transacções e de estado. [Han08] 

Uma aplicação web Java combina habitualmente um subconjunto dos vários componentes 

e tecnologias presentes numa aplicação empresarial Java, nomeadamente: 

• JavaServer Faces ou JavaServer Pages – uma tecnologia Java que permite a criação de 

aplicações web de conteúdo dinâmico, em resposta a um pedido de um cliente web; 

• Java Servlets – resultado da compilação das JavaServer Pages, constituem os módulos 

web do servidor aplicacional; 

• Enterprise Java Beans (EJB) – responsáveis pela especificação de diversos aspectos do 

funcionamento do servidor aplicacional, como persistência, transacções, concorrência 

ou segurança, entre outros; 

• Java Database Connectivity (JDBC) – API orientada às bases de dados relacionais, 

indispensável à comunicação entre o servidor aplicacional e a base de dados, e que 

fornece métodos para a obtenção e actualização dos dados. 

A Figura 4 apresenta o modelo de funcionamento de uma aplicação web Java EE. Todo o 

processo se inicia com um pedido do cliente HTML ao servidor aplicacional. O contentor web 

do servidor, responsável pelo processamento dos pedidos, invoca o servlet correspondente 

(dependente do contexto do pedido). Uma vez recebido o pedido pelo servlet, entra em acção 

um mecanismo de envio para a camada de lógica de negócio e solicitação dos serviços e 

componentes necessários ao processamento adicional com vista à conclusão do pedido. Caso os 

serviços ou componentes necessitem de aceder à base de dados, terão que passar por uma 

camada de abstracção dedicada a esse efeito. Esta camada é composta por ficheiros 

implementadores do padrão data access object (DAO), sobre os quais nos debruçaremos mais à 

frente.  

Quando o passo de invocação dos DAO estiver terminado, os dados são transmitidos de 

volta à cadeia de comando, geralmente como um ou mais Java beans. Os Java beans são então 

passados para algum tipo de máquina de estados ou gestor de vistas, para que seja organizada e 

formatada a resposta final. [Han08] 
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Figura 4: Arquitectura de uma aplicação web Java EE7 

O cenário representado na Figura 4 pode ser implementado, usando as tecnologias acima 

mencionadas - servlets, JDBC, JSP -, por qualquer servidor web que possua um motor de 

consumo de servlets e JSP, desempenhando desse modo o papel de servidor aplicacional. 

 

Adobe ColdFusion 
A origem do ColdFusion remonta a 1995, tendo sido criado como um produto da Allaire, mais 

tarde comprada pela Macromedia, que por sua vez passou a fazer parte do universo Adobe em 

2005.  

O termo ColdFusion é habitualmente usado para descrever quer a linguagem de 

programação CFML (ColdFusion Markup Language), dedicada ao desenvolvimento de 

aplicações web dinâmicas, quer o servidor aplicacional que a compila e executa. No entanto, 

existem outros servidores aplicacionais de CFML que não o Adobe ColdFusion (como, por 

exemplo, o Railo e o Open BlueDragon), assim como esses mesmos servidores aplicacionais 

suportam outras linguagens (como CFScript, uma linguagem semelhante a JavaScript e com os 

mesmos propósitos que esta). 

O Adobe ColdFusion, na sua vertente de servidor aplicacional, está disponível em duas 

edições – Standard e Enterprise – sendo que a segunda supera algumas limitações da primeira, 

ao permitir, por exemplo, o deploy da aplicação num servidor aplicacional Java EE. 

O ColdFusion é, na prática, uma aplicação Java EE, pois está assente nessa plataforma, 

facto que traz à sua utilização dois pontos muito importantes:  

• O código é capaz de dialogar com classes Java, possibilitando o desenvolvimento de 

aplicações usando libraries Java existentes; 

• A sua instalação permite o deployment do ColdFusion como um ficheiro WAR (ou 

EAR) em servidores aplicacionais Java EE.  

                                                 
7 Baseada em diagrama presente em [Han08]. 
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Apesar da Adobe apenas garantir a compatibilidade com os servidores aplicacionais WebLogic, 

WebSphere, Oracle, JRun e JBoss, a arquitectura actual do ALERT® HEALTH PORTAL está 

deployed no Apache Tomcat. 

A linguagem de programação CFML é uma linguagem de scripting com sintaxe 

semelhante ao HTML, argumento usado pelos defensores desta tecnologia quando invocam a 

reduzida curva de aprendizagem da mesma. As suas tags pretendem estender o HTML cobrindo 

aspectos inerentes ao carácter dinâmico de uma página web.  

Existem dois tipos de ficheiros ColdFusion: 

• Templates - ficheiros com extensão .cfm, sem formato fixo e que podem conter vários 

tipos de tags em qualquer ordem; estes são os ficheiros invocados pelo utilizador 

quando navega no seu browser e são processados de forma contínua, do início para o 

fim; 

• Componentes - têm extensão .cfc e congregam uma ou mais funções, tendo por isso 

um formato fixo e vários pontos de execução (dependendo da função invocada); 

podem ser invocados pelos templates. [FCA08]8  

O funcionamento do servidor aplicacional ColdFusion é semelhante, na sua lógica, ao já 

descrito para o Java EE. As instruções são passadas ao ColdFusion dentro de ficheiros em tudo 

semelhantes a ficheiros HTML mas com uma diferença fundamental: contêm tags que fornecem 

as instruções específicas que o servidor aplicacional interpretará. De uma forma sucinta, quando 

o Tomcat receber um pedido de um cliente web, reencaminhará os pedidos a ficheiros 

ColdFusion para o correspondente servidor aplicacional, de modo a que seja este a dar resposta 

aos pedidos. A acção do servidor aplicacional será a de percorrer o código em busca do código 

específico ColdFusion, deixando o HTML intacto. O que o ColdFusion faz ao processar os 

ficheiros .cfm é criar código-fonte Java, compilando-o para Java bytecode. Findo o 

processamento, os resultados são enviados de volta para o Tomcat, que por sua vez os 

disponibilizará ao cliente. [FAC08, Wik09]  

 
Base de dados 
A base de dados da aplicação está alojada no mesmo data center que o servidor aplicacional e 

consiste no RDBMS (relational database management system9) da Oracle. O acesso da 

aplicação aos dados nela presentes é feito a partir dos serviços Java e através dos respectivos 

data access objects (DAO), os quais serão falados mais à frente.  

Existem, no deployment do sistema, dois servidores de base de dados. No entanto, essa 

existência é transparente para o servidor aplicacional já que é implementada com recurso à 

opção Oracle Real Application Clusters (RAC), cuja principal característica é a de permitir que 

múltiplos computadores corram simultaneamente um RDBMS Oracle, acedendo apenas a uma 

base de dados. Este mecanismo torna assim possível a existência de uma base de dados 

clustered10. Num ambiente de Oracle RAC, é possível que dois computadores acedam 

                                                 
8 p. 212. 
9 Em Português: sistema de gestão de bases de dados relacionais. 
10 Um cluster de computadores é um grupo de computadores interligados, trabalhando conjuntamente e de forma tão 
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concorrentemente - cada um com uma instância própria - a uma única base de dados, permitindo 

que um dos servidores aplicacionais se ligue a qualquer um dos servidores de base de dados e 

tenha acesso a um conjunto único de dados. [Ora09] 

2.3 Arquitectura aplicacional 

Uma aplicação ColdFusion isolada, sem outras tecnologias envolvidas, apresenta uma estrutura 

monolítica, com concentração de dados, processamento e interface. No entanto, a divisão de um 

sistema em componentes inter-relacionados mas separados, ao contrário da estrutura monolítica, 

permite uma maior flexibilidade e facilidade de manutenção e alteração. A divisão de 

funcionalidades por componentes independentes confere ao sistema potencialidades de 

distribuição e escalabilidade. [BMRSM96]11  

De forma a suprir o facto de o ColdFusion não fornecer de forma imediata o carácter 

modular a uma aplicação, foi implementado o padrão arquitectural Model-View-Controller 

(MVC)12, que divide uma aplicação em três componentes: 

• Model – encapsula os dados e funcionalidades core, sendo independente de inputs e 

outputs específicos; 

• View – expõe a informação ao utilizador a partir dos dados obtidos do model e tem a si 

associado um controller; 

• Controller – tem como função a recepção e tradução dos eventos de input para pedidos 

ao model ou view. 

Os controllers e as views formam o conjunto da interface do utilizador. A consistência desta 

com o model é garantida quer pela separação existente entre os componentes, quer por um 

mecanismo de propagação de alterações. [BMRSM96]13  

Uma extensa lista de tecnologias entra em campo para a implementação das três camadas 

do padrão arquitectural MVC que sustenta a aplicação, nomeadamente: 

• Adobe ColdFusion – a sua implementação da linguagem CFML é utilizada como a 

principal tecnologia do PORTAL; 

• Java – responsável por grande parte da lógica de negócio da aplicação; 

• Hibernate – confere ao Java uma abstracção de acesso à base de dados; 

• Spring – confere ao Java mecanismos de inversão de controlo; 

• Model-Glue – framework CFML que confere o carácter MVC à aplicação; 

• ColdSpring – está para o ColdFusion como o Spring está para o Java; 

• XML – usada em ficheiros de configuração; 

                                                                                                                                               
próxima que chegam a formar, em vários aspectos, um único computador. [BP01] 

11 p. 100. 
12 Um dos benefícios associados ao MVC em [BMRSM96] é exactamente o “potencial de framework” que o mesmo 

confere aos sistemas. 
13 pp. 125-127. 



 

• XHTML – para estruturação da interface 

• JavaScript – para extensão das potencialidades do XHTML;

• CSS – folhas de estilo da interface 

• Flash – presente sob a forma de componentes da 

• SQL – para interrogações à base de dados;

• Reactor – framework

• XSL – usada em templates de geração automática de 

Figura 5: Decomposição MVC 

A Figura 5 apresenta-nos a decomposição da 

representando os diversos componentes, suas 

simplificada. Todas estas relações s

um dos componentes, assim como o papel das várias 

têm uma tonalidade mais clara (SQL, Reactor, XSL) 

backoffice. 
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para estruturação da interface web; 

para extensão das potencialidades do XHTML; 

folhas de estilo da interface web; 

presente sob a forma de componentes da interface; 

para interrogações à base de dados; 

framework de Object-Relational Modelling para ColdFusion;

em templates de geração automática de views do backoffice

: Decomposição MVC e tecnologias da framework PORTAL

nos a decomposição da framework PORTAL de acordo com o MVC, 

entando os diversos componentes, suas tecnologias (a itálico) e interacções

relações serão explicadas em pormenor nas secções dedicadas a cada 

, assim como o papel das várias tecnologias. As tecnologias que na figura 

uma tonalidade mais clara (SQL, Reactor, XSL) são necessárias apenas à

para ColdFusion; 

backoffice.  

 

PORTAL 

de acordo com o MVC, 

e interacções, de uma forma 

ão explicadas em pormenor nas secções dedicadas a cada 

As tecnologias que na figura 

são necessárias apenas à implementação do 
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2.3.1 Front-office 

Controller 
Quando o controller recebe um input de um utilizador e o converte em evento, é invocado um 

procedimento específico correspondente ao tipo de evento em causa. Os eventos são depois 

transformados em pedidos ao model ou a uma view. [BMRSM96] 

A tecnologia ColdFusion não implementa, por si só, o padrão MVC. Para esse efeito, foi 

usada a framework Model-Glue, que surge com o objectivo de facilitar o desenvolvimento de 

aplicações web ColdFusion ao encorajar uma clara separação entre model, view e controller. A 

Model-Glue foi lançada sob a licença LGPL - que autoriza o livre download, uso e alteração - e 

apresenta um core object-oriented com base em componentes ColdFusion (.cfc).  

A sua arquitectura de invocação implícita e baseada em eventos é a base do seu 

funcionamento. Um pedido como “index.cfm?event=myevent” espoletará o event handler 

“myevent”, que poderá ter um de três papéis:  

• Broadcast de mensagens – invoca uma função definida no controller; 

• Render de vistas – carrega uma determinada página para visualização pelo utilizador; 

• Mapeamento de resultados para novos eventos – redirecciona o pedido para um event 

handler diferente. 

A grande vantagem desta framework é, de facto, a implementação do MVC, com a separação da 

lógica e da apresentação. No entanto, a sua configuração baseada num único ficheiro XML 

monolítico pode dificultar a sua gestão.14 [Cor09a, Mod09] 

Além do padrão arquitectural MVC, existem outros aspectos associados ao controller que 

acabam por abranger praticamente toda a aplicação e que foram implementados com recurso a 

duas tecnologias semelhantes - Spring e ColdSpring - consideradas como facilitadoras do 

desenvolvimento de aplicações simples, estruturadas, configuráveis, flexíveis e independentes. 

[Fer09] 

A framework Spring é usada na framework PORTAL para conferir mecanismos de 

inversão de controlo - mais exactamente de injecção de dependências - do lado do Java. 

Normalmente, se um objecto necessita de ter acesso a um dado serviço, toma a responsabilidade 

de aceder a esse serviço, quer tendo uma referência directa à localização do mesmo, quer 

dirigindo-se a um service locator e solicitando a referência para uma implementação do tipo de 

serviço pretendido. Na eventualidade de a injecção de dependências estar implementada, como 

acontece na framework PORTAL, um mecanismo externo injecta automaticamente, aquando da 

criação de um objecto, uma referência para uma implementação do tipo do serviço. [WB08] 

É também possível, com recurso a Spring, o suporte de conceitos ligados ao Aspect-

Oriented Programming, a partir da separação da lógica aplicacional de serviços do sistema, 

como a gestão de transacções.  

Um mecanismo semelhante de injecção de dependências é implementado nos componentes 

ColdFusion pela framework ColdSpring.  

                                                 
14 Por exemplo, o ficheiro ModelGlue.xml do PORTAL tem perto de 5000 linhas. 



 18 

 

Model 
O componente relativo ao model contém o cerne funcional da aplicação, quer em termos de 

métodos e procedimentos quer através da capsulação dos dados. Os métodos referidos são 

disponibilizados aos controllers, que os chamam em nome do utilizador, e às views, de modo a 

exporem os dados. 

Na framework PORTAL, a vertente de model é processada essencialmente por ficheiros 

Java e componentes ColdFusion, estes últimos dedicados a tarefas mais genéricas do 

funcionamento da framework e configurações. Da parte do Java, é usado o Hibernate, uma 

tecnologia de ORM (object-relational mapping) para fazer o mapeamento entre o domain model 

object-oriented e a base de dados relacional. O Hibernate fornece possibilidades de interrogação 

da base de dados por funções que recorrem a objectos de alto nível, estabelecendo equivalências 

entre as tabelas da base de dados e as classes Java e também entre tipos de dados SQL e Java.  

A substituição dos acessos directos por SQL à base de dados por algo mais transparente 

para o programador permite atingir um considerável grau de portabilidade da aplicação entre os 

vários sistemas de bases de dados. Para isso, é utilizada uma linguagem com uma sintaxe 

semelhante a SQL chamada Hibernate Query Language (HQL) e que permite escrever queries 

aos objectos de dados gerados pelo Hibernate. [KB04] 

A utilização do Hibernate na framework PORTAL passa então pela geração dos ficheiros 

Java com o código necessário à manipulação dos dados da forma mencionada. São gerados 

objectos implementadores do padrão Data Access Object (DAO) que disponibilizam uma 

interface abstracta para o acesso à base de dados sem exporem os seus detalhes. Além dos 

métodos mais básicos de obtenção e edição dos dados, podem também ser desenvolvidos e 

acrescentados procedimentos específicos. [Jav09b]  

Por exemplo, para uma classe “Teste” existirão sempre cinco ficheiros em causa:  

• Teste.hbm.xml é gerado integralmente pelo Hibernate a partir do modelo de dados e 

contém o esquema de relações e atributos da classe Teste; 

• TesteDAO.java é onde se desenvolvem métodos com recurso a HQL para 

interrogações à base de dados; 

• Teste.java é onde se desenvolvem os métodos que recebem as respostas da base de 

dados; 

• base/TesteBaseDAO.java é gerado integralmente pelo Hibernate e contém os métodos 

básicos (p.ex. get()); 

• base/TesteBase.java é gerado integralmente pelo Hibernate e contém métodos 

específicos de cada campo (p.ex. getTesteNome()). 

 

View 
As views apresentam os dados ao utilizador, oferendo ao controller correspondente 

funcionalidades de manipulação da visualização. No caso da framework PORTAL, as views 

lidam com tecnologias familiares ao desenvolvimento web. A base contém um misto de código 
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XHTML com ColdFusion, estruturados em templates ColdFusion (ficheiros .cfm)15. De uma 

forma genérica, o XHTML é uma linguagem de markup com praticamente as mesmas 

potencialidades do HTML mas que também está em conformidade com a sintaxe XML. No 

PORTAL, o código XHTML é usado para definir toda a estrutura lógica e visual de cada 

página, estando desenvolvido de acordo com a Document Type Definition 1.0 Transitional. O 

código específico ColdFusion é usado fundamentalmente para invocação dos vários 

componentes da framework.  

De forma a complementar as tecnologias anteriores e proporcionar novas potencialidades 

de desenvolvimento web, são usados métodos JavaScript - uma linguagem de scripting -, quer 

sob a forma do uso de bibliotecas externas quer de código desenvolvido propositadamente pelos 

programadores da framework PORTAL. É ainda usada a tecnologia (e plataforma multimédia) 

Adobe Flash para o desenvolvimento de componentes específicos.  

Toda a componente de estilos não podia deixar de ser feita com recurso à habitual 

linguagem de folhas de estilo CSS, de modo a ser facilmente alterável. 

 

2.3.2 Backoffice 

Importa referir o backoffice do ALERT® HEALTH PORTAL separadamente já que este usa 

tecnologias ainda não explicadas. O backoffice, enquanto parte constituinte da aplicação, 

respeita a arquitectura MVC e utiliza a maior parte das tecnologias atrás mencionadas, quer 

estejam ligadas ao model, view ou controller, mas também Reactor, XSL e SQL. O Reactor é a 

tecnologia usada para gerar o backoffice - através de um mecanismo de scaffolding -, estando 

inserida na framework Model-Glue. O SQL é usado para queries à base de dados e o XSL como 

linguagem definidora de templates de geração de views ColdFusion. Os seus papéis concretos 

serão abordados em maior detalhe no capítulo dedicado exclusivamente à questão do backoffice.  

2.3.3 Estrutura de pastas 

A presente secção pretende contribuir para a compreensão da arquitectura física da framework 

PORTAL e seu funcionamento. Apesar da modularidade inerente à mesma, a exploração da sua 

estrutura e organização não deixa de ser complexa, devido à dimensão que uma aplicação como 

o ALERT® HEALTH PORTAL tem obrigatoriamente. Tendo tudo isto em conta, serão 

referidos apenas os componentes mais importantes, deixando de parte aspectos demasiado 

técnicos ou de excessivo detalhe.  

O ALERT® HEALTH PORTAL pressupõe dois módulos principais referentes ao código 

específico da aplicação e ao código da framework PORTAL (logo, potencialmente comum a 

outras aplicações).  

                                                 
15 Esta possibilidade de cruzamento de código XHTML e CFML foi já referida atrás, aquando da explicação do 

funcionamento do servidor aplicacional Adobe ColdFusion. 
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A pasta relativa ao código específico da aplicação - de nome SNI16 - está dividida de 

acordo com o padrão MVC implementado entre model, views e controller, apresentando as 

seguintes características principais: 

• Os componentes de model e controller contêm os componentes ColdFusion 

necessários à sua implementação, não contendo os métodos de interrogação à base de 

dados; 

o Estes métodos - que são serviços Java - fazem parte dum JAR (Java 

Archive) associado à aplicação no seu deployment no servidor aplicacional. 

• O componente das views possui os templates ColdFusion, à semelhança do que os 

ficheiros HTML são numa aplicação web standard, e é neles que se invocam os 

diversos componentes da framework.  

O resto da pasta SNI é composto por vários ficheiros de configuração das várias tecnologias 

envolvidas, assim como as folhas de estilo e imagens usadas na aplicação.  

O segundo módulo diz respeito ao código da framework PORTAL e tem, desse modo, um 

carácter externo à aplicação. Este divide-se internamente em duas pastas, sendo uma relativa a 

scripts usados pela framework e a outra ao resto do código da framework. A referida pasta de 

scripts contém, na sua maioria, bibliotecas de JavaScript de origem externa, cada uma com um 

propósito específico. Além destes, encontramos também scripts desenvolvidos interna e 

propositadamente para a framework PORTAL. A pasta que contém o core da framework 

PORTAL divide-se nas seguintes subpastas:  

• applicationTemplate, contendo uma réplica da estrutura do SNI (directorias e ficheiros 

obrigatórios) que permita o início de um novo projecto sob a framework PORTAL; 

• cfLib, contendo as frameworks ColdSpring e Model-Glue; 

• components, com vários componentes ColdFusion necessários ao funcionamento geral 

e tecnológico da framework PORTAL; 

• customTags, com os vários elementos visuais da framework PORTAL; 

• javaLib, com os ficheiros JAR necessários (p.ex.: Hibernate); 

• modules, com os vários módulos a serem utilizados por uma aplicação; 

• Ficheiro de mapeamento das custom tags e modules.  

Importa esclarecer a diferença entre módulos (da pasta “modules”) e custom tags (da pasta 

“customTags”). Os primeiros são invocados directamente pelas views da aplicação e 

representam os vários componentes e secções de uma página, como por exemplo uma agenda de 

eventos ou um menu. Cada módulo implementa a lógica de negócio ColdFusion necessária, 

assim como invoca os serviços Java. Além disso, recorre às custom tags quando precisa de 

incluir elementos visuais concretos. 

Este mecanismo permite uma separação clara entre lógica de negócio e componente visual, 

aumentando as possibilidades de reutilização de componentes. Por exemplo, numa secção de 

                                                 
16 Sigla de “Saúde na Internet”. 
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agenda de eventos, o módulo em causa invocará a custom tag do calendário. No entanto, se 

outro módulo, que não a agenda, precisar de um calendário, poderá também invocar a mesma 

custom tag e usá-lo num contexto e com uma lógica de negócio subjacente diferente.  

Tanto os módulos como as custom tags foram desenvolvidos e estão organizados de forma 

modular, facilitando qualquer modificação e isolando tarefas de natureza diferente. Por 

exemplo, além do ficheiro principal que contém o código estrutural que os implementa, existem 

ainda ficheiros dedicados somente à validação de atributos, inclusão de folhas de estilo ou 

iniciação de variáveis. Em relação às folhas de estilo, importa referir que existem na framework 

PORTAL folhas pré-definidas, de modo a permitir eventuais desenvolvimentos que usem 

exclusivamente a framework PORTAL (não tendo por isso acesso a folhas específicas da 

aplicação). Além do referido, os módulos e custom tags possuem ainda um ficheiro de 

documentação que descreve o seu propósito e detalhes de utilização.  

Em resumo, e de forma a completar a explicação da arquitectura física e relacioná-la com a 

arquitectura lógica e tecnológica, deve analisar-se o exemplo da página principal do produto 

ALERT® HEALTH PORTAL: 

• A pasta views da aplicação, correspondente a esse componente no padrão MVC, 

contém o template dspTemplate.cfm, definindo a estrutura HTML da página principal 

(definição do header, inclusão de folhas de estilo, etc.); 

• Além disso, encontramos também código CFML, nomeadamente incluindo módulos 

(ou outros templates que, por sua vez, incluem módulos); 

• O módulo incluído, por sua vez, pode incluir determinada custom tag e invoca serviços 

Java; 

• Estes serviços, presentes no JAR atrás referido, acedem ao ficheiro DAO 

correspondente para que este, por seu turno, aceda à base de dados; 

• O ciclo termina com o percorrer do caminho inverso através dos vários ficheiros até à 

invocação inicial na página principal, depois do qual, e quando atingido o final do 

carregamento da página, será exposta toda a informação ao utilizador.  
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Capítulo 3  

Motores de CFML 

A tecnologia central da framework PORTAL é, indubitavelmente, o ColdFusion, quer na sua 

vertente de linguagem de programação (CFML), quer no seu uso como servidor aplicacional 

que processa o código dessa mesma linguagem. Como já foi apresentado, o termo ColdFusion 

acarreta esta ambiguidade e, se é verdade que, quando a tecnologia surgiu, a distinção entre 

termos era relativamente indiferente, tal não é a realidade actual. Na situação presente, os 

termos CFML e ColdFusion apresentam significados bastante diferentes, já que o primeiro se 

refere a uma linguagem de programação - passível de interpretação por um servidor aplicacional 

- e o segundo a um servidor aplicacional específico ou motor de CFML fornecido por uma 

determinada empresa (a Adobe).  

Nos últimos anos assistiu-se ao surgimento de outros servidores aplicacionais dedicados à 

mesma tecnologia mas com implementações relativamente diferentes, fazendo assim com que o 

próprio termo CFML não se refira a um corpo programático totalmente definido. A 

diferenciação entre fornecedores é definida ao nível do modelo de negócio empregue (comercial 

versus open-source), arquitectura e funções e tags CFML implementadas, entre outros factores. 

A situação actual é a de uma oferta relativamente variada, com a evolução independente de 

cada uma das implementações e o crescimento da comunidade e notoriedade da tecnologia17. Ao 

mesmo tempo, existe um consenso dos principais intervenientes do mundo ColdFusion em 

relação às vantagens da definição de um corpo comum de tags e funções que sejam 

independentes do fornecedor e que dêem maiores certezas aos programadores e maior 

portabilidade às aplicações.  

Tendo tudo isto em conta, surgiu a intenção de se estudar mais aprofundadamente a 

questão, de modo a concluir se o motor de ColdFusion actualmente usado pela ALERT - a 

Adobe - é o que oferece melhores condições e, se não, qual a melhor alternativa. Na análise e 

                                                 
17 Os números mais recentes apontam para 800 mil programadores. [Mat09] 
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comparação a efectuar, serão considerados diversos factores, variando na sua importância e 

subjectividade, entre os quais: 

• Funcionalidades relevantes e aplicações; 

• Compatibilidade com as tags e funções do Adobe ColdFusion18; 

• Arquitectura e performance; 

• Licenciamento e custos; 

• Comunidade e suporte. 

Dois destes factores merecem uma atenção especial: o preço e a complexidade de mudança de 

tecnologia. O factor preço assume-se imediatamente como aquele com mais visibilidade, 

principalmente para quem nas empresas toma a decisão final, dado o esforço financeiro que é 

necessário para suportar o licenciamento do referido motor. Não obstante, os aspectos 

financeiros não se poderão sobrepor à objectividade da análise do esforço necessário para 

migrar uma aplicação de grande dimensão como a framework PORTAL para um novo motor de 

CFML. 

3.1 Solução actual: Adobe ColdFusion 

As origens do ColdFusion remontam a 1995, tendo sido desenvolvido e comercializado pela 

Allaire, e não fazendo muito mais que implementar um mecanismo de acesso a bases de dados. 

Quando a Allaire se fundiu com a Macromedia em 2002, refez de raiz o ColdFusion, baseando-

o na plataforma Java EE que o sustenta ainda hoje. Ao longo dos anos, foram sendo 

acrescentadas funcionalidades e lançadas novas versões, até à aquisição da Macromedia por 

parte da Adobe e lançamento, em 2007, do Adobe ColdFusion 8. Esta versão - a mais recente e 

a utilizada pela framework PORTAL - apresenta habitualmente como principais funcionalidades 

as seguintes:  

• Acesso simplificado a bases de dados;  

• Obtenção de dados dos sistemas empresariais mais comuns como LDAP, SMTP, POP, 

HTTP, FTP;  

• Geração de gráficos, relatórios e PDF;  

• Manipulação de ficheiros Zip, JAR e imagens;  

• Integração com Microsoft Exchange Server;  

• Integração com outras tecnologias Adobe como Flex, Flash Forms, formulários PDF e 

LiveCycle Data Services;  

• Criação e leitura de RSS;  

• Integração com web services;  

                                                 
18 Esta questão, devido ao seu carácter exclusivamente comparativo, apenas será abordada na comparação das 

soluções e não na apresentação individual das mesmas. 
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• Gestão de transacções;  

• Componentes AJAX;  

• Administrador de configurações (ColdFusion Administrator). [Wik09]  

Para a próxima versão – de nome ColdFusion 9 e prevista para Junho de 2010 –, estão 

anunciadas melhorias na integração com as tecnologias associadas às RIA (p.ex. Flash e Flex) e 

Adobe AIR, evoluções nos ficheiros .cfc, Object-Relational Mapping através da integração com 

Hibernate e melhores mecanismos de caching. Além disso, foi também anunciado o 

lançamento, aquando da próxima versão, do Adobe ColdFusion Builder, um ambiente de 

desenvolvimento baseado em Eclipse e dedicado às aplicações ColdFusion. A aposta deverá ser 

feita no syntax highlighting, debugging e integração de ORM. [Mat09] 

Em termos arquitecturais, o Adobe ColdFusion apresenta as seguintes compatibilidades:  

• Sistema Operativo: AIX, Linux, Mac OS, Solaris, Windows; 

• Base de Dados: Apache Derby, DB2, Informix, Microsoft Access/ODBC, MySQL, 

Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Sybase; 

• Servidor aplicacional: IBM WebSphere, JBoss, JRun, Oracle Application Server, 

WebLogic.  

O Adobe ColdFusion está disponível em quatro edições diferentes: 

• “Developer” – gratuita para fins de desenvolvimento local com limitações de 

deployment; 

• “Trial” – igual à “Enterprise” durante um período de 30 dias, findo o qual passa a ser 

igual à “Developer”; 

• “Standard” – própria para a instalação de apenas um site num único servidor; 

• “Enterprise” – possui um conjunto de funcionalidades dirigidas à manutenção de várias 

aplicações web de nível empresarial em múltiplos servidores (p.ex. a possibilidade de 

ser feito deploy num servidor aplicacional Java EE e o ColdFusion Administrator19). 

[Ado09a] 

Claro que a diferença de capacidade conferida entre as licenças “Standard” e “Enterprise” se 

reflectem nos preços das mesmas. Enquanto uma licença “Standard” custa USD1.299 (e uma 

actualização de versão USD649), uma licença “Enterprise” custará USD7.499 (USD3.750 para 

actualizar). Este valor diz respeito, como referido, a uma só licença, tendo que se entrar em 

linha de conta com a validade da mesma. 

O modelo de licenciamento impõe um raciocínio “por servidor” em incrementos de dois 

processadores (CPUs20). Isto quer dizer que será necessária uma licença para cada instalação do 

ColdFusion num servidor, podendo, no entanto, cada servidor usar a mesma licença para dois 

CPUs. Caso haja CPUs adicionais no servidor, terá que ser adquirida uma nova licença. Não é 

                                                 
19 O ColdFusion Administrator permite gerir configurações do servidor aplicacional Adobe ColdFusion a partir de um 

browser. 
20 Sigla para Central Processing Unit. 
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possível usar uma licença em dois CPUs se estes estiverem em servidores separados. [Ado09b, 

Ado09c] 

No caso da framework PORTAL – e, consequentemente, das aplicações que dela fazem 

uso - a licença adquirida foi a “Enterprise” dada a realidade de múltiplas aplicações em dois 

servidores. 

Quanto a questões ligadas à comunidade, existem vários grupos de discussão na página da 

Adobe, embora se apresentem de utilização algo complexa, já que se dividem por localização 

geográfica. Esta descentralização do conhecimento coloca entraves ao eficaz acompanhamento 

de todas as discussões. 

De referir que a Adobe possui um importante auxiliar bibliográfico na forma de três 

volumes muito completos acerca da versão 8 do Adobe ColdFusion. 

3.2 Soluções alternativas 

O facto de a Adobe ter na sua posse a solução original de ColdFusion não significa que não 

existam alternativas válidas. Esta não é uma realidade singular, já que existem várias 

implementações de motores CFML, cada um com o seu modo de interpretar o código CFML e 

suportando um corpo de tags e funções próprio. Também não é uma realidade recente, pois já 

existem motores de CFML alternativos há, pelo menos, dez anos. 

Encontramos no mercado a solução BlueDragon, oferecida pela New Atlanta, com um 

licenciamento de valores semelhantes aos da Adobe e com o Myspace como cliente mais 

famoso. Desta alternativa surgiu o Open BlueDragon, solução open-source que encontra no 

Railo o principal rival. Além destes três fornecedores – que se apresentam no mercado como as 

soluções mais fortes – existem ainda o projecto Smith e o Coral Web Builder. Uma outra 

solução – o IgniteFusion – não será abordada já que deixou recentemente de estar disponível. 

3.2.1 BlueDragon 

A solução BlueDragon é oferecida há mais de dez anos pela empresa escocesa New Atlanta, 

que, apesar de fornecer um serviço semelhante ao da Adobe, coloca o enfoque da sua oferta na 

migração de aplicações Adobe ColdFusion (e preservação do investimento já feito pelas 

empresas) aquando da escolha de continuar o desenvolvimento das mesmas em .NET ou J2EE. 

Uma rápida exploração do site e blog da empresa revela o centro das suas intenções: os clientes 

desejosos de migrar a sua infra-estrutura para .NET21. Esta associação à Microsoft advém da 

visão que a empresa faz do mercado como algo dividido entre o mundo 

Windows/Microsoft/.NET e Linux/Java/open-source. Quanto ao mundo Java, é-lhe dedicado o 

esforço open-source Open BlueDragon (que se apresenta mais à frente) mas também uma 

versão comercial. [Bon09] 

De acordo com esta natureza do negócio, o BlueDragon está disponível em três edições: 

                                                 
21 O slogan actualmente utilizado pela New Atlanta para promover o BlueDragon é “Got ColdFusion? Want .NET? 

Get BlueDragon.”. 
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• BlueDragon for the Microsoft .NET Framework, permitindo o deploy e integração 

nativos na plataforma .NET; 

• BlueDragon for J2EE Application Servers, o mesmo que o anterior mas para 

servidores aplicacionais Java (como na oferta da Adobe); 

• BlueDragon Server JX, dedicado ao deployment stand-alone de aplicações ColdFusion 

independentes das tecnologias referidas nas outras edições. [New09a] 

Das edições apresentadas, a necessária no caso do PORTAL seria a opção BlueDragon for J2EE 

Application Servers. 

A especificação da CFML do BlueDragon – na sua versão 7.0 – é independente das 

edições, mas herda destas e do modelo de negócio subjacente a sua principal preocupação: a 

compatibilidade com o Adobe ColdFusion. Assim, é feito um esforço para acompanhar as 

evoluções da Adobe, não deixando no entanto de existir um espírito de iniciativa que resulta na 

criação de novas funcionalidades (algumas das quais mais tarde adoptadas pela própria Adobe). 

[Bon09] 

Apesar deste esforço para garantir compatibilidade, existem algumas funcionalidades 

implementadas pela Adobe que não estão presentes na oferta do BlueDragon. As principais 

características da implementação BlueDragon face à Adobe são: 

• Acrescenta: 

o Criação de objectos .NET (na edição .NET); 

o Suporta o protocolo IMAP.  

• Não oferece: 

o Suporte AJAX built-in; 

o Suporte para ficheiros PDF e PDF Forms; 

o Geração de relatórios; 

o Suporte para Flash remoting e event gateways; 

o Geração de Flash movies; 

o Debugging e monitorização de servidores. [Blu07] 

Em termos arquitecturais, o BlueDragon (edição Java EE) apresenta as seguintes 

compatibilidades: 

• Sistema Operativo: AIX, HP-UX, Linux, Mac OS X, Solaris, Windows; 

• Base de Dados: Microsoft Access/ODBC, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server; 

• Servidor aplicacional: Apache Tomcat, IBM WebSphere, JBoss, JRun, NewAtlanta 

ServletExec, Oracle Application Server, Sun ONE, WebLogic. [New09b] 

Em termos de licenciamento, o BlueDragon apresenta modelos e valores diferentes consoante a 

oferta em causa. No caso da framework PORTAL – solução para ambiente Java EE – existem 

licenças válidas para 1, 2 e 4 CPUs, seguindo o modelo de preços presente na Tabela 1 

[New09c]. 
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Tabela 1: Custo do licenciamento do BlueDragon (edição Java EE) 

 Licença 
Licença com subscrição de 

2 anos 

Renovação de subscrição 

(por 2 anos) 

1 CPU USD2.999 USD4.199 USD1.200 

2 CPUs USD5.999 USD8.399 USD2.400 

4 CPUs USD11.999 USD16.799 USD3.600 

 

Quanto a comunidade e suporte, o BlueDragon possui um fórum no seu próprio site, assim 

como dois planos de suporte: um online (USD995 por ano) e um “Premium” (USD4.995), 

apresentando este último melhores tempos de resposta. 

3.2.2 Open BlueDragon 

A solução open-source Open BlueDragon (Open BD) surgiu a partir do desenvolvimento do 

BlueDragon, tendo a separação ocorrido no dia 1 de Maio de 2008 e contemplando apenas a 

versão de motor Java. Desde essa data que ambos seguem caminhos separados, embora 

dialogantes, com a participação de engenheiros da New Atlanta na evolução do Open BD. 

Apesar desta ligação, e de o Open BD ser visto pela New Atlanta como ideal para experimentar 

novas funcionalidades (podendo mais tarde ser migradas para o produto comercial) [Bon09], o 

Open BD é gerido por um steering committee que não conta com nenhum representante da 

empresa-mãe. Actualmente, a contribuição dos engenheiros da New Atlanta consiste na 

correcção de bugs provenientes do código BlueDragon, seguindo o Open BD um plano de 

desenvolvimento próprio. [Ope09a] 

O Open BD está actualmente na versão 1.1 (de Abril do presente ano) e herdou a maioria 

das funcionalidades do BlueDragon, excluindo algumas libraries comerciais, a compatibilidade 

com o Microsoft SQL Server e a aplicação de administração [Blu07]. No sentido inverso, o 

Open BD oferece a mais que o BlueDragon as seguintes funcionalidades: 

• Utilização optimizada de JavaScript e CSS; 

• Suporte ao protocolo SMTP; 

• Integração com Amazon SimpleDB e Amazon S322; 

• Camada de cache de alta performance e configurável; 

• Consumo de serviços remotos XML-RPC. [Ope09b] 

Para o futuro, está já definido (e publicado) o roadmap do desenvolvimento, consistindo as 

principais inovações em funcionalidades ligadas a CFCs, vídeo, manipulação de imagens e feeds 

RSS/Atom [Ope09c]. 

Em termos arquitecturais, o Open BD apresenta as seguintes compatibilidades: 

• Sistemas operativos: Linux, Windows; 23 

                                                 
22 Serviços de base de dados e armazenamento de ficheiros integrantes da oferta Amazon Web Services 

(http://aws.amazon.com/). 
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• Servidor aplicacional: Apache Tomcat, Glassfish, JBoss, Jetty, JRun, Resin, 

ServletExec; 

• Base de Dados: H2, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server; [Ope09d] 

• É o único motor de CFML a correr no Google App Engine24. 

No que diz respeito a versões e licenciamento, o Open BD não oferece opções. Só existe uma 

versão – para ambientes Java –, gratuito e open-source [Ope09b]. A licença subjacente a esta 

distribuição open-source é a GNU General Public License, versão 3 (GPLv3). Aplicada ao 

desenvolvimento de uma solução baseada na tecnologia Open BlueDragon, podemos concluir 

da análise da licença que todos os casos que não envolvam fins comerciais são permitidos. 

No caso de um produto com fim comercial, apenas uma situação muito específica levanta 

restrições. Caso o WAR da aplicação inclua o motor Open BlueDragon, o código da aplicação 

terá que ser open-source. Caso contrário, estaremos a incorrer numa violação da licença GPLv3. 

[Smi07, Goo08] 

Considerando um exemplo concreto, para melhor compreensão da problemática, imagine-

se que foi desenvolvida uma aplicação de monitorização de sinais vitais. Esta aplicação de 

CFML usou como motor o Open BlueDragon e vai ser vendida a hospitais. Para que o código 

da aplicação desenvolvida não tenha que ser open-source, teremos como caso correcto e 

incorrecto algo como o seguinte: 

• Correcto – é vendido ao cliente o produto sob a forma de um único ficheiro WAR, 

contendo apenas a aplicação; antes de este ser instalado, será feita a instalação do Open 

BlueDragon (p.ex. obtido através do site do mesmo); 

• Incorrecto - é vendido ao hospital o produto consistindo num único ficheiro WAR 

pronto a ser instalado, contendo este ficheiro a aplicação assim como o motor Open 

BlueDragon. 

O Open BlueDragon não possui qualquer plano de suporte. O mais próximo que existe de 

suporte será o grupo de discussão dedicado ao motor, com 470 membros. 

3.2.3 Railo 

O Railo é uma solução de motor de CFML com origem na Suíça e que se tornou open-source 

em 2008. Na verdade, o Railo foi uma solução comercial até chegar à versão 3.0 e anunciar a 

sua parceria com a JBoss e viragem para o mundo das soluções abertas (e gratuitas). A solução 

que se irá analisar diz respeito à versão 3.125 (open-source), lançada no dia 31 de Março do 

presente ano e ainda no estado beta. 

                                                                                                                                               
23 Não existe informação acerca de outros sistemas operativos com que o Open BD seja compatível mas deduz-se da 

sua origem e compatibilidade com o BlueDragon que estes serão, pelo menos, os mesmos (AIX, HP-UX, Linux, 

Mac OS X, Solaris, Windows). 
24 O Google App Engine é uma plataforma baseada na tecnologia de cloud computing e dedicada ao desenvolvimento 

e alojamento de aplicações web. 
25 A última versão no estado stable é a 3.0.2.001 e a versão actual beta a 3.1.0.015. 
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Baseado no material promocional do Railo, é possível identificar que este se baseia em 

quatro pilares: 

• Compatibilidade – o esforço de garantir a compatibilidade da especificação do Railo 

com a dos outros motores de CFML simplifica o acto de portar uma aplicação 

desenvolvida noutro motor de CFML para a plataforma Railo; 

• Performance – é o motor de CFML mais rápido; 

• Custo – é gratuito; 

• Inovação – é feito um esforço no sentido de disponibilizar à comunidade 

funcionalidades inovadoras em curtos ciclos de lançamento. [Rai09a] 

Um elemento diferenciador do Railo em relação às outras alternativas apresentadas é a sua 

extensibilidade, ao fornecer uma API que permite a qualquer pessoa desenvolver uma extensão 

e um serviço que permite distribuir as extensões criadas pela comunidade (gratuitas ou não). O 

referido gestor de extensões é também usado para facilitar a instalação e actualização de 

aplicações e frameworks como as usadas no âmbito da framework PORTAL (p.ex. Model-

Glue26). [Rai09b] 

Além desta hipótese, uma empresa que necessite de uma determinada funcionalidade ou 

extensão poderá – não querendo/conseguindo desenvolvê-la por si mesma - entrar em contacto 

com a equipa que desenvolve o Railo e patrocinar esse mesmo desenvolvimento, passando este 

para a frente do roadmap da versão em curso. A empresa-cliente receberá o resultado do 

desenvolvimento assim que este esteja concluído (não estando dependente do lançamento duma 

versão) e terá a liberdade de escolher se quer que este seja disponibilizado à comunidade 

gratuitamente (inserido numa versão ou isoladamente) ou mediante uma determinada quantia 

(repartida entre a empresa cliente e a empresa que gere o Railo). [Cor09b] 

A informação referente às diferenças entre as funcionalidades do Railo e as do Adobe 

ColdFusion é escassa e não são referidas diferenças muito significativas, apesar de ser 

mencionada a sua existência. Quando são, de facto, concretizadas as vantagens (não-)funcionais 

do Railo, estas dizem respeito a questões de performance, como sendo uma solução mais 

performant que a da Adobe. 

Quanto ao futuro, não há questão mais premente que a estabilização da versão 3.1, de 

modo a sair do estado beta. Além desta, são referidas a implementação de Hibernate 

(aproveitando o facto de este pertencer à JBoss) e melhorias nos mecanismos de cache e 

performance [Goo09]. 

Em termos arquitecturais, o Railo apresenta as seguintes compatibilidades: 

• Sistema Operativo: Linux, Mac OS X, Windows; 

• Servidor aplicacional: Apache Tomcat, JBoss, Jetty, Resin; 

• Base de Dados: Firebird, H2, Hypersonic, Microsoft Access, MSSQL, MySQL, 

Oracle, Sybase, PostgreSQL.27 

                                                 
26 Apresentado no capítulo 2. 
27 Dados recebidos em email enviado por Mark Drew, CEO do Railo UK. 
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O Railo encontra-se disponível para download28 em três versões distintas: 

• Railo Express, uma versão ideal (apenas) para um primeiro contacto rápido de teste já 

que não necessita de instalação para funcionar; 

• Railo Server, a versão principal e que traz o servidor aplicacional Resin integrado; 

• Railo Custom, com os ficheiros WAR e JAR para uma instalação individual em 

qualquer servidor aplicacional. 

Como complemento ao Railo em si (gratuito), pode ser adquirido o Railo Enterprise Bundle por 

USD2.999, contendo todas as extensões existentes para Railo e as licenças para uma aplicação 

de monitorização de servidor e de debugging (mais um ano de actualizações). [Rai09c] 

A licença associada ao Railo é a GNU Lesser General Public License (LGPL) v2.1. Esta 

licença, maioritariamente usada para libraries, impõe algumas restrições de copyleft ao Railo 

mas não às aplicações ligadas a ele. [GNU99] Ou seja, as únicas restrições que existem dizem 

respeito a casos como o de alterações efectuadas à implementação do Railo e posterior tentativa 

de comercialização. Em relação às aplicações que usam o Railo como motor, não são impostas 

quaisquer restrições, podendo este ser usado no caso da framework PORTAL. 

O Railo oferece quatro planos de suporte diferentes, com os preços a variar entre USD999 

e USD26.999, dependendo do número de servidores e horas de suporta adquiridas. Existe ainda, 

em termos de comunidade, um grupo de discussão criado recentemente (Março deste ano) com 

286 utilizadores. 

3.2.4 Smith 

O projecto Smith é mais uma alternativa gratuita e open-source de motor de ColdFusion em 

ambiente Java, que surgiu da necessidade da empresa suíça youngculture AG de migrar uma sua 

aplicação ColdFusion para Java. O sucesso da empreitada levou a empresa a formar o projecto 

Smith, de forma a disponibilizar todo o código à comunidade. [Smi09a] 

Actualmente na versão 1.3 (build 6), o Smith é apresentado como uma solução leve, com 

velocidades de processamento superiores à solução da Adobe, suporte de CFCs, integração com 

JavaServer Pages e debugging. [Smi09b] 

Não existe informação detalhada acerca das funcionalidades específicas do Smith à 

excepção da aplicação de administração e do que podemos concluir da análise à listagem de 

tags e funções Adobe implementadas. Nesta listagem é possível ver que existem poucas funções 

por implementar – as mais importantes são as referentes ao protocolo SOAP – mas o mesmo já 

não se pode dizer das tags, onde 46 das 104 tags Adobe não têm implementação Smith, em 

questões como cache, formulários e tratamento de excepções, entre outras. 

Em termos arquitecturais, o Smith apresenta as seguintes compatibilidades: 

• Base de Dados: DB2 UDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, 

Sybase; 

• Servidor aplicacional: Apache Tomcat, Jetty e “qualquer outro contentor de servlets” 

                                                 
28 Está também disponível para download todo o código fonte do Railo. 
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[Smi09b]. 

Existe apenas uma versão do Smith, estando esta sob a licença GNU General Public License, 

versão 3 (GPLv3)29. 

O Smith não possui qualquer plano de suporte. Em termos de comunidade, possui um 

fórum no seu próprio site, com 353 membros. 

3.2.5 Coral Web Builder 

O Coral Web Builder é, ao mesmo tempo, um motor de CFML e servidor Web, destinado a 

pequenos negócios ou instalações locais, não sendo uma hipótese válida para o caso da 

framework PORTAL, dadas as suas (intencionais) limitações (como a de não suportar mais de 

cinquenta utilizadores em simultâneo). [Rav09a] 

Em termos de funcionalidades, não existe suporte a CFCs, variáveis de sessão e upload de 

ficheiros, para referir os mais relevantes. [Rav09b] 

Arquitecturalmente, a solução apresenta as seguintes compatibilidades: 

• Sistema Operativo: Windows; 

• Base de Dados: Microsoft Access, MySQL, Oracle, SQL Server; 

• Servidor aplicacional: não precisa. [Rav09a] 

Existe apenas uma versão do Coral Web Builder, com um custo de USD225 pela licença 

de desenvolvimento. 

3.3 Comparação das soluções 

Apresentadas que estão as várias soluções de motor de CFML – quer a utilizada na framework 

PORTAL, quer as alternativas a esta –, impera uma análise comparativa das mesmas. O 

objectivo final será o de eleger a melhor alternativa à solução actual, sendo a comparação 

orientada às vantagens e desvantagens que poderiam advir da mudança de motor de CFML. 

Será dada especial atenção ao esforço de reprogramação necessário a uma eventual migração 

tecnológica de uma aplicação de grande dimensão como a framework PORTAL, devido a 

discrepâncias na interpretação da linguagem CFML por parte dos motores. Assim, diversos 

factores entrarão em jogo, nomeadamente: 

• Funcionalidades relevantes e aplicações; 

• Compatibilidade com as tags e funções do Adobe ColdFusion; 

• Arquitectura e performance; 

• Licenciamento e custos; 

• Comunidade e suporte. 

                                                 
29 As restrições inerentes à licença GPLv3 foram já apresentadas com a solução Open BlueDragon. 
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Esta análise será feita tendo em conta os critérios já referidos mas igualmente uma miríade 

de factos e opiniões recolhidos nos últimos meses. Entre material promocional dos vários 

motores CFML, opiniões expressas em blogs, anúncios oficiais ou discussões em fóruns, 

conseguem-se extrapolar algumas tendências. No entanto, não existe qualquer análise ou 

benchmarking realizado por uma autoridade imparcial ou consultora tecnológica30. 

Tentar-se-á manter o máximo de objectividade possível, baseando ao máximo o estudo em 

factos técnicos. No entanto, serão também levadas em conta opiniões de utilizadores mais ou 

menos anónimos, já que é importante auscultar as tendências gerais da comunidade. 

Das soluções alternativas apresentadas, não será abordada a referente ao Coral Web 

Builder já que ficou demonstrada, aquando da sua apresentação, a sua impossibilidade de 

utilização e inadequação à realidade da framework PORTAL31 ou qualquer outra aplicação 

empresarial (é “destinado a pequenos negócios ou instalações locais”). 

3.3.1 Funcionalidades e aplicações 

Um dos principais aspectos a considerar na migração de uma aplicação é obrigatoriamente a 

necessidade de reprogramação, ou o acto de trabalhar o código anteriormente funcional até este 

retomar a sua plena compatibilidade com a plataforma tecnológica subjacente. Foi 

anteriormente apresentado que os vários motores alternativos à Adobe têm diferentes 

implementações, nunca cobrindo todas as funcionalidades que a solução actual oferece. 

Do lado das soluções open-source, tais discrepâncias são habitualmente justificadas ora 

com o carácter proprietário das tecnologias integradas pela Adobe (como os Flash Forms), ora 

pelo relativo valor dos “extras” fornecidos pela Adobe. A Adobe é referida como direccionando 

o seu desenvolvimento para funcionalidades mais “vistosas” aos olhos não dos programadores 

mas dos administradores das empresas – quem tem o poder de decidir a compra de uma nova 

versão –, relegando para segundo plano as funcionalidades mais úteis e urgentes para os 

programadores. 

Antes de passarmos às diferenças concretas de funcionalidades, é importante reter dois 

conceitos passíveis de compensar a inexistência de uma ou outra funcionalidade em 

determinada solução. Em primeiro lugar, existe um número crescente32 de projectos gratuitos 

e/ou open-source em CFML que podem ir desde soluções de grande dimensão (como blogs e 

fóruns) até pequenas “bibliotecas” de componentes dedicados a uma questão em específico 

(p.ex. manipulação de ficheiros ZIP). Em segundo lugar, as soluções open-source são passíveis 

de serem modificadas, sendo possível, se houver uma familiarização prévia com a 

implementação da plataforma, a programação (em Java) de novas funcionalidades. 

 

 
 

                                                 
30 A única informação deste género existente diz respeito à tecnologia CFML e à sua comparação com outras 

realidades (p.ex. Java ou .NET) e não às diferenças entre motores de CFML. 
31 O site do ALERT® HEALTH PORTAL recebe uma média de três mil utilizadores por dia. 
32 A lista compilada pelo blog “Remote Synthesis” apresenta 352 resultados. 
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Funcionalidades 
O maior trunfo do ColdFusion é a integração das tecnologias do mundo Adobe, desde a geração 

de PDFs ao Flash e Flash Forms, além dos componentes AJAX e da funcionalidade de 

manipulação de imagens. Uma aplicação que faça uso extenso de Flash Forms é por muitos 

apontada como uma aplicação a não abandonar o mundo Adobe, já que não encontrará 

alternativas válidas fora dele. No entanto, tal não é o caso da framework PORTAL, que faz um 

uso moderado das referidas funcionalidades, recorrendo apenas a dois elementos Flash na sua 

interface (invocados com recurso a bibliotecas JavaScript). 

Devido à predominância da Adobe no mercado de CFML - já que representa a primeira 

solução a surgir - é natural que as soluções alternativas arvorem a sua oferta numa garantia de 

compatibilidade com a implementação Adobe, como é o caso do BlueDragon e Railo. Desse 

modo, todos os esforços de propaganda são direccionados numa fase inicial para o apelo à 

migração de aplicações ColdFusion e só depois para os casos de novos utilizadores do mundo 

CFML. 

Além das valências da Adobe já referidas, não se encontram limitações funcionais 

significativas no BlueDragon, Open BlueDragon e Railo, mas também são poucas as 

funcionalidades que estes oferecem a mais. O BlueDragon não as anuncia, referindo apenas que 

já foi responsável pelo surgimento de funcionalidades mais tarde adoptadas pela própria Adobe. 

O Open BlueDragon oferece integração com a oferta Amazon Web Services – a que a 

comunidade open-source será certamente sensível – e mecanismos optimizados de cache e 

invocação de JavaScript e CSS. No entanto, não possui funcionalidades de manipulação de 

imagens e geração de feeds Atom/RSS. 

Um melhor mecanismo de cache é também referido como principal acrescento do Railo. 

Esta solução apresenta ainda algo único: a possibilidade de uma empresa comprar uma 

evolução. A empresa que necessite de uma determinada funcionalidade ou extensão poderá 

entrar em contacto com a equipa do Railo e patrocinar esse mesmo desenvolvimento, passando 

este para a frente do roadmap da versão em curso. A empresa cliente receberá o resultado do 

desenvolvimento assim que este esteja concluído (não estando dependente do lançamento duma 

versão), podendo ainda ter algum retorno financeiro caso pretenda que a funcionalidade 

desenvolvida seja vendida na loja de extensões do Railo. 

No caso do Smith não são totalmente explícitas as diferenças de funcionalidades 

implementadas. A única constatação possível é a de que não foram implementadas as tags 

relativas a cache, formulários e tratamento de excepções, entre outras. No entanto, desconhece-

se se, à primeira vista, esta falta é efectiva ou se foi compensada de outra forma, com novas tags 

ou mecanismos. 

Em termos de perspectivas futuras, encontramos algo que se pode revelar importante para 

a framework PORTAL: a integração de Hibernate, já anunciada para a próxima versão do 

Adobe ColdFusion e presente nas intenções de desenvolvimento do Railo. A Adobe – a única 

com data da próxima versão já anunciada, para Junho de 2010 - promete também uma maior 

integração das tecnologias Adobe de RIA (Flash e Flex). O Open BlueDragon planeia suprir a 

falta de geração de feeds e manipulação de imagens. Quanto ao BlueDragon e Smith, 

desconhecem-se quaisquer pormenores técnicos do seu futuro. 
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Aplicações 
A Adobe detém a vantagem de incluir na sua oferta uma aplicação de administração da 

instalação e monitorização do comportamento dos servidores. Entre as várias alternativas à 

Adobe, apenas o Railo refere a existência de aplicações compatíveis com a sua implementação, 

como são o caso do FusionDebug (um plugin para Eclipse) e FusionReactor, dedicadas a 

debugging e monitorização de servidores, respectivamente. Ambas as aplicações são apenas 

compatíveis com Adobe ColdFusion e Railo e são pagas33, excepto quando incluídas no Railo 

Enterprise Bundle (solução paga). 

O Railo oferece um gestor de extensões onde se encontram quer aplicações e frameworks 

como as utilizadas com a framework PORTAL, quer extensões desenvolvidas pela comunidade 

a partir da API disponibilizada pelo Railo. Estas soluções podem ser gratuitas ou pagas.  

Existe outra aplicação de monitorização de servidores, de nome Seefusion34, com 

compatibilidade garantida com o Adobe ColdFusion e Open BlueDragon, devendo também 

funcionar com o Railo35. 

A próxima versão da Adobe contribuirá para o aumento da sua diferenciação no que a 

aplicações diz respeito, com o lançamento do primeiro IDE de CFML: o Adobe ColdFusion 

Builder. Para este, é prometida uma aposta no syntax highlighting, debugging e integração de 

ORM. Actualmente, no desenvolvimento da framework PORTAL, o plugin CFEclipse utilizado 

com o IDE Eclipse já fornece syntax highlighting, sendo o debugging rudimentar e não 

existindo integração com ORM. De qualquer modo, esta última é feita na perspectiva Java do 

Eclipse, sendo por isso necessários mais detalhes do novo IDE anunciado para que se perceba 

até que ponto constitui uma melhoria às ferramentas actualmente utilizadas, detalhes esses 

inexistentes à data actual. 

Quanto às tecnologias baseadas em CFML utilizadas com a framework PORTAL (Model-

Glue, Reactor e ColdSpring), é garantida a sua compatibilidade pelas soluções alternativas à 

Adobe. 

 

3.3.2 Compatibilidade de código 

A migração de uma tecnologia nunca está livre da necessidade de reprogramação. Como já 

vimos, cada motor de CFML implementou a sua própria maneira de interpretar o código 

produzido nessa linguagem, suportando determinadas funcionalidades. Mas não é só ao nível 

das funcionalidades que existem diferenças. Estas estão também (e principalmente) a um nível 

de maior pormenor, nas tags e funções implementadas e na forma como foram implementadas. 

Por vezes, não encontramos determinadas tags do Adobe ColdFusion numa solução alternativa. 

Noutros casos, encontramos numa solução alternativa tags do Adobe ColdFusion mas com uma 

                                                 
33 O preço base (sem suporte) do FusionDebug é de USD299 e do FusionReactor é de USD599. Ambas as aplicações 

estão à venda em http://www.fusion-reactor.com. 
34 O Seefusion custa USD299 e está à venda em http://www.seefusion.com. 
35 Dados recebidos em email enviado por Patrick Quinn, da equipa de suporte do SeeFusion. 
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implementação e comportamentos diferentes, sendo necessário acautelar todas estas situações 

com grandes cuidados. 

As diferenças de implementação fazem recear que uma tentativa de mudança de motor 

coloque em risco a estabilidade de uma aplicação de grande dimensão como a framework 

PORTAL. O objectivo será sempre o de reduzir ao máximo o esforço de reprogramação 

necessário para que a aplicação não sofra com a mudança. 

 

CFML Advisory Committee 
A preocupação da comunidade com a compatibilidade entre motores de CFML levou à criação, 

em Junho de 2008, do CFML Advisory Committee, comité que deverá ser o garante de uma 

maior uniformização entre as implementações, para bem da portabilidade das soluções e da 

linguagem como um todo. O seu objectivo é, segundo as suas palavras: 

 “Definir o que é o core da CFML, como este se deve comportar e o que é 

considerado como extended core – que funcionalidades36 da linguagem devem os 

processadores de CFML úteis implementar –, assim como oferecer linhas 

orientadoras aos fornecedores37 para que providenciem extensões à CFML de uma 

forma consistente”. [CFMLA09] 

O comité é constituído por “pesos pesados” do mundo ColdFusion, entre conhecidos autores de 

livros, frameworks e outros desenvolvimentos importantes, e representantes da Adobe, Railo e 

Open BlueDragon. Os seus nomes são: Sean Corfield (Railo, chefia o comité), Rob Brooks-

Bilson, Raymond Camden, Ben Forta (Adobe), Adam Lehman (Adobe), Matt Woodward (Open 

BlueDragon). 

A linguagem CFML foi assim dividida em três ramos: 

• Core – funcionalidades que devem ser implementadas da mesma forma por todos os 

fornecedores. Código CFML que use apenas funcionalidades core deverá ser 

totalmente portável entre motores que implementem a especificação; 

• Extended Core – funcionalidades de implementação facultativa mas que devem ser 

implementadas da mesma forma pelos fornecedores que as incluírem na sua oferta. 

Código CFML que use apenas funcionalidades core e extended core deverá ser 

totalmente portável entre motores que implementem todas as funcionalidades que o 

código use; 

• Vendor Specific – funcionalidades de implementação facultativa que poderão ser 

implementadas de forma diferente por um ou mais fornecedores. Código CFML que 

use estas funcionalidades não deverá ter a si associadas quaisquer expectativas de 

portabilidade. [CFMLA09] 

Os planos do comité consistem na actualização da especificação a cada dois anos, reflectindo 

sobretudo os pontos comuns entre as várias implementações à altura, mas contendo também 

                                                 
36 Neste contexto específico, o termo funcionalidades advém da tradução do inglês features, não se referindo ao tipo 

de funcionalidades analisadas na secção anterior mas antes às tags e funções implementadas. 
37 Entenda-se as equipas por trás dos motores de CFML apresentados. 
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questões específicas que poderão não estar implementadas por todos os fornecedores. O 

objectivo principal é o de que os vários fornecedores implementem a componente core da 

especificação num espaço de tempo “razoável”. Serão ainda definidas linhas de orientação para 

os fornecedores saberem como adicionar novas tags e funções (vendor specific) de uma forma 

consistente. [CFMLA09] 

Actualmente, estão já definidas que tags e funções pertencem a cada categoria, 

acompanhadas de uma curta descrição (no caso das tags). Espera-se que a implementação vá 

sendo refinada nos próximos tempos, tendo sido anunciada por alguns dos membros do comité 

novidades para breve, incluindo uma maior completude da especificação actual.  

A criação do comité e o seu trabalho inicial provocaram uma resposta muito positiva por 

parte da comunidade, já que o desejo de uma maior portabilidade e as vantagens que daí advêm 

– quer na dita portabilidade, quer no próprio fortalecimento da linguagem - merecem relativo 

consenso. 

 

Tags e funções suportadas 
O único efeito adverso da criação do referido comité, se bem que claramente indirecto, foi o do 

interromper do único projecto de comparação entre as diferentes especificações, que estava a ser 

levado a cabo na CFML Engine Wiki38. Este consistia no levantamento de que tags e funções 

eram suportadas pelas soluções da Adobe, Railo, BlueDragon e Open BlueDragon, mas foi 

interrompido em Junho de 2008, tendo ficado incompleto e estando já o trabalho feito um pouco 

desactualizado (o Railo ainda não era open-source). Apesar de algumas notas relevantes acerca 

das diferenças observadas, não podemos usar este trabalho como base de qualquer decisão. 

Nesse sentido, procedeu-se no Anexo A a um levantamento actualizado das tags e funções 

suportadas, suportadas com modificações ou não suportadas de todo pelas versões mais recentes 

do Adobe ColdFusion, BlueDragon J2EE, Open BlueDragon, Railo e Smith. O objectivo foi o 

de obter uma base o mais sustentada possível para se poder avaliar a extensão da reprogramação 

necessária. Além disso, quanto mais uma determinada implementação alternativa for compatível 

com Adobe ColdFusion, menor terá que ser um eventual esforço de aprendizagem por parte dos 

programadores, já habituados ao CFML “da Adobe”. 

À partida, apenas sabíamos a posição do Railo face ao comité, já que estes garantem que 

todo o desenvolvimento é feito pensando na compatibilidade com as funcionalidades core da 

especificação. Mas não nos basta saber qual é o melhor motor no que toca ao cumprimento da 

especificação. Interessa-nos ainda mais saber qual o motor que deverá obrigar a um menor 

esforço de reprogramação, ou seja, aquele que implementa o máximo de tags e funções da 

solução Adobe. 

Para cumprir este objectivo, foi necessário um extenso trabalho de recolha de informação 

acerca das diferentes implementações de cada motor, cruzando as tags e funções implementadas 

entre si e com a especificação do CFML Advisory Committee (presente em [CFMLA09]). Este 

trabalho - suas premissas, dados recolhidos e resultados - encontra-se compilado no Anexo A. 

Da análise das tags suportadas pelos vários motores, constatou-se que: 

• A Adobe implementa todas as tags definidas pelo CFML Advisory Committee; 

                                                 
38 Presente em http://www.cfml-engines.info. 



 37 

• A Adobe tem o maior número total de tags (137), seguida de perto pelo Railo (132) e 

Open BlueDragon (120), podendo este facto ser relacionado com o número de 

funcionalidades; 

• A Adobe apresenta o maior número de tags opcionais (todas as que não são core), com 

64 tags, seguida pelo Railo (60) e Open BlueDragon (48); 

• O Smith é o motor com a implementação mais distante da da Adobe, ao não suportar 

mais de metade das tags da última e, especificamente, 16 tags core; 

• Em relação à compatibilidade com a implementação Adobe, o Open BlueDragon é 

ligeiramente melhor que o BlueDragon, ao não suportar menos 3 tags que o último e 

apenas não suportar uma tag core, ao contrário de 5 no caso do BlueDragon. 

• Tanto o Railo como o Open BlueDragon apenas não suportam uma tag core, mas 

enquanto o Railo suporta todas as tags extended core, o Open BD não suporta 5 e no 

caso das tags vendor specific o Open BlueDragon suporta menos 16 tags que o Railo. 

• No total, das 137 tags implementadas pela Adobe, o Railo, Open BlueDragon e 

BlueDragon não suportam, respectivamente, 22, 43 e 46 tags. 

• O Railo é a solução mais próxima, em termos globais, da implementação da Adobe. 

Da análise das funções suportadas pelos vários motores, constatou-se que:  

• Dado que o BlueDragon não especifica que funções suporta, não é possível incluí-lo na 

análise; 

• O Railo é o motor com mais funções, tendo mais 82 que a Adobe, sendo duas dessas 

core; 

• O Railo é o motor que implementa mais funções core, não suportando apenas duas, 

sendo seguido pela Adobe (não suporta 4), e pelo Open BlueDragon (não suporta 12); 

• O facto de o Railo implementar mais funções não quer dizer que ofereça mais 

funcionalidades mas antes um maior número de opções no âmbito das funcionalidades 

existentes; 

• O Smith é o motor com a implementação mais distante da da Adobe, ao não suportar 

132 funções desta última (e 20% das funções core); 

• O Railo não suporta apenas 2 funções (ambas core) das implementadas pela Adobe, 

enquanto o Open BlueDragon não suporta 77 funções (9 delas core); 

Cruzando as conclusões relativas à compatibilidade dos vários motores de CFML com a 

implementação do Adobe ColdFusion, quer no que respeita a tags quer no que respeita a 

funções, é clara a vantagem do Railo. O facto de apenas 2 em 304 funções passíveis de estarem 

presentes no código da framework PORTAL não serem suportadas oferece especiais garantias 

de compatibilidade. Nas tags, os números não são tão extremos, mas o Railo continua a 

apresentar a melhor compatibilidade, ao não suportar 22 tags do Adobe ColdFusion. 

Depois do Railo, a melhor solução seria o Open BlueDragon, que, em relação com o 

Adobe ColdFusion, não suporta 43 tags e 77 funções. 
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Não deverá ser esquecido o facto de que os números, apesar da clara diferença, reflectem 

tendências gerais, podendo as conclusões ser afectadas por dois factores: 

• As tags e funções realmente utilizadas pela framework PORTAL, e o seu grau e tipo 

de utilização; 

• Eventuais diferenças de implementação que existam e não estejam referidas na 

documentação consultada. 

Apesar desta ressalva, e dados os resultados analisados, a ocorrência destes factores dificilmente 

afectará a situação a ponto do Railo passar a ser uma pior solução em termos de compatibilidade 

com o código existente que o Open BlueDragon. Antes poderá acontecer que, num caso 

extremo, as funções e tags suportadas pelo Railo e não pelo Open BlueDragon não sejam usadas 

pela framework PORTAL. De qualquer modo, mesmo que isto acontecesse, o Railo continuaria 

a apresentar-se como um motor com mais opções de desenvolvimento do que o Open 

BlueDragon, como se pode concluir da diferença entre o número total de tags e funções 

apresentadas: 

• Railo – 132 tags e 458 funções; 

• Open BlueDragon – 120 tags e 346 funções. 

 

Um estudo das diferenças entre motores de CFML por outra perspectiva (e mais técnico) foi 

levado a cabo no âmbito do “CFML Compatibility Project”, em que não foram analisadas as 

diferenças de funcionalidades suportadas mas antes a forma como cada motor suporta essas 

mesmas funcionalidades. Mais detalhes sobre este estudo podem ser consultados no Anexo B.  

3.3.3 Arquitectura e performance 

Arquitectura 
As várias soluções de motor de CFML apresentam três tipos de requisitos arquitectónicos 

principais, com os quais temos que entrar em linha de conta aquando de uma comparação: 

sistema operativo, base de dados e servidor aplicacional. Vimos atrás que todas as soluções 

apresentam várias hipóteses para cada requisito. Assim, o que nos interessa numa comparação 

não é verificar todas as hipóteses possíveis mas antes que motores não se coadunam com a 

arquitectura da framework PORTAL. Esta apresenta um sistema operativo que tanto pode ser 

Windows como Linux – Windows para os ambientes de desenvolvimento e controlo de 

qualidade, Linux para os de produção e pré-produção –, bases de dados Oracle e servidor 

aplicacional Apache Tomcat. Podemos ver na Tabela 2 que requisitos são compatíveis para cada 

motor.  
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Tabela 2: Compatibilidade dos motores de CFML com a arquitectura da framework 

PORTAL 

 Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

Sistemas Operativos � � � � ?39 

Base de Dados � � � � � 

Servidor Aplicacional x40 � � � � 

 

O facto mais relevante presente na Tabela 2 será certamente a ausência de garantia de 

compatibilidade do servidor aplicacional Apache Tomcat por parte da Adobe, já que são esses o 

servidor e motor de CFML usados actualmente na framework PORTAL (e aplicações 

derivadas). Aparentemente, as únicas consequências visíveis desta incompatibilidade – ou, pelo 

menos, ausência de garantia de compatibilidade – tinham a forma de mensagens de erro no 

encerrar do Tomcat, tendo sido resolvidas. Não foi possível encontrar mais informações acerca 

das reais incompatibilidades entre o Adobe ColdFusion e o Apache Tomcat, se é que as há 

verdadeiramente. O único facto é que o Tomcat não é incluído pela Adobe na sua lista de 

servidores aplicacionais suportados, mas é referido por todos os outros motores como 

oferecendo plena compatibilidade. 

Relativamente aos sistemas operativos e bases de dados, nenhum motor oferece qualquer 

impedimento à sua utilização, com a excepção do Smith. 

O Open BlueDragon acrescenta o facto de ser o único motor de CFML a correr no Google 

App Engine, mas tal facto é irrelevante para a aplicação em causa. 

 

Performance 
Apesar da inegável importância conferida à questão da performance, seja por programadores ou 

utilizadores, não existe nenhum estudo que compare os diferentes motores de CFML. Existem 

dois esboços de micro-benchmarking, mas cuja fiabilidade é posta de lado imediatamente pelos 

seus próprios criadores, pelo que não os levaremos em consideração. Em vez disso, 

abordaremos factos mais ou menos subjectivos em três casos concretos: Adobe ColdFusion, 

Railo e Open BlueDragon. 

Da parte da Adobe, existem algumas comunicações com dicas para melhorar a 

performance, mas nunca é feita uma comparação com outros motores de CFML. Uma opinião 

que se encontra frequentemente em fóruns de discussão e blogs, tanto por autores mais 

anónimos como por personalidades do mundo ColdFusion, é de que o Adobe ColdFusion é uma 

solução que deixa a desejar em termos de performance. Existe um sentimento na comunidade de 

que a Adobe nunca “fez o suficiente” para encarar a questão da performance e que as 

alternativas Open BlueDragon e Railo são mais “rápidas”. Tal preocupação, no entanto, está 

patente num documento da Adobe aquando do lançamento da versão 8, em que comparava a sua 

performance com a da versão anterior, mostrando ganhos consideráveis [Ado07]. 

No caso do Railo é feita referência a mecanismos de cache optimizados. 

                                                 
39 Não foram obtidos dados acerca dos sistemas operativos com que é compatível o Smith. 
40 Na realidade, o Adobe ColdFusion é compatível com o Apache Tomcat mas não garante o suporte do mesmo. 
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Dados mais concretos são oferecidos pelo Open BlueDragon, ao listar entre os seus 

principais acrescentos ao mundo CFML, a utilização optimizada de JavaScript e CSS e uma 

camada de cache de alta performance e configurável [Ope09b]. 

A preocupação com a gestão de cache – presente em qualquer aplicação web – é algo visto 

com agrado mas a framework PORTAL poderá ter ainda mais a ganhar com a funcionalidade de 

optimização das invocações e uso de JavaScript, já que é feito um uso intensivo desta 

tecnologia. 

3.3.4 Licenciamento e custos 

Foram já apresentados em detalhe os modelos de licenciamento dos vários motores. No entanto, 

a análise desta questão não pode atentar apenas no preço de uma licença, mas antes no custo 

total associado à solução, entre licença do motor de CFML e outras aplicações. Por exemplo: a 

solução da Adobe tem um custo associado, incluindo no entanto uma aplicação de 

monitorização de servidores. Já um motor open-source será gratuito mas ao não incluir essa 

mesma aplicação, oferece dois cenários distintos: 

• A aplicação não é relevante, logo, não faz falta; 

• Existe uma aplicação gratuita; 

• É necessário adquirir a licença de uma aplicação similar. 

Caso a hipótese escolhida seja a segunda, estaremos a incorrer num custo que não pode ser 

ignorado mesmo que à partida open-source soe a gratuito. Também importa não descurar 

eventuais limitações impostas pelas licenças open-source. 

A Tabela 3 contém uma compilação dos vários cenários possíveis, discriminando o custo 

de licenciamento para o caso concreto do ALERT® HEALTH PORTAL, eventuais limitações e 

outros custos necessários para que uma nova solução equivalha à actual. 

Tabela 3: Licenciamento e custos dos motores de CFML 

 
Licenciamento 

(USD) 
Limitações 

Outros custos 

(USD) 

Adobe 14.998 (7.499 por 

servidor) 

Mais de 2 CPUs num servidor 

exigem nova licença. 

Actualização custa 3.750 por licença. 

- 

BlueDragon 16.799 por 4 CPUs Válido por dois anos. 

Renovação por dois anos custa 3.600. 

Não existe ferramenta de 

monitorização de servidores. 

- 

Open BD Gratuito e open-

source (GPLv3) 

Produto não pode ser vendido com o 

Open BD presente no mesmo WAR. 

Seefusion pode compensar ausência 

de ferramenta de monitorização de 

servidores. 

Seefusion: 299 
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Licenciamento 

(USD) 
Limitações 

Outros custos 

(USD) 

Railo Gratuito e open-

source (LGPLv2.1) 

Seefusion ou FusionReactor podem 

compensar ausência de ferramenta de 

monitorização de servidores. 

Seefusion: 299 

FusionReactor: 599 

Smith Gratuito e open-

source (GPLv3) 

Produto não pode ser vendido com o 

Smith presente no mesmo WAR. 

Não existe ferramenta de 

monitorização de servidores. 

- 

 

Como vemos nos dados da Tabela 3, o BlueDragon é uma solução ainda mais cara que a actual 

da Adobe, sendo a licença apenas válida por dois anos. Assim, restam-nos as três soluções open-

source para comparar com a solução actual do Adobe ColdFusion. Todas estas soluções são 

igualmente gratuitas, diferindo no entanto na licença que as suporta: enquanto o Open 

BlueDragon e o Smith apresentam a licença GPLv3, o Railo apresenta a LGPLv2.1. 

Como já vimos atrás, o caso da GPLv3 apenas proíbe a distribuição do motor de CFML no 

mesmo WAR que um produto comercial sem que este último seja open-source. A LGPLv2.1 é 

mais liberal, ao apenas impor limitações do lado do Railo – que terá que continuar a ser open-

source – não colocando qualquer entrave à natureza do produto ou distribuição que faça uso do 

Railo. Deste modo, a licença não pode ser usada como variável de decisão já que não apresenta 

qualquer incompatibilidade com as realidades do ALERT® HEALTH PORTAL ou da 

framework PORTAL. 

As únicas diferenças entre Railo, Smith e Open BlueDragon, no que a licenciamento e 

custos diz respeito, serão então as aplicações passíveis de compensar a inexistência da 

ferramenta de monitorização de servidores que a solução actual inclui. A maior ou menor 

diferenciação que esta questão possa conferir estará sempre dependente da importância que se 

der a este tipo de ferramenta. Concretamente, existem duas aplicações compatíveis com Railo 

(Seefusion e FusionReactor), uma com Open BlueDragon (Seefusion) e nenhuma com Smith. 

3.3.5 Comunidade e suporte 

A escolha de uma solução não pode basear-se apenas em factores objectivos e quantificáveis e 

deixar de parte o lado mais subjectivo mas importante: a comunidade e suporte. Por 

“comunidade e suporte” entenda-se tudo aquilo que é relacionado com mas exterior ao 

funcionamento e implementação de um determinado motor de CFML, desde planos de suporte e 

grupos de discussão a bibliografia existente e à dinâmica de cada comunidade. 

 

Comunidade 
Estima-se que a comunidade ColdFusion esteja actualmente nos 800 mil programadores 

[Mat09], algo que se reflecte nos inúmeros blogs e membros de grupos de discussão. Os blogs 

existentes fornecem exemplos, tutoriais e resolução de problemas, mas não costumam 

discriminar o motor de CFML em causa, com a excepção dos blogs escritos por programadores 

afectos a um determinado motor. Mais eficazes que os blogs na resolução de eventuais 

dificuldades com que um programador se depara, são os grupos de discussão existentes. 
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Enquanto os grupos de discussão do Adobe ColdFusion têm um espaço próprio no seu site, e se 

dividem por localização geográfica, os do Open BlueDragon e Railo têm apenas uma instância 

cada. Podemos encontrar uma comparação das estatísticas na Tabela 4. 

Tabela 4: Estatísticas dos grupos de discussão Open BlueDragon e Railo 

 
Número de 

membros 
Criação 

Número de 

mensagens total 

Média de mensagens 

por mês 

Open BD 470 Abril de 2008 3971 265 

Railo 286 Março de 2009 3031 758 

 

Qualquer conclusão que advenha da análise dos dados da Tabela 4 será sempre de objectividade 

reduzida, no entanto, podemos constatar que o grupo de discussão do Railo tem tido uma 

actividade recente (já que ele próprio é recente) bastante superior à do Open BlueDragon. 

O BlueDragon e o Smith possuem um fórum no seu próprio site. Das estatísticas que foi 

possível obter, o BlueDragon apresenta 1393 mensagens e 10 tópicos activos no último mês. Já 

o fórum do Smith tem 353 membros, 721 mensagens mas apenas 3 tópicos do presente ano de 

2009. 

 

Suporte 

No que diz respeito a plano de suporte da própria empresa por trás do motor de CFML, este não 

existe no caso do Smith e Open BlueDragon. O BlueDragon oferece um plano de suporte online 

e um plano “Premium” com melhores tempos de resposta a, respectivamente, USD995 e 

USD4.995 por ano. O Railo oferece quatro planos de suporte diferentes, com os preços a variar 

entre USD999 e USD26.999, dependendo do número de servidores e horas de suporte 

adquiridas. 

Quando a resolução de um determinado problema não depende do suporte, poderá ser o 

caso da falta de uma funcionalidade ou de um bug na implementação do motor. Esta é uma 

realidade comum a todos os motores, diferindo estes apenas no seu ciclo de actualizações. A 

Adobe lança uma nova versão a cada dois anos, podendo libertar, intermitentemente durante 

esse período, algumas correcções41. 

No mundo open-source, a correcção de bugs é um processo geralmente mais acelerado, 

com a disponibilização mais frequente de novas versões, além de outras possibilidades, como a 

de algum membro da comunidade disponibilizar ele próprio uma correcção ou a hipótese dos 

desenvolvimentos patrocinados já referidos no caso do Railo. Um caso ainda mais extremo será 

o dos lançamentos diários (todas as noites) do Open BlueDragon, apesar de estes serem apenas 

indicados para desenvolvimento e teste e não para ambientes de produção. 

 

Bibliografia e documentação 
A bibliografia relacionada com o mundo CFML é quase inexistente. A Adobe publicou uma 

série de três livros muito completos acerca da versão 8 do Adobe ColdFusion. Além destes, 

                                                 
41 Por exemplo, já foram disponibilizados dois hot-fixes à versão 8 do Adobe ColdFusion. 
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encontram-se ainda alguns livros de ensino da programação em “ColdFusion”, deduzindo-se 

que versam a implementação da Adobe. 

Quanto a documentação técnica de referência (tags e funções), utilizámo-la na comparação 

presente no Anexo A. Vimos aí que tanto a Adobe como o Railo fornecem documentação de 

sintaxe a todas as tags e funções, acrescentando ainda a primeira vários exemplos de 

implementação. O BlueDragon e Open BlueDragon apresentam documentadas apenas as tags 

criadas ou modificadas por si. O Smith não possui qualquer documentação. 

3.4 Conclusões 

Comparados que estão os cinco motores de CFML nos vários quadrantes da sua oferta, fica 

apenas a faltar uma conclusão final que congregue todos os dados recolhidos. Relembre-se que 

a análise em causa teve como objectivo fundador o de providenciar a melhor solução para 

migrar a framework PORTAL, não deixando de tentar que esta seja também a melhor solução 

globalmente. 

O primeiro ponto que podemos estabelecer, e que ficou claro, é que a escolha deverá recair 

entre o Open BlueDragon e o Railo. O BlueDragon não deverá ser escolhido, já que ainda fica 

mais caro do que o Adobe ColdFusion, não apresentando nenhuma melhoria significativa, sendo 

a única diferença de realçar a garantia de compatibilidade com o servidor aplicacional Apache 

Tomcat. Quanto ao Smith, esta era claramente a solução menos desenvolvida, não oferecendo 

garantias de poder suportar a migração de uma aplicação de elevada dimensão. 

De modo a escolher entre o Open BlueDragon e o Railo, teremos que comparar os 

resultados de cada uma das soluções nas várias vertentes analisadas, nomeadamente: 

• Funcionalidades; 

• Aplicações; 

• Compatibilidade de código; 

• Arquitectura; 

• Performance; 

• Licenciamento; 

• Comunidade; 

• Suporte. 

Das vertentes apresentadas, não é possível concluir qual a melhor solução quanto a 

funcionalidades, arquitectura e performance. Nas restantes, o Railo detém vantagem em todas, 

sendo esta mais definitiva no que toca a aplicações, suporte e compatibilidade de código. 

No caso das funcionalidades, a escolha da melhor solução é demasiado subjectiva. O Open 

BlueDragon compensa o facto de não suportar feeds com a optimização de JavaScript e CSS, 

não bastando ao Railo os desenvolvimentos patrocinados para se assumir como melhor. 

Quanto à arquitectura, ambas as soluções implementam na totalidade os requisitos da 

framework PORTAL (e aplicações derivadas), quer sejam os sistemas operativos Windows e 

Linux, as bases de dados Oracle ou o servidor aplicacional Apache Tomcat.  
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No campo da performance, é demasiado subjectivo considerar que o Railo é melhor sem 

existirem provas da veracidade das afirmações do próprio, já que não existe nenhum estudo que 

compare a performance dos vários motores de CFML. 

A vantagem do Railo em termos de licenciamento é apenas ligeira, já que ambos os 

motores permitem o modelo actual dos produtos que fazem uso da framework PORTAL. No 

entanto, a licença do Open BlueDragon impõe maiores limitações do que o Railo, ao proibir a 

distribuição comercial do motor no mesmo WAR que uma aplicação sem que esta seja open-

source. 

O Railo apresenta-se como a melhor solução em termos de comunidade e suporte, ao deter 

a lista de distribuição com maior actividade (apesar de ter menos membros) e apresentando, ao 

contrário do Open BlueDragon, planos pagos de suporte técnico profissional. 

O Railo oferece também melhores perspectivas de incrementos à própria implementação, 

com a sua aposta na disponibilização, através do gestor de extensões, das extensões 

desenvolvidas pela comunidade. Além disso, apresenta maior compatibilidade que o Open 

BlueDragon com aplicações externas como o FusionReactor e FusionDebug. 

Finalmente, o argumento mais definitivo será o da compatibilidade entre a implementação 

da CFML do Railo e Open BlueDragon com a da Adobe – e, consequentemente, da framework 

PORTAL. Também neste contexto, o Railo leva a melhor, ao apresentar uma maior 

compatibilidade que o Open BlueDragon, quer em termos de tags, quer em termos de funções. 

De referir ainda que o Railo implementa mais funções do que a própria Adobe. 

Podemos ver um resumo desta análise na Tabela 5. 

Tabela 5: Comparação do Open BlueDragon e Railo 

 Open BlueDragon Railo Melhor solução 

Funcionalidades 

+ Amazon Web Services 

+ Optimização de 

JavaScript e CSS. 

- Manipulação de imagens; 

Feeds. 

+ Possibilidade de 

patrocinar desenvolvimentos 

específicos. - 

Aplicações 

1 de monitorização de 

servidores (paga). 

Gestor de extensões. 

2 de monitorização de 

servidores e 1 de debugging 

(pagas). 

Railo 

Compatibilidade 

de código 

43 tags e 77 funções da 

Adobe não suportadas. 

Total: 120 tags e 346 

funções. 

22 tags e 2 funções da 

Adobe não suportadas. 

Total: 132 tags e 458 

funções. 

Railo 

Arquitectura 
Compatível com a 

framework PORTAL. 

Compatível com a 

framework PORTAL. 
- 

Performance Referem-se melhorias. Referem-se melhorias. - 

Licenciamento 
Gratuito e open-source. Gratuito e open-source 

(menos limitado) 
Railo 

Comunidade Menos activa. Mais activa. Railo 
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 Open BlueDragon Railo Melhor solução 

Suporte Não existe. Tem plano pago. Railo 

 

Depois de todos os factos apresentados, analisados e comparados, fica claro que a melhor 

alternativa ao Adobe ColdFusion será o Railo. Este será o motor de CFML que nos oferece as 

melhores condições para a migração da framework PORTAL, devendo requerer o menor 

esforço de reprogramação. Além disso, deverá ser o motor mais abrangente, dadas as suas 

características, nomeadamente o número de funções e a filosofia de extensões. 

Mesmo em relação à solução actual do Adobe ColdFusion, o Railo apresenta vantagens, 

nomeadamente: 

• É gratuito; 

• É garantidamente compatível com o servidor aplicacional Apache Tomcat; 

• Implementa mais 82 funções; 

• É actualizado mais frequentemente; 

• Tem uma lista de discussão acessível e participativa. 

Uma desvantagem do Railo é a de ainda estar no estado beta, dado que a passagem para open-

source apenas ocorreu recentemente. No entanto, este estado não é sinónimo de instabilidade, 

como o comprovam os vários relatos de empresas que fizeram a migração de Adobe ColdFusion 

para a versão open-source do Railo. 

Quanto à inexistência de suporte para a totalidade da implementação da Adobe – 22 tags e 

2 funções -, será importante perceber até que ponto este poderá afectar uma eventual migração. 

Assim sendo, foi pesquisada a ocorrência dos referidos métodos não suportados no código quer 

da framework PORTAL, quer do ALERT® HEALTH PORTAL. Os resultados foram 

animadores, com apenas uma ocorrência de uma tag. Nenhuma das outras 21 tags e 2 funções é 

actualmente utilizada. 

Mais pormenorizadamente, a única ocorrência deu-se no ficheiro (da framework) relativo 

aos comentários de uma notícia (ALERT_3_3_detail_comments_1.cfm), sendo a tag em causa 

(“cftextarea”) responsável por emular o funcionamento da sua equivalente XHTML 

(“textarea”). Esta tag implementa na página do detalhe de uma notícia a área de texto em que o 

utilizador pode inserir um comentário. Programaticamente, a tag de CFML utilizada apenas 

utiliza parâmetros que também existem no equivalente XHTML (“id”, “class”, “cols”, “name”, 

“rows”, “style”), pelo que se crê ser relativamente imediata a sua substituição. 

Resolvida esta questão, a migração estará apenas dependente de diferenças específicas de 

implementação dos motores – e, por isso, impossíveis de prever – e não de tags ou funções não 

suportadas de todo. 

Uma lista com a discriminação e curta descrição das tags e funções implementadas pelo 

Adobe ColdFusion não suportadas pelo Railo está presente no Anexo C. 
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Capítulo 4  

Backoffice 

Em resultado da necessidade de uma solução de backoffice para a administração de conteúdos 

do ALERT® ONLINE, foi decidido o desenvolvimento da dita solução para o módulo de 

notícias, prevendo-se a sua futura expansão aos outros conteúdos do site. Foi requisito primário 

da aplicação que esta se assemelhasse ao backoffice do ALERT® HEALTH PORTAL, partindo 

de uma base tecnológica comum, o que influenciou inevitavelmente algumas das decisões 

tomadas. 

Importa referir que tal implementação não estava prevista nos objectivos iniciais do 

projecto42. Esse facto traduziu-se, inevitavelmente, numa adaptação do workflow habitualmente 

seguido na empresa para uma estratégia mais ágil, tendo o desenvolvimento sido regido pelo 

objectivo de garantir as funcionalidades essenciais no curto espaço de tempo disponível, sempre 

no respeito pelos prazos internos. 

4.1 Especificação e análise 

O trabalho de análise funcional foi parte constituinte do projecto, em colaboração com 

elementos e responsáveis da equipa de desenvolvimento do ALERT® ONLINE e a partir do já 

desenvolvido para o ALERT® HEALTH PORTAL. Esta sucinta análise, e que foi sendo 

inevitavelmente reformulada à medida que se desenrolou o desenvolvimento, apresenta-se em 

seguida. 

                                                 
42 Esteve previsto, desde o início, um estudo dedicado ao backoffice, mas numa perspectiva de análise das tecnologias 

escolhidas na implementação da solução do ALERT® HEALTH PORTAL, comparação com alternativas e 

possibilidade de construção de uma solução modular e expansível a outros produtos. 



 

Figura 

De modo a que se percebam

ponto fundamental: a diferença entre notícia e tradução. Da forma mais sintética possível 

poderemos dizer que uma notícia tem várias traduções e que cada tradução é a concretização de 

uma notícia numa determinada língua. 

• Temas – utilizados pela aplicação na sugestão de conteúdo relacionado;

• Imagem – ilustrando a notícia

• Detalhe – que é habitualmente uma versão de maiores dimensões da imagem.

Uma tradução, além de herdar os atrib

seguintes propriedades: 

• Língua; 

• Título; 

• Corpo (o texto da notícia na língua em causa);

• Data; 
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Figura 6: Diagrama de casos de utilização do backoffice

que se percebam os requisitos do sistema, é pertinente começar por esclarecer um 

ponto fundamental: a diferença entre notícia e tradução. Da forma mais sintética possível 

poderemos dizer que uma notícia tem várias traduções e que cada tradução é a concretização de 

uma notícia numa determinada língua. Uma notícia tem a si associados os seguintes atributos

utilizados pela aplicação na sugestão de conteúdo relacionado;

ilustrando a notícia; 

que é habitualmente uma versão de maiores dimensões da imagem.

Uma tradução, além de herdar os atributos da notícia a que está associada, apresenta

Corpo (o texto da notícia na língua em causa); 

 

backoffice 

eçar por esclarecer um 

ponto fundamental: a diferença entre notícia e tradução. Da forma mais sintética possível 

poderemos dizer que uma notícia tem várias traduções e que cada tradução é a concretização de 

os seguintes atributos: 

utilizados pela aplicação na sugestão de conteúdo relacionado; 

que é habitualmente uma versão de maiores dimensões da imagem. 

utos da notícia a que está associada, apresenta as 
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• Activa/inactiva, ou o estado que define se deverá ser exibida no front-office; 

• Descrição do detalhe (quando este existe), o qual funciona como legenda. 

Pretendendo a aplicação em causa possibilitar a administração dos conteúdos resultantes dos 

dois conceitos apresentados, o estabelecimento das funcionalidades a implementar – e, 

consequentemente, dos requisitos do sistema – teria sempre que advir das comummente 

denominadas operações CRUD43. Além disso, devido a questões de segurança, é imperativa a 

existência de um mecanismo de autenticação que proteja a aplicação de acessos indevidos. 

Ao tentar traduzir as funcionalidades e requisitos do sistema em casos de uso verifica-se 

que estes se agrupam em casos relativos ao funcionamento geral da aplicação e em casos 

específicos do módulo de notícias. Podemos ver na Figura 6 essa mesma tradução. 

O utilizador do sistema pode apresentar dois estados, que originam os dois tipos de actores 

presentes na Figura 6, quer já tenha, ou não, sido autenticado pelo sistema. O utilizador não-

autenticado não tem disponível qualquer opção que não a de se tentar autenticar, de modo a ser 

reconhecido pelo sistema e, desse modo, ter acesso às restantes funcionalidades. Passa-se a 

analisar, com um pouco mais de detalhe, cada caso de uso. 

 
Autenticar-se/Terminar sessão 
Terá que existir um mecanismo de autenticação (login e logout) para que apenas um utilizador 

com um par válido de username e password possa entrar na aplicação. 

 
Listar traduções 
A listagem deverá apresentar todas as traduções existentes no sistema que digam respeito a 

notícias44, permitindo filtrar os resultados pela língua. Deverá ser apresentada, para cada 

tradução, o título da mesma e se esta está activa para visualização no front-office. As traduções 

deverão ser dispostas por ordem cronológica, aparecendo primeiro as mais recentes, dado que o 

cenário de utilização mais provável é o da operação sobre as últimas notícias inseridas. 

A página da listagem deverá ainda providenciar meios de invocar as várias operações 

(adicionar, editar, activar e desactivar) relativas a traduções e também notícias. Esta necessidade 

advém do facto de não existir uma listagem de notícias, pois, no esquema de dados subjacente, 

uma notícia não possui um elemento identificativo textual inequívoco (como p.ex. o título no 

caso de uma tradução). 

 
Criar notícia 
A criação de uma notícia implica três acções distintas: 

• A escolha de temas, para permitir a sugestão de conteúdo relacionado; 

• O carregamento de imagem e detalhe; 

• A criação de uma primeira tradução. 

                                                 
43 Sigla para Create, Read, Update, Delete, ou seja, criação, leitura, actualização e eliminação. 
44 Como veremos, nem todos os elementos da tabela NOTICIA são notícias, podendo ser, por exemplo, ofertas de 

emprego. Estes casos “especiais” de notícias obrigarão a cuidados reforçados no desenvolvimento. 
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O utilizador poderá escolher quantos temas quiser de uma lista pré-definida no sistema. 

A notícia terá que ter obrigatoriamente uma imagem, podendo o utilizador escolher usar a 

imagem predefinida do sistema45 ou carregar uma imagem do seu computador. A imagem do 

detalhe terá que ser uma imagem carregada pelo utilizador, sendo a sua utilização opcional e 

apenas permitida quando não foi usada a imagem predefinida. 

A criação de uma notícia terá que obrigar à criação de uma tradução inicial. Se tal não 

acontecesse, a notícia criada seria inútil e inalcançável pelo backoffice, dado que apenas são 

listadas as traduções. 

 
Editar notícia 
A edição de uma notícia deverá permitir a alteração das opções tomadas quanto aos temas e 

imagens, sempre no respeito pelas restrições descritas no caso de criação de notícia. 

Uma situação particular é aquela em que uma notícia foi criada sem imagem de detalhe. 

Caso, numa posterior edição, essa imagem de detalhe seja adicionada, terá que ser 

obrigatoriamente definida uma descrição do detalhe em todas as traduções da notícia em causa. 

Caso contrário, a referida imagem de detalhe não será exibida nas traduções sem descrição 

dessa mesma imagem. 

 

Criar tradução 
A criação de uma tradução deverá permitir a definição dos vários campos da mesma (língua, 

título, corpo e data), assim como se ela deve ser exibida no front-office. Caso a notícia para a 

qual está a ser criada uma tradução tenha a si associada uma imagem de detalhe, deverá ser 

possível definir a descrição desta última. 

 

Editar tradução 
A edição de uma tradução deverá permitir a alteração de todos os campos definidos na criação 

da mesma. À alteração do valor correspondente ao estado activo ou inactivo de uma tradução 

equivalerá a acção de activar ou desactivar essa mesma tradução. 

4.2 Modelo de dados 

Uma boa forma de se perceber a componente mais arquitectural e de baixo nível do problema 

será analisar uma representação simplificada do modelo conceptual do mesmo problema, como 

um passo intermédio entre os componentes já conhecidos e o esquema de dados ainda a 

apresentar. 

Pode-se ver na Figura 7 a referida representação simplificada dos vários conceitos 

inerentes à realidade do problema e suas relações. Alguns conceitos secundários não estarão 

presentes, sendo enunciados e explicados aquando de uma análise mais profunda ao esquema de 

dados do sistema subjacente. De referir que tanto o modelo conceptual como o esquema de 

                                                 
45 A imagem predefinida consiste no logótipo da ALERT e é habitualmente usada quando não existe uma imagem 

específica para associar à notícia. 
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dados a apresentar não resultaram do desenvolvimento do backoffice, já existindo anteriormente 

como base sustentadora do front-office. 

 

Figura 7: Modelo conceptual do sistema 

O conceito central de notícia relaciona-se com quase todas as entidades e apresenta as seguintes 

relações: 

• Tema – uma notícia pode ter a si associados vários temas; 

• Imagem – uma notícia tem sempre associada uma imagem, tenha sido ela carregada ou 

escolhida a imagem predefinida; 

• Conteúdo Média – caso o utilizador escolha carregar uma imagem de detalhe, será 

criado um “conteúdo média”; 

• Língua e Tradução – uma notícia pode existir em várias línguas, através das suas 

múltiplas traduções. 

Outro caso que importa analisar mais de perto é o dos “conteúdos média”: 

• Notícia – um “conteúdo média” existe sempre associado a uma notícia específica; 

• Imagem – um “conteúdo média” é sempre composto pela imagem ilustrativa da notícia 

e pela imagem de detalhe; 

• Língua e Descrição – um “conteúdo média” de uma notícia terá uma descrição na 

língua de cada tradução existente. 

Uma tradução tem como principais campos: 

• Título; 

• Corpo; 

• Data; 

• Flag indicativa do estado activo/inactivo da tradução. 



 

Além dos dois conceitos explorados, falta ainda explicar que:

• Um tema pode ser partilhado por várias notícias;

• Uma imagem apenas 

predefinida; 

• Uma imagem que seja do tipo imagem de detalhe está sempre associada a um 

“conteúdo média”;

• Uma imagem que não seja do tipo imagem de detalhe só estará associada a um 

“conteúdo média” quando este existir para a notícia à qua

ligada. 

Estando compreendidas as relações entre os principais conceitos em jogo, será mais fácil a 

análise do esquema de dados que sustenta a aplicação.

tabelas da base de dados com as quais o 

propósito de cada tabela e as suas relações.
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Além dos dois conceitos explorados, falta ainda explicar que: 

Um tema pode ser partilhado por várias notícias; 

apenas pode ser partilhada por várias notícias quando

Uma imagem que seja do tipo imagem de detalhe está sempre associada a um 

“conteúdo média”; 

Uma imagem que não seja do tipo imagem de detalhe só estará associada a um 

“conteúdo média” quando este existir para a notícia à qual a primeira imagem está 

Estando compreendidas as relações entre os principais conceitos em jogo, será mais fácil a 

análise do esquema de dados que sustenta a aplicação. Presentes na Figura 

tabelas da base de dados com as quais o backoffice terá que interagir. Em seguida, descreve

propósito de cada tabela e as suas relações. 

Figura 8: Modelo de dados da aplicação 

pode ser partilhada por várias notícias quando se trata da imagem 

Uma imagem que seja do tipo imagem de detalhe está sempre associada a um 

Uma imagem que não seja do tipo imagem de detalhe só estará associada a um 

l a primeira imagem está 

Estando compreendidas as relações entre os principais conceitos em jogo, será mais fácil a 

Figura 8 estão apenas as dez 

. Em seguida, descreve-se o 
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• IMAGEM – guarda a informação de cada imagem carregada pelo utilizador; 

o Contém também a informação da imagem predefinida, com um 

IMAGEM_ID conhecido. 

• LINGUA_INST – permite saber que línguas estão activas para uma determinada 

instituição, ou seja, em que línguas poderão existir notícias e descrições de “conteúdos 

média”; 

o A instituição em causa no backoffice tem o atributo INSTIT_ID igual a 1; 

o Relaciona-se com a tabela LINGUA através do atributo referenciador de 

uma língua (LINGUA_ID). 

o As línguas activas para o backoffice são: 

� Espanhol; 

� Holandês; 

� Inglês; 

� Português; 

� Português do Brasil. 

• LINGUA – contém as várias línguas; 

• CONTEUDO_MEDIA – cada elemento representa um “conteúdo média” pertencente a 

uma notícia e contendo duas imagens; 

o Relaciona-se com a tabela IMAGEM através dos atributos identificadores 

da imagem ilustrativa da notícia (IMAGEM_ID) e da imagem de detalhe 

(DETALHE_ID). 

• LEGENDA – descrição de um “conteúdo média” numa determinada língua; 

o Relaciona-se com a tabela CONTEUDO_MEDIA através do atributo 

identificador do “conteúdo média” a descrever (CONT_MEDIA_ID); 

o Relaciona-se com a tabela LINGUA através do atributo identificador da 

língua da descrição (LINGUA_ID). 

• NOTICIA – cada elemento representa uma notícia; 

o Relaciona-se com a tabela IMAGEM através do atributo identificador da 

imagem ilustrativa da notícia (IMAGEM_ID); 

o Quando foi carregada uma imagem de detalhe, relaciona-se com a tabela 

CONTEUDO_MEDIA através do atributo identificador do “conteúdo 

média” associado (CONT_MEDIA_ID). 

• TRADUCAO – uma tradução de uma notícia numa determinada língua; 

o Relaciona-se com a tabela NOTICIA através do atributo identificador da 

“notícia-mãe” da tradução (NOT_ID); 

o Relaciona-se com a tabela LINGUA através do atributo identificador da 

língua da tradução (LINGUA_ID). 

• NOTICIA_TEMA – guarda as associações entre notícias e temas; 

o Relaciona a tabela NOTICIA com a tabela TEMA através dos atributos 
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identificadores de ambas (NOT_ID e TEMA_ID). 

• TEMA – temas disponíveis para associação com as várias notícias; 

o A instituição em causa no backoffice tem o atributo INSTIT_ID igual a 1; 

o O atributo TEMA_DIC permitirá obter da tabela DICIONARIO a tradução 

do nome de um tema nas várias línguas. 

• DICIONARIO – traduções dos nomes dos temas; 

o Relaciona-se com a tabela LINGUA através do atributo identificador da 

língua (LINGUA_ID); 

o A equivalência do atributo DIC_COD com o atributo TEMA_DIC da 

tabela TEMA permite obter a tradução do nome do respectivo tema para a 

língua definida pelo atributo LINGUA_ID. 

Detalhes mais concretos sobre o significado dos vários atributos e seus valores serão 

apresentados mais à frente, na secção dedicada ao desenvolvimento da aplicação. 

4.3 Arquitectura 

Antes do início do desenvolvimento da aplicação, é necessário conhecer a arquitectura inerente 

à mesma, seja esta de rede ou aplicacional. 

4.3.1 Arquitectura de rede 

O ALERT® ONLINE segue uma arquitectura de rede (de alta disponibilidade) em tudo 

semelhante à do ALERT® HEALTH PORTAL (já discutida no capítulo 2). A única diferença 

significativa será que, enquanto no ALERT® HEALTH PORTAL, toda a aplicação está 

presente no servidor aplicacional Tomcat, no ALERT® ONLINE, a camada visível pelo 

utilizador do front-office (ficheiros Flash) está localizados no servidor web Apache. No Tomcat 

residem apenas os ficheiros dedicados à lógica de negócio e é aí que irá residir também o 

backoffice. 

O papel e comportamento de cada camada da rede three-tier e seus componentes não 

apresentam diferenças significativas em relação ao já descrito para o ALERT® HEALTH 

PORTAL. 

O desenvolvimento do backoffice veio obrigar a uma alteração na arquitectura existente 

para que fosse possível implementar na totalidade a funcionalidade que permite a um utilizador 

do backoffice carregar imagens. Anteriormente, todas as imagens ilustrativas das notícias do 

ALERT® ONLINE estavam alojadas no servidor web. No entanto, como o backoffice estaria 

presente do lado do servidor aplicacional, seria impossível a este alcançar a directoria onde 

escrever as imagens carregadas. De forma a resolver este impedimento, foi transferida a referida 

directoria do servidor web para o servidor aplicacional, tendo sido configurado (pelos 

respectivos colaboradores da empresa) do lado do servidor web um mecanismo de 

redireccionamento para a nova directoria dos pedidos de obtenção de imagem feitos pelo front-

office. 



 

4.3.2 Arquitectura da aplicação

À semelhança da arquitectura

apresentada para a framework 

sido o backoffice desenvolvido à imagem d

do mesmo. A única excepção foi a não

consequentemente, de Spring e 

ColdFusion, estabelecendo a ponte entre as várias tecnologias e providenciando quer a 

componente de lógica de negócio, quer parte da 

A aplicação foi estruturada segundo o padrão arqui

(MVC), implementado a partir da utilizaç

directamente com o ColdSpring 

o Reactor. Este último foi a tecnologia de 

interagir com a base de dados O

A tecnologia XML foi utilizada no âmbito dos ficheiros de configuração d

Model-Glue e Reactor, e o XSL na definição dos 

componente foram ainda ut

Figura 9: Decomposição

Para percebermos algumas vicissitudes da implementaç

interacção entre as várias tecnologias, nomeadamente as relacionadas com as componentes de 
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da aplicação 

À semelhança da arquitectura de rede, também a arquitectura da aplicação 

framework PORTAL e para o ALERT® HEALTH PORTAL, já que, tendo 

desenvolvido à imagem deste último, acabou por herdar a

do mesmo. A única excepção foi a não-utilização da camada de lógica de negócio Java e, 

consequentemente, de Spring e Hibernate. A base tecnológica da aplicação foi o Adobe 

n, estabelecendo a ponte entre as várias tecnologias e providenciando quer a 

de negócio, quer parte da interface. 

A aplicação foi estruturada segundo o padrão arquitectural Model

implementado a partir da utilização da framework Model-Glue. Esta interagiu 

directamente com o ColdSpring – que serve o ColdFusion como o Spring serve o Java 

o Reactor. Este último foi a tecnologia de object-relational modelling (ORM) utilizada para 

interagir com a base de dados Oracle, quer autonomamente quer recorrendo a comandos SQL.

XML foi utilizada no âmbito dos ficheiros de configuração d

e o XSL na definição dos templates para geração d

componente foram ainda utilizadas as tecnologias XHTML, CSS e JavaScript.

Decomposição MVC do backoffice, interacções e tecnologias

Para percebermos algumas vicissitudes da implementação teremos antes que compreender a 

interacção entre as várias tecnologias, nomeadamente as relacionadas com as componentes de 

da aplicação será similar à 

PORTAL, já que, tendo 

, acabou por herdar algumas tecnologias 

utilização da camada de lógica de negócio Java e, 

. A base tecnológica da aplicação foi o Adobe 

n, estabelecendo a ponte entre as várias tecnologias e providenciando quer a 

tectural Model-View-Controller 

Glue. Esta interagiu 

que serve o ColdFusion como o Spring serve o Java – e com 

(ORM) utilizada para 

quer recorrendo a comandos SQL. 

XML foi utilizada no âmbito dos ficheiros de configuração do ColdSpring, 

para geração das views. Nesta 

ilizadas as tecnologias XHTML, CSS e JavaScript. 

 

, interacções e tecnologias 

ão teremos antes que compreender a 

interacção entre as várias tecnologias, nomeadamente as relacionadas com as componentes de 
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model e controller. Se o ColdFusion é, de facto, a tecnologia central de toda a aplicação, esta 

sozinha não basta para construirmos o backoffice, sendo auxiliada por duas tecnologias que se 

apresentam como as mais relevantes à aplicação: o Model-Glue e o Reactor. Em termos gerais 

podemos dizer que o Model-Glue cumprirá um papel mais estrutural, com a implementação do 

padrão MVC, enquanto o Reactor estará mais ligado à camada de dados e sua manipulação. 

 

Model-Glue 
O Model-Glue é, como já referido, uma framework que nasceu com o objectivo de levar as 

aplicações ColdFusion de um estado monolítico para um mais estruturado e expansível, baseado 

no padrão MVC. O Model-Glue pretende actuar sobretudo na mediação do fluxo de 

processamentos e outras relações entre as views e os controllers (componentes ColdFusion). No 

caso concreto do backoffice, não será tanto explorada a componente dos componentes 

ColdFusion no controller mas antes a ligação entre as várias views e interacção com a base de 

dados facultada pelo Model-Glue. 

O Model-Glue, além do seu código específico e de definir parte da arquitectura física da 

aplicação, reside fundamentalmente num só ficheiro de configuração XML. É neste ficheiro que 

são definidos os vários event handlers e message listeners, que vão permitir ligar toda a 

aplicação, desde as views a carregar quando é solicitado um determinado evento até à operação 

a ser realizada quando um utilizador clica no botão de submissão de formulário. 

O Model-Glue requer a instalação do ColdSpring, cujo ficheiro de configuração XML 

define alguns parâmetros de execução da aplicação, entre os quais a ligação à ferramenta de 

ORM. 

O Model-Glue oferece alguns mecanismos importantes ao desenvolvimento de uma 

aplicação de backoffice, relacionados com a manipulação de formulários, scaffolding e 

operações CRUD. É por isso um valioso instrumento de colaboração com uma ferramenta de 

ORM como o Reactor. 

 

Reactor 
O Reactor é uma framework de Object-Relational Mapping (ORM)46 para CFML, similar em 

certa medida com o que o Hibernate é para o Java. O seu principal objectivo é o de acelerar o 

desenvolvimento ao eliminar as tarefas repetitivas associadas à criação de um mecanismo de 

persistência object-oriented. O carácter repetitivo das referidas tarefas – de que são exemplo as 

operações CRUD - é geralmente sinónimo de uma maior propensão a erros. 

O Reactor tem uma componente de geração de código a partir das definições de um 

ficheiro de configuração XML e da metadata que obtém da base de dados. Falaremos mais 

pormenorizadamente dos componentes gerados na secção dedicada ao scaffolding. 

Uma funcionalidade importante que o Reactor confere automaticamente a uma aplicação 

consiste na validação dos dados submetidos por um utilizador. Esta validação é feita recorrendo 

à metadata da base de dados e abrange critérios como o tipo de dados de um determinado 

atributo ou a obrigatoriedade de preenchimento (condição “not null”). 

                                                 
46 A técnica de Object-Relational Mapping permite a conversão bidireccional de dados entre bases de dados 

relacionais e linguagens de programação object-oriented. 
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O elemento base do funcionamento do Reactor é um Object Record, que representa uma 

linha específica na base de dados, sendo uma implementação do padrão de desenho Active 

Record. 

 

Scaffolding 

O método de scaffolding foi popularizado pela linguagem de programação Ruby on Rails e 

consiste em dois passos principais: 

• O programador escreve previamente uma especificação de algumas características da 

base de dados, como o nome das entidades/tabelas e suas relações; 

• O compilador, no acto de scaffolding, usa a referida especificação para gerar código 

que possibilite à aplicação executar as operações CRUD sobre a base de dados. 

Na arquitectura tecnológica do backoffice, o primeiro passo é assegurado pelo Reactor e o 

segundo pelo Model-Glue. Para cumprir o enunciado em relação ao primeiro passo, é utilizado 

um ficheiro XML de configuração do Reactor. Neste, é inserida uma entrada para cada tabela 

com que vamos lidar, especificando-se: 

• O seu nome; 

• Eventuais sequências a espoletar e para que atributo; 

• As relações de um-para-um com outras tabelas e o nome dos atributos de ligação; 

• As relações de um-para-muitos com outras tabelas e o nome da tabela de ligação; 

o Por exemplo, a tabela “NOTICIA” terá uma relação de um-para-muitos 

com a tabela “TEMA” através da tabela de ligação “NOTICIA_TEMA”. 

O segundo passo – o scaffolding – vai estar a cargo do Model-Glue, a partir da definição, no 

ficheiro XML de configuração do Model-Glue, das tabelas para as quais se pretende que seja 

feito o scaffolding. Assim que este seja executado, serão criados para cada tabela: 

• Componentes ColdFusion do Reactor: 

o DAO – implementação dos métodos CRUD; 

o Gateway – métodos de querying à base de dados (p.ex. obter elementos de 

uma tabela por determinado atributo); 

o Metadata – com a metadata da base de dados para cada atributo (tipo de 

dados, se é chave primária, se aceita valores nulos, etc.); 

o Record – métodos de obtenção e edição (getters e setters) dos atributos de 

um registo; 

o Transfer Object – usado por um Record para guardar os seus dados; 

o Validator – funções de validação dos vários atributos. 

• Ficheiro XML com as mensagens de erro do Reactor; 

• Event handlers do Model-Glue: 

o List – lista todos os elementos da tabela; 

o View – exibe os atributos de um registo; 
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o Edit – disponibiliza o formulário de edição de um registo; 

o Commit – guarda os dados na base de dados; 

o Delete – apaga um registo da base de dados. 

• Módulos ColdFusion para as views: 

o Listagem dos elementos de uma tabela; 

o Página de visualização dos atributos de um registo; 

o Formulário de edição de um registo. 

A geração das views é feita a partir dos templates XSL do Model-Glue, que contém já uma 

estrutura básica da página web, com o código XHTML necessário à estruturação da página e 

visualização dos dados. 

A execução do scaffolding é executada num primeiro momento para a geração da base da 

aplicação, sendo apenas executada novamente quando aconteça uma de duas situações: 

• Tenha havido alterações no esquema de dados; 

• Tenha havido alterações nos templates XSL de geração das views e se pretenda 

actualizá-las. 

Todo o código gerado é modificável e expansível, sendo esta modificação justificável pelos 

mais variados propósitos. Por exemplo, podemos: 

• Modificar o método “save” de um DAO para que preencha sempre um determinado 

atributo com um valor pré-definido; 

• Adicionar um método a uma Gateway para obter o resultado de um join entre tabelas; 

• Alterar o conteúdo das mensagens de erro de uma tabela; 

• Modificar os event handlers para forçar um fluxo diferente de funcionamento ou a 

invocação de views que não as predefinidas; 

• Remover campos de uma listagem na view correspondente; 

• Personalizar o template de geração de uma página de detalhe para incluir o cabeçalho 

do site. 

O único cuidado a tomar em linha de conta com estas alterações é que muitos ficheiros são 

reescritos aquando um novo scaffolding. No entanto, existem por vezes equivalentes a esses 

ficheiros que nunca são reescritos e que seguem uma filosofia de overriding, devendo todas as 

alterações ser efectuadas nestes mesmos ficheiros. 

 

Estrutura de pastas 
A estrutura da aplicação divide-se, num primeiro nível, nas várias tecnologias e na directoria da 

aplicação propriamente dita, como podemos ver na listagem seguinte. Em seguida, analisaremos 
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com maior detalhe a estruturação da directoria da aplicação. Assim, o contexto dedicado ao 

backoffice na webapp47 do Tomcat apresenta a divisão: 

• backoffice – com os ficheiros da aplicação; 

• CFIDE, META-INF, WEB-INF – resultantes do deploy do Adobe ColdFusion no 

Tomcat; 

• ColdSpring; 

• Model-Glue; 

• Reactor. 

Ao nível da directoria da aplicação, encontramos as seguintes directorias e conteúdos: 

• config – ficheiros de configuração do ColdSpring, Model-Glue e Reactor; 

• controller – componente controller da aplicação com vários métodos; 

• css – folhas de estilo; 

• images – imagens usadas na aplicação; 

• model – componentes do Reactor para cada tabela com código desenvolvido48; 

• scripts – código e componentes JavaScript; 

• views: 

o commonPages – views genéricas da aplicação (homepage, menu, etc.); 

o generated – views geradas pelo scaffolding; 

o newsModule – views do módulo notícias. 

• Ficheiros na raiz da aplicação: 

o Application.cfc – definição de variáveis de início de sessão; 

o index.cfm – ficheiro de entrada na aplicação que invoca a gestão do Model-

Glue. 

4.4 Pré-desenvolvimento 

Antes de iniciar o desenvolvimento propriamente dito do código da aplicação foram executadas 

três tarefas que importa abordar: instalação, configuração e aprendizagem. As duas primeiras 

tarefas serão indispensáveis ao funcionamento da aplicação. A última resultou de uma escolha 

de evitar um método mais empirista e investir algum tempo na obtenção de um certo domínio e 

compreensão das tecnologias. 

 

 
 

                                                 
47 Uma webapp do Tomcat é uma instância isolada e portável, com configurações próprias e contendo uma ou mais 

aplicações. 
48 Os componentes equivalentes mas com código gerado encontram-se na directoria do Reactor. 
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Instalação 
A referida instalação para desenvolvimento foi efectuada em ambiente local. O primeiro passo 

foi o de fazer o deploy através do Lambda Probe - uma ferramenta de gestão e monitorização do 

servidor aplicacional Apache Tomcat - do ficheiro WAR do Adobe ColdFusion 8 num contexto 

específico do Tomcat (chamemos-lhe “cfonline”49), para que a aplicação tivesse a si associada 

uma webapp própria50. 

Em seguida, foram instaladas as três tecnologias já referidas na secção anterior: Model-

Glue, ColdSpring e Reactor. Esta instalação consistiu apenas no extrair dos ficheiros para a 

pasta “cfonline”. Para tal, foram usadas versões estáveis do Model-Glue (2.0.30451) e 

ColdSpring (1.2). No entanto, no caso do Reactor, foi utilizado o snapshot mais recente do trunk 

(trunk-snapshot-2009-02-17-r451) – considerado relativamente estável – já que a tecnologia 

ainda está no estado alpha e o último build era de 200652 (e, como tal, já bastante diferente da 

versão utilizada). 

 

Configuração 
Findas as instalações, passou-se à etapa de configuração das tecnologias para que pudesse ser 

iniciado o desenvolvimento. 

Do lado do ColdFusion foi necessário configurar os mapeamentos para a localização das 

pastas das várias tecnologias, o acesso à base de dados de desenvolvimento e outras questões 

mais específicas (cache, performance, etc.). 

Da parte do ColdSpring e do Reactor foi também configurado, no respectivo ficheiro 

XML, o acesso à base de dados e definidas as propriedades adequadas ao ambiente de 

desenvolvimento.  

Do lado do Model-Glue não foram necessárias configurações já que este usa as definidas 

do lado do ColdSpring. 

 

Estudo 
Antes de ter sido iniciado o desenvolvimento, e fazendo uso das instalações e configurações 

efectuadas, foi dedicado algum tempo à familiarização com as tecnologias Model-Glue e 

Reactor. O principal objectivo era o de perceber quer os seus conceitos-base quer o fluxo de 

funcionamento associado. Foi lida a documentação oficial de ambas as tecnologias na íntegra, 

com a execução de exemplos de teste abarcando diversas situações e sempre estabelecendo um 

paralelismo com o que iria ser necessário para o caso concreto do backoffice. 

                                                 
49 Acrónimo para “ColdFusion ONLINE”. 
50 Já existia, no ambiente de desenvolvimento, uma instalação do ColdFusion, e respectiva webapp, dedicada ao 

ALERT® HEALTH PORTAL. 
51 À altura já existia uma versão 3.0 mas o seu estado beta fez com que não fosse uma escolha para o 

desenvolvimento da aplicação, devido ao risco de bugs. 
52 Tal deve-se ao abandono do projecto por parte do principal programador e impulsionador da tecnologia, o que 

originou um hiato. Este hiato terminou recentemente com o assumir da responsabilidade do projecto por uma 

nova pessoa (além da contínua participação da comunidade open-source). 
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Este tempo de estudo revelou-se extremamente útil mais tarde já que permitiu iniciar o 

desenvolvimento da aplicação de forma mais confortável e conhecendo quer o funcionamento 

básico das tecnologias quer aonde recorrer em caso de dúvida. 

4.5 Desenvolvimento 

Depois de realizadas as necessárias instalações e configurações, e havendo já um conhecimento 

do domínio do problema, poder-se-á dar início ao desenvolvimento efectivo da aplicação. 

4.5.1 Processo, ambiente e infra-estruturas 

Dado o curto espaço de tempo existente para o desenvolvimento, foi seguido um processo ágil e 

intenso, centrado na construção incremental da solução. Foram definidas a priori prioridades 

para as várias funcionalidades – e detalhes destas – a implementar, como forma de orientar o 

desenvolvimento e permitir aferir o grau de completude do mesmo em qualquer instante. 

Sempre que uma determinada funcionalidade estava terminada, testada e estável, era feito 

commit no repositório de SVN53. Só a partir desse momento se avançava para uma nova 

funcionalidade, garantindo assim que, em cada momento, existiria uma versão estável (apesar 

de limitada nas funcionalidades). Tal era importante já que este desenvolvimento foi, ao mesmo 

tempo, o desenvolvimento de uma aplicação e uma jornada de exploração de tecnologias. 

Assim, era fundamental salvaguardar o lado aplicacional e o cumprimento de prazos, 

preservando o trabalho já realizado e evitando o fatal refazer de funcionalidades já terminadas. 

O desenvolvimento foi levado a cabo utilizando o IDE54 Eclipse (versão 3.4.0), sendo de 

realçar o plug-in CFEclipse, próprio para o desenvolvimento de código ColdFusion. Para efeito 

de testes, realizados de forma contínua, foi utilizado o browser Mozilla Firefox (versão 3.0.10) e 

o extremamente útil plug-in Firebug. O Firebug é um plugin open-source para Firefox que 

oferece um útil motor de debugging para as linguagens web XHTML, CSS e JavaScript. 

4.5.2 Primeiros passos 

Viu-se, aquando da explicação do funcionamento conjunto do Model-Glue e Reactor, que a 

força motriz da aplicação a desenvolver será o mecanismo de scaffolding e a geração automática 

de código que este providencia. Como foi referido na altura, este mecanismo é compreendido 

por dois passos principais: 

• O programador escreve previamente uma especificação de algumas características da 

base de dados, como o nome das entidades/tabelas e suas relações; 

• O compilador, no acto de scaffolding, usa a referida especificação para gerar código 

que possibilite à aplicação executar as operações CRUD sobre a base de dados. 

                                                 
53 O Subversion é o sistema de controlo de versões utilizado pela ALERT. 
54 Sigla para Integrated Development Environment. 
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Estes passos serão, inevitavelmente, os primeiros passos a dar no desenvolvimento da aplicação, 

já que já foi efectuada a instalação das tecnologias e as configurações básicas. 

Para o primeiro passo, foram definidas no ficheiro de configuração do Reactor as várias 

entidades em jogo, ou seja, as tabelas da base de dados com que iremos trabalhar. Foram 

definidas ainda, para cada uma, eventuais sequências a utilizar e quais as relações de um-para-

um ou um-para-muitos existentes com outras tabelas. 

De modo a cumprir o segundo passo, foi executado o scaffolding de todas as entidades, 

criando, entre outros55, os ficheiros com todas as views de formulários de edição e visualização 

dos atributos de um registo, assim como de listagem. Foi também gerado no ficheiro 

Scaffolds.xml todos os event handlers do Model-Glue, copiados para o ficheiro ModelGlue.xml 

para que a aplicação os reconheça. 

Dado que, sempre que é executado o scaffolding, são criados novos ficheiros com código-

fonte gerado (views) na pasta “generated” – substituindo as antigas – o desenvolvimento não 

podia acontecer nestas. Como tal, foi criada uma pasta “newsModule” para conter todas as 

views que interviessem directamente no módulo de notícias (o único módulo a ser 

desenvolvido). Esta decisão garante, além da persistência das alterações, modularidade e uma 

expansibilidade mais organizada à aplicação, já que agrupa as views por módulo lógico. 

Esta alteração de localização obriga a modificações nos event handlers do Model-Glue 

para que passem a redireccionar os eventos de listagem, edição e criação para as views 

personalizadas (que se encontram na pasta “newsModule”). 

No caso de ser necessário proceder a um novo scaffolding devido a alterações no template 

de geração de views, bastará comparar a view gerada com a que está em uso e copiar as 

alterações necessárias. 

Também foi preciso adoptar um mecanismo que salvaguardasse as alterações feitas nos 

event handlers presentes no ficheiro ModelGlue.xml, já que estes são gerados a cada scaffold. 

Como, contrariamente ao caso-base das views, o código é gerado num ficheiro diferente daquele 

que contém o código modificado, foi decidido comentar todas as linhas modificadas com a 

palavra “change”. Assim, sempre que haja um novo scaffold, apenas será necessário analisar os 

event handlers com comentários, podendo ser substituídos todos os outros, sem receio de se 

perder alguma alteração efectuada. 

4.5.3 Listagem de traduções 

A primeira funcionalidade desenvolvida dizia respeito ao caso de uso de listar traduções, 

representado na Figura 10. Como vimos, devido ao esquema de dados subjacente, não havia 

nenhuma forma de identificar uma notícia por um descritivo textual inequívoco. Já uma 

tradução era facilmente identificável pelo seu título, tendo sido esse o elemento escolhido para 

listar. 

                                                 
55 Só se referem aqui os ficheiros relevantes para os primeiros passos do desenvolvimento. A lista completa dos 

ficheiros gerados pelo scaffolding foi apresentada na secção de arquitectura do presente capítulo, na sub-secção 

dedicada ao scaffolding. 



 

O código gerado - a 

uma listagem de todas as traduções

campos do título e estado activa/inactiva.

e, consequentemente, da 

gerado para que apenas fossem listadas as traduções cuja notícia

TIPO_NOT igual a “I” (significando que esta é uma notícia “institucional”).

A ordenação da listagem 

primeiro as traduções mais recentes, já que se considerou 

passaria pela edição das últimas traduções inseridas

Quando o utilizador entra na página, são listadas todas as 

língua. No entanto, de modo a facilitar a procura de uma determinada notícia, desenvolveu

um mecanismo que permite ao utilizador escolher ver apenas as traduções de uma determinada 

língua. 

Dado que esta seria a única listagem do sistema, era 

pudessem invocar as seguintes acções:

• Criar notícia; 

• Criar tradução; 

• Editar notícia; 

• Editar tradução. 

Esta questão colocava um desafio em termos de usabilidade do sistema, já que seria 

incomportável ter um botão para cada opção. Ao mesmo tempo, era necessário evitar que o 

utilizador se equivocasse quanto aos conceitos de tradução e notícia. A opção tomada foi a de,

dado que estávamos numa página de listagem de traduções, aproveitar a representação tabular 

das mesmas para associar o máximo de opções a uma tradução.

oferece as seguintes opções:

• “Editar” – esta opção será a utilizada quer se qu
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a view de listagem dos registos da tabela TRADUCAO

uma listagem de todas as traduções, tendo sido editado o ficheiro para mostrar apenas os 

campos do título e estado activa/inactiva. Como nem todos os elementos da tabela N

e, consequentemente, da TRADUCAO - dizem respeito a notícias, foi modificado o código 

gerado para que apenas fossem listadas as traduções cuja notícia-mãe tivesse o atributo 

igual a “I” (significando que esta é uma notícia “institucional”).

ordenação da listagem foi definida como sendo decrescente e por data, aparecendo 

primeiro as traduções mais recentes, já que se considerou que o caso mais comum de utilização

passaria pela edição das últimas traduções inseridas. 

Quando o utilizador entra na página, são listadas todas as traduções, independentemente da 

língua. No entanto, de modo a facilitar a procura de uma determinada notícia, desenvolveu

um mecanismo que permite ao utilizador escolher ver apenas as traduções de uma determinada 

Figura 10: Listagem de traduções 

Dado que esta seria a única listagem do sistema, era obrigatório que, a partir desta página, se 

pudessem invocar as seguintes acções: 

tão colocava um desafio em termos de usabilidade do sistema, já que seria 

incomportável ter um botão para cada opção. Ao mesmo tempo, era necessário evitar que o 

quanto aos conceitos de tradução e notícia. A opção tomada foi a de,

dado que estávamos numa página de listagem de traduções, aproveitar a representação tabular 

das mesmas para associar o máximo de opções a uma tradução. Assim, uma dada tradução 

oferece as seguintes opções: 

esta opção será a utilizada quer se queira editar detalhes da notícia

TRADUCAO - já facultava 

, tendo sido editado o ficheiro para mostrar apenas os 

Como nem todos os elementos da tabela NOTICIA - 

dizem respeito a notícias, foi modificado o código 

mãe tivesse o atributo 

igual a “I” (significando que esta é uma notícia “institucional”). 

por data, aparecendo 

o caso mais comum de utilização 

traduções, independentemente da 

língua. No entanto, de modo a facilitar a procura de uma determinada notícia, desenvolveu-se 

um mecanismo que permite ao utilizador escolher ver apenas as traduções de uma determinada 

 

que, a partir desta página, se 

tão colocava um desafio em termos de usabilidade do sistema, já que seria 

incomportável ter um botão para cada opção. Ao mesmo tempo, era necessário evitar que o 

quanto aos conceitos de tradução e notícia. A opção tomada foi a de, 

dado que estávamos numa página de listagem de traduções, aproveitar a representação tabular 

Assim, uma dada tradução 

eira editar detalhes da notícia-mãe, 
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quer da tradução, tendo sempre que se percorrer os três passos da edição (que veremos 

mais à frente); 

• “Desactivar” – se o estado “Activa” tiver o valor “Sim”, existirá a hipótese de 

desactivar a tradução; 

• “Activar” – se o estado “Activa” tiver o valor “Não”, existirá a hipótese de activar a 

tradução; 

• “Adicionar tradução” – permite adicionar uma tradução à notícia-mãe da tradução em 

causa. 

Foi escolhida a concentração das funcionalidades “Editar notícia” e “Editar tradução” dado que 

não existe uma listagem de notícias e seria impossível referenciar que notícia se pretendia 

editar. 

A opção “Activar/Desactivar” foi incluída para conferir um modo mais imediato de alterar 

o estado de uma tradução. Caso contrário, ter-se-ia que invocar uma edição e passar pelos 

passos dos detalhes da notícia até chegar à edição dos dados de uma tradução onde, finalmente, 

se poderia alterar o atributo “Activa”. 

A opção “Adicionar tradução” encaminha o utilizador directamente para a edição dos 

detalhes de uma nova tradução, sem ter que passar pelos detalhes da notícia-mãe. 

Além das opções associadas a uma tradução específica, tinha que ser facultada ainda a 

opção de criar uma nova notícia. Como esta opção não está relacionada com a listagem, optou-

se por criar um botão na parte superior da página que encaminhasse o utilizador para a 

funcionalidade que será apresentada na próxima secção. 

4.5.4 Criação e edição de notícias e traduções 

Desenvolvida a listagem das traduções, impunha-se uma decisão quanto à melhor forma de 

implementar quatro casos de uso distintos: 

• Criar notícia; 

• Editar notícia; 

• Criar tradução; 

• Editar tradução. 

Se se tentar definir as diferenças entre uma criação e uma edição ver-se-á que estas se resumem 

ao facto de já existirem, ou não, dados. Em termos do que é visível para o utilizador, ambas as 

operações consistem no preencher de um formulário e a única diferença é se alguns campos já 

apresentam valores preenchidos ou não. Quando apresentam, o utilizador sabe tratar-se de uma 

edição, alterando apenas os dados que pretender. Caso contrário, quando perante um formulário 

vazio, o utilizador deduzirá que está perante a criação de um novo registo. 

Esta semelhança extrema entre os dois conceitos encontra tradução no funcionamento do 

mecanismo de scaffolding do Model-Glue, pois, de facto, este apenas gera uma view para o caso 

de criação e edição. A única diferença está no carregar da página, em que o código gerado 

automaticamente verifica de que caso se trata e apresenta o formulário de uma de duas formas: 
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• Criação – os campos aparecem vazios; 

• Edição – os campos são preenchidos por defeito com os valores presentes na base de 

dados para o registo em causa. 

Na submissão do formulário, o Reactor saberá verificar (procurando o identificador na base de 

dados) se o registo existe – actualizando apenas os campos modificados – ou se é necessária a 

sua criação. 

A forma como este mecanismo está implementado permite a geração de menos código e, 

logo, a poupança de esforço de desenvolvimento. Desse modo, os conceitos de criar e editar 

notícias/traduções foram obrigatoriamente unificados. Esclarecido este ponto, restava a questão 

notícia versus tradução. 

A decisão adveio da constatação de dois factores: 

• A impossibilidade de criação de uma notícia sem uma primeira tradução; 

• A ausência da opção de editar uma notícia. 

Daqui se depreendeu que, por questões de usabilidade e prevenção de erros, o mais indicado 

seria encarar a criação/edição como abrangendo notícia e tradução, numa sequência com o 

mínimo de passos possíveis, nomeadamente: 

• Primeiro passo: escolha dos temas a associar à notícia; 

• Segundo passo: escolha do uso da imagem predefinida ou carregamento da imagem 

ilustrativa da notícia e imagem de detalhe (opcional); 

• Terceiro passo: definição da língua, título, corpo, data e estado de activa/inactiva para 

a tradução e legenda da imagem de detalhe (caso exista). 

À partida, o Model-Glue espera que a uma acção corresponda apenas um passo e, 

consequentemente, um formulário. Quando o utilizador submete o referido formulário, é 

redireccionado para a listagem da entidade em causa. De modo a implementarmos o modelo de 

vários passos, foi definido, do lado dos event handlers, o encadeamento dos mesmos de um 

modo que será explicado mais à frente. 

 

Primeiro passo 
O primeiro passo, representado na Figura 11, é composto pela view gerada para a criação/edição 

de elementos da tabela NOTICIA. Devido à declaração no Reactor da relação entre as tabelas 

NOTICIA e TEMA (através da tabela NOTICIA_TEMA), é possível a listagem dos vários 

temas passíveis de serem associados a uma notícia. No entanto, o mesmo já não acontece para a 

descrição dos temas, já que esta se encontra na tabela DICIONARIO. 

Para obtermos a descrição em Português – a língua do backoffice – foi criado um método 

no ficheiro do Reactor relativo à gateway para a tabela DICIONARIO, onde através de uma 

query SQL se obtiveram as descrições de todos os temas. Desse modo, basta a criação de uma 

gateway do lado da view e chamada do método definido para que a devolução por parte deste 

das descrições dos temas permita a sua exibição. 



 

Figura 

Este tipo de mecanismo será usado sempre que for necessário obter dados mais complexos do 

que os que o código gerado já obtém à partida. Quer neste caso concreto, quer noutros que 

envolveram a adição de código específico à componente de 

anotado em comentário que ficheiro invocava a função criada. Deste modo, qualquer edição 

futura destas funções obterá imediatamente a informação quanto a onde testar as repercussões 

da edição. 

 

Segundo passo 
Escolhidos/editados os temas a associar à notícia, o utilizador é reencaminhado para o segundo 

passo, consistindo nas opções de imagens. Apesar da aparência simples, este passo abrange uma 

multiplicidade de casos possíveis que obrigaram a uma definição cuidada do procedimento e

cada um desses casos: 

• Se é uma nova notícia,

o Pode escolher, exclusivamente:

� 

� 

� 

o Espoleta

� 

� 

� 

• Se é uma edição: 

o Pode escolher, exclusivamente:

� 

� 
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Figura 11: Primeiro passo da criação de uma notícia 

Este tipo de mecanismo será usado sempre que for necessário obter dados mais complexos do 

que os que o código gerado já obtém à partida. Quer neste caso concreto, quer noutros que 

envolveram a adição de código específico à componente de model gerada pelo Reactor, foi 

anotado em comentário que ficheiro invocava a função criada. Deste modo, qualquer edição 

terá imediatamente a informação quanto a onde testar as repercussões 

temas a associar à notícia, o utilizador é reencaminhado para o segundo 

passo, consistindo nas opções de imagens. Apesar da aparência simples, este passo abrange uma 

multiplicidade de casos possíveis que obrigaram a uma definição cuidada do procedimento e

Se é uma nova notícia, 

Pode escolher, exclusivamente: 

 Utilizar imagem predefinida; 

 Carregar imagem e detalhe; 

 Carregar apenas imagem. 

Espoleta erro: 

 Não escolher nada; 

 Escolher carregar apenas detalhe; 

 Escolher utilizar imagem predefinida e carregar imagem e/ou 

detalhe. 

 

Pode escolher, exclusivamente: 

 Não alterar nada; 

 Passar a usar a imagem predefinida; 

 

 

Este tipo de mecanismo será usado sempre que for necessário obter dados mais complexos do 

que os que o código gerado já obtém à partida. Quer neste caso concreto, quer noutros que 

gerada pelo Reactor, foi 

anotado em comentário que ficheiro invocava a função criada. Deste modo, qualquer edição 

terá imediatamente a informação quanto a onde testar as repercussões 

temas a associar à notícia, o utilizador é reencaminhado para o segundo 

passo, consistindo nas opções de imagens. Apesar da aparência simples, este passo abrange uma 

multiplicidade de casos possíveis que obrigaram a uma definição cuidada do procedimento em 

finida e carregar imagem e/ou 



 

� 

� 

� 

o Espoleta

� 

� 

Figura 

Caso o utilizador escolha utilizar a imagem predefinida, esta é simplesmente associada à notícia 

ao nível da base de dados, a partir do identificador da imagem. 

carregamento de uma imagem, esta é carregada para uma directoria temporária d

nome do ficheiro é alterado para o identificador da imagem na base de dados 

front-office espera para poder exibir a imagem 

às imagens. 

Como podemos ver na 

para cada campo uma mensagem que indica se já existe imagem/detalhe associado à notícia.

Como o primeiro passo

uma notícia e este segundo também diz respeito à notícia, foi necessário criar uma 

sem qualquer código gerado. Acrescentou

Model-Glue para permitir o encadeamento dos passos.

 

Terceiro passo 
Um utilizador pode chegar ao terceiro passo em três contextos diferentes:

• Está a criar uma notícia, já escolheu os temas e imagens e é agora obrigado a criar uma 

primeira tradução;

• Está a editar uma notícia/tradução e vem redireccionado do segundo passo;

• Seleccionou, na listagem das traduções, a opção de “adicionar tradução”, tendo sido 

encaminhado directamente para este “terceiro” passo.
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 Carregar imagem e detalhe; 

 Carregar apenas imagem; 

 Carregar detalhe (caso já houvesse imagem carregada 

anteriormente). 

Espoleta erro: 

 Escolher utilizar imagem predefinida e carregar imagem e/ou 

detalhe; 

 Carregar apenas detalhe sem haver já uma imagem carregada 

anteriormente. 

Figura 12: Segundo passo da criação de uma notícia 

o utilizador escolha utilizar a imagem predefinida, esta é simplesmente associada à notícia 

ao nível da base de dados, a partir do identificador da imagem. No caso alternativo do 

carregamento de uma imagem, esta é carregada para uma directoria temporária d

nome do ficheiro é alterado para o identificador da imagem na base de dados 

espera para poder exibir a imagem – e guardada na directoria da aplicação reservada 

Como podemos ver na Figura 12, e de modo a evitar substituições acidentais, está presente 

para cada campo uma mensagem que indica se já existe imagem/detalhe associado à notícia.

Como o primeiro passo foi desenvolvido a partir da view gerada para criação/edição de 

uma notícia e este segundo também diz respeito à notícia, foi necessário criar uma 

sem qualquer código gerado. Acrescentou-se também o respectivo event handler

Glue para permitir o encadeamento dos passos. 

Um utilizador pode chegar ao terceiro passo em três contextos diferentes: 

Está a criar uma notícia, já escolheu os temas e imagens e é agora obrigado a criar uma 

ção; 

Está a editar uma notícia/tradução e vem redireccionado do segundo passo;

Seleccionou, na listagem das traduções, a opção de “adicionar tradução”, tendo sido 

encaminhado directamente para este “terceiro” passo. 

Carregar detalhe (caso já houvesse imagem carregada 

Escolher utilizar imagem predefinida e carregar imagem e/ou 

Carregar apenas detalhe sem haver já uma imagem carregada 

 

 

o utilizador escolha utilizar a imagem predefinida, esta é simplesmente associada à notícia 

No caso alternativo do 

carregamento de uma imagem, esta é carregada para uma directoria temporária do Tomcat. Aí, o 

nome do ficheiro é alterado para o identificador da imagem na base de dados – pois é isso que o 

e guardada na directoria da aplicação reservada 

acidentais, está presente 

para cada campo uma mensagem que indica se já existe imagem/detalhe associado à notícia. 

gerada para criação/edição de 

uma notícia e este segundo também diz respeito à notícia, foi necessário criar uma view de raiz, 

event handler do lado do 

Está a criar uma notícia, já escolheu os temas e imagens e é agora obrigado a criar uma 

Está a editar uma notícia/tradução e vem redireccionado do segundo passo; 

Seleccionou, na listagem das traduções, a opção de “adicionar tradução”, tendo sido 



 

Dado que este passo consiste na criação/

esse mesmo propósito: a criação e edição de elementos da tabela 

do que aconteceu no primeiro passo, a página foi editada para que fossem exibidos apenas 

alguns campos (e não todos 

Figura 

Estão presentes os campos já referido

atributos de título, corpo e estado “activa/inactiva” não merecem especial menção, importa 

referir alguns detalhes dos outros atributos

• Língua: 

o Nova notícia 

o Nova tradução 

tradução da notícia

o Editar notícia/tradução 

exista já tradução da notícia

(seleccionada por defeito).

• Data: 

o Aparece, por defeito, a data da notícia (edição) ou a data actual (criação);

o Pode ser escolhida uma data no passado ou no futuro;

o Foi utilizado um 

escolha da 

o Foi desactivada a opção de inserção da data textualmente 

prevenir eventuais erros de formato.
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Dado que este passo consiste na criação/edição de uma tradução, foi usada a 

esse mesmo propósito: a criação e edição de elementos da tabela TRADUCAO

do que aconteceu no primeiro passo, a página foi editada para que fossem exibidos apenas 

alguns campos (e não todos os da tabela), como podemos observar na Figura 

Figura 13: Terceiro passo da criação de uma notícia 

Estão presentes os campos já referidos anteriormente como necessários a uma tradução. Se os 

atributos de título, corpo e estado “activa/inactiva” não merecem especial menção, importa 

referir alguns detalhes dos outros atributos, nomeadamente: 

Nova notícia – são opções todas as línguas activas na instituição;

Nova tradução – são opções apenas as línguas para as quais não exista já 

tradução da notícia-mãe; 

Editar notícia/tradução – são opções apenas as línguas para as quais não 

exista já tradução da notícia-mãe e a língua da tradução em 

(seleccionada por defeito). 

Aparece, por defeito, a data da notícia (edição) ou a data actual (criação);

Pode ser escolhida uma data no passado ou no futuro; 

Foi utilizado um plug-in de calendário (date picker) em JavaScript para a 

escolha da data; 

Foi desactivada a opção de inserção da data textualmente 

prevenir eventuais erros de formato. 

edição de uma tradução, foi usada a view gerada para 

TRADUCAO. À semelhança 

do que aconteceu no primeiro passo, a página foi editada para que fossem exibidos apenas 

Figura 13. 

 

 

s anteriormente como necessários a uma tradução. Se os 

atributos de título, corpo e estado “activa/inactiva” não merecem especial menção, importa 

activas na instituição; 

são opções apenas as línguas para as quais não exista já 

são opções apenas as línguas para as quais não 

mãe e a língua da tradução em edição 

Aparece, por defeito, a data da notícia (edição) ou a data actual (criação); 

 

) em JavaScript para a 

Foi desactivada a opção de inserção da data textualmente de forma a 
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• Legenda do detalhe – originalmente, este campo não fazia parte da view, já que obriga 

a obter da notícia-mãe dados quanto à existência de detalhe, sendo exibido apenas em 

caso afirmativo. 

4.5.5 Outras páginas e funcionalidades 

De modo a conferir estrutura à aplicação e a implementar os restantes casos de uso (“autenticar-

se” e “terminar sessão”), foram desenvolvidas páginas adicionais, agrupadas na directoria de 

views “commonPages”. 

Os casos de uso que restavam foram implementados na página inicial do sistema, que 

recebe o utilizador com um formulário de autenticação para que este introduza as suas 

credenciais. Depois, ao longo de toda a aplicação, o utilizador terá à sua disposição um botão 

para sair do sistema no cabeçalho (além de um botão para voltar à página principal). 

Feito o login, será visto pelo utilizador um menu à esquerda que estará presente em todas 

as páginas da aplicação e que podemos ver nas imagens da aplicação atrás exibidas (p.ex. Figura 

12). Como o desenvolvimento apenas consistia num módulo (de notícias), o menu apenas 

disponibiliza uma opção. No futuro, aquando da extensão da aplicação, este menu terá uma 

maior utilidade. 

Existem ainda várias páginas de ajuda, que serão apresentadas com maior detalhe mais à 

frente. 

4.5.6 Definição do número de passos 

À partida, o mecanismo de geração de código pressupõe apenas um formulário para a 

criação/edição de uma tabela. Nos casos mais simples, o trabalho do programador está reduzido 

à afinação da view gerada, apagando o código relativo aos campos que não quiser mostrar. Isto é 

possível pois o Model-Glue possui uma instrução de commit que usa os nomes dados aos 

campos dos formulários, fazendo a sua equivalência com os nomes dos atributos da tabela e 

definindo-os com os valores inseridos no formulário pelo utilizador. 

Inicialmente, tentou-se compactar a criação de notícias e traduções num só passo. De modo 

a aproveitar os mecanismos do Model-Glue, definiu-se um mecanismo de reencaminhamento de 

passos para que, depois da submissão do formulário de criação da notícia, fosse 

automaticamente executado o da tradução. No entanto, esta solução não funcionava já que o 

commit do Model-Glue necessita que os nomes dos campos do formulário sejam iguais ao 

esquema de dados e, havendo atributos homónimos (FLG_ACTIVA) entre notícia e tradução, 

era necessário alterar um deles. Esta alteração iria, logicamente, inviabilizar o commit do valor 

do campo com o nome modificado, já que não existiria equivalência com nenhum atributo da 

tabela no esquema de dados. 

Este impedimento teria uma solução possível: ao submeter o formulário e salvar a notícia, 

ir para uma página que processasse os vários campos da tradução, independentemente de o seu 

nome ser ou não igual ao esquema de dados. Este processamento e posterior commit não 

usariam os comandos do Model-Glue mas antes objectos Reactor. Considerou-se que as 

desvantagens que esta solução oferecia excediam claramente as vantagens, não tanto por obrigar 
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à definição de todos os campos do registo mas sobretudo por requerer a implementação de todas 

as validações já automaticamente geradas no Reactor (tipo de dados, etc.). 

Outra possível solução experimentada, com vista a evitar o encadeamento de commits do 

Model-Glue, foi a de, antes da submissão dos dados do formulário (relativos à tradução), tentar 

guardar os relativos à notícia. A única maneira de o fazer seria chamando um método JavaScript 

imediatamente antes da submissão do formulário. No entanto, enquanto o código ColdFusion 

está do lado do servidor, o JavaScript está do lado do cliente, impedindo este último código de 

manipular objectos do Reactor. Como forma de contornar este impedimento, explorou-se o 

mecanismo de invocação AJAX a um componente (do lado do ColdFusion, portanto), contendo 

em si o código necessário ao processamento dos dados do formulário e manipulação do registo. 

Apesar de possível, esta abordagem foi abandonada devido ao motivo já apresentado para a 

anterior: por requerer a implementação de todas as validações já automaticamente geradas no 

Reactor. 

Concluindo: foram exploradas diferentes técnicas de concentração de funcionalidades num 

só passo. No entanto, verificou-se sempre que este objectivo obrigava a um esforço extra de 

programação, “desperdiçando” as potencialidades que o Model-Glue e o mecanismo de 

scaffolding conferem, e pondo assim em causa as próprias razões que ditaram a escolha das 

tecnologias. Preferiu-se assim seguir uma abordagem mais alinhada com a tecnologia, tentando 

sempre obter um equilibro entre o mínimo de passos para um determinada funcionalidade e o 

máximo de aproveitamento do código gerado (e, consequentemente, do mínimo de esforço de 

programação). 

4.5.7 Uso de sequências 

O primeiro passo na criação de uma notícia é a escolha de temas. Quando o formulário era 

submetido, o Model-Glue obtinha os identificadores dos vários temas seleccionados pelo 

utilizador e tentava guardá-los como novos elementos da tabela NOTICIA_TEMA. Este 

processo dispensava qualquer desenvolvimento adicional ao código gerado, já que as acções 

resultavam das relações definidas no ficheiro de configuração do Reactor, ficando o restante a 

cargo do Model-Glue. 

No entanto, quando chegava à altura de criar novos registos para os temas da notícia, não 

havia qualquer informação quanto ao valor do atributo (e chave primária) NOT_TEM_ID, 

relativo ao identificador de cada elemento da tabela. Desse modo, o referido atributo era sempre 

preenchido com o valor ‘0’. Recorde-se que o Reactor, aquando de um commit na base de 

dados, começa por verificar se já existe um registo com a chave primária do elemento a guardar, 

considerando então a acção uma edição (no caso afirmativo) ou criação (no caso negativo). 

Daqui se depreende facilmente que acontecia que apenas um elemento era guardado na tabela 

NOTICIA_TEMA, já que depois de existir um registo na tabela com NOT_TEM_ID igual a 0, 

todas as operações de commit eram julgadas de edição. 

Da análise do problema surgiram três soluções possíveis: 

• Implementar sequências do lado da base de dados que fossem espoletadas 

automaticamente, incrementando o valor a atribuir ao atributo NOT_TEM_ID; 

• Implementar um método no ficheiro do Reactor correspondente à gateway de 
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NOTICIA_TEMA que obtivesse o maior NOT_TEM_ID existente na base de dados, o 

incrementasse e o devolvesse à view para neste ser utilizado na definição do respectivo 

atributo; 

• Implementar um método na função “create” (chamada na criação de um registo) do 

DAO relativo a NOTICIA_TEMA que obtivesse o maior NOT_TEM_ID existente na 

base de dados e o incrementasse antes de guardar um novo registo. 

A segunda solução foi descartada já que impedia a concorrência de operações: se o utilizador 

abrisse duas tabs do browser com o formulário de criação da notícia, obteria da base de dados o 

mesmo valor de próximo NOT_TEM_ID; quando guardasse a segunda notícia, sobreporia os 

dados guardados para a primeira, já que partilhariam o mesmo identificador. 

Tanto a segunda como a terceira solução apresentavam uma performance claramente 

inferior à da primeira, obrigando a um acesso adicional à base de dados para obter o maior 

índice. Desse modo, a solução escolhida foi a primeira, considerando-se ser mais indicado esse 

processamento ficar do lado da base de dados. 

4.5.8 Prevenção de erros 

O código gerado aquando do scaffolding tem a si associado um mecanismo de validação dos 

valores introduzidos pelo utilizador nos vários campos dos formulários. Do lado do Reactor, é 

extraída a metadata da base de dados quanto às várias características de cada atributo: tipo de 

dados, tamanho, se é chave primária, se pode ser nulo, etc.. É também gerado um ficheiro com 

as correspondentes mensagens de erro, mensagens essas que são processadas pelo Reactor mas 

exibidas pelo Model-Glue. Esta conjugação de tecnologias faz com que exista um mecanismo 

de detecção de erros que é espoletado aquando da submissão de um formulário mas antes de ter 

lugar qualquer operação na base de dados. 

Este último facto garante a eliminação de acessos desnecessários à base de dados, 

permitido mensagens de erro mais esclarecedoras sem que o utilizador saia da aplicação. Assim, 

no caso de uma submissão falhada, é feito o recarregamento da página com os vários campos 

preenchidos com os valores submetidos (não se perdendo quaisquer dados) e uma mensagem de 

erro nos campos devidos. 

Apesar deste mecanismo, foi implementado um nível adicional de validação com recurso a 

JavaScript, no segundo e terceiro passo. Esta verificação adicional apresenta duas vantagens 

principais em relação ao método anterior: 

• Permite detectar erros antes de o formulário ser submetido, evitando ter que recarregar 

a página e poupando tempo ao utilizador; 

• Permite mensagens de erro mais esclarecedoras (p.ex. na criação de uma tradução, em 

vez de aparecer uma mensagem de erro em cada campo, é mostrado um pop-up ao 

utilizador com a lista de campos que se esqueceu de preencher). 



 

Além dos dois mecanismos, foi ainda implementado um outro de ajuda contextual. As páginas 

de cada passo e da listagem de traduções têm à disposição do utilizador um local

poderá clicar para obter a referida ajuda. A selecção desta opção provocará o surgimento de um 

pop-up com informações acerca de todas as acções que o utilizador poderá efectuar na

página, assim como a explicação de cada campo dos formulários (quando os há).

4.5.9 Design e usabilidade

Dado o curto espaço de tempo reservado ao desenvolvimento da aplicação 

internos a cumprir – era requerido um 

ALERT® HEALTH PORTAL. Nesse sentido, a componente gráfica da página foi desenvolvida 

a partir da reutilização e adaptação das folhas de estilo CSS do referido 

HEALTH PORTAL. 

Apesar do desenvolvimento centrado no 

validada o design sem diferenças significativas nos 

Safari 4 e Google Chrome 2.

Foi prestada especial atenção às questões da usabilid

funcional e de implementação, colocando o utilizador no centro das preocupações, como por 

exemplo na já referida decisão de fornecer a possibilidade de activar/desactivar uma tradução 

directamente a partir da listagem.

Mecanismos adicionais de prevenção de erros e de ajuda contextual foram já referidos, 

tendo este último sido implementado na barra d

noção constante da sua localização na hierarquia da aplicação, como podemos ver na 

 

Figura 

Foram também fontes de 

menores), como é exemplo a posição relativa dos botões de “Guardar” e “Cancelar”: qual 

deverá ficar à esquerda e qual deverá ficar à direita? Neste caso, e segundo [

pela ordem “Guardar”-“Cancelar”, sendo uma decisão baseada 

utilizador usará com maior probabilidade o sistema operativo Microsoft Windows para aceder à 

aplicação. 

                                        
56 O referido local é a barra superior de 

veremos na próxima secção.
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Além dos dois mecanismos, foi ainda implementado um outro de ajuda contextual. As páginas 

da listagem de traduções têm à disposição do utilizador um local

poderá clicar para obter a referida ajuda. A selecção desta opção provocará o surgimento de um 

com informações acerca de todas as acções que o utilizador poderá efectuar na

página, assim como a explicação de cada campo dos formulários (quando os há).

e usabilidade 

Dado o curto espaço de tempo reservado ao desenvolvimento da aplicação 

era requerido um design básico, funcional e semelhante ao do 

PORTAL. Nesse sentido, a componente gráfica da página foi desenvolvida 

a partir da reutilização e adaptação das folhas de estilo CSS do referido backoffice

Apesar do desenvolvimento centrado no browser Mozilla Firefox 

sem diferenças significativas nos browsers Internet Explorer 7, Opera 9.64, 

Safari 4 e Google Chrome 2. 

Foi prestada especial atenção às questões da usabilidade ao longo de toda a análise 

funcional e de implementação, colocando o utilizador no centro das preocupações, como por 

decisão de fornecer a possibilidade de activar/desactivar uma tradução 

directamente a partir da listagem. 

smos adicionais de prevenção de erros e de ajuda contextual foram já referidos, 

tendo este último sido implementado na barra de breadcrumbs. Esta fornece ao utilizador uma 

noção constante da sua localização na hierarquia da aplicação, como podemos ver na 

Figura 14: Barra de breadcrumbs do backoffice 

fontes de preocupação constante outras questões (por vezes 

menores), como é exemplo a posição relativa dos botões de “Guardar” e “Cancelar”: qual 

deverá ficar à esquerda e qual deverá ficar à direita? Neste caso, e segundo [

“Cancelar”, sendo uma decisão baseada na plataforma, dado que o 

utilizador usará com maior probabilidade o sistema operativo Microsoft Windows para aceder à 

                                                 
rido local é a barra superior de breadcrumbs, contendo um ponto de interrogação (‘?’) relativo à ajuda, como 

veremos na próxima secção. 

Além dos dois mecanismos, foi ainda implementado um outro de ajuda contextual. As páginas 

da listagem de traduções têm à disposição do utilizador um local56 onde este 

poderá clicar para obter a referida ajuda. A selecção desta opção provocará o surgimento de um 

com informações acerca de todas as acções que o utilizador poderá efectuar na presente 

página, assim como a explicação de cada campo dos formulários (quando os há). 

Dado o curto espaço de tempo reservado ao desenvolvimento da aplicação – devido aos prazos 

cional e semelhante ao do backoffice do 

PORTAL. Nesse sentido, a componente gráfica da página foi desenvolvida 

backoffice do ALERT® 

 3.0.10, foi também 

Internet Explorer 7, Opera 9.64, 

ade ao longo de toda a análise 

funcional e de implementação, colocando o utilizador no centro das preocupações, como por 

decisão de fornecer a possibilidade de activar/desactivar uma tradução 

smos adicionais de prevenção de erros e de ajuda contextual foram já referidos, 

. Esta fornece ao utilizador uma 

noção constante da sua localização na hierarquia da aplicação, como podemos ver na Figura 14. 

 

preocupação constante outras questões (por vezes consideradas 

menores), como é exemplo a posição relativa dos botões de “Guardar” e “Cancelar”: qual 

deverá ficar à esquerda e qual deverá ficar à direita? Neste caso, e segundo [Nie08], decidiu-se 

na plataforma, dado que o 

utilizador usará com maior probabilidade o sistema operativo Microsoft Windows para aceder à 

, contendo um ponto de interrogação (‘?’) relativo à ajuda, como 
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Também de acordo com [Nie08] foram personalizados os textos dos botões para uma 

determinação mais explícita da sua acção, estabelecendo, por exemplo, a diferença entre 

“Continuar” e “Guardar”. 

4.5.10 Testes 

Foram efectuados testes ao longo de todo o desenvolvimento como forma de aferir o sucesso 

desse mesmo desenvolvimento e o correcto funcionamento da aplicação. Testes adicionais 

foram levados a cabo pelos colaboradores da empresa da equipa de controlo de qualidade, numa 

fase previamente definida na calendarização do desenvolvimento (como veremos na próxima 

secção). 

4.6 Pós-desenvolvimento 

O fim de desenvolvimento não significa, de modo algum, que o produto entrou imediatamente 

em utilização. Antes, existe um processo interno à empresa que define os vários passos que 

deverão ser seguidos, abrangendo depois do ambiente de desenvolvimento, o de controlo de 

qualidade, pré-produção e produção. Além disso, foi necessário preparar a aplicação para poder 

ser instalada. Detalhes concretos das várias tarefas desempenhadas serão descritos em seguida. 

4.6.1 Preparação para instalação 

De modo a preparar a aplicação para ser instalada foram necessários vários passos de índole 

diversa, desde questões concretas do código desenvolvido até ao relacionamento com outras 

equipas da empresa. 

Ao mais baixo nível – o do código – dois aspectos revelaram-se importantes: 

• A alteração das definições do ColdSpring e Reactor para valores mais ajustados a 

ambientes de produção, como uma maior utilização da cache e o desactivar de 

mecanismos de scaffolding (não é necessária geração de código durante a utilização da 

aplicação); 

• A definição de um método executado no inicio de uma sessão que reconhece em que 

ambiente está e preenche uma variável com o respectivo caminho para a directoria 

onde guardar as imagens carregadas. 

Foi criada, em coordenação com a equipa de versionamento da empresa, uma estrutura no 

repositório da empresa para conter as várias instâncias da aplicação (em desenvolvimento, 

versão estável e versão a instalar). 

Foi desenvolvido um documento, com o propósito de servir de guia de instalação, onde se 

encontra definida a sequência de passos necessários para uma instalação de raiz da aplicação e 

tecnologias necessárias. O documento contém também as instruções para futuras actualizações 

da aplicação. Este documento foi validado pela equipa de arquitectura da empresa. 
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De modo a facilitar o processo de instalação, foi construído um arquivo WAR com a 

tecnologia Adobe ColdFusion já com algumas configurações relativas à aplicação. Mais 

detalhadamente: 

• Foi efectuada uma instalação da referida tecnologia com as definições default; 

• Configuraram-se algumas opções para uma maior adequação com contextos de 

produção, sendo a performance a principal preocupação; 

• Foram definidos os mappings necessários à aplicação; 

• Foi exportado para um WAR o conjunto do ColdFusion e configurações efectuadas. 

O WAR criado permite que a equipa de instalação não tenha que saber configurar os detalhes de 

cache e outras opções que já podem ir definidas à partida. Os próprios mappings necessários à 

aplicação – relativos à localização física das pastas das várias tecnologias – já se encontram 

inseridos no administrador do ColdFusion, bastando, depois da instalação, alterar o caminho 

para o valor real da instalação em causa. 

Além do documento, foi passado todo o conhecimento necessário às equipas de 

administradores de bases de dados e actualizações da empresa, incluindo o colaborador 

responsável pela gestão do data center de Atlanta, onde a aplicação seria instalada. 

Como resultado de todos os passos atrás enunciados, a estrutura física da aplicação a 

instalar ficou dividida da seguinte forma: 

• Pasta com o WAR do ColdFusion preparado e um hotfix da Adobe; 

• Pasta de conteúdos a copiar para o servidor aplicacional: 

o Pasta com os ficheiros da aplicação; 

o Pasta do ColdSpring; 

o Pasta do Model-Glue; 

o Pasta do Reactor; 

o Ficheiro “neo-runtime.xml”. 

Depois do conteúdo da primeira pasta estar instalado no contexto criado no Apache Tomcat, é 

copiado o conteúdo da segunda para esse mesmo contexto. O ficheiro “neo-runtime.xml” 

contém os mappings previamente definidos, bastando inserir nos locais indicados o caminho 

para as diferentes directorias. 

4.6.2 Processo 

Findo o desenvolvimento, a aplicação seguiu o processo habitual na empresa, com a passagem 

pelos ambientes de controlo de qualidade e pré-produção até chegar à altura da instalação em 

produção (go-live). Podemos ver na Figura 15 a concretização do referido processo no caso 

concreto do backoffice desenvolvido. 

Depois de terminado o desenvolvimento, seguiu-se um período de teste por parte da equipa 

de controlo de qualidade da ALERT. Destes testes resultaram quatro sugestões de melhoria e 

nenhum bug. Implementada uma sugestão de melhoria e outros pormenores (e não havendo 



 

mais correcções a fazer), foi 

aplicação como pronta para instalação em pré

Figura 15

Nesta altura, os ficheiros foram versionados pela e

disponibilizados à equipa responsável pela instalação, que a efectuou no ambiente de pré

produção. Com esta instalação surgiu a necessidade de novas correcções, advindas de detalhes 

inerentes a um ambiente Linux

versionamento (dos ficheiros modificados), instalação e verificação do sucesso das alterações.

A aplicação passou ainda por novo processo de controlo de qualidade, sem qualquer reparo 

efectuado, sendo validada para posterior instalação em ambiente de produção. O momento desta 

instalação marca o go-live

notícia através da nova ferramenta.

                                        
57 Recorde-se que até aí todo o desenvolvimento e testes tinham sido feitos em ambiente Windows.
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foi finalizado o processo de controlo de qualidade com a 

como pronta para instalação em pré-produção. 

15: Processo de pós-desenvolvimento do backoffice

Nesta altura, os ficheiros foram versionados pela equipa de versionamento, sendo 

disponibilizados à equipa responsável pela instalação, que a efectuou no ambiente de pré

produção. Com esta instalação surgiu a necessidade de novas correcções, advindas de detalhes 

inerentes a um ambiente Linux57. A cada correcção era necessário repetir o processo de 

versionamento (dos ficheiros modificados), instalação e verificação do sucesso das alterações.

A aplicação passou ainda por novo processo de controlo de qualidade, sem qualquer reparo 

efectuado, sendo validada para posterior instalação em ambiente de produção. O momento desta 

live do backoffice do ALERT® ONLINE, com a inserção 

notícia através da nova ferramenta. 

                                                 
se que até aí todo o desenvolvimento e testes tinham sido feitos em ambiente Windows.

o processo de controlo de qualidade com a validação da 

 

backoffice 

quipa de versionamento, sendo 

disponibilizados à equipa responsável pela instalação, que a efectuou no ambiente de pré-

produção. Com esta instalação surgiu a necessidade de novas correcções, advindas de detalhes 

cção era necessário repetir o processo de 

versionamento (dos ficheiros modificados), instalação e verificação do sucesso das alterações. 

A aplicação passou ainda por novo processo de controlo de qualidade, sem qualquer reparo 

efectuado, sendo validada para posterior instalação em ambiente de produção. O momento desta 

, com a inserção da primeira 

se que até aí todo o desenvolvimento e testes tinham sido feitos em ambiente Windows. 
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Importa referir que teve lugar uma outra acção relevante nesta fase de pós-

desenvolvimento, para além das fases e tarefas expostas na Figura 15: a formação de 

utilizadores. De facto, foi dada uma sessão de formação à futura (para já única) utilizadora da 

aplicação, promovendo a familiarização com os principais conceitos e mecanismos do 

backoffice e demonstrando o seu pleno funcionamento. 

4.7 Conclusões e melhorias futuras 

O desenvolvimento de uma solução de backoffice para o ALERT® ONLINE permitiu, ao 

mesmo tempo, construir uma aplicação e validar tecnologias. Estas duas vertentes do 

desenvolvimento foram, em muitos momentos, indissociáveis, influenciando-se mutuamente. 

4.7.1 Tecnologias 

Começando pelas tecnologias, provou-se a utilidade do mecanismo de scaffolding, com a 

geração automática de uma camada de abstracção e persistência para manipulação dos 

elementos da base de dados. No entanto, quanto mais se pretender personalizar a aplicação, 

tornando-a mais complexa e mais afastada do que é inicialmente gerado, mais se esbaterão as 

diferenças entre o scaffolding ou a construção de raiz de uma aplicação. 

Para que se possam aproveitar todas as potencialidades do referido mecanismo, terão que 

ser inevitavelmente feitas algumas cedências. Não é possível ter numa aplicação com grande 

parte do seu código gerado automaticamente a mesma flexibilidade que temos numa aplicação 

de raiz. A perseguição dessa flexibilidade originará um afastamento do propósito inicial da 

geração de código: poupar tempo. 

No entanto, há alguns campos onde o poder de personalização é significativo, 

nomeadamente nos templates XSL de geração das view e em toda a programação que pode ser 

feita do lado do Reactor. Apenas o isolamento de conceitos - como uma notícia e uma tradução 

terem views diferentes por serem tabelas diferentes - e o fluxo da aplicação oferecerão mais 

resistência à personalização. 

A performance será, porventura, o ponto menos satisfatório da aplicação. O problema do 

uso de múltiplas tecnologias numa aplicação torna mais difícil a tarefa de perceber onde está a 

causa deste problema não-funcional. Certamente que uma página de listagem de todas as 

traduções representará sempre um peso de processamento considerável ao ter que obter centenas 

(ou mesmo milhares) de registos da base de dados, mas até que ponto este peso não estará a ser 

amplificado por uma determinada tecnologia seria algo importante de estudar. 

Para esclarecer esta questão seria interessante fazer uma prova de conceito trocando uma 

das tecnologias por uma sua alternativa: o Reactor pelo equivalente Transfer (framework de 

ORM para CFML), o Model-Glue pelo Mach-II (framework MVC para CFML) ou o Adobe 

ColdFusion pelo Railo (motor de CFML). 
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4.7.2 Aplicação desenvolvida 

A aplicação desenvolvida cumpre os requisitos definidos inicialmente e implementa com 

sucesso todos os casos de utilização. Em particular, dois aspectos funcionais merecem destaque. 

Um deles diz respeito ao trabalho de modelação do fluxo pré-definido do Model-Glue para 

permitir responder ao carácter “especial” dos conceitos em jogo na aplicação, nomeadamente a 

relação entre notícias e traduções. Apesar dos requisitos iniciais não serem os mais coincidentes 

com o modelo lógico do Model-Glue – de três views por tabela -, conseguiu-se conferir à acção 

de criar/editar uma notícia aplicação o seu carácter multi-passos, mantendo sempre a 

preocupação de garantir uma usabilidade satisfatória. 

Um segundo ponto a destacar será o desenvolvimento da funcionalidade de carregamento 

de imagens. Para isto foi necessário trabalhar directamente com os objectos do Reactor, sem 

qualquer código gerado automaticamente, estabelecendo a ligação entre a criação de notícias e 

respectivas traduções. 

Outras evoluções à solução merecedoras de menção serão o mecanismo adicional de 

prevenção de erros e a ajuda contextual, ambos contribuindo para uma maior robustez da 

aplicação e melhor experiência de utilização. 

4.7.3 Best practices 

À medida que o desenvolvimento se desenrolou, foram surgindo problemas e desafios vários, 

aos quais se dedicou especial esforço no sentido de chegar não a uma solução mas à melhor 

solução. Importa então compilar as melhores práticas implementadas para uso futuro: 

• Agrupar numa subdirectoria as views geradas e criadas para implementar um 

determinado módulo – elimina o receio de overwrite aquando de um scaffolding e 

contribui para uma melhor modularização da aplicação; 

• Comentar as linhas alteradas dos event handlers do Model-Glue – como estes são 

gerados automaticamente, elimina-se o receio de uma substituição acidental; 

• Anotar em comentário nas funções desenvolvidas no model que ficheiro invoca essas 

mesmas funções – permite saber, caso a função seja modificada, onde testar eventuais 

repercussões dessa modificação; 

• Usar sequências do lado da base de dados para os identificadores das tabelas – 

alternativa com melhor performance para criar registos; 

• Implementar um nível adicional de verificação de erros por JavaScript – evita, nos 

casos de erro, a submissão do formulário e recarregamento da página. 

Estas boas práticas poderão ser seguidas em futuros desenvolvimentos sobre estas tecnologias. 

4.7.4 Melhorias futuras 

Além da já referida necessidade de melhorar a performance da aplicação, existem vários pontos 

que podem ser melhorados no futuro: 
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• Suporte a multilinguagem – permite que a aplicação esteja disponível em mais que 

uma língua; 

• Definição do lado da base de dados de que atributos exibir nas views de criação e 

edição de uma dada tabela – diminui as edições necessárias ao código gerado; 

• Paginação de resultados na listagem – melhora a navegação e a performance; 

• Editor de campos de texto com opções de formatação simples (negrito, itálico, etc.) – 

permite conteúdo mais rico no front-office; 

• Página de exibição dos detalhes de uma tradução – permite verificar qualquer atributo 

de uma tradução sem ter de passar pelo primeiro e segundo passo da edição (relativos à 

notícia); 

• Opção de pré-visualização de como a tradução será exibida no front-office – permite 

detectar correcções antes de a notícia estar activa; 

• Melhorias nas mensagens de erro do Reactor – trocar nomes dos atributos das tabelas 

por termos mais inteligíveis (p.ex. “corpo da notícia” em vez de “TRAD_DESC”); 

• Visualização das imagens carregadas – para confirmação do sucesso da acção; 

• Melhorias várias no design e CSS – para uma melhor usabilidade. 

4.7.5 Reutilização da solução 

O facto de a aplicação assentar em duas frameworks – Model-Glue e Reactor – e na geração 

massiva de código a partir de apenas alguns ficheiros de configuração confere-lhe um carácter 

modular que deixa antever usos mais ambiciosos. Depois da exploração das tecnologias e 

construção da aplicação, e comparando com o backoffice do ALERT® HEALTH PORTAL, 

conclui-se que uma parte significativa da aplicação é reaproveitável. 

Deste modo, seria possível construir uma aplicação de backoffice modular que partisse 

duma base para além da camada de persistência do Reactor e do fluxo de funcionamento do 

Model-Glue. O “pacote” aplicacional de backoffice poderia conter: 

• Folhas de estilo CSS com um design pré-definido; 

• Templates de geração das views modificados para: 

o Usarem os elementos definidos nas folhas CSS; 

o Incluírem componentes específicos consoante o tipo de um campo do 

formulário: 

� O date picker nos campos de tipo “data”; 

� O editor de texto (referido na lista de melhorias) nos campos 

textuais de maior dimensão; 

� Uma melhor disposição nos campos com dezenas de opções (p.ex. 

a disposição em grelha dos temas de uma notícia); 

o Incluírem um mecanismo de paginação nas views de listagem. 
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Com este “pacote” assim formado, quando fosse feito o scaffolding, o estado das views estaria já 

num ponto muito maior de completude, exigindo um menor trabalho de desenvolvimento 

adicional, principalmente no domínio do design e CSS. Este trabalho poderia assim concentrar-

se, sobretudo, em detalhes de implementação específicos do módulo ou acção em 

desenvolvimento e nos mecanismos de prevenção de erros. Como resultado imediato, seria 

poupado tempo e possibilitada a entrega mais rápida de uma solução de backoffice. 
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Capítulo 5  

Conclusões e Trabalho Futuro 

Chegado ao fim o projecto retratado no presente relatório, importa reflectir acerca do trabalho 

efectuado, suas principais conclusões e avanços. Será também relevante analisar o grau de 

satisfação dos objectivos inicialmente estabelecidos58. Finalmente, apresentar-se-ão algumas 

perspectivas de trabalho futuro. 

5.1 Satisfação dos Objectivos 

Recordando os objectivos definidos inicialmente, estes consistiam em: 

• Fazer um estudo claro e aprofundado da arquitectura da framework PORTAL; 

• Estudar alternativas ao motor Adobe ColdFusion e escolher a mais indicada para a 

migração da framework PORTAL; 

• Desenvolver uma solução de backoffice RAD para o módulo de notícias do ALERT® 

ONLINE. 

Depois de apresentadas as conclusões acerca do trabalho realizado na prossecução de cada um 

dos objectivos mencionados, considera-se que todos foram cumpridos na íntegra. 

No que toca ao primeiro objectivo, relativo ao levantamento da arquitectura da framework 

PORTAL, este foi realizado abrangendo ainda o produto ALERT® HEALTH PORTAL. Foi 

originado um corpo de conhecimento que anteriormente estaria disperso em documentos 

internos da empresa, podendo alguns detalhes nem sequer estarem registados. Nenhuma das 

componentes, quer a de arquitectura de rede, quer a de arquitectura da aplicação - englobando 

tecnologias, estrutura de pastas e relações entre diversas entidades -, ficou por estudar. 

                                                 
58 Vide capítulo 1. 
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O “corpo de informação claro, conciso e coerente” resultante da sistematização da 

arquitectura inerente ao produto ALERT® HEALTH PORTAL e framework PORTAL poderá 

agora ser partilhado com outras equipas da empresa que dele pretendam fazer uso. 

Quanto ao segundo ponto, foi seguida a metodologia enunciada aquando da definição de 

objectivos, tendo resultado, como pretendido, na escolha da solução considerada mais indicada 

para a migração da framework PORTAL. A escassez e dispersão de informações revelou-se, 

como esperado, o principal obstáculo. Não obstante, foi levada a cabo a recolha e sistematização 

da referida informação, permitindo a execução de uma análise comparativa sólida e abrangente. 

As conclusões deste estudo vêm permitir uma evolução da framework PORTAL para um 

modelo mais sustentável, com uma considerável redução de custos e ainda uma eventual 

melhoria de performance. 

Acredita-se que o estudo efectuado se reveste de elevada importância para a framework 

PORTAL, mas também que constitui um avanço no conhecimento do mundo da CFML. O facto 

de não existir referência a qualquer estudo comparativo desta realidade – as diferenças entre os 

motores de CFML – representou, simultaneamente, um obstáculo e uma motivação ao trabalho 

efectuado. 

Pode também considerar-se que o estudo realizado vai para além do simples cumprimento 

das metas estabelecidas. Nomeadamente, depois de escolhida a solução considerada a mais 

indicada – e, logo, cumprido o objectivo definido – foi ainda dado um passo no sentido da 

preparação concreta da migração que deverá resultar das conclusões enunciadas. Este passo 

consistiu no cruzamento das especificidades do Railo (o motor de CFML escolhido) 

identificadas com a realidade não só da framework PORTAL, mas também do ALERT® 

HEALTH PORTAL. Mais concretamente, foi investigada a real presença dos métodos não 

suportados pelo motor escolhido no código quer da framework, quer da referida aplicação que 

dela faz uso. A conclusão retirada desta acção vem permitir antecipar a referida migração – e o 

que dela se pode esperar – mas também reforçar a própria escolha do motor em primeiro lugar. 

Finalmente, no respeitante ao terceiro objectivo, concluiu-se que a solução de backoffice 

RAD desenvolvida implementou na totalidade os requisitos da aplicação, vindo dar resposta a 

uma necessidade do produto ALERT® ONLINE. O principal ganho resultante deste trabalho 

será a existência de uma aplicação para a gestão dos conteúdos noticiosos do referido produto. 

O trabalho de exploração tecnológica inerente à aplicação desenvolvida permitiu alcançar, 

para além dos objectivos estabelecidos, a validação das tecnologias utilizadas e a compilação de 

algumas práticas a seguir em futuros desenvolvimentos. Foi estudado e experimentado o 

mecanismo de scaffolding do Model-Glue, tendo contribuído decisivamente para o esforço RAD 

de implementação da solução. 

Também para além dos objectivos, foram alcançadas algumas evoluções em relação à 

solução de backoffice do ALERT® HEALTH PORTAL, à semelhança da qual foi construída a 

nova aplicação, nomeadamente: 

• O desenvolvimento da funcionalidade de upload de imagens; 

• O acrescentar da camada de validação e prevenção de erros por JavaScript; 

• O mecanismo de ajuda contextual. 
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Estas evoluções são não só importantes à aplicação de backoffice do ALERT® ONLINE como 

também o poderão ser para o backoffice do ALERT® HEALTH PORTAL, já que são passíveis 

de serem adoptadas por este. 

De salientar ainda as conclusões relativas ao reaproveitamento da solução desenvolvida e 

sistematização de aspectos a considerar na construção e evolução de uma solução modular e 

extensível de backoffice. 

 

Paralelo ao trabalho realizado na prossecução dos objectivos estabelecidos, tiveram lugar uma 

série de outras tarefas que consistiram sobretudo em refinamentos à framework PORTAL e, 

consequentemente, ao produto ALERT® HEALTH PORTAL. Estas tarefas e refinamentos 

surgiram no âmbito da familiarização com a framework PORTAL, seu funcionamento e 

tecnologias, ou de necessidade pontuais, sendo de destacar os seguintes: 

• Foram desenvolvidos três hotfixes para o ALERT® HEALTH PORTAL (com as 

devidas repercussões na framework PORTAL), implementando algumas melhorias 

funcionais e corrigindo erros de interface; 

o Associado a cada hotfix esteve o cumprimento do processo interno da 

empresa, desde a preparação dos ficheiros de actualização à relação com a 

equipa responsável pelas actualizações. 

• Foram efectuadas diversas59 correcções a páginas do ALERT® HEALTH PORTAL – 

e, consequentemente, aos módulos da framework PORTAL que nesta eram utilizados – 

de modo a que estivessem em conformidade com as disposições XHTML do World 

Wide Web Consortium (W3C); 

o Foram transmitidas algumas best practices aos restantes elementos da 

equipa de desenvolvimento do ALERT® HEALTH PORTAL e framework 

PORTAL. 

• Foi desenvolvido um preloader para a framework PORTAL, ou seja, um mecanismo 

que substitui a visualização da página em carregamento (com os defeitos temporários 

inerentes a este processo) por uma imagem predefinida, restaurando a visualização 

habitual quando é findo o dito carregamento; 

o Esta funcionalidade foi adoptada pelo ALERT® HEALTH PORTAL, 

estando presente em todas as páginas da aplicação; 

• Foram efectuados diversos trabalhos de revisão de desenvolvimentos do ALERT® 

HEALTH PORTAL, quanto ao funcionamento e aspecto da aplicação; 

• Foi efectuado um estudo de soluções open-source de fóruns em CFML para possível 

inclusão na framework PORTAL e utilização no ALERT® HEALTH PORTAL; 

• Foi efectuado um estudo subordinado ao tema da indexação de conteúdos Flash por 

motores de busca como o Google; 

o Deste estudo resultou a definição de best practices partilhadas com a 

equipa de desenvolvimento do ALERT® HEALTH PORTAL e do 

                                                 
59 Por exemplo, a página principal da aplicação continha, segundo o validador do W3C, cerca de 140 erros. 



 82 

ALERT® ONLINE60. 

A conclusão final é, então, que todos os objectivos do projecto foram atingidos com sucesso, 

tendo sido obtido feedback muito positivo por parte da empresa em que foi efectuado. 

5.2 Trabalho Futuro 

Inevitavelmente, resultam do trabalho realizado novas perspectivas passíveis de serem 

exploradas no futuro. 

Quanto ao tópico da arquitectura, dado que consistiu num levantamento, acredita-se não ter 

ficado qualquer questão pendente. Poderão, no entanto, ser investigadas algumas alternativas 

tecnológicas às utilizadas, principalmente no mundo CFML, como referiremos com maior 

detalhe à frente (aquando das perspectivas futuras do backoffice). 

No que toca ao estudo comparativo de motores de CFML, e tendo já sido escolhida a 

considerada melhor alternativa, dever-se-á seguir a efectiva migração da framework PORTAL. 

Consequentemente, deverá também ser efectuada a migração das aplicações que façam uso 

desta framework, como é o caso do ALERT® HEALTH PORTAL. Foi já dado um passo nesse 

sentido, como referido, com a investigação mais pormenorizada da compatibilidade entre a 

implementação do Railo e o código desenvolvido quer para a framework PORTAL, quer para o 

ALERT® HEALTH PORTAL. 

Sugere-se que uma eventual migração comece por uma prova de conceito, devido à 

elevada dimensão quer da framework e das aplicações que dela fazem uso. O backoffice do 

ALERT® ONLINE desenvolvido no âmbito deste projecto, por exemplo, poderia ser um bom 

candidato a um teste de migração, devido à sua menor dimensão e complexidade. 

Caso esta migração-piloto tivesse sucesso, seria possível avançar para a migração da 

framework PORTAL e de todas as aplicações que fizessem uso dela actualmente. 

Paralelamente (ou mesmo previamente) à migração, deverá ser levado a cabo um esforço 

de experimentação com a nova tecnologia por parte da equipa de desenvolvimento. Este 

trabalho terá como objectivo a familiarização com as principais diferenças que existam entre as 

duas plataformas (Adobe e Railo). Terá também que existir um trabalho semelhante, mas no 

domínio arquitectural, por parte dos colaboradores da empresa com esta responsabilidade. 

Realizada a migração, qualquer trabalho no sentido de obter um cada vez maior 

conhecimento das especificidades do Railo permitirá um desenvolvimento cada vez mais 

alinhado com as potencialidades tecnológicas da plataforma. Poderia ser ainda equacionada a 

viabilidade de a própria equipa estender a plataforma quando necessário. 

Em relação ao tópico do backoffice, foram já compiladas nas conclusões do respectivo 

capítulo algumas perspectivas de trabalho futuro, a primeira das quais dizendo respeito à 

performance. Considera-se que seria útil uma investigação mais aprofundada sobre se alguma 

tecnologia estará a deteriorar a referida performance de forma mais significativa. Para tal, 

poderia aproveitar-se a hipótese avançada no caso anterior (dos motores de CFML) e migrar a 

                                                 
60 Todo o front-office do ALERT® ONLINE é desenvolvido em Flash. 
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solução para Railo, já que este motor advoga ter a melhor performance de todos os motores de 

CFML. 

Por questões de performance mas não só, poderiam ser estudadas tecnologias alternativas 

às usadas, como o Transfer (framework de ORM para CFML) ou o Mach-II (framework MVC 

para CFML), aferindo se estas trariam vantagens à solução de backoffice. 

Os mecanismos e funcionalidades que este desenvolvimento veio trazer de novo em 

relação à solução já existente para o ALERT® HEALTH PORTAL, poderiam ser transferidos 

para este, contribuindo para a melhoria da aplicação. 

Mais concretamente, foram referidas algumas melhorias que poderiam ser implementadas 

na solução desenvolvida, nomeadamente: 

• Suporte de multilinguagem – permite que a aplicação esteja disponível em mais que 

uma língua; 

• Definição do lado da base de dados de que atributos exibir nas views de criação e 

edição de uma dada tabela – diminui as edições necessárias ao código gerado; 

• Paginação de resultados na listagem – melhora a navegação e a performance; 

• Editor de campos de texto com opções de formatação simples (negrito, itálico, etc.) – 

permite conteúdo mais rico no front-office; 

• Página de exibição dos detalhes de uma tradução – permite verificar qualquer atributo 

de uma tradução sem ter de passar pelo primeiro e segundo passo da edição (relativos à 

notícia); 

• Opção de pré-visualização de como a tradução será exibida no front-office – permite 

detectar correcções antes de a notícia estar activa; 

• Melhorias nas mensagens de erro do Reactor – trocar nomes dos atributos das tabelas 

por termos mais inteligíveis (p.ex. “corpo da notícia” em vez de “TRAD_DESC”); 

• Visualização das imagens carregadas – para confirmação do sucesso da acção; 

• Melhorias várias no design e CSS – para uma melhor usabilidade. 

Uma questão também já referida que seria interessante estudar seria a do aproveitamento de 

parte da solução desenvolvida, em conjunto com outros componentes, com vista à construção de 

uma solução de backoffice modular e extensível. Esta solução permitiria gerar automaticamente 

a base de uma aplicação de backoffice num estado significativamente mais avançado do que o 

que acontece actualmente. 

Por último, relacionando com o que foi o ponto fundador deste projecto – a framework 

PORTAL – poderia ser desenvolvido um trabalho de exploração de tópicos como a estrutura de 

invocações intra-framework ou os fluxos entre a framework PORTAL e a aplicação que dela faz 

uso. A partir de um exemplo prático como o produto ALERT® HEALTH PORTAL, tentar-se-

iam identificar eventuais deficiências que existissem quanto aos tópicos referidos, procurando-

se dar resposta aos problemas identificados. Este trabalho, a ser seguido por um esforço de 

refactoring, permitiria evoluir e solidificar a framework PORTAL. 
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Glossário 

Application programming interface – interface definidora dos modos possíveis que uma 

aplicação tem para requerer serviços de bibliotecas ou sistemas operativos. 

 
Aspect-oriented programming – paradigma de programação que aumenta a modularidade ao 

permitir a separação de conceitos transversais, formando uma base para o desenvolvimento de 

software orientado a aspectos. 

 
Backoffice (web) – aplicação de administração de um site web, seu funcionamento e conteúdos. 

 
Benchmarking – processo de comparação de custo, produtividade ou qualidade de um processo 

ou método específico em relação a outro que é considerado como standard. 

 
Best practice – técnica, método, processo ou actividade que se acredita ser a mais eficaz no 

atingir de determinados resultados de uma tarefa. 

 
Cache – conjunto de dados duplicados de valores originais armazenados algures ou processados 

anteriormente, facultando uma obtenção mais rápida desses mesmos dados do que se obtidos da 

fonte original. 

 
ColdFusion Markup Language – linguagem de scripting usada pelos vários motores que a 

interpretam. 

 
CRUD (Create Read Update Delete) – funções básicas do armazenamento persistente de dados. 

 
Data Access Object – objecto que faculta uma interface abstracta para um determinado tipo de 

base de dados ou mecanismo de persistência. 

 
Framework (de software) – abstracção em que código implementador de funcionalidades 

genéricas pode ser sobreposto ou especializado por código do utilizador, resultando em 

funcionalidades específicas. 

 
Front-office – parte de uma aplicação web visível pelo utilizador (em oposição ao backoffice). 
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Go-live (aplicação web) – momento de disponibilização de uma nova aplicação web (ou uma 

nova versão) na internet. 

 
Integrated Development Environment – aplicação que fornece aos programadores 

funcionalidades de desenvolvimento de software. 

 
Internet Message Access Protocol – protocolo standard de processamento de email. 

 
Inversão de controlo – princípio abstracto que descreve um aspecto de determinado desenho de 

uma arquitectura de software em que o fluxo de controlo de um sistema é invertido em relação 

ao modo tradicional de programação. 

 
Load balancing - técnica aplicada à divisão de trabalho entre dois ou mais computadores, 

discos duros ou outros recursos, com vista a obter uma utilização dos recursos óptima, 

maximizar throughput (taxa de transferência) e minimizar tempos de resposta. 

 
Model-View-Controller  – padrão arquitectural usado na Engenharia de Software que estrutura 

uma aplicação em três componentes com responsabilidades e interacções específicas. 

 
Object-oriented programming – paradigma de programação que usa “objectos” (estruturas de 

dados com campos e métodos) e as suas interacções para construir aplicações. 

 
Object-relational mapping – técnica de programação para a conversão de dados entre sistemas 

de tipos incompatíveis de bases de dados relacionais e linguagens de programação object-

oriented. 

 
Rapid Application Development – metodologia de desenvolvimento iterativo de aplicações 

que usa um planeamento mínimo em favor de uma rápida prototipagem. 

 
Rich Internet Application  – aplicações web que apresentam características de aplicações 

tradicionais (de desktop). 

 
Scaffolding – método de meta-programação de construção de aplicações de software assentes 

em bases de dados, envolvendo um mecanismo de geração de código a partir de uma 

especificação inicial. 

 
Servidor aplicacional – servidor que possui uma API que expõe lógica e processos de negócio 

passíveis de serem usados por outras aplicações. 

 
Servidor web – Programa, ou computador que corre um programa, responsável por aceitar e 

servir pedidos HTTP de clientes. 

 
Simple Mail Transfer Protocol – protocolo standard de processamento de email. 
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Anexo A  

Compatibilidade de tags e funções entre 
motores de CFML 

O presente anexo retrata o estudo de compatibilidade efectuado para as tags e funções 

implementados por cada motor de CFML em comparação. Este consistiu na recolha de dados 

acerca das várias implementações, cruzamento dos dados entre si e com o disposto pelo CFML 

Advisory Committee (doravante referido como “comité”), e análise dos resultados para 

posterior conclusão. 

A.1  Recolha de dados 

Para ser possível uma comparação efectiva, é necessário saber que funções e tags são 

suportadas pelos vários motores, para que possamos cruzar esta informação. Interessar-nos-á 

também, no caso do motor a escolher, qualquer informação acerca de tags e funções suportadas 

com modificações, para auxílio numa eventual migração futura. Estes casos não deverão influir 

na comparação, já que nem todos os motores disponibilizam o mesmo tipo de informação, sendo 

consideradas estas funções e tags suportadas com modificações como tendo um estatuto igual às 

simplesmente suportadas (sem modificações ou sem informação quanto a estas). 

A Adobe tem um centro de referência bastante completo, com o funcionamento de todas as 

suas tags e funções documentadas. Tal informação é também disponibilizada pelo Railo. Neste 

caso, não são referidas explicitamente eventuais diferenças de implementação em relação à 

Adobe, facto compensado pela existência da documentação referida, onde eventuais diferenças 

deverão estar reflectidas. 

O BlueDragon possui o documento “CFML Compatibility Guide”, dedicado a esclarecer 

as diferenças entre este e a solução da Adobe, mas não tem documentação acerca da parte da sua 

implementação que será supostamente igual. Poder-se-á pensar que tal não fará diferença já que 

poderemos consultar a documentação da Adobe em caso de dúvida, mas não será muito prático 
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a um programador ter que procurar saber, sempre que tem uma dúvida, se o método de que 

precisa é ou não diferente e, como tal, onde procurar a respectiva informação. 

O mesmo tipo de informação – relativa apenas às tags e funções com uma implementação 

diferente ou exclusiva – é disponibilizado pelo Open BlueDragon. No entanto, enquanto o Open 

BlueDragon disponibiliza pelo menos o nome de todas as tags e funções suportadas, o 

BlueDragon só o faz para as tags, não se sabendo que funções estarão implementadas. A lógica 

dirá que será um misto das funções presentes na Adobe e do Open BlueDragon, mas é 

impossível ter a certeza. 

O projecto Smith não possui documentação para além de que tags e funções do Adobe 

ColdFusion suporta ou não, não existindo evidências de qualquer tag ou função exclusiva. 

As referências utilizadas foram então: 

• Adobe – lista de tags ([Ado09d]) e funções ([Ado09e]); 

• BlueDragon – CFML Compatibility Guide ([Blu07]) e lista de tags suportadas 

([New09d]); 

• Open BlueDragon – lista de tags suportadas ([Ope09e]), suportadas com diferenças de 

implementação ([Ope09f]) e não suportadas ([Ope09g]) e lista de funções suportadas 

([Ope09h]), suportadas com diferenças de implementação ([Ope09i]) e não suportadas 

([Ope09j]); 

• Railo – lista de tags ([Rai09d]) e funções ([Rai09e]); 

• Smith – lista de tags ([Smi09c]) e funções ([Smi09d]). 

A.2  Tags suportadas 

Apresentam-se listadas em seguida as tags definidas pelo comité como core, extended core e 

vendor specific, com a informação de que motores de CFML as suportam. Além destas, existem 

também tags específicas de determinados motores que não foram ainda consideradas pelo 

referido comité. As células marcadas com uma cruz (x) indicam que o motor relativo à coluna 

em causa não oferece suporte à tag a que diz respeito a linha em análise. 

Tabela 6: Suporte de tags core por motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

cfabort      

cfapplication      

cfargument      

cfassociate      

cfbreak      

cfcase      

cfcatch      

cfcomponent      

cfcontent      

cfcookie      
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

cfdefaultcase      

cfdirectory      

cfdump      

cfelse      

cfelseif      

cferror      

cfexecute     x 

cfexit      

cffile      

cfflush      

cfform      

cfftp     x 

cffunction      

cfheader      

cfhtmlhead     x 

cfhttp      

cfhttpparam      

cfif      

cfimport     x 

cfinclude      

cfinput      

cfinterface  x x  x 

cfinvoke      

cfinvokeargument      

cfldap     x 

cflocation      

cflock      

cflog     x 

cfloop      

cfmail      

cfmailparam      

cfmailpart      

cfmodule      

cfobject      

cfoutput      

cfparam      

cfpop     x 

cfprocessingdirective     x 

cfprocparam      

cfprocresult  x   x 

cfproperty      

cfquery      

cfqueryparam      

cfrethrow     x 

cfreturn      



 94 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

cfsavecontent      

cfschedule     x 

cfscript      

cfselect      

cfset      

cfsetting      

cfsilent      

cfstoredproc      

cfswitch      

cftextarea  x  x x 

cfthread  x   x 

cfthrow      

cftimer  x    

cftrace     x 

cftransaction     x 

cftry      

cfwddx      

cfxml      

Tabela 7: Suporte de tags extended core por motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

cfcache     x 

cfcol     x 

cfcollection     x 

cfdbinfo  x x  x 

cfformgroup  x x  x 

cfformitem  x x  x 

cfimage  x   x 

cfindex     x 

cfinsert      

cflogin     x 

cfloginuser     x 

cflogout     x 

cfNTauthenticate  x x  x 

cfregistry   x  x 

cfsearch     x 

cftable     x 

cfupdate      

cfzip  x   x 

cfzipparam  x   x 
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Tabela 8: Suporte de tags vendor specific por motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

cfajaximport  x x  x 

cfajaxproxy  x x  x 

cfapplet   x  x 

cfcalendar  x x  x 

cfchart     x 

cfchartdata     x 

cfchartseries     x 

cfdiv  x x  x 

cfdocument   x  x 

cfdocumentitem   x  x 

cfdocumentsection   x  x 

cfexchangecalendar  x x x x 

cfexchangeconnection  x x x x 

cfexchangecontact  x x x x 

cfexchangefilter  x x x x 

cfexchangemail  x x x x 

cfexchangetask  x x x x 

cffeed  x   x 

cfgrid  x x  x 

cfgridcolumn  x x  x 

cfgridrow  x x  x 

cfgridupdate  x x  x 

cflayout  x x x x 

cflayoutarea  x x x x 

cfmenu  x x x x 

cfmenuitem  x x x x 

cfobjectcache     x 

cfpdf  x x  x 

cfpdfform  x x x x 

cfpdfformparam  x x x x 

cfpdfparam  x x  x 

cfpdfsubform  x x x x 

cfpod  x x x x 

cfpresentation  x x x x 

cfpresentationslide  x x x x 

cfpresenter  x x x x 

cfprint  x x x x 

cfreport  x x  x 

cfreportparam  x x  x 

cfslider     x 

cfsprydataset  x x x x 

cftooltip  x x x x 

cftree     x 
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

cftreeitem     x 

cfwindow  x x x x 

Tabela 9: Suporte de tags não previstas pelo CFML Advisory Committee por 

motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

cfadmin x x   x 

cfassert x x  x x 

cfauthenticate x x x  x 

cfbase x x  x x 

cfcachecontent x x  x x 

cfcaptcha x x  x x 

cfchartdomainmarker x x  x x 

cfchartimage x x  x x 

cfchartlegend x x  x x 

cfchartrangemarker x x  x x 

cfcharttitle x x  x x 

cfcontinue x x   x 

cfdebugger x x  x x 

cfdumpsession x x  x x 

cffinally x x x  x 

cfforward x x   x 

cfgraph x x x  x 

cfgraphdata x x x  x 

cfimap x x   x 

cfinterrupt x x  x x 

cfjoin x x  x x 

cfmapping x x  x x 

cfmp3 x x  x x 

cfmulticast x x  x x 

cfpause x x  x x 

cfprocessingdirective x x  x x 

cfservlet x  x  x 

cfservletparam x  x  x 

cfsleep x x x  x 

cfsmtp x x  x x 

cfstopwatch x x x  x 

cftextinput x    x 

cfthrottle x x  x x 

cfvideo x x x  x 

cfvideoplayer x x x  x 

cfvideoplayerparam x x x  x 

cfwhile x x x  x 

cfxmlrpc x x  x x 
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Podemos ver na Tabela 10 o estado de implementação das recomendações do comité de cada 

motor a partir do número de tags implementadas para cada categoria. O número de tags 

definidas pelo comité para uma data categoria encontra-se entre parêntesis. 

Tabela 10: Número de tags implementadas por motor de CFML 

 Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

Core (73) 73 68 72 72 57 

Extended core (19) 19 12 14 19 2 

Vendor specific (45) 45 11 8 24 0 

Outras 0 3 26 17 0 

TOTAL 137 94 120 132 59 

 

Como é possível identificar através das tabelas anteriores, a Adobe implementa todas as tags 

referidas pelo comité, se bem que apenas as core deverão merecer esse tipo de atenção, já que 

são as únicas obrigatórias. Quanto a estas, encontramos os seguintes números de tags core em 

falta: 

• Adobe – 0 tags; 

• BlueDragon – 5 tags; 

• Open BD – 1 tag; 

• Railo – 1 tag; 

• Smith – 16 tags. 

O maior somatório de tags opcionais (extended core e vendor specific) é apresentado pela 

Adobe, parecendo implicar que esta é a solução com mais funcionalidades. A diferença para os 

outros motores é esbatida se considerarmos que as tags da categoria “Outras” não são mais que 

tags específicas de um motor (ou vendor specific) mas que não foram (ainda) contempladas pelo 

comité. Se assim fosse, somando as tags vendor specific com as “Outras”, os resultados seriam: 

• Adobe – 64 tags; 

• BlueDragon – 26 tags; 

• Open BD – 48 tags; 

• Railo – 60 tags; 

• Smith – 2 tags. 

Como se vê, o que parecia inicialmente uma clara vantagem em termos de número de tags (e, 

indirectamente, de funcionalidades) da parte da Adobe é afinal uma diferença mais pequena, 

assumindo-se o Open BD e o Railo como os motores mais próximos da Adobe. 

O número de tags implementadas é um bom indicador do esforço de desenvolvimento de 

uma determinada solução e da extensão de possibilidades que ela confere mas não nos dá 

resultados para o nosso caso concreto: uma migração. Para um melhor esclarecimento nessa 

questão, teremos que analisar até que ponto um motor não implementa as tags suportadas pela 
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Adobe, independentemente da categoria. Neste caso concreto, como a Adobe implementa todas 

as tags definidas pelo comité, esta análise é relativamente imediata, como podemos ver na 

Tabela 11. O número de tags de uma determinada categoria suportadas pela Adobe encontra-se 

entre parêntesis. 

Tabela 11: Número de tags suportadas pela Adobe não implementadas pelos 

motores de CFML 

 BlueDragon Open BD Railo Smith 

Core (73) 5 1 1 16 

Extended core (19) 7 5 0 17 

Vendor specific (45) 34 37 21 45 

Outras (0) - - - - 

TOTAL (137) 46 43 22 78 

 

A primeira conclusão que os dados da Tabela 11 nos permitem tirar é a de que o Smith é 

claramente o motor com a implementação mais distante da da Adobe, ao não suportar mais de 

metade das tags desta última. Mais significativo do que não suportar as tags vendor specific – 

que na Adobe dizem respeito a funcionalidades à primeira vista menos essenciais – é o não 

suportar de 16 tags core, ou seja, consideradas essenciais e obrigatórias pelo comité. 

No que aos restantes três motores diz respeito, o BlueDragon e o Open BD apresentam 

valores semelhantes, pese embora o facto de o Open BD apenas ser pior do que o BlueDragon 

nas tags vendor specific, apresentando apenas uma tag core não suportada. Este valor, aliás, é 

igual ao apresentado pelo Railo, o motor que apresenta, de uma forma inequívoca, melhores 

resultados, com 22 tags não suportadas, sendo que 21 dizem respeito a tags vendor specific. 

Comparando directamente o Railo e o Open BD, que são os motores com os melhores 

resultados, vemos que ambos apresentam uma tag core não suportada. No entanto, enquanto o 

Railo suporta todas as tags extended core, o Open BD não suporta 5 e se formos a comparar as 

tags vendor specific vemos que o Open BD não suporta mais 16 tags que o Railo. 

A.3  Funções suportadas 

À semelhança das tags, que vimos na secção anterior, apresentam-se listadas em seguida as 

funções definidas pelo comité como core, extended core e vendor specific, com a informação de 

que motores de CFML as suportam. Além destas, existem também funções específicas de 

determinados motores que não foram ainda consideradas pelo referido comité. As células 

marcadas com uma cruz (x) indicam que o motor relativo à coluna em causa não oferece suporte 

à função a que diz respeito a linha em análise. 

Importa voltar a referir a situação do BlueDragon, que apenas disponibiliza a lista de 

funções não suportadas ou suportadas com modificações. Como se verificou para as tags que a 

soma da lista de tags suportadas e não suportadas diferia da totalidade de tags do ColdFusion, 

não é possível saber com certeza que funções de facto suporta. Certamente que, à semelhança 

do que apresenta para as tags, será uma determinada combinação de funções da Adobe – cuja 

compatibilidade tenta garantir – e do Open BlueDragon – sejam funções do BlueDragon 
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aproveitadas pelo Open BD ou o inverso. Desse modo, todas as células nas quais não há certeza 

serão marcadas com “-”. 

Tabela 12: Suporte de funções core por motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

Abs  -    

ACos  -    

AddSOAPRequestHeader  -  x x 

AddSOAPResponseHeader  -  x x 

ArrayAppend  -    

ArrayAvg  -    

ArrayClear  -    

ArrayDeleteAt  -    

ArrayFind x - x  x 

ArrayFindNoCase x - x  x 

ArrayInsertAt  -    

ArrayIsDefined  - x  x 

ArrayIsEmpty  -    

ArrayLen  -    

ArrayMax  -    

ArrayMin  -    

ArrayNew  -    

ArrayPrepend  -    

ArrayResize  -    

ArraySet  -    

ArraySort  -    

ArraySum  -    

ArraySwap  -    

ArrayToList  -    

Asc  -    

ASin  -    

Atn  -    

BinaryDecode  -    

BinaryEncode  -    

BitAnd  -    

BitMaskClear  -    

BitMaskRead  -   x 

BitMaskSet  -    

BitNot  -    

BitOr  -    

BitSHLN  -    

BitSHRN  -    

BitXor  -    

Ceiling  -    

CharsetDecode  -   x 
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

CharsetEncode  -   x 

Chr  -    

CJustify  -    

Compare  -    

CompareNoCase  -    

Cos  -    

CreateDate  -    

CreateDateTime  -    

CreateObject  -   x 

CreateODBCDate  -    

CreateODBCDateTime  -    

CreateODBCTime  -    

CreateTime  -    

CreateTimeSpan  -    

CreateUUID  -    

DateAdd  -    

DateCompare  -    

DateConvert  -    

DateDiff  -    

DateFormat  -    

DatePart  -    

Day  -    

DayOfWeek  -    

DayOfWeekAsString  -    

DayOfYear  -    

DaysInMonth  -    

DaysInYear  -    

DE  -    

DecimalFormat  -    

DecrementValue  -    

Decrypt      

DecryptBinary     x 

DeleteClientVariable  -    

DeserializeJSON  -   x 

DirectoryExists  -    

DollarFormat  -    

Duplicate  -    

Encrypt      

EncryptBinary     x 

Evaluate  -    

Exp  -    

ExpandPath  -    

FileClose  -   x 

FileCopy  -   x 

FileDelete  -   x 
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

FileExists  -    

FileIsEOF  -   x 

FileMove  -   x 

FileOpen  -   x 

FileRead  -   x 

FileReadBinary  -   x 

FileReadLine  -   x 

FileSetAccessMode  -   x 

FileSetAttribute  -   x 

FileSetLastModified  -   x 

FileWrite  -   x 

FileWriteLine x -   x 

Find  -    

FindNoCase  -    

FindOneOf  -    

FirstDayOfMonth  -    

Fix  -    

FormatBaseN  -    

GenerateSecretKey  -   x 

GetBaseTagData  -    

GetBaseTagList  -    

GetBaseTemplatePath  -    

GetClientVariablesList  -    

GetComponentMetaData  - x  x 

GetContextRoot  -   x 

GetCurrentTemplatePath  -    

GetDirectoryFromPath  -    

GetEncoding  -    

GetException  x   x 

GetFileFromPath  -    

GetFileInfo  -   x 

GetHttpRequestData  -   x 

GetHttpTimeString  -    

GetLocale  -    

GetLocaleDisplayName  -    

GetLocalHostIP  -   x 

GetMetaData  - x   

GetPageContext  -   x 

GetProfileSections  -   x 

GetProfileString  -   x 

GetSOAPRequest  -   x 

GetSOAPRequestHeader  -   x 

GetSOAPResponse  -   x 

GetSOAPResponseHeader  -   x 

GetTempDirectory  -    
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

GetTempFile  -    

GetTemplatePath  - x  x 

GetTickCount  -    

GetTimeZoneInfo  -    

GetToken  -    

Hash  -    

Hour  -    

HTMLCodeFormat  -    

HTMLEditFormat  -    

IIf  -    

IncrementValue  -    

InputBaseN  -    

Insert  -    

Int  -    

IsArray  -    

IsBinary  -    

IsBoolean  -    

IsCustomFunction  -    

IsDate  -    

IsDebugMode  -    

IsDefined  -    

IsImageFile  - x  x 

IsInstanceOf  - x  x 

IsJSON  -   x 

IsLeapYear  -    

IsLocalHost  -   x 

IsNumeric  -    

IsNumericDate  -    

IsObject  -    

IsQuery  -    

IsSimpleValue  -    

IsSOAPRequest  -   x 

IsStruct  -    

IsValid  -   x 

IsWDDX  -   x 

IsXML  -    

IsXmlAttribute  -    

IsXmlDoc  -    

IsXmlElem  -    

IsXmlNode  -    

IsXmlRoot  -    

JavaCast  -    

JSStringFormat  -    

LCase      

Left  -    
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

Len  -    

ListAppend  -    

ListChangeDelims  -    

ListContains  -    

ListContainsNoCase  -    

ListDeleteAt  -    

ListFind  -    

ListFindNoCase  -    

ListFirst  -    

ListGetAt  -    

ListInsertAt  -    

ListLast  -    

ListLen  -    

ListPrepend  -    

ListQualify  -    

ListRest  -    

ListSetAt  -    

ListSort  -    

ListToArray  -    

ListValueCount  -    

ListValueCountNoCase  -    

LJustify  -    

Log  -    

Log10  -    

LSCurrencyFormat  -    

LSDateFormat  -    

LSEuroCurrencyFormat  -    

LSIsCurrency  -   x 

LSIsDate  -   x 

LSIsNumeric  -   x 

LSNumberFormat  -    

LSParseCurrency  -   x 

LSParseDateTime  -   x 

LSParseEuroCurrency  x   x 

LSParseNumber  -   x 

LSTimeFormat  -    

LTrim  -    

Max  -    

Mid  -    

Min  -    

Minute  -    

Month  -    

MonthAsString  -    

Now  -    

NumberFormat  -    
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

ParagraphFormat  -    

ParameterExists x - x  x 

ParseDateTime  -   x 

Pi  -    

PrecisionEvaluate  - x  x 

PreserveSingleQuotes  -    

Quarter  -    

QueryAddColumn  -    

QueryAddRow  -    

QueryNew  -    

QuerySetCell  -    

QuotedValueList  -    

Rand  -    

Randomize  -    

RandRange  -    

REFind  -    

REFindNoCase  -    

REMatch  - x  x 

REMatchNoCase  - x  x 

RemoveChars  -    

RepeatString  -    

Replace  -    

ReplaceList  -    

ReplaceNoCase  -    

REReplace  -    

REReplaceNoCase  -    

Reverse  -    

Right  -    

RJustify  -    

Round  -    

RTrim  -    

Second  -    

SerializeJSON  -   x 

SetEncoding  -    

SetLocale  -    

SetProfileString  -   x 

SetVariable  -    

Sgn  -    

Sin  -    

Sleep  -   x 

SpanExcluding  -    

SpanIncluding  -    

Sqr  -    

StripCR  -    

StructAppend  -    
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

StructClear  -    

StructCopy  -    

StructCount  -    

StructDelete  -    

StructFind  -    

StructFindKey  -    

StructFindValue  -    

StructGet  -    

StructInsert  -    

StructIsEmpty  -    

StructKeyArray      

StructKeyExists  -    

StructKeyList      

StructNew  -    

StructSort  -    

StructUpdate  -    

Tan  -    

TimeFormat  -    

ToBase64  -    

ToBinary  -    

ToScript  -   x 

ToString  -    

Trim  -    

UCase      

URLDecode  -    

URLEncodedFormat  -    

URLSessionFormat  -    

Val  -    

ValueList  -    

Week  -    

Wrap  -    

WriteOutput  -    

XmlChildPos  -    

XmlElemNew  -    

XmlFormat  -    

XmlGetNodeType  -    

XmlNew  -    

XmlParse  -    

XmlSearch  -    

XmlTransform  -    

XmlValidate  -   x 

Year  -    

YesNoFormat  -    
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Tabela 13: Suporte de funções extended core por motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

GetAuthUser  -   x 

GetFunctionList  -    

GetMetricData  x   x 

GetPrinterInfo  - x  x 

GetReadableImageFormats  - x  x 

GetUserRoles  - x  x 

GetWriteableImageFormats  - x  x 

ImageAddBorder  - x  x 

ImageBlur  - x  x 

ImageClearRect  - x  x 

ImageCopy  - x  x 

ImageCrop  - x  x 

ImageDrawArc  - x  x 

ImageDrawBeveledRect  - x  x 

ImageDrawCubicCurve  - x  x 

ImageDrawLine  - x  x 

ImageDrawLines  - x  x 

ImageDrawOval  - x  x 

ImageDrawPoint  - x  x 

ImageDrawQuadraticCurve  - x  x 

ImageDrawRect  - x  x 

ImageDrawRoundRect  - x  x 

ImageDrawText  - x  x 

ImageFlip  - x  x 

ImageGetBlob  - x  x 

ImageGetBufferedImage  - x  x 

ImageGetEXIFTag  - x  x 

ImageGetHeight  - x  x 

ImageGetIPTCTag  - x  x 

ImageGetWidth  - x  x 

ImageGrayscale  - x  x 

ImageInfo  - x  x 

ImageNegative  - x  x 

ImageNew  - x  x 

ImageOverlay  - x  x 

ImagePaste  - x  x 

ImageRead  - x  x 

ImageReadBase64  - x  x 

ImageResize  - x  x 

ImageRotate  - x  x 

ImageRotateDrawingAxis  - x  x 

ImageScaleToFit  - x  x 

ImageSetAntialiasing  - x  x 
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

ImageSetBackgroundColor  - x  x 

ImageSetDrawingColor  - x  x 

ImageSetDrawingStroke  - x  x 

ImageSetDrawingTransparency  - x  x 

ImageSharpen  - x  x 

ImageShear  - x  x 

ImageShearDrawingAxis  - x  x 

ImageTranslate  - x  x 

ImageTranslateDrawingAxis  - x  x 

ImageWrite  - x  x 

ImageWriteBase64  - x  x 

ImageXORDrawingMode  - x  x 

IsImage  - x  x 

IsUserInAnyRole  -   x 

IsUserInRole  - x  x 

IsUserLoggedIn  - x  x 

QueryConvertForGrid  - x  x 

ReleaseComObject  x x  x 

Tabela 14: Suporte de funções vendor specific por motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

AjaxLink  - x  x 

AjaxOnLoad  - x  x 

DotNetToCFType  - x  x 

GetGatewayHelper  x x  x 

GetK2ServerDocCount  x x  x 

GetK2ServerDocCountLimit  x x  x 

IsDDX  - x  x 

IsK2ServerABroker x x x  x 

Isk2ServerDocCountExceeded x x x  x 

IsK2ServerOnline x x x  x 

IsPDFFile  - x  x 

IsPDFObject  - x  x 

SendGatewayMessage  x x  x 

Tabela 15: Suporte de funções não previstas pelo CFML Advisory Committee por 

motor de CFML 

 
Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

Array x - x  x 

ArrayContains x - x  x 

ArrayContainsNoCase x - x  x 

ArrayFirst x - x  x 

ArrayIndexExists x - x  x 
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

ArrayLast x - x  x 

ArrayMerge x - x  x 

ArrayReverse x - x  x 

ArraySlice x - x  x 

ArrayToStruct x - x  x 

ArrayTrim x -  x x 

Assert x -  x x 

Beat x - x  x 

CacheCreate x -  x x 

CacheDelete x -  x x 

CacheDeleteAll x -  x x 

CacheExists x -  x x 

CacheGet x -  x x 

CacheGetAll x -  x x 

CacheRemove x -  x x 

CacheSet x -  x x 

CacheStats x -  x x 

Cfusion_decrypt x - x  x 

Cfusion_encrypt x - x  x 

CharAt x -  x x 

ComponentInfo x - x  x 

Compress x - x  x 

ContractPath x - x  x 

CreatGUID x - x  x 

DayOfWeekShortAsString x - x  x 

DeleteSBDDomain x -  x x 

DeleteSBGAttribute x -  x x 

DirectoryCreate x -  x x 

DirectoryDelete x -  x x 

DirectoryList x -  x x 

Dump x - x  x 

Echo x - x  x 

EvaluateComponent x - x  x 

EvaluateJava x - x  x 

Extract x - x  x 

FileSetS3ACL x -  x x 

FormBase62 x -  x x 

GetAllThreads x -  x x 

GetBytesSent x -  x x 

GetClassPath x - x  x 

GetCurrentContext x - x  x 

GetFunctionData x - x  x 

GetNumericDate x -   x 

GetRailold x - x  x 

GetSDBAtributtes x -  x x 
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

GetSystemInfo x - x  x 

GetTagData x - x  x 

GetTagList x - x  x 

GetTempFilePath x -  x x 

GetTimeZone x - x  x 

GetVariable x -   x 

HTMLGetPrintableText x -  x x 

HtmlParse x - x  x 

ImageDrawImage x - x  x 

ImageFonts x - x  x 

ImageFormats x - x  x 

ImageSetDrawingAlpha x - x  x 

Inc x - x  x 

IntegralContext x - x  x 

IsNotMap x - x  x 

IsNull x -   x 

IsVideoFile x - x  x 

IsXMLElement x -  x x 

IsZipFile x - x  x 

JMXGetDomainList x -  x x 

JMXGetMBeanAttributes x -  x x 

JMXGetMBeans x -  x x 

ListAvg x - x  x 

ListIndexExists x - x  x 

ListRemoveDuplicates x -  x x 

ListSDBDomains x -  x x 

ListTrim x - x  x 

Metaphone x - x  x 

Millisecond x - x  x 

MonthShortAsString x - x  x 

NewArray x -  x x 

NewLine x - x  x 

NowServer x - x  x 

NullValue x - x  x 

PagePoolClear x - x  x 

PagePoolList x - x  x 

Query x - x  x 

QueryColumnArray x - x  x 

QueryColumnCount x - x  x 

QueryColumnList x - x  x 

QueryDeleteColumn x - x  x 

QueryDeleteRow x -   x 

QueryGetCell x - x  x 

QueryRecordCount x - x  x 

QuerySlice x - x  x 
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Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

QuerySort x -   x 

Random x -  x x 

Render x -  x x 

Serialize x - x  x 

SetSDBAttribute x -  x x 

SetTimeZone x - x  x 

SizeOf x - x  x 

Soundex x - x  x 

Struct x - x  x 

StructKeyTranslate x - x  x 

SystemOutput x - x  x 

SystemReloadConfig x -  x x 

ThreadInterrupt x -  x x 

ThreadIsAlive x -  x x 

ThreadJoin x -  x x 

ThreadRunningTime x -  x x 

ThreadStop x -  x x 

ToBase62 x -  x x 

ToInt x - x  x 

TrueFalseFormat x - x  x 

UcFirst x - x  x 

UnserializeJava x - x  x 

ValueArray x - x  x 

VerifyClient  - x  x 

 

Podemos ver na Tabela 16 o estado de implementação das recomendações do comité de cada 

motor a partir do número de funções implementadas para cada categoria. O número de funções 

definidas pelo comité para uma data categoria encontra-se entre parêntesis. 

Tabela 16: Número de funções implementadas por motor de CFML 

 Adobe BlueDragon Open BD Railo Smith 

Core (308) 304 - 296 306 243 

Extended core (61) 61 - 4 61 1 

Vendor specific (13) 10 - 0 13 0 

Outras 1 - 46 78 0 

TOTAL 376 - 346 458 244 

 

Em termos de funções core – aquelas cuja falta é mais significativa – encontramos os seguintes 

números de faltas: 

• Adobe – 4 funções; 

• Open BD – 12 funções; 

• Railo – 2 funções; 
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• Smith – 65 funções. 

Das alternativas à Adobe, o Railo apresenta-se na melhor posição, seguido do Open BD. Um 

facto interessante de observar nas funções é que o Railo apresenta números melhores que a 

Adobe, quer seja por implementar mais funções core, quer pelo significativamente maior 

número de outras funções próprias: o somatório das funções extended core, vendor specific e 

“outras” do Railo excede em 80 o da Adobe. Esta diferença traduz-se obviamente no número de 

funções totais, com o Railo a ter mais 82 que a Adobe. O Railo demonstra assim uma maior 

extensão da sua solução, o que não indica necessariamente mais funcionalidades (como vimos 

na análise das tags) mas antes um maior número de opções no âmbito das funcionalidades 

existentes (p.ex. o Railo tem mais treze métodos de manipulação de arrays do que a Adobe). 

Analisando com maior detalhe o número de funções que não core dos vários motores, 

obtemos os seguintes números: 

• Adobe – 72 funções; 

• Open BD – 50 funções; 

• Railo – 152 funções; 

• Smith – 1 função. 

Apesar de a Adobe ser o segundo motor com mais funções, a diferença para o Open BD não é 

significativa. Significativa é a discrepância apresentada pelo Smith nas funções opcionais – só 

tem uma – mas principalmente nas funções core, ao não implementar 65 dessas funções. 

O número de funções implementadas é um bom indicador do esforço de desenvolvimento 

de uma determinada solução e da extensão de possibilidades que ela confere mas não nos dá 

resultados para o nosso caso concreto: uma migração. Para um melhor esclarecimento nessa 

questão, teremos que analisar até que ponto um motor não implementa as funções suportadas 

pela Adobe, independentemente da categoria. No presente caso, apesar de importante, o facto de 

o Railo ter muitas mais funções que a Adobe perde significância se não for garantida, antes 

disso, a compatibilidade com as funções implementadas pela Adobe. 

Encontramos esta mesma análise na Tabela 17, encontrando-se o número de funções de 

uma determinada categoria suportadas pela Adobe entre parêntesis. 

Tabela 17: Número de funções suportadas pela Adobe não implementadas pelos 

motores de CFML 

 BlueDragon Open BD Railo Smith 

Core (304) - 9 2 61 

Extended core (61) - 57 0 60 

Vendor specific (10)  10 0 10 

Outras (1) - 1 0 1 

TOTAL (376) - 77 2 132 

 

A primeira conclusão que os dados da Tabela 17 nos permitem tirar é a de que o Smith é 

claramente o motor com a implementação mais distante da da Adobe, ao não suportar 132 

funções desta última. Mais significativo do que apenas suportar uma das funções opcionais é o 
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não suportar de 20% das funções core da Adobe, ou seja, 61 funções consideradas essenciais e 

obrigatórias pelo comité. 

A comparação entre o Open BD e o Railo também é relativamente imediata, já que se o 

Railo não suporta apenas duas funções das implementadas pela Adobe, o Open BD não oferece 

suporte a 77. Se retirarmos o peso das funções opcionais, temos 2 funções core não suportadas 

pelo Railo contra 9 do Open BD. Tal facto poderia confundir as nossas conclusões se 

estivéssemos a falar do número de funcionalidades implementadas, mas este é o caso de analisar 

qual a solução mais compatível para efeitos de migração. Nesse sentido, o Railo apresenta-se 

como claramente melhor dados os números totais já referidos: apenas 2 em 304 funções 

possíveis de estarem presentes no código da framework PORTAL não são suportadas pelo 

Railo. 
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Anexo B  

Compatibilidade de invocações entre 
motores de CFML 

O estudo efectuado pelo autor do “CFML Compatibility Project” analisou a forma como cada 

motor suporta as funcionalidades implementadas. Como explicado no site [CFMLCP09]: 

Esta é uma comparação das implementações de componentes CFML dos três 

fornecedores mais importantes de CFML [Adobe, Open BlueDragon e Railo]. (...) 

A maioria destes testes está direccionada para o teste da acessibilidade de funções 

definidas num componente com vários atributos de tipo de acesso. 

Os testes unitários foram efectuados numa plataforma tecnológica similar à da framework 

PORTAL e do ALERT® HEALTH PORTAL, com Adobe ColdFusion 8, Railo 3.1 e Open 

BlueDragon 1.0 mas especialmente com o Apache Tomcat como servidor aplicacional. 

Foram executados 140 testes unitários e nomeados consoante a função foi invocada de um 

parent ou child, se foi chamado a partir de child com recurso ao scope de super, se foi chamada 

com recurso ao comando “cfinvoke” ou pelo scope de variáveis, se foi invocada sobre um 

objecto com recurso a this e se os atributos de acesso da função foram do tipo Public, Private ou 

Package no scope de super e child. 

Os resultados dos testes foram os seguintes: 

• Adobe ColdFusion: 94 testes passaram, 46 não; 

• Railo: 134 testes passaram, 6 não; 

• Open BlueDragon: 109 testes passaram, 31 não. [CFMLCP09] 

Apesar da validade do procedimento de teste, o autor erra na altura de tirar conclusões, ao 

associar abusivamente o número de testes com resultado positivo a uma maior ou menor 

qualidade da implementação. Os apoiantes do Railo tenderão a dizer, como o autor, que, como o 

motor passou em quase todos os testes, tem a implementação mais bem pensada e abrangente. 
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Os da Adobe dirão que essa mesma abrangência é demasiado extensa e permitindo “tudo e mais 

alguma coisa”, podendo nem sempre fazer sentido essa permissividade. Os adeptos do Open 

BlueDragon dirão que o ColdFusion representa um standard e, assim sendo, o Open 

BlueDragon será melhor pois apresenta menos diferenças em relação à Adobe do que o Railo. 

Do ponto de vista que diz respeito à framework PORTAL, mais do que saber que 

combinações são possíveis em Railo e Open BlueDragon, interessa perceber o que é que é 

possível em ColdFusion mas deixa de o ser nas duas alternativas. Daqui se podem acrescentar 

dados à nossa análise do esforço de reprogramação necessário. 

Assim sendo, das 94 invocações que funcionam em Adobe ColdFusion, existem 6 que não 

são aceites pelo Railo e 8 pelo Open BlueDragon, sendo que 4 são situações comuns aos dois 

motores, residindo assim qualquer hipótese de diferenciação nas 2 situações específicas do 

Railo e 4 do BlueDragon. Segue-se a listagem das diferenças encontradas. 

• Específicas do Railo: 

o component_defaults – BaseComponentName; 

o component_defaults – FunctionDefaultSize; 

• Específicas do Open BlueDragon: 

o argument_passthrough – NoNamedPassthrough; 

o childonly_cfinvoke - Common_childOnly_Package; 

o childonly_cfinvoke - Common_childOnly_Private; 

o childonly_cfinvoke - Common_childOnly_Public; 

• Comuns aos dois motores: 

o component_defaults – ArgumentDefaultSize; 

o component_defaults – ComponentHasFullName; 

o component_defaults – CreateEmptyFileAsComponent; 

o component_defaults – PropertyDefaultSize. 

Os casos apresentados são bastante específicos, dizendo respeito a discrepâncias na criação 

de componentes advindas das diferentes implementações dos motores. Por exemplo, o teste 

“component_defaults – PropertyDefaultSize” testa quantas chaves existem nas propriedades de 

um componente criado apenas com o seu nome definido, para chegar à conclusão que a Adobe 

apenas gera a chave para o nome mas o Railo e o Open BlueDragon também geram uma chave 

para o tipo de componente, apesar de este não ter sido definido. 

  O real efeito destas incompatibilidades só poderá ser efectivamente confirmado na 

prática, caso tenha lugar a migração, mas não se prevêem problemas, já que os casos reportados 

parecem dizer todos respeito a detalhes não causadores de erro (como no caso exemplificado). 
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Anexo C  

Tags e funções ColdFusion não 
suportadas pelo Railo 

Podemos ver na Tabela 18 e na Tabela 19, respectivamente, quais as tags e funções 

implementadas pelo Adobe ColdFusion que o motor Railo não suporta, assim como uma breve 

descrição do propósito de cada uma e categoria em que se insere. A descrição e categoria das 

tags seguem o disposto pelo CFML Advisory Committee (em [CFMLA09]). Como este ainda 

não definiu o propósito e categoria de cada função, seguir-se-á a informação da própria Adobe 

(em [Ado09e]). 

Quanto à divisão do CFML Advisory Committee, apenas a tag “cftextarea” é considerada 

core, sendo todas as outras consideradas vendor specific. No que toca às funções, ambas são 

consideradas pelo referido comité como core. 

Tabela 18: Tags ColdFusion não suportadas pelo Railo 

Tag Categoria Descrição 

cfexchangecalendar Comunicações Obtém, cria, elimina, modifica ou responde a 

eventos de uma agenda Microsoft Exchange. 

cfexchangeconnection Comunicações Abre ou fecha uma ligação persistente com 

um servidor Exchange. 

cfexchangecontact Comunicações Obtém, cria, elimina ou modifica contactos 

Exchange. 

cfexchangefilter Comunicações Define condições de filtros usados em 

operações de obtenção de tags Exchange. 

cfexchangeemail Comunicações Obtém e elimina mensagens de email 

Exchange e define propriedades das 

mensagens. 

cfexchangetask Comunicações Obtém, cria, elimina or modifica uma tarefa 
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Tag Categoria Descrição 

de utilizador Exchange. 

cflayout Gestão de exibição Cria uma região do elemento que a contém 

com um comportamento de layout específico. 

cflayoutarea Gestão de exibição Define uma região de exibição contida no 

corpo de uma tag cflayout. 

cfmenu Gestão de exibição Cria um menú de alto-nível ou uma barra de 

ferramentas. 

cfmenuitem Gestão de exibição Define uma entrada num menú, incluindo um 

item que é o cabeçalho de um sub-menú. 

cfpdfform Formulários Cria e manipula formulários PDF. 

cfpdfformparam Formulários Cria campos interactivos num formulário 

PDF. 

cfpdfsubform Formulários Cria sub-formulários dentro de um formulário 

PDF. 

cfpod Gestão de exibição Cria uma área do browser ou área de exibição 

com uma barra de título e corpo opcional. 

cfpresentation Saída de dados Cria uma apresentação dinamicamente a partir 

de uma página HTLM ou ficheiros SWF. 

cfpresentationslide Saída de dados Cria um diapositivo automaticamente a partir 

de uma página HTML ou ficheiros fonte SWF 

(tag filha da tag “cfpresentation”) 

cfpresenter Saída de dados Descreve um apresentador numa apresentação 

de diapositivos. 

cfprint Saída de dados Imprime documentos PDF. Usado para 

trabalhos de impressão automatizados. 

cfsprydataset Protocolo de internet Cria um data set Spry. 

cftextarea Formulários Insere uma caixa de texto multi-linha num 

formulário 

cftooltip Gestão de exibição Especifica texto a exibir quando o cursor do 

rato passa por cima de elementos. 

cfwindow Gestão de exibição Cria uma janela pop-up no browser. 

Tabela 19: Funções ColdFusion não suportadas pelo Railo 

Função Categoria Descrição 

AddSOAPRequestHeader XML Adiciona um cabeçalho SOAP a um pedido de web 

service antes de o fazer. 

AddSOAPResponseHeader XML Adiciona um cabeçalho de resposta SOAP a uma 

reposta de web service. 

 


