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Bem-vindo

Delphi é marca registrada da Borland International, 
as demais marcas  citadas  são registradas 

pelos seus respectivos proprietários.

Antonio Spitaleri Neto - Editor Chefe
antonio@theclub.com.br

O
utubro é o mês em que celebramos o Halloween ou dia das 
bruxas. Para quem trabalha com programação, não é raro se 
deparar com problemas que parecem verdadeiras obras de 
“bruxaria”. Nessas horas, melhor que tentar alguma “magia”, 
o melhor é recorrer a uma boa fonte de informação, como é 
o caso de nossa revista e dos artigos que preparamos para 
este mês:

Para começar, nosso consultor Eduardo Massud nos mostra como 
podemos enviar os erros ocorridos no sistema com “print” da tela por 
e-mail. Esse recurso pode ser interessante para termos um controle 
do sistema depois que instalamos o mesmo nos clientes.

Na sequência mostro a utilização da suíte Power PDF em Delphi para 
implementarmos geração de PDF’s em nossos sistemas.

Nosso colaborador Thiago Montebugnoli segue mostrando a meto-
dologia Extreme Programming para desenvolvimento ágil na segunda 
parte de seu artigo “Metodologia Ágil -  Extreme Programming”.

Mais um de nossos colaboradores Luciano Pimenta, nos mostra 
como podemos implementar segurança e controle de acesso em Win-
dows Forms na plataforma .NET no artigo “Segurança e acesso restrito 
em Windows Forms”.

Para finalizar, Leonora Golin segue nos mostrando os métodos do 
Rave Reports na segunda parte do artigo “Métodos Rave Report de A 
a Z”.

Por enquanto é isso. Boa leitura a todos e até novembro!

Av. Profº Celso Ferreira da Silva, 190 
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Delphi

Este artigo irá demonstrar como resolver 
um problema comum em todos os sistemas 
que precisam de ajustes frequentes para me-
lhoria e para gerenciamento de erros do siste-
ma, para controle preciso e sem a necessidade 
de comunicação de aviso e contato frequente 
com o cliente, aumentando assim a listagem 
e o controle sobre os erros, administrando 
de maneira mais eficaz e produtiva, além da 
obtenção dos registros de erros por meio das 
imagens geradas.

A primeira necessidade que precisamos atingir 
é gerar o printscreen automático do nosso erro 
toda vez que surgir uma exceção, para isso, pri-
meiro será criada uma função que irá reconhecer o 
palco do monitor, por sua largura e altura, fazendo 
uma cópia da tela no exato momento em que surgir 
a tela com a mensagem de erro especificada e 
sendo enviada via anexo de email.

Enviando Erros do Sistema 
por Email

Começando pela cópia automática do erro 
que o Delphi será responsável por gerar, para isso 
utilizaremos uma função com o nome no exemplo 
de PegaImagemErro, onde seu parâmetro será 
do Tipo TRect, que tem por função, o cálculo das 
dimensões de uma imagem e o seu parâmetro de 
retorno o arquivo bitmap, declarando uma variável 
do tipo HDC que verifica os dados da imagem a ser 
copiada, e após identificada, é lida e feito uma copia 
dentro do bloco try...finally utilizando o comando 
BitBlt e finalizando com o ReleaseDC, mas antes 
declaramos uma variável global do tipo String que 
no exemplo será chamada de ErrorFldr

  ErrorFldr: String;

Assim, criaremos de inicio a função que co-
pia a imagem do erro mandando para a Área de 
Transferência

function TForm1.

PegaImagemErro(ARect: 

TRect): TBitmap;

var

  ScreenDC: HDC;

begin

  Result:= TBitmap.Create;

  with Result, ARect do

    begin

      Width:= Right - 

Left;

      Height:= Bottom - 

Top;

      ScreenDC:= GetDC(0);

        try

          BitBlt(Canvas.

Handle, 0, 0, Width, 

Height, ScreenDC, Left, 

Top, SRCCOPY);

        finally
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          ReleaseDC(0, 

ScreenDC);

        end;

    end;

end;

Iremos agora criar um procedimento que ira 
registrar todas as ocorrências de erro do sistema, 
ao qual neste exemplo terá o nome de RegistraErros 
com 2 parâmetros condicionais, o sender, que será 
o responsável pela resposta que o usuário envia e o 
exception, que lê a exceção gerada, utilizando duas 
variáveis que serão criadas em tempo de execução, 
os componentes TBitmap eTJpegImage, utilizando 
como base a variável global que inserimos por iní-
cio para que selecione a pasta onde será enviada  
todas as imagens de erro, procurando pela pasta 
padrão do executável, logo após convertendo de 
bitmap para jpeg, para que seja reduzido tamanho 
do arquivo (obs: nos testes realizados foi verificada 
diferenças realizadas de tamanho do arquivo em 
até mais de 500% de diferença entre o tamanho 
dos dois arquivos com a extensão .jpg em relação 
ao arquivo .bmp), e por fim verificamos se a pasta 
selecionada existe, caso não exista será criada 
dentro da pasta referente à aplicação e por fim 
salvamos o arquivo e utilizando parâmetros de data 
e hora atuais personalizamos ao mesmo tempo 
que trazemos algumas informações adicionais 
importantes ao arquivo.

procedure TForm1.

RegistraErros(Sender: 

TObject; E: Exception);

var

   bmp: TBitmap;

   jpg: TJPEGImage;

begin

  try

    ErrorFldr:= 

ExtractFilePath( 

Application.ExeName) + 

‘erros\’;

    bmp:= TBitmap.Create;

    jpg := TjpegImage.

Create;

   ErrorFldr:= 

ExtractFilePath( 

Application.ExeName) + 

‘erros\’;

    MessageDlg(E.Message + 

#13#13 + ‘Erro encaminhado 

ao Suporte técnico:’#13 + 

‘eduardo@theclub.com.br’, 

mtCustom, [mbOK], 0);

    bmp.

assign(PegaImagemErro( 

Rect(0,0,Screen.

Width,Screen.Height)));

    jpg.Assign(Bmp);

    if not 

DirectoryExists(ErrorFldr) 

then

      ForceDirectories( 

ErrorFldr);

    jpg.

SaveToFile(ErrorFldr + 

‘erro-’+ FormatDateTime(‘ 

yyyymmdd’, Date)+’_’+ 

FormatDateTime(‘hhmmss’, 

Time) +’.jpg’);

  finally

    bmp.Free;

  end;

end;

Neste artigo, para ilustrar como devem ocorrer 
os procedimentos assim que o erro for gerado, é 
utilizado um procedimento que força a geração 
automática do erro, para que possamos entender 
os passos subsequentes.

procedure TForm1.

GeraErroClick(Sender: 

TObject);

begin

  raise Exception.

Create(‘Exceção Gerada!’);

end;

E para que seja garantido que a função alcance 

toda e qualquer exceção gerada no formulário, 
é utilizado o evento OnCreate do Formulário o 
parâmetro Application.OnException para que ele 
administre todos os erros do formulário.

procedure TForm1.

FormCreate(Sender: 

TObject);

begin

  Application.OnException 

:= RegistraErros;

end;

Após criado o arquivo de imagem, iremos  
compactar este arquivo, neste exemplo utilizarei 
o WinRar, por ser um dos mais conhecidos e 
utilizados para compactação e descompactação 
de arquivos, faremos que ele execute de maneira 
interna e invisível ao usuário, porém é o método 
mais eficiente pra envio e recebimento de arquivos, 
pois a compactação elimina a multiplicidade de 
arquivos, reduzindo assim a quantidade de pacotes 
perdidos na transferência dos dados.

Para visualizarmos melhor neste exemplo, é 
utilizado o evento OnClick do botão que irá pegar 
os arquivos da pasta erros, que neste exemplo é 
onde são armazenadas as imagens das ocorrências 
de exceção, e através da função WinExec, iremos 
fazer este processo de compactação ocorrer, sen-
do que por padrão deve ser passado o nome do 
executável  do compactador(no caso o caminho do 
WinRar.exe), um parâmetro que tipifica o modelo 
de compactação, neste caso é a função do WinRar 
“a”, que pegará todos os arquivos da pasta referida 
em sequência, que é visto neste artigo como valor 
da variável “Arquivos”, e por fim, o nome do arquivo 
quando compactado

Obs.: Caso queira exibir o processo de 
compactação para o usuário, basta alterar o 
parâmetro SW_HIDE, para SW_SHOW.
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procedure TForm1.

CompactaClick(Sender: 

TObject);

var

  Compactado, Arquivos: 

String;

begin

  Compactado:= ‘erros\

erros.rar’;

  Arquivos:= ‘erros\*.

jpg’;

  WinExec(PChar(‘C:\

Program Files\WinRAR\

WinRAR.exe a ‘+ Compactado 

+’ ‘+ Arquivos), SW_HIDE);

  ShowMessage(‘Compactação 

Concluída!!!’);

end; 

Depois de gerada e gravada as imagens de 
erro e compactadas, iremos mandar por e-mail, 
para isto utilizaremos alguns componentes que 
fazem parte da paleta do Componente INDY, em 
sua versão 9.

Utilizaremos duas variáveis, uma que irá ar-
mazenar o tipo IdMessage, e outra para armazena 
o tipo IdSMTP.

Para que vejamos se é enviado o e-mail, utiliza-
mos o bloco de comando try...finally para que não 
force o envio como ocorre se utilizarmos o método 
tradicional do bloco Begin...end.

Primeiro iremos criar os tipos TIdMessage e 
TIdSMTP através do método create, após isso deve 
ser  montado a estrutura do e-mail informando o 

remetente, quem receberá, o nome do e-mail, o 
texto no conteúdo, e ao criarmos o Tipo IdAttach-
ment iremos informar quando o arquivo em anexo 
será enviado, que no caso é o arquivo rar, e para 
validação vamos configurar os parâmetros do SMTP, 
que é o responsável por gerenciar todos os dados 
de envio de e-mail, informando o SMTP utilizado 
(sendo que cada gerenciador de e-mail tem o seu 
próprio) , além do usuário e senha do emissor,  e a 
porta SMTP (sendo seu padrão 25, mas pode variar 
de acordo com o SMTP utilizado), e conectando, 
autenticando e enviando ao destinatário.

procedure TForm1.

EnviaClick(Sender: 

TObject);

var

  Mensagem : TIdMessage;

  IdSMTP : TIdSMTP;

begin

  try

    Mensagem := 

TIdMessage.Create(nil);

    IdSMTP := TIdSMTP.

Create(nil);

    Mensagem.From.Address 

:= ‘eduardo@theclub.com.

br’;

    Mensagem.Recipients.

EMailAddresses := 

‘eduardo@theclub.com.br’;

    Mensagem.Subject := 

‘Erros’;

    Mensagem.Body.Text 

:= ‘Pasta em Anexo com 

As Imagens de Erros do 

Sistema’;

    TIdAttachment.

Create(Mensagem.

MessageParts, ErrorFldr + 

‘erros.rar’);

    IdSMTP.Host := ‘smtp.

theclub.com.br’;

    IdSMTP.Username := 

‘eduardo@theclub.com.br’;

    IdSMTP.Password := 

‘************’;

    IdSMTP.Port := 25;

    IdSMTP.

AuthenticationType := 

atLogin;

    IdSMTP.Connect;

    IdSMTP.Authenticate;

    IdSMTP.Send(Mensagem);

  finally

    idSMTP.Disconnect;

    Mensagem.Free;

    IdSMTP.Free;

    ShowMessage(‘Email 

Enviado com sucesso!’);

  end;

end;

Conclusão

Esse é um artigo que ilustra a vantagem da 
automatização dos processos de erros, pois o que 
ocorre em muitos casos é que o usuário, por não 
saber identificar o problema não sabe definir exa-
tamente o que ocorre, e com esse método facilita a 
descrição das ocorrências e das falhas do sistema, e 
que geralmente o usuário não sabe explicar sobre o 
ocorrido, causando incompreensão e dúvidas sobre 
o que realmente ocorreu para gerar a exceção. 

Consultor Técnico The Club.

Sobre o autor

Eduardo Massud

eduardo@theclub.com.br
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Power PDF é um componente free e Open 
Source para Delphi que permite a geração de 
relatório já em formato PDF. 

Com Power Pdf, dependendo do tipo de 
relatório que necessitamos, não precisamos 
utilizar um gerador de relatórios e na sequ-
ência um filtro para PDF, como fazemos por 
exemplo com Quick Report.

Power PDf possui atualmente versões 
para Delphi 2007, 2010, XE e XE2.

Instalação.

Baixe o componente do seguinte endereço:

http://sourceforge.net/projects/powerpdf/

Descompacte os arquivos em uma pasta de 
sua preferência.

Gerando arquivos e relatórios 
em PDF com Power PDF.

Abra o Delphi. Em Tools – Options adicione ao 
library path o diretório onde foi descompactado 
o Power PDF.

Abra o groupproj correspondente à versão 
utilizada.

Para esse artigo, estarei utilizando Delphi XE. 
Após abrir o arquivo groupproj, acesse o Project 
Manager:

Clique com o botão direito sobre PowerPDF15.
bpl e selecione Complie All.

Na sequência clique com o botão direito sobre 
PowerPDFD15.bpl e selecione install.

A paleta de componentes Power PDF será 
criada:

Veja a imagem 2. 

Primeiro Exemplo

Faremos agora um exemplo onde carregare-
mos uma imagem no pdf.

Inicie uma nova aplicação e insira os seguintes 
componentes no formulário:

PRReport – Aba PowerPDF;
PRPage – Aba PowerPDF;
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Imagem 2

PrLayoutPanel – Aba PowerPDF – Esse 
componente deve ser inserido dentro do 
PRPage;

PRJpegImage – Aba Power PDF – Esse 
componente deve ser colocado dentro do 
PRLayoutPanel;

Dois Buttons Aba Standard:
 Captions “Carregar Imagem” e “Salvar 

e Abrir PDF”

A aplicação deverá ficar com o seguinte Layout:

 Veja a imagem 3.
 
Vamos agora a codificação:

Botão “Carregar Imagem”:

procedure TForm9.
Button1Click(Sender: 
TObject);
var
   sFile:string;
begin

   // Criamos o Open 
Dialog que será onde
   // localizaremos e 
abriremos o arquivo
   // de imagem

   with(TOpenDialog.
Create(nil))do
      try
         Filter:=’Jpeg 
files|*.jpg’;

         if(Execute)then
            
sFile:=FileName;

      finally
         Free;
      end;

   // Carregamos a imagem 
no componente PRJpegImage
   PRJpegImage1.Picture.
LoadFromFile(sFile);
   PRJpegImage1.Repaint;
end;

Imagem 3

Botão “Salvar e Abrir 
PDF”:

procedure TForm9.
Button2Click(Sender: 
TObject);
var
   sFile:string;
begin

   // Criamos o Save 
Dialog onde iremos
   // direcionar o arquivo 
pdf depois de
   // salvo

   with (TSaveDialog.
Create(nil))do
      try

         if(Execute)then
            
sFile:=FileName;

      finally
         Free
      end;

   // Geramos o PDF

   PReport1.
FileName:=sFile;
   PReport1.BeginDoc;
   PReport1.
Print(PRPage1);
   PReport1.EndDoc;

   // Exibimos o PDF
   ShellExecute(Handle,’op
en’,PChar(sFile),nil,nil,
SW_SHOWNORMAL);
end;

Segundo exemplo

Vamos fazer um exemplo agora para gerarmos 
um PDF com informações de um Dataset.
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Crie uma nova aplicação no Delphi e insira os 
seguintes componentes:

PRReport – Aba Power PDF;
PRPage – Aba Power PDF;
PRGridPanel – Aba PowerPDF. Esse com-

ponente deve ser colocado dentro do PRPage;
PRText – Aba Power PDF. Esse componen-

te deve ser colocado dentro do PRGridPanel;
ClientDataSet – Aba DataAccess. Esse 

componente deve ser ligado ao arquivo xml 
Employees.xml, que se encontra em geral em: 
C:\Arquivos de programas\Arquivos comuns\
Borland Shared\Data;

Button – Aba Standard. Altere o caption 
para “Gerar PDF”;

A aplicação deverá ficar com o seguinte Layout:

 Veja a imagem 4.

No evento OnClick do botão “Gerar PDF” faça:

procedure TForm9.
Button1Click(Sender: 
TObject);
begin

   // Abrimos o cds
   cdsEmployee.Open;

   // Inserimos as 
informações de cabeçalho 
de
   // cada coluna
   PRText1.Lines.
Add(‘First Name   LastName   
Salary’);

   cdsEmployee.First;

   // Varremos o cds e 
inserimos os dados
   // no PRText
   while not(cdsEmployee.
Eof)do
   begin

      PRText1.Lines.
Add(cdsEmployeeFirstName.
AsString+’   
‘+cdsEmployeeLastName.
AsString+
                        ‘   

Imagem 4

‘+FormatFloat(‘0.00’,cdsEm
ployeeSalary.AsFloat));

      cdsEmployee.Next;
   end;

   // Geramos e 
visualizamos o PDF
   PReport1.FileName:=Ext
ractFilePath(Application.
ExeName)+’Employees.pdf’;
   PReport1.BeginDoc;
   PReport1.
Print(PRPage1);
   PReport1.EndDoc;

   ShellExecute(Handl
e,’open’,PChar(Extra
ctFilePath(Applicati
on.ExeName)+’Employee.
pdf’),nil,nil,SW_
SHOWNORMAL);
end;

Teste o aplicativo e salve as alterações.

Conclusão

O componente PowerPDF pode ser uma 
excelente alternativa quando necessitamos de 
relatórios simples para serem exibidos diretamente 
em PDF.

Suas principais vantagens são o fato de ser gra-
tuito e ser compatível com as versões mais atuais 
do Delphi, inclusive o novo Delphi XE2.

Espero que tenham gostado e até a próxima ! 

Consultor Técnico The Club.

Sobre o autor

Antonio Spitaleri Neto

antonio@theclub.com.br
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Neste artigo darei continuidade ao artigo 
do mês passado. Pudemos aprender no mês 
anterior que o XP pode nos proporcionar uma 
realidade diferente no âmbito de produzir sof-
twares. Possui diferenças em relação a outros 
modelos, podendo ser aplicado a projetos de 
alto risco e com requisitos dinâmicos. Esta 
Metodologia se tornou um conjunto bem 
definido de regras e conseqüentemente vem 
ganhando um grande número de adeptos por 
oferecer condições para que os desenvolve-
dores respondam com eficiência a mudanças 
no projeto, mesmo estando em estágios finais 
do ciclo de vida do processo.

É interessante salientar que o XP deve ser 
aplicado junto com um grupo de desenvolvedores 
formado por uma equipe de 2 a 10 integrantes, 
devendo estar por dentro de todas as fases de 
desenvolvimento, sendo uma equipe bastante 
interessada e pró-ativa para assegurar a alta pro-
dutividade e o cliente sempre disponível para tirar 
as dúvidas e tomar as decisões certas.

Portanto para darmos continuidade ao artigo 
anterior falaremos um pouco mais de algumas 
práticas, dos papéis que os desenvolvedores de-

Metodologia Ágil
Extreme Programming 
Parte 2

sempenham no ciclo de produção do software, o 
ciclo de vida de um projeto e por final darei uma 
breve introdução a uma ferramenta que permite o 
planejamento e acompanhamento de equipes de 
desenvolvimento XP.

As Práticas

- Metáfora

O uso de metáforas é uma forma poderosa 
para manter a integridade conceitual de um siste-
ma, uma forma de torná-lo mais fácil de ser utili-
zado. Um exemplo de uso eficaz de uma metáfora 
são as interfaces gráficas baseadas em janelas, pois 
elas representam uma forma de fácil compreensão 
por todos da equipe.

Outro exemplo de metáfora seria a forma 
que os desenvolvedores criam elementos dentro 
do computador para simular outros que existem 
regularmente fora dele. Por exemplo, a lixeira, a 
mesa de trabalho, pastas entre outras coisas que 
simulam elementos do mundo físico e seus respec-
tivos comportamentos.

O XP procura explorar ao máximo a utilização 
de metáforas, para que clientes e desenvolvedores 

sejam capazes de esclarecer um vocabulário apro-
priado para o desenvolvimento do projeto, repleto 
de nomes representando elementos físicos com 
os quais os clientes estejam habituados em seu 
dia-a-dia, portanto levando uma compreensão de 
ambos os lados.

- Ritmo Sustentável

É freqüente em projetos de softwares a falta de 
tempo e a adoção de horas extras de trabalho para 
concluir uma tarefa, o XP evita estas abordagens 
utilizando a prática denominada Ritmo Sustentável.

Esta prática caracteriza-se em trabalhar com 
satisfação por no máximo oito horas por dia evi-
tando horas extras tanto quanto possível, não levar 
trabalho para casa, realizar uma coisa de cada vez 
e ter o fim de semana para o lazer.

Em XP o uso de horas extras, por sua vez, se ba-
seia na idéia subjacente de que os seres humanos 
possuem um comportamento linear e consciente, 
não se materializando na prática. Entende-se de 
comportamento linear como, por exemplo: 

Se uma pessoa produz um Cadastro em oito 
horas de trabalho, quer dizer que em 16 horas ela 
produzirá duas telas de Cadastros?
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Errado, é interessante relembrar que os seres 
humanos não são como máquinas, portanto não se 
comportam como tal, ou seja, produzem resultados 
indesejáveis em função da fadiga. O uso de horas 
extras produz alguns efeitos colaterais, tais como: 
Qualidade reduzida, Esgotamento pessoal, o uso 
ineficaz do tempo, entre outras coisas.

O gráfico abaixo nos mostra a produtividade 
líquida versus horas trabalhadas por semana. 

Entende-se como Produtividade Líquida como: 
Trabalho menos tempo perdido em retrabalho.

Figura 01: Gráfico de Produtividade x Horas traba-
lhadas por semana.

O XP assegura que a equipe trabalhe apenas 
durante as horas regulamentares, as pressões do 
tempo, o uso de horas extras no final do projeto 
acarretará em retrabalho e resultados negativos. 

Portanto quando estiver sobrecarregado não 
pense nisso como falta de tempo suficiente para 
resolver tal problema, pense na forma como tendo 
coisas demais para fazer.

Equipe de desenvolvimento

Em uma equipe de desenvolvimento de Extre-
me Programming possui diversos papéis desempe-
nhados pelas pessoas, a seguir irei listar os tipos e 
descrever um pouco deles.

1-) Gerente de Projeto

É a pessoa responsável pelos assuntos admi-
nistrativos do projeto, mantém um forte relaciona-
mento com o cliente, deixando-o mais interativo 
com o projeto. Este relacionamento com o cliente 
é necessário para poder participar das atividades 
de desenvolvimento.

O gerente de Projeto filtra os assuntos não 
relevantes aos desenvolvedores e aspectos que só 
devam ser implementados em iterações futuras. 

É interessante possui uma pessoa que acredite 
e conheça nos valores e práticas do XP, podendo 
assim cobrar de sua equipe.

2-) Coach 

Responsável pelos assuntos técnicos do proje-
to. Recomenda-se que esta pessoa seja a com maior 
conhecimento do processo de desenvolvimento.

A tarefa do Coach é verificar o comportamento 
da equipe frente o processo XP, sinalizando os 
eventuais erros cometidos pela equipe.

3-) Analista de Teste

O papel desta pessoa seria de garantir a quali-
dade do sistema através de testes. Ele deve ajudar 
o cliente a escrever os casos de testes e no final de 
cada iteração verificar se o sistema atende todos 
os casos de testes. Às vezes ocorre também dele 
escrever a documentação do projeto.

A recomendação seria que esta pessoa não 
seja um desenvolvedor para evitar uma visão 
tendenciosa já que não conhece o código desen-
volvido. 

4-) Redator Técnico

Pessoa responsável em documentar o sistema. 
Papel importante, pois permite que os desenvolve-
dores dediquem uma fatia maior de tempo para o 
trabalho de codificação. 

Esta pessoa deve estar em perfeita sintonia 
com o cliente e os desenvolvedores para que o 
código reflita em uma documentação correta. 

5-) Desenvolvedor 

Pessoa responsável em analisar, projetar e 
codificar o sistema. Importante salientar que em 
XP não existe diferença em analista, projetista e 
programador uma vez que em vários momentos do 
projeto o desenvolvedor estará exercendo alguma 
destas atividades.

Um fator importante em XP é que a tendência 
da equipe é de tornar uniforme suas habilidades, 
como por exemplo na prática denominada “Pro-
gramação em Par”. Portanto é importante saber 
que existem níveis distintos de desenvolvedores, 
mas com o tempo esta hierarquia desaparecerá.

Ciclo de Vida

Depois de aprendermos um pouco dos concei-
tos em XP, como Valores e Práticas e conhecermos 
os membros de uma equipe de desenvolvimento, 
acompanharemos o Ciclo de Vida de um Software. 
Desta forma aprenderemos um pouco mais sobre 
esta Metodologia se tornando mais fácil de ser 
implementada em nossos projetos.

A seguir as fases:

- Exploração
- Planejamento
- Iterações para Liberação
- Produção
- Manutenção
- Morte

Exploração

Nesta etapa o cliente irá escrever as estórias, 
sendo que cada estória descreverá uma função 
adicionada ao projeto. A equipe se reúne e se fa-
miliariza com as técnicas, ferramentas, tecnologias 
e práticas que serão utilizadas para desenvolver 
o projeto. 

É importante saber que neste momento as 
possíveis arquiteturas são exploradas para se 
construir um protótipo do sistema. A duração desta 
fase varia muito, ela dura o suficiente para que 
os programadores se familiarizem com o projeto.

Planejamento

No planejamento é determinada a prioridade 
das estórias, realizando um acordo das funções que 
irão constar na primeira liberação do sistema. Esta 
fase não deve ultrapassar duas semanas.

Iterações para Liberação

Nesta fase inclui várias iterações do sistema 
antes de sua primeira liberação, sendo que a 
programação que foi feita durante a fase de plane-
jamento é quebrada em iterações menores, sendo 
que cada iteração leva de uma a quatro semanas 
para ser completada. 

É importante ressaltar que a primeira iteração 
cria um sistema base com as principais estórias para 
que o cliente decida as que irão ser implementadas 
a cada iteração.
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Produção

Na fase de Produção é onde são realizados os 
testes e as checagens do desempenho do sistema 
antes que seja entregue ao cliente. Também podem 
existir mudanças no software neste momento.

As idéias e sugestões são documentadas 
para implementação futura durante a fase de 
manutenção.

Manutenção

Depois da primeira liberação, o XP deve manter 
o sistema rodando e introduzir novas iterações ao 
decorrer do projeto.

A velocidade de manutenção pode desacelerar 
evitando erros no sistema em produção, podendo 
haver mudanças na equipe e em sua estrutura.

Morte

Nesta fase o cliente não possui mais estórias 
a serem implementadas, o sistema irá satisfazer as 
necessidades do cliente.

XPLANNER – Ferramenta Planejamen-
to e Desenvolvimento

XPlanner é uma ferramenta de planejamento 
e acompanhamento de projetos para equipe XP. É 
uma ferramenta gratuita que pode ser baixada no 
seguinte site:

http://xplanner.codehaus.org/

Abaixo algumas telas desta ferramenta que 
demonstra ser uma poderosa arma para desen-
volvedores XP. 

Ver Figura 02 e 03 para maiores detalhes.
 
Nas telas acima temos o clássico controle de 

iterações do projeto utilizando o XPlanner.

Neste artigo não entraremos em detalhes de 
sua instalação e utilização. Fica aí uma dica para 
quem quer explorar ainda mais a fundo a Meto-
dologia XP utilizando um software gratuito para 
gerenciar os projetos e utilizar suas técnicas. Em 
artigos futuros abordarei esta ferramenta junto 
com exemplificações e utilizações no seu dia-a-dia.

 Figura 02: Controle de Iterações.

  Figura 03: Controle de Iterações.



outubro 201114

Conclusão

Vimos neste artigo um pouco mais desta meto-
dologia Ágil, a denominada Extreme Programming. 
Aprendemos mais algumas práticas e outras carac-
terísticas como o Ciclo de vida do desenvolvimento 
de um Software.

Outros dados importantes são os papéis de-
sempenhados pelos membros de uma equipe XP, 
que foram descritos também neste artigo.

O “XPlanner” demonstra ser uma ferramenta 
poderosa em projetos XP, além de ser gratuita. Uma 
dica interessante para quem quer aumentar seus 
estudos e testes utilizando esta metodologia ágil 
de programação.

Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos 
e até o mês que vem! 

Thiago Cavalheiro Montebugnoli é tecnólogo, formado pela Faculdade 
de Tecnologia de Botucatu – SP (FATEC) foi consultor técnico do The Club, já 
desenvolveu softwares utilizando a plataforma .NET, Delphi junto com Banco 
de Dados SQL Server e Firebird. Atualmente trabalha no Centro de Proces-
samento de Dados da Prefeitura Municipal de Itaí-SP. Possui as seguintes 
certificações: MCP - Microsoft Certified Professional, MCTS - Microsoft Certi-
fied Technology Specialist, MCAD - Microsoft Certified Application Developer 
e MCSD - Microsoft Certified Solution Developer.
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Todo cliente gosta de ter seu software 
bem customizado, principalmente, no que diz 
respeito a parte de usuários, ou seja, acesso 
limitado aos cadastros, que campo determi-
nado usuário pode alterar ou visualizar.

Dentro dessa idéia, vamos criar uma 
aplicação Windows Forms com autenticação 
de usuários (login) com senha criptografada 
no banco, indicar quais formulários o usuário 
pode acessar, bem como que funcionalidades 
ele pode ter (adicionar, excluir, salvar, etc) e 
quais campos pode visualizar ou editar seus 
dados.

Não vamos nos preocupar com os cadas-
tros em si, apenas nas funcionalidades que 
implementaremos, assim fica a critério do 
leitor a criação dos cadastros “normais” da 
aplicação, assim como o de usuários para in-
dicar os formulários, funcionalidades, menus 
e campos que o mesmo tem acesso ou não.

Segurança e acesso 
restrito com Windows 
Forms

Criando o banco de dados

Primeiramente, precisamos criar o banco de 
dados que será responsável por cadastrar os dados 
do usuário, bem como as permissões e restrições 
do mesmo. Usarei o SQL Server 2008 Express neste 
artigo, mas você pode usar o servidor que desejar. 

Utilize a ferramenta de sua preferência para 
criar o banco de dados. Veja na Listagem 1 o script 
completo do banco de dados.

Listagem 1. Script do banco de dados

CREATE TABLE USUARIO (
    nCdUsuario  
int not null primary key 
identity,
    sNmUsuario  
varchar(10) not null,
    sDsSenha  
varchar(50) not null,
    bFlAdm   
bit not null

);
GO

CREATE TABLE CADASTRO (
    nCdCadastro         
int not null primary key 
identity,
    sNmCadastro    
varchar(50) not null
);
GO

CREATE TABLE 
FUNCIONALIDADE (
    nCdFuncionalidade 
 int not null primary 
key identity,
    sNmFuncionalidade  
varchar(50) not null
);
GO

CREATE TABLE CAMPO (
    nCdCampo        int 
not null primary key 
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identity,
    nCdCadastro     int 
not null,
    nCdUsuario  
int not null,
    sNmCampo  
varchar(50) not null,
    bFlAlterar        bit 
not null,
    bFlVisualizar     bit 
not null

);
GO

ALTER TABLE CAMPO ADD 
CONSTRAINT FK_CAMPOS_
CADASTRO 
  FOREIGN KEY 
(nCdCadastro) REFERENCES 
CADASTRO (nCdCadastro) 
  ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE;
  
ALTER TABLE CAMPO ADD 
CONSTRAINT FK_CAMPOS_
USUARIO 
  FOREIGN KEY (nCdUsuario) 
REFERENCES USUARIO 
(nCdUsuario) 
  ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE;
GO

CREATE TABLE CADASTRO_
FUNCIONALIDADE (
    nCdCodigo          int 
not null primary key 
identity,
    nCdUsuario         int 
not null,
    nCdCadastro        int 
not null,
    nCdFuncionalidade  int 
not null);

ALTER TABLE CADASTRO_
FUNCIONALIDADE ADD 
CONSTRAINT 
  FK_CADASTRO_
FUNCIONALIDADE_CADASTRO 
  FOREIGN KEY 
(nCdCadastro) REFERENCES 
CADASTRO (nCdCadastro) 
  ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE;
  
ALTER TABLE CADASTRO_

FUNCIONALIDADE ADD 
CONSTRAINT 
  FK_CADASTRO_
FUNCIONALIDADE_
FUNCIONALIDADE 
  FOREIGN KEY 
(nCdFuncionalidade) 
REFERENCES FUNCIONALIDADE 
(nCdFuncionalidade) 
  ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE;
  
ALTER TABLE CADASTRO_
FUNCIONALIDADE ADD 
CONSTRAINT 
  FK_CADASTRO_
FUNCIONALIDADE_USUARIO 
  FOREIGN KEY (nCdUsuario) 
REFERENCES USUARIO 
(nCdUsuario) 
  ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE;
GO

CREATE TABLE MENU (
    nCdMenu  int not 
null primary key identity,
    sNmMenu  
varchar(50) not null
);
GO    

CREATE TABLE MENU_USUARIO 
(
    nCdMenu           int 
not null,
    nCdUsuario  
int not null
);
GO

ALTER TABLE MENU_USUARIO 
ADD CONSTRAINT 
  FK_MENU_USUARIO_MENU 
  FOREIGN KEY (nCdMenu) 
REFERENCES MENU (nCdMenu) 
  ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE MENU_USUARIO 
ADD CONSTRAINT 
  FK_MENU_USUARIO_USUARIO 
  FOREIGN KEY (nCdUsuario) 
REFERENCES USUARIO 
(nCdUsuario) 
  ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE;

A tabela USUARIO, obviamente, servirá para 
guardar os dados do usuário do sistema. CADASTRO 
servirá para indicar os formulários da aplicação. 
Poderíamos usar a nomenclatura módulo, mas 
fique a vontade para adaptar a sua necessidade, 
o artigo apenas quer dar a idéia de como criar um 
mecanismo de segurança para a aplicação. 

Já a tabela FUNCIONALIDADE, armazenará as 
funcionalidades do cadastro: Salvar, Novo, Excluir, 
Localizar, etc. Já a tabela CAMPO servirá para indi-
car os campos que o usuário NÃO terá acesso. Isso 
é importante salientar, pois vamos armazenar os 
campos que o usuário não poderá acessar, ficando 
mais fácil o cadastro e manutenção.

Por fim, a tabela CADASTRO_FUNCIONALIDA-
DE servirá para indicar o cadastro e funcionalidade 
que o usuário esta vinculado. Saberemos como 
funcionará a tabela MENU e MENU_USUARIO, mais 
adiante no artigo.

Criando a aplicação

No Visual Studio 2010 (podemos usar qualquer 
versão), vamos criar a nossa aplicação (Figura 1), 
onde teremos um formulário base, com todas as 
funcionalidades inerentes a uma aplicação real. 
Não mostrarei a criação do cadastro base, pois 
isso foge ao escopo do artigo (o código fonte esta 
disponível para download). 

 
Veja a figura 1.

Já tivemos um artigo falando sobre herança vi-
sual de formulários em aplicações Windows Forms 
na The Club. Vamos criar uma classe, responsável 
pela pesquisa, autenticação do usuário entre outras 
funcionalidades (Figura 2).

 
 Veja a figura 3.

Teremos algumas variáveis private para usar-
mos em nossos métodos. Veja no código a seguir as 
respectivas variáveis, que devem ser instanciadas 
no create da classe:

private SqlConnection con;
private SqlCommand cmd;
private SqlDataAdapter da;
private string sSQL = “”;

Não entrarei no detalhamento de conexões 
com ADO.NET, pois uma pequena pesquisa na 
internet, temos vários exemplos. Teremos um 
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Figura 1. Criando a aplicação Windows Forms

Figura 2. Criando a classe da aplicação

método para realizar as pesquisas que retornam 
um DataTable, conforme a Listagem 2.

Listagem 2. Métodos da classe Seguranca

private DataTable 
Pesquisar(string SQL)
{
   DataTable dt = new 
DataTable();
            
   cmd.CommandText = SQL;
   cmd.Connection = con;
   da.SelectCommand = cmd;
   con.Open();

   try
   {
      da.Fill(dt);
   }
   finally
   {
      con.Close();
   }

   return dt;
}

Na Listagem 3 temos 
os outros códigos da 
aplicação.

Listagem 3. Comandos SQL 
dos controles
public bool 
AutenticacaoUsuario(string 
sNmUsuario, string 
sDsSenha, out int 
nCdUsuario)
{
   DataTable dt = new 
DataTable();
    sSQL = @”select 
nCdUsuario, sNmUsuario 
from USUARIO 
       where 
UPPER(sNmUsuario) = ‘” + 
sNmUsuario.ToUpper() + 
       “’ and 
UPPER(sDsSenha) = ‘” + 
this.getMD5Hash(sDsSenha).
ToUpper() + “’”;

    dt = this.
Pesquisar(sSQL);
    if (dt.Rows.Count > 0)
       nCdUsuario = 

int.Parse(dt.Rows[0]
[“nCdUsuario”].
ToString());
    else
       nCdUsuario = 0;

    return (dt.Rows.Count 
> 0);
}

public DataTable Pesquisar 
Funcionalidades(int 
nCdUsuario, string 
sNmCadastro)
{

   sSQL = @”SELECT 
CF.*, CA.sNmCadastro, 
F.sNmFuncionalidade
              FROM 
FUNCIONALIDADE F
              INNER JOIN 
CADASTRO_FUNCIONALIDADE CF 
ON F.nCdFuncionalidade = 
CF.nCdFuncionalidade 
              INNER 
JOIN CADASTRO CA 
ON  CF.nCdCadastro = 
CA.nCdCadastro
              WHERE 
CF.nCdUsuario = “ + 
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nCdUsuario + “ AND 
UPPER(CA.sNmCadastro) = ‘” 
+ sNmCadastro.ToUpper() + 
“’”;
            
   return this.
Pesquisar(sSQL);
}

public DataTable 
PesquisarCampos( int 
nCdUsuario, string 
sNmCadastro)
{
   sSQL = @”SELECT C.*, 
CA.sNmCadastro
      FROM CAMPO C
      INNER JOIN CADASTRO 
CA ON CA.nCdCadastro = 
C.nCdCadastro 
      WHERE UPPER(CA.
sNmCadastro) = ‘” + 
sNmCadastro.ToUpper() + 
“ AND C.nCdUsuario = “ + 
nCdUsuario;

   return this.
Pesquisar(sSQL);
}

Como podemos ver, os métodos são simples. 
AutenticacaoUsuario fará a autenticação do 
usuário da aplicação. Precisamos, para fins de 
utilização em formulários do cadastro, do código 
do usuário. No método temos um parâmetro que 
retorna esse valor.

Note que temos a chamada ao getMD5Hash 
que retorna o texto passado como parâmetro, 
criptografado. Veremos o método mais adiante 
no artigo. 

Os outros métodos, são simples, apenas fazem 
pesquisas para retornar os campos e funcionalida-
des do usuário logado.

Formulários de cadastros

Vamos usar neste artigo uma técnica muito 
usada para aplicações onde temos muitos cadas-
tros, a herança visual de formulário. Em formulário 
padrão vamos desenhar os controles e codificar 
os métodos mais comuns de um cadastro e her-
daremos esse formulário para cada cadastro da 
aplicação, assim não teremos código duplicado.

Usaremos alguns métodos no formulário para 
habilitar os botões das funcionalidades onde cus-
tomizaremos o máximo possível para que o código 
fique apenas em um formulário e possa ser usado 
por todos os formulários herdados. Na Figura 3 
temos o cadastro base.

Figura 3. Cadastro base da aplicação

O formulário possui os botões para manipula-
ção do cadastro. Vamos implementar um método 
que fará a habilitação desses botões e também 
a restrição aos campos do cadastro. Você pode 
estar se preguntando: mas como vamos saber o 
nome dos campos e o cadastro, já que isso é o 
formulário base.

A Orientação a Objetos faz isso para nós. 
Veremos adiante como usaremos OO para saber 
qual formulário estamos trabalhando. A Listagem 
4 mostra o código que devemos implementar no 
cadastro base. 

Note que o formulário possui uma variável do 
código do usuário, que será preenchida quando da 
chamada da tela de cadastro.

Listagem 4. Implementação do cadastro base

private Seguranca 
objSeguranca;
public int nCdUsuario;

public frmBase()
{
   InitializeComponent();
   objSeguranca = new 
Seguranca();
}

public virtual void 
Permissoes()
{
   DataTable dt = new 
DataTable();
   dt = objSeguranca.Pesqu
isarFuncionalidades(nCdUsu

ario, this.Name);
            
   //verifica as 
funcionalidades
   if (dt.Rows.Count > 0)
   {
     btnNovo.
Enabled = this.
PesquisarFuncionalidade(dt, 
“Novo”);
      btnSalvar.
Enabled = this.
PesquisarFuncionalidade(dt, 
“Salvar”);
      btnExcluir.
Enabled = this.
PesquisarFuncionalidade(dt, 
“Excluir”);
      btnLocalizar.
Enabled = this.
PesquisarFuncionalidade(dt, 
“Localizar”);
   }

   //verifica os campos
   dt = objSeguranca.
PesquisarCampos(nCdUsuario, 
this.Name);
   if (dt.Rows.Count > 0)
   {
      DataView dv = 
dt.DefaultView;
      foreach (Control ctl 
in this.Controls)
      {
         dv.RowFilter = 
“sNmCampo = ‘” + ctl.Name 
+ “’”;
         if (dv.ToTable().
Rows.Count > 0)
         {
            ctl.Enabled 
= dv.ToTable().Rows[0]
[“bFlAlterar”].ToString() 
== “True”;
            ctl.Visible 
= dv.ToTable().Rows[0]
[“bFlVisualizar”].
ToString() == “True”;
         }

         dv.RowFilter = 
“”;
      }
   }
}
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private bool PesquisarFun
cionalidade(DataTable dt, 
string sNmFuncionalidade)
{
   bool bRetorno = false;

   DataView dv = 
dt.DefaultView;
   dv.RowFilter = 
“sNmFuncionalidade = ‘” + 
sNmFuncionalidade + “’”;

   bRetorno = (dv.
ToTable().Rows.Count > 0);

   return bRetorno;
}

Devemos ter em mente que temos que ter 
uma padronização para que isso funcione. O nome 
do formulário deve ser o mesmo cadastrado no 
banco na tabela CADASTRO, assim como os campos 
devem possuir o Name na tabela CAMPO.

Para saber o formulário que estamos traba-
lhando, usamos o this.Name. Para verificar as fun-
cionalidades, pesquisamos a mesma e no retorno 
do DataTable, fazendo uma pesquisa auxiliar para 
saber se a funcionalidade do respectivo botão 
esta na nossa consulta. Para os campos, a idéia 
inicial sempre foi de retornarmos os campos que 
o usuário NÃO tem permissão.  

Assim, percorremos os campos do cadastro 
e se acharmos o campo (usamos um DataView 
para filtrar pelo nome do campo), configuramos 
o campo para que não seja mostrado ou fique 
desabilitado.

Faça a chamada do Permissoes no método já 
existente (HabilitaDesabilitaControles) que verifica 
os componentes de tela na funcionalidades de ca-
dastro. Note que implementamos o método como 
virtual, assim, nos formulários herdados podemos 
customizar o mesmo.

A idéia aqui é dar a base para a criação da fun-
cionalidade de permissões, cada um pode adaptar 
para suas necessidades e características do projeto.

Login do usuário

Vamos implementar o login para autenticação 
do usuário na aplicação. Crie um formulário para 
o usuário adicionar o nome do usuário e senha, 

semelhante a Figura 4.

Figura 4. Formulário de login para autenticação 
do usuário

No Login vamos usar o código da Listagem 5 
para autenticar o usuário.

Listagem 5. Autenticando o usuário

Seguranca objSeguranca = 
new Seguranca();
int nCdUsuario = 0;

if (objSeguranca.
Autenticacao 
Usuario(sNmUsuario.
Text, sDsSenha.Text, out 
nCdUsuario)
{
   Form1 frm = new 
Form1();
   frm.nCdUsuario = 
nCdUsuario;
   frm.ShowDialog();
   Close();
}
else
   MessageBox.
Show(“Usuário ou senha 
inválidos.”, “Erro”, 
     MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error);

Na Listagem, apenas chamamos o AutenticaU-
suario para autenticar o usuário, após abrimos o 
formulário principal e fechamos o formulário atual 
(Login). Caso a senha ou usuário senha inválida, 
mostramos uma mensagem ao usuário.

Note também que repassamos o código do 
usuário para ser usado quando da chamada das 
telas de cadastro, para que possamos filtrar as res-
pectivas permissões e restrições do usuário logado.

Criptogrando a senha

Para aumentar a segurança da aplicação, 
vamos criptografar a senha do usuário na tabela 

do banco, assim caso tenhamos problemas com 
algum ataque e acesso não autorizado ao banco de 
dados, as informações do usuário estarão seguras.

Existem vários métodos para criptografar 
senhas, vou usar aqui um bem simples (adaptado 
da internet), mas fique a vontade para alterar para 
algum método de criptografia que você utilize na 
aplicação. 

Na Listagem 6 temos todo o código da cripto-
grafia, lembrando que não vamos “descriptografar” 
o valor digitado pelo usuário, vamos repassar a se-
nha digitada, criptografada para o SQL que verifica 
o usuário e senha no banco (conforme Listagem 3).

Listagem 6. Criptografia de senhas

public string 
getMD5Hash(string 
sDsSenha)
{
   MD5 md5 = MD5.Create();
   byte[] inputBytes = 
System.Text.Encoding.
ASCII.GetBytes(sDsSenha);
   byte[] hash = md5.
ComputeHash(inputBytes);
   StringBuilder sb = new 
StringBuilder();

   for (int i = 0; i < 
hash.Length; i++)
   {
      sb.Append(hash[i].
ToString(“X2”));
   }
   return sb.ToString();
}

Na inserção/atualização do usuário (deve ser 
implementado na sua aplicação), não repassamos 
a senha normal, criptografamos a mesma antes de 
inserir no banco. Veja nas Figuras 5, 6 e 7 as telas 
da aplicação. 

Figura 5. Login de autenticação do usuário
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Figura 6. Formulário com permissões nos botões 

(apenas Novo e Localizar)

Figura 7. Formulário com restrições nos campos 
(código não é mostrado e nome esta desabilitado)

Trabalhando com menus

Mas se a necessidade do cliente for para que o 
usuário tenha acesso a apenas alguns formulários? 
Nesse caso, vamos implementar a funcionalidade 
para os menus e botões da aplicação. No formulário 
principal, adicione um MenuStrip e alguns botões 
com o ToolStrip. Veja na Figura 8 o formulário que 
chama os cadastros do nosso projeto.

Figura 8. Formulário principal do projeto

Como já mencionado as tabelas referente ao 
menu e usuário, são de fácil entendimento. Fica 
a informação que deveremos cadastrar os menus 
no banco e criá-los na aplicação. Caso deseje, você 
pode criá-los dinamicamente, mas nesse artigo 
abordaremos a parte mais simples.

Cadastre os menus da aplicação tomando o 
cuidado para cadastrar o nome dos itens e também 

adicione a vinculação de alguns menus com os 
usuários cadastrados. Na classe, vamos criar um 
novo método para verificar os menus do usuário 
logado (Listagem 7).

Listagem 7. Método que indica os menus do 
usuário

public DataTable 
PesquisarMenus(int 
nCdUsuario)
{
   sSQL = @”SELECT 
M.nCdMenu, M.sNmMenu
      FROM MENU_USUARIO MU
      INNER JOIN MENU M ON 
M.nCdMenu = MU.nCdMenu
      INNER JOIN USUARIO 
U ON U.nCdUsuario = 
MU.nCdUsuario
      WHERE U.nCdusuario = 
“ + nCdUsuario;

   return this.
Pesquisar(sSQL);
}

Esse método retornará os menus que o usuário 
tem permissão. No formulário principal do projeto, 
vamos implementar a validação dos menus do usu-
ário, e verificar se o usuário tem permissão sobre 
determinado menu. Veja na Listagem 8 os códigos 
que devemos implementar.

Listagem 8. Método de configuração dos 
menus

private void 
ConfiguraMenu()
{
   Seguranca objSeguranca 
= new Seguranca();
   DataTable dt 
= objSeguranca.
PesquisarMenus(this.
nCdUsuario);

   MenuRecursivo(dt, 
menuStrip1.Items);
   ConfiguraBotao(dt);
}

private void 
ConfiguraBotao(DataTable 
dt)

{
   foreach 
(ToolStripButton botao in 
toolStrip1.Items)
   {
      DataView dv = 
dt.DefaultView;
      string sNmBotao = 
botao.Name.Replace(“btn”, 
“mn”);
                
      dv.RowFilter = 
“sNmMenu = ‘” + sNmBotao + 
“’”;
      botao.Enabled = (dv.
ToTable().Rows.Count > 0);
   }
}

private void 
MenuRecursivo(DataTable 
dt, 
ToolStripItemCollection 
itens)
{
   foreach (ToolStripItem 
menu in itens)
   {
      if (menu is 
ToolStripMenuItem)
      {
         if ((menu as 
ToolStripMenuItem).
DropDownItems.Count > 0)
            
MenuRecursivo(dt, (menu 
as ToolStripMenuItem).
DropDownItems);

         DataView dv = 
dt.DefaultView;
         dv.RowFilter = 
“sNmMenu = ‘” + menu.Name 
+ “’”;
         menu.Enabled = 
(dv.ToTable().Rows.Count 
> 0);
      }
   }
}

Nosso método principal (ConfiguraMenu), 
pesquisa os menus que o usuário tem permissão. 
Precisamos de um método recursivo para o com-
ponente MenuStrip pois podemos ter sub-menus 
em vários níveis hierárquicos.

Após, precisamos percorrer os botões, onde 
temos uma padronização, pois criamos os botões 
com o sufixo “btn” e devemos alterar por “mn”, 
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para que possamos habilitar os botões, no mesmo 
sentido dos menus.

Veja na Figura 9, o projeto em execução, onde 
o usuário não tem permissão para o cadastro de 
fornecedor.

Veja a figura 9. 

Se tivéssemos um componente que encap-
sulasse as principais propriedades para menus e 
botões, onde ao alterar uma propriedade o valor 
refletisse para o menu e botão. Nosso código fica-
ria mais enxuto e mais fácil de dar manutenção. 
Fica a dica.

Conclusão

Tentei mostrar neste artigo, dicas de como 
implementar permissões e restrições em uma 
aplicação Windows Forms com Visual Studio 2010. 
Claro, muitas funcionalidades podem e devem 
ser melhoradas/implementadas, mas aqui deixo 
a base para que o leitor use a imaginação e crie 
funcionalidades de acordo com suas necessidades.

Um grande abraço a todos e sucesso em seus 
projetos!

É Técnico em Processamento de Dados, desenvolvedor Delphi/C# para aplicações 
Web com ASP.NET e Windows com Win32 e Windows Forms. Palestrante da 4ª edição 
da Borland Conference (BorCon). 

Autor de mais de 60 artigos e de mais de 300 vídeos aulas publicadas em revistas 
e sites especializados. É consultor da FP2 Tecnologia (www.fp2.com.br) onde ministra 
cursos de programação e banco de dados. É desenvolvedor da Paradigma Web Bussi-
ness em Florianópolis-SC. 

Sobre o autor

Luciano Pimenta 

www.lucianopimenta.net

Figura 9. Acesso aos menus e botões da aplicação
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Continuação sobre os métodos RAVE-
Report:

CLEAR TABS – remove toda tabulação 
corrente configurada e mantém salvas as 
configurações anteriores.

Example (Delphi)

RvNDRWriter1.ClearTabs;

CLOSE – fecha o projeto de relatório e 
descarrega da memória. Se o método Open 
do TRvProject for chamado, deve-se garantir 

que este método seja chamado antes da 
aplicação terminar.

Example (Delphi)

RvProject1.Close;

CONSTRAINT HEIGHT LEFT – re-
torna a altura necessária para imprimir o 
buffer de memória para a fonte atual entre 
PrintStart e PrintEnd. No entanto, para fins de 
velocidade, esse método irá parar o processa-
mento quando a altura exceder o parâmetro 
de restrição.

Example (Delphi)

MemoBuf.BaseReport := 
Sender as TBaseReport;
HeightLeft := MemoBuf.
ConstraintHeightLeft(5.0);

COPY RECT – copia parte de uma ima-
gem definida pelo retângulo Source de uma 
outra tela para a área na tela da impressora, 
definida pelo retângulo Dest.

Example (Delphi)

RvNDRWriter1.CopyRect( 
DestRect, DestCanvas, 
SrcRect);

CR – Esse método executa um retorno 
do carro que move a posição do cursor de 
texto horizontal para o início da linha atual. 
O início da linha atual é definido por uma 
configuração SectionLeft atual ou a criação de 
ColumnStart se as colunas estiverem em uso.

Example (Delphi)

MÉTODOS RAVEReport
de A a Z

C
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with RvNDRWriter1 do begin
SectionLeft := 3.0;
PrintLn(‘This text is 3 
inches from left’);
SectionLeft := 1.0;
CR;
end; { with }

CREATE – este construtor deve ser 
chamado para criar uma instância de um 
componente exceto se o componente estiver 
localizado visualmente em um formulário.

Example (Delphi)

// Cria dinamicamente um 
componente Rave
var   MyReportPrinter: 
TRvNDRWriter;
begin
MyReportPrinter := 
TRvNDRWriter.Create(self);
with MyReportPrinter do 
try
   MarginTop    := 1.0;
   MarginBottom := 1.5;
   MarginRight  := 1.0;
   MarginLeft   := 1.0;
   OnPrint      := 
MyOnPrintMethod;
   Execute;
finally
   Free;        { This 
will call the Destroy 
method }
end; { with }
end;

CREATE BRUSH – cria um objeto 
TBrush para os parâmetros dados. Se não se 
deseja um bitmap, passar o valor nil. Pode-se 
atribuir este pincel para a tela para alterar o 
pincel atual. O objeto brush retornado deve 
ser solto pela chamada ao método Free de 
TBrush.

Example (Delphi)

var MyBrush: TBrush;
begin
MyBrush := 
CreateBrush(clRed, 
bsSolid, nil);
end;

CREATE FONT – cria um objeto TFont 
para os parâmetros dados. NewSize é o 
tamanho do ponto da fonte (1/72nds por 
polegada). Pode-se atribuir essa fonte para 
a tela para alterar a fonte atual. O objeto 
fonte retornado deve ser solto chamando-se 
o método Free de TFont. Também é preferível 
usar SaveFont e RestoreFont.

Example (Delphi)

var MyFont: TFont;
begin
MyFont := 
CreateFont(‘Times New 
Roman’,8.00);
end;

CREATE PEN – Este método irá criar 
um objeto TPen de acordo com os  parâme-
tros indicados. O parâmetro NewWidth, se 
positivo, é a largura da caneta em unidades de 
impressão (pontos) e, se negativo, é a largura 
da caneta em 1/100ths de uma polegada. 
Pode-se atribuir essa caneta para a tela para 
mudar a caneta atual.

Example (Delphi)

MyPen := CreatePen(clBlack
,psSolid,1,pmBlack);

CREATE POINT – Retorna um registro 
TPoint inicializado para o ponto (X,Y). 

Example (Delphi)

MyPoint := 

CreatePoint(1.00,6.00);

CREATE RECT – retorna um registro 
TRect inicializado para o retângulo definido 
pelos pontos (X1, Y1) e (X2, Y2).

Example (Delphi)

MyRect := CreateRect( 
1.00,6.00,3.00,8.00);

DELETE - Este método irá apagar os 
caracteres DelLen a partir de BufPos no buffer 
de memória.

Example (Delphi)

// Deletar 5 caracteres na 
posição autal.
MemoBuf.Delete(MemoBuf.
Pos,5);

DESIGN – este método inicia a execução 
do Visual Designer do Rave para o relatório 
selecionado.

Example (Delphi)

RvProject1.Design;

DESIGN REPORT – Este método irá 
iniciar a execução do Visual Designer do Rave 
para o relatório especificado. ReportName é o 
nome abreviado do relatório, tal como defini-

D
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do no projeto de relatório. Se se deseja criar o 
relatório pelo seu nome completo, é preciso 
chamar os métodos SelectReport e Design.

Example (Delphi)

RvProject1.DesignReport(‘C
ustomerListing’);

DESTROY – o método destrutor nunca 
deve ser chamado diretamente. Para destruir 
um componente criado com Create, chamar 
o método Free.

Example (Delphi)

See Create;

DRAW – desenha gráficos para a tela 
da impressora no local (X,Y); Não usar para 
bitmaps. Nesse caso, usar PrintBitmap ou 
PrintBitmapRect.

Example (Delphi)

var   MyLogo: TGraphic;
begin
MyLogo := TMetafile.
Create;
try
   MyLogo.
LoadFromFile(‘MYLOGO.
WMF’);
   RvNDRWriter1.
Draw(1.0,2.0,MyLogo);
finally
   MyLogo.Free;
end; { tryf }
end;

DRAW FOCUS RECT – Este método 
irá desenhar um retângulo, definido pelo Rect, 
no estilo usado para indicar que o retângulo 

tem foco.

Example (Delphi)

RvNDRWriter1.DrawF
ocusRect(CreateRe
ct(1.0,1.0,2.0,3.0));

ELIPSE – Este método desenha uma 
elipse delimitada pelo retângulo definido por 
(X1, Y1) e (X2, Y2).

Example (Delphi)

Ellipse(5.375,1.25, 
7.375,2.75);

EMPTY – retorna verdadeiro se o buffer 
de memória não tem nada nele ou se a posi-
ção corrente, Pos, está além do fim do buffer.

Example (Delphi)

if not MemoBuf1.Empty then 
begin
Print 
Memo(MemoBuf1,0,false);
end; { if }

EXECUTE - Este método vai iniciar a ta-
refa de impressão atribuída ao componente. 
Para os componentes de geração de relatório 
(TRvSystem, TRvNDRWriter), os manipula-
dores de eventos OnBeforePrint, OnPrint, 
OnPrintPage, OnNewPage, OnNewColumn, 
OnPrintHeader, OnPrintFooter e OnAfterPrint 

serão chamados no seu devido tempo. Para 
TRvRenderPrinter ou TRvRenderPreview o 
conteúdo do fluxo de um relatório de TRvN-
DRWriter serão enviados para a impressora 
ou a tela de visualização. Ver Iniciar para 
imprimir o relatório de um componente 
rvRenderPreview.

Example (Delphi)

RvNDRWriter1.Execute;

EXECUTE CUSTOM – Esse método 
imprime o relatório, mas apenas para os 
parâmetros especificados. NewCopies, se não 
zero, substitui as configurações de cópias no 
arquivo de relatório. NewFirstPage e NewLas-
tPage, se não zero, o arquivo do relatório só 
será impresso para o intervalo de páginas.

Example (Delphi)

// Imprime duas cópias 
da primeira de quatro 
páginas. RvRenderPrinter1.
ExecuteCustom( 1, 4, 2);

EXECUTE REPORT – Este método 
inicia a execução do relatório Rave nomeado. 
Pode ser chamado enquanto um trabalho de 
impressão está em curso a partir de um com-
ponente TRvNDRWriter (normalmente dentro 
do evento OnPrint) para adicionar no relatório 
Rave para o atual relatório gerado por código.

Example (Delphi)

RvProject1.ExecuteReport(‘
CustomerListing’);

E

F
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FILL RECT – preenche o retângulo de-
finido por Rect com o pincel atual.

Example (Delphi)

FillRect( CreateRect( 1.0, 
1.0, 2.0, 3.0 ) );

FINISH –  encerra uma sessão de pré-
-visualização para o componente TRvRender-
Preview ou encerra um trabalho de impressão 
para o componente TRvNDRWriter. O método 
Start deve ser chamado primeiro, antes que 
o método Finish seja uma chamada válida.

Example (Delphi)

RvRenderPreview1.Finish;

FINISH TAB BOX – Desenha a linha 
superior para o conjunto atual de abas usando 
uma largura de linha, de largura. Útil quando 
se imprime uma tabela elaborada com BO-
XLINELEFTRIGHT para terminar no fundo de 
cada caixa de guia. Esta função também pode 
ser chamada no início, para desenhar a linha 
superior da tabela.

Example (Delphi)

ClearTabs;
SetTab(0.5,pjLeft,1.5,5,BO
XLINELEFTRIGHT,0);
SetTab(NA, pjLeft,1.5,5,BO
XLINELEFTRIGHT,0);
SetTab(NA, pjLeft,4.5,5,BO
XLINELEFTRIGHT,0);
FinishTabBox(1);
PrintTab(‘Name’);
PrintTab(‘Picture’);
PrintTab(‘Description’);
NewLine;
FinishTabBox(1);

FLOOD FILL – Este método preenche 

uma área da tela da impressora usando o 
pincel atual.  FloodFill começa no ponto (X, 
Y) e enche até o limite especificado pela cor. 
FillStyle define o método de preenchimento 
usado. (FsBorder irá preencher até que a cor, 
Color, seja encontrado e fsSurface vai encher 
enquanto a cor, Color, ainda é encontrada.)

Example (Delphi)

FloodFill(2.0,3.0,clRed,fs
Border);

FRAME RECT – desenha o retângulo 
Rect usando o pincel atual para desenhar a 
borda do retângulo. FrameRect não preenche 
o retângulo com o pincel atual.

Example (Delphi)

RvNDRWriter1.FrameRect( 
CreateRect( 1.0,1.0, 
2.0,3.0 ) );

FREE SAVED –  libera a memória alo-
cada por uma chamada prévia a SaveBuffer. 
Não é normalmente necessário uma vez que 
o buffer salvo é liberado quando o buffer de 
memória é liberado.

Example (Delphi)

MemoBuf1.FreeSaved;

GET MEMO LINE – Este método re-
torna uma única linha do buffer de memória a 
cada vez que é chamado. Pode-se imprimir o 

buffer de memória linha por linha, colocando 
esta função dentro de uma instrução println. 
EOL retorna verdadeiro quando encontra 
um retorno de carro ou o fim do buffer de 
memória.

Example (Delphi)

PrintLn(GetMemoLine( 
MemoBuf, EOL));

GET NEXT LINE – Este método retorna 
uma única linha do buffer de memória a cada 
vez que é chamado. Pode-se imprimir o buffer 
de memória linha por linha, colocando esta 
função dentro de uma instrução println. EOL 
retorna verdadeiro quando encontra um 
retorno de carro ou o fim do buffer de me-
mória. Obs: deve-se inicializar o TmemoBuf.
BaseReport antes de chamar este método.

Example (Delphi)

PrintLn(GetNextLine(EOL));

GET PARAM - permite que um evento 
no Visual Designer obtenha um parâmetro 
que foi passado da aplicação para o projeto 
Rave atual. Esses parâmetros podem ser 
usados para controlar layouts dinâmicos, 
parâmetros SQL ou outros itens para imprimir 
em um relatório projetado visualmente.

Example (in Visual Designer Event)

RaveProject. GetParam(‘ 
UserName’,UserName);

GET REPORT CATEGORY LIST –  
Este método permite que se obtenha todos 
os relatórios correspondentes de categorias 
específicas. Supondo que houvesse categorias 
denominadas de Contabilidade, Geral, Estado 

G
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e Sistema e que se deseja obter uma lista de 
todos os relatórios, exceto Sistema. Deveria 
chamar RvProject1.GetReportCategoryList 
(ReportList, “Contabilidade; Estado; Geral;;”). 
Se a propriedade FullName é verdadeira, 
retorna os nomes completos de todos os 
relatórios no projeto atual e se a propriedade 
FullName é falsa, retorna os nomes curtos 
(apelidos) dos relatórios.

Obs: o duplo ponto-e-vírgula no fim da 
lista de categorias serve para incluir todos os 
relatórios onde a categoria não esteja definida 
(tenha valor padrão).

GET REPORT LIST – Este método 
preenche o ReportList com uma lista de 
relatórios Rave definida, que pode ser usado 
em uma caixa de listagem ou objeto TString 
compatível. O ReportList deve ser um objeto 
TStrings já criado. Se a propriedade FullName 
é verdadeira, retorna os nomes completos 
de todos os relatórios no projeto atual e se 
for falsa, retorna os nomes curtos (apelidos) 
dos relatórios.

GET TAB – Este método retorna a guia 
de configuração especificada pelo índice. Se 
o índice for 0, então GetTab retorna a confi-
guração de tabulação atual e se o índice for 
maior que o número definido de guias retorna 
o valor nulo. Veja RpDEFINE.PAS para obter 
informações sobre a estrutura Ptab.

GOTOFOOTER – este método posicio-
na o cursor de texto logo acima da Section-
Bottom atual.

Example (Delphi)

GotoFooter;
Print(‘Line just above 
SectionBottom’);

GOTOHEADER – este método po-
siciona o cursor de texto logo abaixo da 
SectionTop atual.

Example (Delphi)

RvNDRWriter1.GotoHeader;
RvNDRWriter1.Print(‘Line 
just below SectionTop’);

GOTO XY – este método move o 
cursor de texto para a posição NewXPos ou 
NewYPos.

Example (Delphi)

// Este código mostra como 
posicionar a saída em 
coordenadas específicas. 
GotoXY(1.0,8.5);
Print(‘Text at 1.0,8.5’);

GRAPHIC FIELD TO BITMAP – este 
método converte um TGraphicField (dados 
gráficos de um database) para um bitmap.

Obs: deve-se incluir RpDBUtil nas Uses.

Example (Delphi)

// Converte e imprime um 
TGraphicField. 
Bitmap := TBitmap.Create;
GraphicFieldToBitmap(Table
1Graphic,Bitmap);
PrintBitmapRect(5.375,3.5,
7.375,5.5,Bitmap);
Bitmap.Free;

HOME – move o cursor de texto para o 
início da linha 1.

Example (Delphi)

SetFont(‘Arial’,10);
Home;
Print(‘Text in the Home 
position’);

H
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Dicas DELPHI
Listando Processos do Gerenciador de Tarefas

Essa é uma importante ferramenta pra quem habilita o controle do Geren-
ciador de Tarefas do Windows, para isso vamos utilizar esta dica que é bastante 
útil, que se resume em gerar a listagem de todos os processos existentes em 
execução no sistema operacional para que possa ser controlado via Delphi, esse 
procedimento é bastante interessante para quem optar por controlar registros 
de processos abertos, gerenciando pelo próprio Delphi e de fácil adaptação e 
aplicação em projetos e aplicativos.

Primeiro vamos criar uma procedure onde iremos armazenar gravar e ler 
todos os processos, que aqui neste exemplo receberá o nome de ListaProcessos, 
e que terá o parâmetro do tipo TStrings com o nome de Listagem, o qual será 
informado o item ou componente que será de retorno deste procedimento

procedure TForm1.
ListaProcessos(Listagem: TStrings);

Para que seja chamado o procedimento com os dados dos registros, 
utilizamos de três variáveis, sendo duas diretamente ligadas à execução do 
gerenciamento dos processos, o tipo TProcessEntry32 e THandle, além de 
mais uma variável do tipo boolean para controle dos dados.

var
  Entrada: TProcessEntry32;
  Handle: THandle;
  Procurar: Boolean;

Após criada as variáveis, vamos ao corpo do procedimento que será so-
mente ele o responsável por chamar os dados e as tarefas gerenciadas

begin
  Listagem.Clear;
  Handle:= 
CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_
SNAPALL, 0);
  if Handle <> -1 then
    begin

     
 Entrada.dwSize:= 

SizeOf(TProcessEntry32);
      Procurar:= 
Process32First(Handle, Entrada);
      while Procurar do
        begin
          Listagem.Add(Entrada.
szExeFile);
          Procurar:= 
Process32Next(Handle, Entrada);
        end;
    CloseHandle(Handle);
    end;
end;

Primeiramente iremos limpar os dados armazenados no parâmetro de 
leitura, caso haja registros anteriormente lidos e com a variável do tipo THandle 
inicializamos o processo para criar a função de ajuda onde para que possa ser 
verificada se existe algum processo executando, caso haja, ele verifica os pro-
cessos por tamanho e faz a varredura dos itens, adicionando os registros a lista 
e pesquisando para ver se há um posterior na fila, caso tenha sido encontrado 
todos é fechado o Handle e finalizado o procedimento.

E, por fim, para chamar a exibição dos dados pelo componente, utilizamos 
o evento qual será feita a verificação, que neste exemplo é o evento OnClick 
do botão, que irá listar todos os processos em um Memo.

Obs: Caso utilize o Memo, para que possa ser vista a listagem de 
todos os registros deve-se adicionar uma barra de rolagem vertical, para 
isso, no caso do Memo, vá na propriedade ScrollBars e altere o seu tipo 
para ssVertical.

E, por fim para chamarmos a procedure, neste caso no componente Memo, 
passamos o componente como parâmetro da procedure

ListaProcessos(Memo1.Lines);

Conclusão

Esta dica é serve de auxilio para ser feito controle de dados operacionais 
pelo próprio Windows, que, a partir deste exemplo, pode ser implementado 
o tratamento destes registros listados, podendo ser finalizados, alterados, 
reiniciados e chamar novas tarefas, tudo exclusivamente pela aplicação, o 
que pode dar mais autonomia aos sistemas, de acordo com a necessidade.
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Convertendo Números Romanos para Arábicos

Quem nunca se atrapalhou ou se confundiu ao identificar o real valor de 
um número romano?

É uma confusão praticamente normal para muitas pessoas, principalmente 
com números muito extenso.

Nesta dica veremos como fazer esta verificação automaticamente pelo 
Delphi, retornando o valor do padrão romano para o padrão arábico, conhecido 
e utilizado atualmente pelos países ocidentais.

Primeiro vamos criar a função com o nome de DecToRoman, que terá um 
como parâmetro de leitura um tipo decimal, e em seu parâmetro de retorno 
trará um valor do tipo String.

function TForm1.DecToRoman(Decimal: 
Integer): String;

Depois de criada a função, utilizaremos duas constantes que armazenarão 
os tipos romanos e os tipos arábicos.

const
  Romanos: Array[1..13] of String = 
(‘I’, ‘IV’, ‘V’, ‘IX’, ‘X’, ‘XL’, 
‘L’, ‘XC’, ‘C’, ‘CD’, ‘D’, ‘CM’, 
‘M’);
  Arabicos: Array[1..13] of Integer 
=(1, 4, 5, 9, 10, 40, 50, 90, 100, 
400, 500, 900, 1000);

Com estas constantes que armazenarão os valores das numerações ará-
bicas e romanas, vamos precisar de duas variáveis, uma do tipo integer que 
servirá para armazenamento temporário dos valores remotos e outra do tipo 
String, que terá por função pegar o valor passado do número romano que foi 
equivalentemente comparado ao valor do número arábico e enviado como 
retorno da função.

var
  i: Integer;

  scratch: String;

Primeiramente, no corpo do programa passamos a variável do tipo String 
como vazia para, em primeiro momento iniciarmos ela, e caso já tenha sido 
utilizada a função para que possamos zerar valores anteriormente preenchi-
dos, e após isto é utilizada a função for, que servirá para fazer uma contagem 
regressiva dos valores baseados nas constantes informadas pela função, que 
pela função while irá indicar que, enquanto o valor inteiro informado pelo 
usuário for menor ou igual a constante com a array de números arábicos, o 
que fará com que o parâmetro informado seja subtraído da array de valores 
arábicos e a variável do tipo String se some ao array de valores de números 
romanos, e o retorno da função receba esta variável.

 

begin
  scratch:= ‘’;
  for i := 13 downto 1 do
    while (Decimal >= Arabicos[i]) 
do
      begin
        Decimal:= Decimal - 
Arabicos[i];
        scratch:= scratch + 
Romanos[i];
      end;
    Result:= scratch;
end;

Conclusão

Esta é uma excelente função, que como no exemplo auxilia a todos aqueles 
programadores que trabalham com números romanos e tem que lidar diaria-
mente com a certa complexidade que algumas verificações tem de ser feitas 
para calcular corretamente o numero correspondente a aquele valor romano, 
ou transportar para o tipo decimal conhecido para o tipo romano.
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