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1 PAGINAÇÃO DE DADOS EM APLICAÇÕES JAVA PARA INTERNET
1.1 Introdução
Visando diminuir o tempo de respostas as requisições feitas por usuários em sistemas web e
não onerar o desempenho dos servidores de aplicação foi padronizada a forma de paginação de
dadosnas aplicaçõesdesenvolvidasem java.

1.2 Descrição da forma de paginação
A arquitetura dos sistemas está dividida em camadas, onde cada camada tem seus objetos
com suas respectivas tarefas. Na camada de acesso a dados existem objetos do tipo DAO (Data
AcessObject) que fazema ponte entre o bancode dadose a camadade negóciosda aplicação.
Nos objetos do tipo DAOdeve-se implementaros métodosde buscapaginada. É solicitadoao
bancode dadosque tragaapenasa quantidadede registrosque se desejamostrar na tela.
A camada de negócios da aplicação, representada pelas classes do tipo Facade, é
responsável em chamar os métodos das classes DAO. A coleção de registros retornada pelo método
da classe DAO é repassada para as Facades que devem fazer alguns tratamentos, como: se for
solicitada a primeira paginaçãoalém da busca pelos registros paginados é necessário que se busque
o númeroda quantidadetotal de registros que a pesquisaretornariase não estivessepaginada(select
count), pois só através desta informação torna-se possível informar ao usuário a quantidade de
páginasque podemser buscadas.
As informações necessárias a paginação na camada de apresentação são encapsulados em
um objeto chamadoPagina. Este objeto será passadopara a páginaJSP que fará o devidotratamento
para apresentação.

1.3 Exemplo
A seguir, demonstramosatravésde um exemploa formade paginaçãoque foi descrita acima.
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1.3.1 Camada de Acesso a Dados
Como dito anteriormente faz parte da camada de acesso a dados as classes do tipo DAO.
Aqui temos um exemplo de implementação desta classe para realizar busca de alunos de forma
paginada.
packagegov.pr.celepar.framework.dao.implementation;
import org.apache.log4j.Logger;
import java.util.*;
import net.sf.hibernate.HibernateException;
import net.sf.hibernate.Query;
import gov.pr.celepar.framework.pojo.Aluno;
import gov.pr.celepar.framework.dao.AlunoDAO;
import gov.pr.celepar.framework.database.BaseHibernateDAO;
import gov.pr.celepar.framework.exception.ApplicationException;
/**
* ClasseExemplo:
* Responsávelpor manipularos dadosda tabelade aluno.
*/
public class HibernateAlunoDAOextendsBaseHibernateDAOimplementsAlunoDAO{
privatestatic Loggerlog = Logger.getLogger(HibernateAlunoDAO.class);
privatestatic LoggerlogAuditoria= Logger.getLogger("AUDITORIA");
/**
* Recuperalista de alunos.
* @returnCollection
* @throwsApplicationException,Exception
*/
public CollectionlistarAluno()throwsApplicationException,Exception{
returnlistarAluno(null, null);
}
/**
* Recuperalista de alunos.
* Se for passadovaloresválidosparaos parâmetrosé realizadaumapesquisa
* paginada,senãopesquisatodosos dadose retornaa coleçãocompleta.
* @paramqtdPagina- quantidadede objetospor página.
* @paramnumPagina- númeroda páginaa ser pesquisada.
* @returnCollection
* @throwsApplicationException,Exception
*/
public CollectionlistarAluno(IntegerqtdPagina,IntegernumPagina)throwsApplicationException,Exception{
Collectioncoll = newArrayList();
try {
openSession();
Queryq = session.createQuery("fromAluno");
if (qtdPagina!= null && numPagina!= null) {
q.setMaxResults(qtdPagina.intValue());
q.setFirstResult( (numPagina.intValue()-1) * qtdPagina.intValue());
}
coll = q.list();
logAuditoria.info("LISTAGEMDE ALUNOS:Realizadapelo usuárioXxxxxx");
} catch(HibernateExceptionhe) {
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thrownewApplicationException("msgKey",he);
} catch(Exceptione) {
throwe;
} finally {
try {
closeSession();
} catch (Exceptione) {
log.error("Erroao FecharConexaocomo Hibernate:", e);
}
}
returncoll;
}
/**
* Recuperaquantidadetotal de alunos.
* @returnCollection
* @throwsApplicationException,Exception
*/
public IntegerbuscarQtdAlunos()throwsApplicationException,Exception{
Integerqtd = null;
try {
openSession();
Queryq = session.createQuery("selectcount(*) fromAluno");
qtd = (Integer)q.uniqueResult();
} catch(HibernateExceptionhe) {
thrownewApplicationException("msgKey",he);
} catch(Exceptione) {
throwe;
} finally {
try {
closeSession();
} catch (Exceptione) {
log.error("Erroao FecharConexaocomo Hibernate:", e);
}
}
returnqtd;
}
// ... Ourtrosmétodosreferentesa Alunos
}

Observamosnesta classeque ela possueduas assinaturasde métodospara retornara lista de
alunosmasapenasumaimplementaçãoreal do método,isso facilita umapossívelalteração.Observe
tambémque temoso métodoque retornaa quantidadetotal de registros.

1.3.2 Camada de Negócios
Na camada de negócios temos as classes do tipo Facade que contem todas as regras da
aplicação. Essas classes chamam os métodos necessários das classes DAO. Abaixo temos um
exemplode umaFacadeque realizaos passosnecessáriaspara umabuscapaginadade alunos.
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packagegov.pr.celepar.framework.facade;
import java.util.Collection;
import gov.pr.celepar.framework.dao.factory.DAOFactory;
import gov.pr.celepar.framework.exception.ApplicationException;
import gov.pr.celepar.framework.pojo.Aluno;
import gov.pr.celepar.framework.pojo.Endereco;
import gov.pr.celepar.framework.util.Pagina;
/**
* ClasseExemplo:
* Responsávelpor encapsularos serviçosde matrículae a sua toda regra de negócio.
*/
public class MatriculaFacade{
/**
* Buscaum objeto Alunoatravésde seu código.
* @paramcodAlunocódigodo Alunoa ser localizado
* @returnAluno
* @throwsApplicationException,Exception
*/
public AlunobuscarAlunoPorPK(IntegercodAluno)throwsApplicationException,Exception{
DAOFactoryhibernateFactory= DAOFactory.getDAOFactory(DAOFactory.HIBERNATE);
returnhibernateFactory.getAlunoDAO().buscarAlunoPorPK(codAluno);
}
/**
* Recuperalista de alunos.
* @returnCollection
* @throwsApplicationException,Exception
*/
public CollectionlistarAluno()throwsApplicationException,Exception{
DAOFactoryhibernateFactory= DAOFactory.getDAOFactory(DAOFactory.HIBERNATE);
returnhibernateFactory.getAlunoDAO().listarAluno();
}
/**
* Lista paginadade alunos.
* @parampag - objetode paginaçãocontendoparametrospara pesquisa.
* @returnPagina- encapsularesultadosda pesquisae parametrospara paginação.
* @throwsApplicationException,Exception
*/
public PaginalistarAluno(Paginapag) throwsApplicationException,Exception{
DAOFactoryhibernateFactory= DAOFactory.getDAOFactory(DAOFactory.HIBERNATE);
if (pag.getPaginaAtual().intValue()== 1) {
pag.setTotalRegistros(hibernateFactory.getAlunoDAO().buscarQtdAlunos());
}
pag.setRegistros(hibernateFactory.getAlunoDAO().listarAluno(pag.getQuantidade(),pag.getPaginaAtual()));
returnpag;
}
}

Vemosneste exemploque o métodoque realiza a listagemde alunos- listarAluno(Paginapag)
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– verifica se a página a ser pesquisada é a primeira, se for, é feita a busca pela quantidade total de
registrospara informara quantidadede páginasque podemser visualizadapelo usuário.

1.3.2 Camada de Apresentação

1.3.2.1 Action

Na camada de negócios temos as classes do tipo Action que tem a responsabilidade de
gerenciar as requisições dos usuários. Essas classes gerenciam e alimentam os dados que serão
passadospara as JSPs, as quais farão a apresentaçãoda tela.
Abaixotemosum exemploda classeActionque gerenciaa paginaçãode alunos:

packagegov.pr.celepar.framework.action;
import java.util.Collection;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionForward;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import gov.pr.celepar.framework.form.MatriculaForm;
import gov.pr.celepar.framework.facade.MatriculaFacade;
import gov.pr.celepar.framework.pojo.Aluno;
import gov.pr.celepar.framework.util.Dominios;
import gov.pr.celepar.framework.util.Pagina;
import gov.pr.celepar.framework.exception.ApplicationException;
/**
* ClasseExemplo:
* Responsávelpor manipularas requisiçõesdo usuário.
*/
public class MatriculaActionextendsBaseDispatchAction{
/**
* Realizao encaminhamentonecessárioparaexecutara listagemde alunos.
* @parammapping
* @paramform
* @paramrequest
* @paramresponse
* @returnActionForward
* @throwsApplicationException
* @throwsException
*/
public ActionForwardlistarAlunos(ActionMappingmapping,ActionFormform,HttpServletRequestrequest,
HttpServletResponseresponse)throwsApplicationException,Exception{
MatriculaFormmatriculaForm= (MatriculaForm)form;
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MatriculaFacadematriculaFacade= newMatriculaFacade();
try {
CollectionlistAlunos= matriculaFacade.listarAluno();
request.setAttribute("listAlunos",listAlunos);
actionForward= mapping.findForward("proximaPagina");
} catch(ApplicationExceptionappEx){
actionForward= mapping.findForward("paginaAtual");
throwappEx;
} catch(Exceptione) {
actionForward= mapping.findForward("paginaAtual");
throwe;
}
returnactionForward;
}
/**
* Realizao encaminhamentonecessárioparaexecutara listagempaginadade alunos.
* @parammapping
* @paramform
* @paramrequest
* @paramresponse
* @returnActionForward
* @throwsApplicationException
* @throwsException
*/
public ActionForwardlistarAlunosComPaginacao(ActionMappingmapping,ActionFormform, HttpServletRequestrequest,
HttpServletResponseresponse)throwsApplicationException,Exception{
MatriculaFormmatriculaForm= (MatriculaForm)form;
MatriculaFacadematriculaFacade= newMatriculaFacade();
StringindicePagina= request.getParameter("indice")== null ? "1" : request.getParameter("indice");
StringtotalRegistros= request.getParameter("totalRegistros")== null ? "20" : request.getParameter("totalRegistros");
Paginapagina= newPagina(newInteger(Dominios.QTD_PAGINA),newInteger(indicePagina),newInteger
(totalRegistros));
try {
pagina= matriculaFacade.listarAluno(pagina);
request.setAttribute("pagina",pagina);
actionForward= mapping.findForward("pgAlunos");
} catch(ApplicationExceptionappEx){
actionForward= mapping.findForward("pgAlunos");
throwappEx;
} catch(Exceptione) {
actionForward= mapping.findForward("pgAlunos");
throwe;
}
returnactionForward;
}
}

O método listarAlunosComPaginacao faz o gerenciamento da paginação. Observe que é
criado um objeto do tipo Pagina que encapsula todos os dados necessários a paginação, como:
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quantidade de registros que devemser mostrados em cada página, página corrente, quantidade total
de registrosque podemser exibidose a coleçãode dadosa ser mostradaem cadapágina. Este objeto
é utilizado também pela JSP que irá apresentar os dados, com isso evitamos de passar para vários
parâmetrospara JSP, passamosapenaso objeto Pagina.

1.3.2.1 JSP

Aqui está a JSPutilizadapara mostraros dadosdos alunos. Utilizamosneste exemploa taglib
para geraçãode tabela de resultadosdisponívelnos componentesdo grupoframework.É
aconselhado,masnão obrigatório, que façamosuso desta taglib.
<%@
<%@
<%@
<%@
<%@

taglib uri="http://struts.apache.org/tags-html" prefix="html" %>
taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn" %>
taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
taglib uri="http://celepar.pr.gov.br/taglibs/html-1.0" prefix="ch" %>
page import="gov.pr.celepar.framework.util.Pagina" %>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html:html locale="true">
<head>
<html:base />
<title>Exemplo – Lista de Alunos</title>
<link href="../../css/default.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<%@ include file="/pages/ctlr_mensagens.jsp" %>
<html:form action="/matricula" method="post">
<table border="0">
<tr>
<td><b>LISTA DE ALUNOS</b></td>
</tr>
</table>
<c:url var='icon_exibir' value='/images/icon_exibir.png' />
<c:url var='icon_alterar' value='/images/icon_alterar.png' />
<c:url var='icon_excluir' value='/images/icon_excluir.png' />
<c:url var='link_navegacao_grid'
value='/matricula.do?action=listarAlunosComPaginacao' />
<c:url var='link_exibir_grid'
value='/matricula.do?action=exibirAluno&codigo=%1' />
<c:url var='link_alterar_grid'
value='/matricula.do?action=alterarAluno&codigo=%1' />
<c:url var='link_excluir_grid'
value='/matricula.do?action=excluirAluno&codigo=%1' />
<ch:table classTable="tabela" classTitulo="titulo" classLinha1="linha1"
classLinha2="linha2">
<ch:lista bean="${pagina}" atributoId="cdAluno" />
<ch:action imagem="${icon_exibir}" link="${link_exibir_grid}"
label="Exibir" />
<ch:campo atributo="nomeAluno" label="Nome Aluno" />
<ch:campo atributo="cpfAluno" label="CPF" />
<ch:action imagem="${icon_alterar}"
label="Alterar" />

link="${link_alterar_grid}"
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<ch:action imagem="${icon_excluir}" link="${link_excluir_grid}"
label="Excluir" />
<ch:painel pagina="${link_navegacao_grid}" classe="painel"
atributoIndice="indice" />
</ch:table>
</html:form>
</body>
</html:html>

Resultadogerado:

1.4 Conclusão
Muitas vezes não nos preocupamos com a paginação de dados o que nos causa inúmeros
transtornos em questões de performance, gerenciamento e layout. Por isso é muito importante
adotarmosum padrãopara realizaçãode paginação.
Qualquer controle de paginação onera o tempo de desenvolvimento do projeto, mas é
necessária. A forma apresentadaatende a realidadeda empresae visa, com a padronização, diminuir
o tempogasto comessecontrole.
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