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Diga não à pirataria

O leitor que adquiriu o e-book legalmente no site AlbertEije.COM poderá
imprimir o conteúdo para seu uso pessoal.
A cópia do conteúdo do livro sem autorização configura crime. Além de
contribuir para a criminalidade, a cópia ilegal desestimula o autor de realizar
novos trabalhos. Todos saem perdendo com a pirataria.

2

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 01 – Sistemas de Informação | HTML

Autor
Apresentação
Albert Eije é bacharel em Sistemas
Informação e especialista em Engenharia
Software.
Possui
larga
experiência
desenvolvimento dos mais diversos tipos
sistemas.

de
de
no
de

O autor iniciou sua investida no universo da
informática nos idos de 1990. Na época seu
interesse
era
por
computação
gráfica:
CorelDRAW, PageMaker, Photoshop, etc.
Com o tempo conheceu o mundo da
programação, primeiro através do Clipper,
seguido do Delphi e várias outras linguagens e
ferramentas. Desenvolver sistemas passou a
ser o seu negócio. No início focou em
pequenas e médias empresas: condomínios,
livrarias, construtoras, etc.
Um desenvolvedor que trabalha por conta
própria costuma ser o faz-tudo da empresa
por um bom tempo: analista, programador,
vendedor, suporte, etc.

Como funcionário do Banco do Brasil,
trabalhou nas Diretorias de Governo e
Tecnologia.
Teve contato com sistemas de grande porte e
participou do desenvolvimento de vários
módulos do sistema do Banco do Brasil, o
maior banco da América Latina.
Atualmente faz parte da Equipe T2Ti, que já
formou milhares de profissionais para o
mercado de desenvolvimento de software,
criando
treinamentos
personalizados
e
exclusivos não encontrados em
outras
empresas de treinamento.
Escreveu dois livros que foram publicados pela
Editora Ciência Moderna e outras dezenas de
e-books que estão disponíveis no seu site:
AlbertEije.COM.
Contate
o
autor
AlbertEije.COM.

através

do

site
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Sistemas de Informação
Introdução
A empresa por si só, já constitui um sistema.
Consequentemente
um
Sistema
de
Informação.
Por sua estrutura ser bastante abrangente
(Produção,
Comercialização,
Financeiro,
Recursos Humanos, etc), é necessário que
haja uma integração e um bom funcionamento
nas questões de Planejamento, Sistemas de
Informação e Informática.
Toda empresa que deseja esta integração para
se manter em boas condições no mercado e se
sobressair aos seus concorrentes, deve pensar
na possibilidade de utilizar Sistemas de
Informações
em
seus
diversos
níveis
(estratégico, tático e operacional).
São vários os Sistemas de Informações
utilizados pelas empresas, onde cada um tem
suas características específicas e foram
desenvolvidos para melhorar a disponibilização
da informação.

Dessa forma, a informação é escolhida,
processada e utilizada da melhor maneira,
com agilidade e confiabilidade, favorecendo
decisões, soluções de problemas e gerando
maior satisfação aos clientes.
Os sistemas de nível operacional – SIT
(Sistema de Informação Transacional) ou
ainda SPT (Sistemas de Processamento de
Transação), atendem principalmente às tarefas
rotineiras da empresa: folha de pagamento,
controles contábeis e financeiros, estoque,
etc., além de gerar relatórios que podem ser
analisados pela gerência.
No entanto, inúmeros problemas empresariais
mais complexos e relevantes, encontram-se
em níveis superiores de Sistemas de
Informação como os de Informação Gerencial
– SIG e de Apoio à Decisão - SAD, que são
voltados à tomada de decisões com base nas
informações geradas por estes Sistemas, que
são mais completas, complexas e dinâmicas.
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Sistemas de Informação
Histórico
Há muito tempo o homem vem tentando
livrar-se dos trabalhos manuais e repetitivos,
como por exemplo operações de cálculo e
redação de relatórios, cujos quais giram em
torno de informações.
Segundo a Wikipedia o Século XX é
considerado aquele do advento da Era da
Informação. A partir de então, a informação
começou a fluir com velocidade maior que a
dos corpos físicos. Desde a invenção do
telégrafo elétrico em 1837, passando pelos
meios de comunicação de massa, e até mais
recentemente, o surgimento da grande rede
de comunicação de dados que é a Internet, o
ser humano tem de conviver e lidar com um
crescimento exponencial do volume de dados
disponíveis.
O domínio da informação disponível é uma
fonte de poder, uma vez que permite analisar
fatores do passado, compreender o presente,
e principalmente, antever o futuro.

Os sistemas de informação surgiram antes
mesmo da informática.
Todo Sistema de Informação que manipula
dados e gera informação, usando ou não
recursos de tecnologia em computadores,
pode ser genericamente considerado como um
sistema de informação. Por exemplo, o
sistema de informação organizacional pode ser
conceituado como a organização e seus vários
subsistemas internos, contemplando ainda o
meio ambiente externo.
Para Laudon um sistema de informação pode
ser
definido
como
um
conjunto
de
componentes inter-relacionados trabalhando
juntos para coletar, recuperar, processar,
armazenar e distribuir informações, com a
finalidade de facilitar o planejamento, o
controle, a coordenação, a análise e o
processo decisório em organizações.
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Sistemas de Informação
Histórico – Evolução
Antes da popularização dos computadores, os
sistemas de informação nas organizações se
baseavam basicamente em técnicas de
arquivamento e recuperação de informações
de grandes arquivos. Geralmente existia a
figura do "arquivador", que era a pessoa
responsável em organizar os dados, registrálos, catalogá-los e recuperá-los quando
necessário.

Entre 1940 e 1952 os computadores eram
constituídos
de
válvulas
eletrônicas
(componentes grandes e caros). Era uma
técnica lenta e pouco durável.

Esse método, apesar de simples, exigia um
grande esforço para manter os dados
atualizados bem como para recuperá-los. As
informações
em
papéis
também
não
possibilitavam a facilidade de cruzamento e
análise dos dados. Por exemplo, o inventário
de estoque de uma empresa não era uma
tarefa trivial nessa época, pois a atualização
dos dados não era uma tarefa prática e quase
sempre envolvia muitas pessoas, aumentando
a probabilidade de ocorrerem erros.

A mão de obra utilizada era muito grande para
manter o computador funcionando, para fazer
a manutenção de válvulas e fios (quilômetros),
que
eram
trocados
e
ligados
todos
manualmente.

Nessa época os computadores só tinham
utilidade cientifica, para poder fazer cálculos
mais rápidos (algumas vezes a mais que nossa
capacidade de calcular).

Essas máquinas ocupavam grandes áreas,
como salas ou galpões. A programação era
feita diretamente, na linguagem de máquina.
A forma de colocar novos dados era por papel
perfurado.

Era comum antes dos anos 1940.
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Sistemas de Informação
Histórico – Evolução

Mulheres operando o ENIAC em 1946. Ele
continha 18 mil válvulas e pesava 30
toneladas. O objetivo aqui era realizar
cálculos.

Olha a felicidade dela operando o ENIAC.
Imagina se fosse um iPad!
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Sistemas de Informação
Histórico – Evolução
O período entre 1952 e 1964 foi destacado
pela origem dos transistores e grande
diminuição de cabos e fios, diminuição de
tamanho das máquinas e aumento da
capacidade de execução de cálculos em
relação à geração anterior. O começo da
comercialização
dos
computadores
foi
marcado: eram vendidos para as grandes
empresas.
Foi utilizada a técnica de integração onde uma
pequena cápsula continha vários transistores,
chegando a milhares em um espaço menor
que
uma
unha.
É
o
começo
do
microprocessador,
a
linguagem
de
programação sendo feita por mnemônicos
(comandos
abreviados).
A
linguagem
dominante era ASSEMBLY e nessa época os
cálculos estavam na casa dos milionésimos de
segundo. Surgiram formas de armazenamento
cada vez maiores: as fitas e tambores
magnéticos (para uso de memória).

Entre 1964 e 1971, uma nova técnica de
Circuito Integrado foi criado, o SLT (Solid Logic
Technology) e uma técnica de microcircuitos.
Com isso foi possível fazer processos
simultâneos, dando um grande salto de
processamento, ainda tendo novas evoluções
para técnica de integração SSI (integração em
pequena escala) e MSI (integração em média
escala).
As técnicas de integração evoluíram de SSI
(integração em pequena escala) para LSI
(integração em grande escala) e VLSI
(integração em muito grande escala). As
linguagens
utilizadas
na
época
eram
linguagens orientadas (linguagem universal,
assemelhando-se cada vez mais com a
linguagem
humana).
Esses
processos
chegaram a bilionésimos de segundos.

9

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 01 – Sistemas de Informação | HTML

Sistemas de Informação
Histórico – Evolução
Entre
1971
e
1981
surgiram
os
microprocessadores, e com isso a redução dos
computadores (microcomputadores).
Também houve o surgimento de linguagens
novas de alto nível, bem como a transmissão
de dados entre computadores através de rede.
A partir de 1981 as coisas só evoluíram:
inteligência artificial, processadores com
vários núcleos, Internet, programas com alto
grau de interatividade com o usuário,
dispositivos móveis, Internet das Coisas e
muito mais.
Como os sistemas de informação foram
evoluindo durante esse período, de modo que
tenham chegado ao nível do que vemos hoje
em dia?

Os sistemas de informação evoluíram de
acordo com as necessidades organizacionais.
Primeiramente,
esses
sistemas
eram
desenvolvidos pela própria empresa, em um
local denominado Centro de Processamento de
Dados (CPD), e tinham como objetivo agilizar
seus procedimentos internos e departamentos
administrativos;
limitavam-se
porém
a
processar apenas as operações realizadas
diariamente.
Algumas organizações enviavam centenas de
documentos para empresas de informática
para que os mesmos fossem digitados,
processados e devolvidos em forma de
informações úteis (relatórios, folhas de
pagamento, etc.), as quais muitas vezes
continham erros e retornavam para correção,
causando atrasos e aumento de custos.
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Sistemas de Informação
Histórico – Evolução
Com o advento da microinformática, com
computadores de preços mais acessíveis,
vieram os softwares editores de texto,
planilhas eletrônicas e bancos de dados.
O usuário passou a ter suas necessidades de
informações disponíveis de forma mais
adequada. Durante um tempo, porém, o
processamento das informações continuou
sendo realizado nos mainframes.
Com microcomputadores e redes nasceram
diversas empresas ligadas exclusivamente ao
desenvolvimento de sistemas de informação e
de
gerenciamento
da
tecnologia
da
informação.
Não
demorou
muito,
essas
empresas
conseguiram seu lugar no mercado e
substituíram, muitas vezes, o papel antes
exercido pelo CPD.

As
empresas
resolveram
terceirizar,
diminuindo custos na locação de mainframes e
pessoal, socializando os microcomputadores e
seus sistemas pela companhia, e criando uma
cultura interna de informática.
Quando as empresas conseguiram deixar seus
sistemas funcionando adequadamente, surgiu
a necessidade de levar aos clientes e
fornecedores os benefícios resultantes da
informática, gerando, assim, uma relação mais
íntima e de acesso facilitado.
Como exemplo, as integrações online com
fornecedores para reposição de estoque, o que
possibilitou implementar a metodologia justin-time, e atendimentos bancários eletrônicos,
que permitiram a seus clientes acessarem e
gerenciarem suas contas em diversos locais
além da agência, disponíveis 24 horas por dia.
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Sistemas de Informação
Dado, Informação e Conhecimento
A distinção entre dado, informação e
conhecimento torna-se imprescindível para
uma compreensão melhor de sistema de
informação. Oliveira (1992, p.34) afirma que
“dado é qualquer elemento identificado em
sua forma bruta que por si só não conduz a
uma compreensão de determinado fato ou
situação.” A partir do dado transformado, o
executivo pode ter consigo um elemento de
ação. Desse modo, a “informação é o dado
trabalhado que permite ao executivo tomar
decisões”.
Nesse
sentido,
Almeida
(1999,
p.307)
menciona a existência de uma relação íntima
entre informação e decisão, visto que decisões
são tomadas no presente sobre eventos que se
concretizarão no futuro. Afirma que “o
conceito de informação está vinculado a uma
mudança de estado a respeito do evento.
Assim, a informação configura-se como um
conhecimento disponível, para uso imediato,
que permite orientar a ação.”

De
acordo
com
Alter
(1992,
p.81),
conhecimento “é a combinação de instintos,
ideias, regras e procedimentos que guiam
ações e decisões.” Explica, ainda, que dados
são formatados, filtrados e manipulados para
criar informação.
A conversão de dados em informação é
baseada em conhecimento acumulado sobre
como formatar, filtrar e manipular dados para
serem úteis em uma situação.
Assim, para haver um gerenciamento eficiente
e eficaz das informações na organização, fazse necessário estabelecer procedimentos de
maneira estruturada, que forneça aos gestores
condições de desempenho, conforme o
processo de gestão definido pela instituição.
O mecanismo encontrado para fornecer este
suporte gerencial é o sistema de informação.
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Sistemas de Informação
Classificação
Os Sistemas de Informações podem ajudar as
empresas a resolverem um grande problema
dos dias de hoje: a necessidade de
informações internas e externas rápidas e
eficazes.

O Sistema de Informação Transacional (SIT)
ou Sistema de Processamento de Transação
(SPT), foi o primeiro desenvolvido, servindo
geralmente como base para os demais
sistemas existentes.

Eles transformam os dados que existem na
organização, em informações indispensáveis
para apoiar tomada de decisões, sendo que
existem vários tipos destes sistemas, cada um
com sua característica, suprindo a necessidade
de melhora na disponibilização de informações
nas empresas, bem como aumentando a
agilidade na obtenção das mesmas e interação
com ambiente.

Após
esta
organização
das
atividades
operacionais da empresa, surgiu a necessidade
de gerar informações consolidadas, seguras e
rápidas, para que os gerentes pudessem ter
maior certeza de decisões a tomarem e
verificarem em que situação a empresa
encontra-se no mercado. Com isso surgem os
Sistemas de Informação Gerenciais (SIG).

Assim, o mercado tecnológico vem crescendo
rapidamente, visto as suas características e a
possibilidade das empresas reduzirem custos,
superarem metas e se sobressair aos
concorrentes.

Com esta evolução, a organização das
informações tornou-se mais rápida e confiável,
e o foco então passou para a busca e
comparação de diversas alternativas para o
mesmo problema, auxiliando também na
tomada de decisões, desenvolvendo-se os
Sistemas de Apoio à Decisão (SAD).
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Sistemas de Informação
Classificação
Para se obter informações não isoladas ou
provenientes de sistemas de informações que
não se comunicavam, surgiu o conceito de
Data Warehouse (DW) que veio tornar possível
entender
melhor
as
operações
das
organizações, com um número enorme de
possibilidades de análises, utilizando-se do
Data Mining (minerador de dados), para não
tornar este emaranhado de informações
confusas aos usuários.
No início dos anos 80, constatou-se a
necessidade de pessoas especializadas em
determinadas funções, o que tornava os custos
maiores, e os Sistemas Especialistas (SE)
aparecem com o objetivo de incorporar o
conhecimento
humano
sobre
atividades
especializadas.

Entende-se que as informações utilizadas em
diversos sistemas, devem ser disponíveis para
todos, pois caso contrário pode ser difícil obter
uma melhor visão de toda a organização, e o
Sistema de Gestão Empresarial (ERP), tem o
objetivo de prover todos os níveis da
organização com informações dos diversos
setores, tornando possível o controle sobre
suas operações.
Ao tratar de diferentes tipos de sistemas,
observa-se várias tendências, onde algumas
vezes a prioridade passou da automatização
de operações para o processo, para a
integração da organização e para o cliente,
como por exemplo o Customer Relationship
Management (CRM), que busca a melhoria
contínua do relacionamento entre a empresa e
seus clientes (Trepper, 2000).
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Sistemas de Informação
Sistema
Na década de 50, Ludwig Von Bertalnfly, biólogo austríaco radicado no Canadá, publicou a Teoria
Geral dos Sistemas. Ele partiu do princípio que um ser vivo não é apenas um aglomerado de
elementos, sem integridade ou organização, e que embora se diferenciassem uns dos outros,
mantinham sempre alguma característica em comum. Von Bertalnfly estendeu estas observações a
outros organismos mecânicos, sociais etc, e percebeu que algumas características se mantinham,
independente de sua natureza, chamando esses organismos de Sistema.
“Qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as
relações entre as partes e o comportamento do todo seja foco de atenção” (Chiavenato, 1993).
Dos elementos de um
Sistema,
podem
ser
incluídos
maquinários,
equipamentos, funcionários
e outros. As entradas
incluem trabalho, capital,
mercadorias, etc., e as
saídas são os serviços e
bens
oferecidos
pelas
empresas.
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Sistemas de Informação
Informação
A informação é o dado trabalhado, que
permite a tomada de decisão. É basicamente o
conhecimento derivado dos dados (fatos
registrados) e varia de acordo com o agente,
ou seja, é um conjunto de dados organizados,
que adquirem valor, além do valor do dado em
si.
A informação mínima possui três elementos:
pessoas, procedimentos e dados - pessoas
seguem procedimentos para manipular dados
e criar informações.









E quais seriam as características da boa
informação?


Disponibilidade no tempo adequado: Deve
estar disponível quando se precisa da
informação, quando a mesma é necessária.

Precisão: Deve ter um alto grau de precisão,
ou seja, não conter erros. Não deve
apresentar termos como: “por volta de...”,
“mais ou menos...”.
Completa: Precisa conter todos os dados
importantes para determinada utilização.
Rápida: Chegar ao ponto de decisão em
tempo hábil para que gere efeito na mesma,
ou seja, não pode chegar atrasada.
Verificável: Poder verificar se está correta,
por exemplo, checando várias fontes da
mesma informação.

A informação tem um valor diretamente ligado
ao auxílio que pode proporcionar em tomadas
de decisões de uma empresa, podendo
influenciar nos lucros da mesma.
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Sistemas de Informação
Características
O Sistema de Informação é uma série de
elementos ou componentes inter-relacionados,
numa
ordem
específica,
que
coletam
(entrada),
manipulam
e
armazenam
(processamento), disseminam (saída) os
dados e informações e fornecem um
mecanismo de feedback (retroalimentação)
(Albertão, 2001), e desta interação, são
geradas informações necessárias à tomada de
decisões.

Segundo Rezende, os Sistemas de Informação
apresentam
as
seguintes
características
principais:














Entrada: Atividade de captar e juntar dados;
Processamento: Processo de converter ou
transformar dados em informações úteis;
Saída: Produção das informações úteis,
normalmente em forma de relatórios;
Feedback: Atividade para efetivar ajustes ou
modificações nas atividades de entrada ou
processamento.





Grande volume de dados e informações;
Complexidade de processamento;
Vários clientes e/ou usuários envolvidos;
Contexto abrangente, mutável e dinâmico;
Interligação
de
diversas
técnicas
e
tecnologias;
Emanados do planejamento estratégico e
interligados à gestão da empresa;
Suporte e auxílio aos processos de tomada
de decisões empresariais;
Focado nos negócios da empresa.
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Sistemas de Informação
Características
O Sistema de Informação é uma série de
elementos
ou
componentes
interrelacionados, numa ordem específica, que
coletam (entrada), manipulam e armazenam
(processamento), disseminam (saída) os
dados e informações e fornecem um
mecanismo de feedback (retroalimentação)
(Albertão, 2001), e desta interação, são
geradas informações necessárias à tomada
de decisões.

Segundo Rezende, os Sistemas de Informação
apresentam as seguintes características
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modificações nas atividades de entrada ou
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Sistemas de Informação
Características
Segundo Rezende, os Sistemas de Informação
apresentam as seguintes características
principais:








Na figura podemos observar
os diversos componentes de
um
S.I.
(Entrada,
Processamento e Saída), os
mecanismos
de
armazenamento e controle
do
sistema,
além
dos
diversos recursos (Hardware,
Redes e Software, entre
outros)
que
oferecem
suporte.





Grande volume de dados e informações;
Complexidade de processamento;
Vários clientes e/ou usuários envolvidos;
Contexto abrangente, mutável e dinâmico;
Interligação
de
diversas
técnicas
e
tecnologias;
Emanados do planejamento estratégico e
interligados à gestão da empresa;
Suporte e auxílio aos processos de tomada
de decisões empresariais;
Focado nos negócios da empresa.
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Sistemas de Informação
Importância e Benefícios
A importância de um SI na empresa está
diretamente relacionada com o sucesso da
empresa, pois com o uso inovador da
tecnologia da informação, pode conduzir à
conquista de uma vantagem estratégica sobre
os concorrentes, porém, se forem mal
administrados ou mal aplicados, podem
provocar um fracasso tecnológico e também
comercial.
Dentre os benefícios que as empresas desejam
obter com os Sistemas de Informação,
segundo Rezende, podem se destacar:















Suporte a tomada de decisão profícua;
Valor agregado ao produto (bens e
serviços);
Melhor serviço e vantagens competitivas,
Produtos de melhor qualidade;
Oportunidade de negócios;
Mais segurança nas informações, menos
erros, mais precisão;
Aperfeiçoamento nos sistemas, eficiência,
eficácia, efetividade, produtividade;
Carga de trabalho reduzida;
Relação de custos e desperdícios;
Controle das operações, etc.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Informação Transacional (SIT) / (SPT)
“Os Sistemas Transacionais são aplicações
construídas para armazenar, extrair, processar
e emitir conteúdos de arquivos e banco de
dados , de forma estática, visando notificar o
usuário de uma situação pontual ou de
momento” (Jamil, 2001).
Também são chamados de Sistemas de Nível
Operacional, Sistemas de Apoio às Operações
Empresariais, Sistemas de Processamento de
Transações ou de Sistemas de Controle, e se
estabeleceu durante o desenvolvimento dos
computadores de primeira geração.
Eram utilizados para aplicações normais e
tinham como objetivo a redução de custos
baseada na automatização pura e simples das
rotinas de trabalhos existentes, que fossem
repetitivas e rotineiras.

São tipicamente sistemas que processam
transações, são redes de procedimentos
rotineiros que servem para o processamento
de informações recorrentes, não permitindo
qualquer
tipo
de
análise,
comparação
avaliação
ou
estudo,
e
em
termos
estratégicos, estes sistemas fornecem os
elementos componentes de informação (os
dados) que comporão as séries ou servirão de
parâmetros
para
análises
através
de
ferramentas mais complexas e sofisticadas.
Controlam os dados detalhados das operações
e transações rotineiras, no seu detalhe,
incluindo seus respectivos procedimentos,
controlam
processos
industriais,
apoiam
comunicações e colaboram na atualização do
banco de dados da empresa.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Informação Transacional (SIT) / (SPT)
Estes sistemas são utilizados atualmente na
maioria
das
organizações,
monitoram,
coletam, armazenam, processam, distribuem
os dados das diversas transações realizadas
dentro da empresa, geram documentos e
relatórios, servindo como base para os demais
sistemas existentes dentro da mesma.
São comuns, nestes sistemas, edições,
validações, consistências e auditorias, devido
ao envolvimento de inúmeras pessoas e
respectivas coletas de dados e alimentações
nos mesmos, o que significa grandes e
negativos impactos, se houverem falhas de
operações, cálculos, ordenações, etc., pois se
trabalha na maioria das vezes com um enorme
volume de dados.

Sistemas de produção (como, por exemplo,
sistema de pagamento ou controle de estoque)
geralmente recuperam e atualizam um registro
por vez, ou seja, um cliente, um item de
inventário, etc., usualmente atendendo a
muitos usuários de forma concorrente,
exigindo também um tempo de resposta
imediato.
Exemplos de SIT:











Planejamento e controle de produção: a
quantidade produzida;
Faturamento: um item de venda, o preço, o
valor do item;
Estoque: a quantidade do item;
Contas a pagar e receber: o valor, a data de
vencimento;
Folha de pagamento: o salário, o nome do
funcionário;
Contabilidade
fiscal:
um
valor
de
lançamento, a natureza, etc.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Informação Transacional (SIT) / (SPT)
Estes sistemas são utilizados atualmente na
maioria
das
organizações,
monitoram,
coletam, armazenam, processam, distribuem
os dados das diversas transações realizadas
dentro da empresa, geram documentos e
relatórios, servindo como base para os demais
sistemas existentes dentro da mesma.
São comuns, nestes sistemas, edições,
validações, consistências e auditorias, devido
ao envolvimento de inúmeras pessoas e
respectivas coletas de dados e alimentações
nos mesmos, o que significa grandes e
negativos impactos, se houverem falhas de
operações, cálculos, ordenações, etc., pois se
trabalha na maioria das vezes com um enorme
volume de dados.

Sistemas de produção (como, por exemplo,
sistema de pagamento ou controle de estoque)
geralmente recuperam e atualizam um registro
por vez, ou seja, um cliente, um item de
inventário, etc., usualmente atendendo a
muitos usuários de forma concorrente,
exigindo também um tempo de resposta
imediato.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Informação Transacional (SIT) / (SPT)
As
principais
vantagens
de
utilização desse tipo de sistema
são a precisão e confiabilidade
obtidas, redução no custo e tempo
de obtenção das informações.
Tais
sistemas
normalmente
processam um grande volume de
dados para funções rotineiras e,
desta forma, são elaborados para
suportar o alto grau de repetição
do processo, a realização de
operações simples, a necessidade
de
grande
capacidade
de
armazenamento e, por fim, o
impacto sobre um grande número
de funcionários.

Sistemas de produção (como, por exemplo,
sistema de pagamento ou controle de estoque)
geralmente recuperam e atualizam um registro
por vez, ou seja, um cliente, um item de
inventário, etc., usualmente atendendo a
muitos usuários de forma concorrente,
exigindo também um tempo de resposta
imediato.

O ERP está no nível operacional da
organização e seria considerado
um SIT ou SPT. Entraremos em
detalhes posteriormente.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)
Os Sistemas de Informações Gerenciais são o
conjunto de tecnologias que disponibiliza os
meios necessários à operação do processo
decisório em qualquer organização por meio
do processamento de dados disponíveis.
Pelo fato de que ultimamente as organizações
estão envolvidas em ambientes globalizados,
competitivos e mais complexos, fica em
evidência
uma
realidade
efetivamente
relevante, de que a gestão dos negócios
acumula, a cada dia, novos desafios, e para
tanto, precisa estar preparada para suportar
essa nova realidade.
Este desafio clama à administração alternativa
de suportar o modelo de decisão dos gestores
responsáveis pela condução dos negócios da
organização.

É onde nota-se a presença do apoio gerencial
com base em suporte de informações aos
modelos de decisão dos gestores, no sentido
de elucidar os fatos, os elementos presentes
na decisão, ou seja, de diminuir o risco
presente na decisão em função da ignorância
sobre os fatos e as consequências.
Estes sistemas devem ser considerados em 3
níveis: empresa, grupo de trabalho e
indivíduo. Os SIG envolvem diferentes tipos de
pessoas, não só os gerentes. A atividade de
cada pessoa pode ser modelada como um
processo de planejamento, organização e
controle.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)
São
produzidos
relatórios
periódicos,
chamados
de
relatórios
programados,
desenvolvidos para suprir o usuário com
informações que possibilitam a tomada de
decisão, de forma programada, podendo ser
diário, semanal ou mensal.
Esses relatórios podem também ser emitidos
sob solicitação, chamados de relatórios de
demanda, onde são gerados para fornecer
informações específicas por solicitação de um
administrador. O objetivo essencial dos SIG é
o controle das atividades, podendo também
ser utilizados para o planejamento e
organização.
Enquanto o SIT tem a visão da organização a
partir de cada operação, o SIG busca, por
exemplo, agregar os dados de determinada
operação,
fornecendo
informações
consolidadas sobre ela num determinado
período de tempo, para que o gerente tenha
um panorama global daquele tipo de operação.

A principal diferença entre os relatórios
gerados por estes sistemas, é que os do SIG
são direcionados aos níveis mais altos de
gerenciamento, onde as decisões normalmente
são menos estruturadas e menos rotineiras,
enquanto
que
no
SIT
os
relatórios
proporcionam maior eficiência da organização
em suas atividades de rotina.
O SIG influencia as diferentes áreas funcionais
dentro da organização no nível tático, reunindo
informações pertinentes a cada um deles.
Possibilita ao executivo, trabalhar com eficácia
nas suas funções de direção, organização e
planejamento estratégico, tático e operacional,
apresentando
resultados
contínuos
e
imediatos.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)
Quando o executivo, no nível em que responde
pela estrutura administrativa da empresa,
deparar-se com uma situação que necessite de
inovação, soluções de problemas, tratamento
de imprevistos ou mesmo de decisões
previstas e planejadas, pode depender de um
Sistema de Informação Gerencial.
Dentro destas situações, pode-se mencionar
alguns exemplos citados por Jamil:

Exemplos de SIG:















Se é ou não bom negócio assumir o controle
de outra empresam oferecida para compra
por um valor estabelecido.
É pertinente refazer
uma campanha
publicitária, ativando um produto esquecido
na mente de nossos clientes?
Qual alternativa de investimento adotar,
diante do perfil de capital que temos e das
condições para aplicá-lo?



Planejamento e controle de produção: total
da quantidade produzida;
Faturamento: valor do faturamento do dia,
valor acumulado no mês;
Estoque: relação do estoque mínimo com o
estoque real;
Contas a pagar e receber: títulos a pagar no
dia, número de inadimplentes;
Folha de pagamento: percentual dos salários
em relação ao faturamento;
Contabilidade fiscal: total de impostos a
recolher, etc.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Apoio a Decisão (SAD)
Pelo crescimento da demanda por diferentes
tipos de Sistemas de Informação (SI), veio a
necessidade de obter um SI que ao apoiar a
tomada de decisão, aumentasse a qualidade
da mesma, surgindo os Sistemas de Apoio à
Decisão.
Este
sistema
de
informação
fornece
normalmente,
suporte
às
decisões
semiestruturadas e não estruturadas. As
decisões
semiestruturadas
envolvem
a
combinação de soluções e procedimentos
padrões, que não mudam o julgamento
individual baseado na experiência, como por
exemplo o orçamento para o marketing dos
produtos e capital para novos investimentos.
As decisões não-estruturadas são os processos
vagos e problemas complexos, onde a intuição
humana é frequentemente utilizada para
tomar tais decisões, como por exemplo, a
criação de novos serviços, pesquisas e
desenvolvimento de projetos para o próximo
ano.

O SAD representa uma nova abordagem do
SIG, pois com este, as informações são
centralizadas e controladas com rigidez,
muitas
vezes
desencorajando
as
experimentações.
No SAD é permitido um fluxo de informações
disponíveis por toda a hierarquia da Empresa,
o que de certa forma, encoraja os usuários a
desenvolver novas maneiras de utilizar as
informações.
Utiliza modelos e dados de diferentes fontes,
preocupa-se com o estilo do decisor e
possibilita simulações. Têm a finalidade de
informar a alta direção da empresa e as
gerências quando, como, por quê e onde
ocorrem problemas ou oportunidades de
melhoria dentro da organização, projetando
certas características e “indicando” ao usuário
situações que podem muitas vezes passar
despercebida.
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Sistemas de Informação
Sistemas de Apoio a Decisão (SAD)
A arquitetura do SAD é composta por um
banco de dados e um de modelos, e por três
sistemas: sistema gerenciador de banco de
dados (SGBD), sistema gerenciador de banco
de modelos (SGBM) e gerenciador de
interface.


Dados: Devem possuir uma idade adequada
à situação de decisão em questão, serem
confiáveis e relevantes ao processo de
decisão. Conceitos de dados precisam estar
bem definidos e o próprio sistema deve
prever isso, com opções de auxílio ao
usuário onde os conceitos sejam explicados.





Modelo: É a simplificação do fenômeno com
o objetivo de entender seu comportamento.
Segundo Sauter, “o modelo pode ser
descrito
através
de
três
dimensões:
representação (descreve os tipos de dados
necessários); tempo (identifica se está
sendo considerado um instante no tempo ou
o mesmo fenômeno em diferentes períodos
de tempo) e metodologia (considera como
os dados são coletados e processados)”.
Interface: Engloba três processos: Banco de
conhecimento: considera o conhecimento do
usuário em relação à situação de decisão
quanto à utilização do sistema; Linguagem
de ação: como o usuário se comunica com o
mesmo (teclado, mouse...); Linguagem de
apresentação: a forma como os resultados
são disponibilizados ao usuário (tabelas,
texto, gráficos...);
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Sistemas de Informação
Sistemas de Apoio a Decisão (SAD)
Algumas vantagens do SAD em relação ao
SIG:






O equipamento de hardware que dá apoio
ao SAD, geralmente é ON-LINE e REALTIME, ou seja, é conectado diretamente ao
computador
central,
fornecendo
os
resultados em tempo real; pode também
interagir com o usuário; um SIG fornece
relatórios temporários e periódicos;
Pode gerar relatórios impressos (hardcopy),
mas geralmente são orientados para a tela
(softcopy).
Um
SIG
é
normalmente
orientado para emissão de relatórios
impressos;
Em
problemas
não-estruturados,
cuja
programação seja difícil, o SAD é muito
eficaz, porém o SIG presta mais para
utilização em problemas mais estruturados;





Amplia a capacidade da rede, dando apoio à
organização, grupos de indivíduos ou a
apenas um indivíduo, permitindo que grupos
de
pessoas
acessem
e
monitorem
informações,
podendo
participar
de
discussões em grupo. O SIG dá apoio
basicamente à organização.
Dá apoio em todos os aspectos e fases de
tomada de decisão; e as pessoas continuam
tomando decisões. No SIG são estabelecidos
padrões, e ele pode tomar decisões sem a
participação do usuário.

30

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 01 – Sistemas de Informação | HTML

Sistemas de Informação
Sistemas de Apoio a Decisão (SAD)
Algumas vantagens do SAD em relação ao
SIG:






O equipamento de hardware que dá apoio
ao SAD, geralmente é ON-LINE e REALTIME, ou seja, é conectado diretamente ao
computador
central,
fornecendo
os
resultados em tempo real; pode também
interagir com o usuário; um SIG fornece
relatórios temporários e periódicos;
Pode gerar relatórios impressos (hardcopy),
mas geralmente são orientados para a tela
(softcopy).
Um
SIG
é
normalmente
orientado para emissão de relatórios
impressos;
Em
problemas
não-estruturados,
cuja
programação seja difícil, o SAD é muito
eficaz, porém o SIG presta mais para
utilização em problemas mais estruturados;





Amplia a capacidade da rede, dando apoio à
organização, grupos de indivíduos ou a
apenas um indivíduo, permitindo que grupos
de
pessoas
acessem
e
monitorem
informações,
podendo
participar
de
discussões em grupo. O SIG dá apoio
basicamente à organização.
Dá apoio em todos os aspectos e fases de
tomada de decisão; e as pessoas continuam
tomando decisões. No SIG são estabelecidos
padrões, e ele pode tomar decisões sem a
participação do usuário.
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Sistemas de Informação
Tipos de Sistemas x Grupos de Usuários
A classificação da figura apresenta
como critério de categorização o
nível organizacional ao qual os
sistemas buscam atender.



Assim são definidas três categorias
essenciais:







Sistemas de Processamento de
Transação (SPT) que atendem ao
nível operacional da organização;
Sistemas
de
Informação
Gerenciais (SIG) que atendem ao
nível gerencial;
Sistemas de Apoio à Decisão
(SAD) ou Sistemas de Suporte à
Decisão
(SSD),
que
visam
atender às necessidades no nível
estratégico da organização.

Amplia a capacidade da rede, dando apoio à
organização, grupos de indivíduos ou a
apenas um indivíduo, permitindo que grupos
de
pessoas
acessem
e
monitorem
informações,
podendo
participar
de
discussões em grupo. O SIG dá apoio
basicamente à organização.
Dá apoio em todos os aspectos e fases de
tomada de decisão; e as pessoas continuam
tomando decisões. No SIG são estabelecidos
padrões, e ele pode tomar decisões sem a
participação do usuário.
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Sistemas de Informação
ERP
Existem tanto material sobre o tema que é até
difícil filtrar e escrever sobre ele sem exagerar
e se tornar cansativo. Comecemos com a
definição de ERP encontrada na Wikipedia:
“É um sistema de informação que integra
todos os dados e processos de uma
organização em um único sistema. A
integração pode ser vista sob a perspectiva
funcional (sistemas de finanças, contabilidade,
recursos humanos, fabricação, marketing,
vendas, compras etc) e sob a perspectiva
sistêmica (sistema de processamento de
transações,
sistemas
de
informações
gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc)”.
O ERP é uma plataforma de software
desenvolvida para integrar os diversos
departamentos
de
uma
empresa,
possibilitando a automação e armazenamento
de todas as informações do negócio.

ERP é a espinha dorsal dos negócios
eletrônicos, uma arquitetura de transações
que liga todas as funções de uma empresa,
por exemplo, de processamento de pedido de
vendas, controle e gerenciamento de estoque,
planejamento de produção e distribuição e
finanças.
ERP é uma sigla em inglês que significa
Enterprise Resource Planning, que poderia ser
traduzido para Planejamento de Recurso
Corporativo.
No brasil os sistemas ERP costumam ser
chamados de “Sistema Integrado de Gestão
Empresarial”.
Como
tudo
na
vida
e
principalmente no universo de TI, os termos
estão sempre evoluindo. Dessa forma, você
encontrará autores que tratarão o CRM como
algo que está fora do ERP. No dia a dia das
empresas o CRM já vem sendo tratado como
algo que pertence ao ERP. Observe a imagem
a seguir.
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Sistemas de Informação
ERP
EAI: Enterprise Application
Integration. É o software que
faz a integração entre os
demais softwares.
B2B: Business to business.
Comércio entre empresas.
EDI:
Electronic
Data
Interchange. Intercâmbio de
documentos digitais.
BI:
Business
Intelligence.
Informações facilitadoras para
o nível estratégico.
DW: Data Warehouses. Bancos
de dados que consolidam e
organizam dados sobre toda a
empresa.

ERP é a espinha dorsal dos negócios
eletrônicos, uma arquitetura de transações
que liga todas as funções de uma empresa,
por exemplo, de processamento de pedido de
vendas, controle e gerenciamento de estoque,
planejamento de produção e distribuição e
finanças.
ERP é ua sigla em inglês que significa
Enterprise Resource Planning, que poderia ser
traduzido para Planejamento de Recurso
Corporativo.
No brasil os sistemas ERP costumam ser
chamados de “Sistema Integrado de Gestão
Empresarial”.
Como
tudo
na
vida
e
principalmente no universo de TI, os termos
estão sempre evoluindo. Dessa forma, você
encontrará autores que tratarão o CRM como
algo que está fora do ERP. No dia a dia das
empresas o CRM já vem sendo tratado como
algo que pertence ao ERP. Observe a imagem
a seguir.
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Sistemas de Informação
ERP
B2C: Business to consumer.
Comércio entre a empresa e o
consumidor final.
SCM:
Supply
Chain
Management. Planejamento da
atividade
produtiva
e
da
cadeia de suprimento.
CRM: Customer Relationship
Management. Visam auxiliar
no contato e relacionamento
com
cliente,
atividades
relacionadas ao marketing e
vendas e aos serviços de pósvenda.
Observe onde cada sistema se
encontra. Veja que o ERP,
como
mencionado
anteriormente, se encontra no
nível operacional, como um
SIT.

ERP é a espinha dorsal dos negócios
eletrônicos, uma arquitetura de transações
que liga todas as funções de uma empresa,
por exemplo, de processamento de pedido de
vendas, controle e gerenciamento de estoque,
planejamento de produção e distribuição e
finanças.
ERP é ua sigla em inglês que significa
Enterprise Resource Planning, que poderia ser
traduzido para Planejamento de Recurso
Corporativo.
No brasil os sistemas ERP costumam ser
chamados de “Sistema Integrado de Gestão
Empresarial”.
Como
tudo
na
vida
e
principalmente no universo de TI, os termos
estão sempre evoluindo. Dessa forma, você
encontrará autores que tratarão o CRM como
algo que está fora do ERP. No dia a dia das
empresas o CRM já vem sendo tratado como
algo que pertence ao ERP. Observe a imagem
a seguir.
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Sistemas de Informação
ERP
Embora existam todas essas siglas e objetivos
próprios para cada tipo de sistema, como visto
na figura anterior, é cada vez mais comum
uma empresa que comercializa software
chamar o pacotão todo de ERP.
Não será surpresa se, no futuro, o meio
acadêmico se render ao mercado e também se
referir a todos esses sistemas como ERP,
separando cada um deles como módulos do
ERP. Isso já ocorreu antes.
Os sistemas ERP têm origem a partir de uma
série de evoluções tecnológicas e conceitos de
gestão. Nas décadas de 50 e 60 o enfoque era
somente em estoques. Surge com isso, na
década de 1970, o Planejamento das
Necessidades
de
Materiais
Material
Requeriment
Planning
(MRP),
que
implementava o planejamento futuro de uso
de matérias primas e das etapas produtivas.

Na década de 80, o MRP evoluiu para o
Planejamento dos Recursos de Manufatura Manufacturing Resource Planning (MRP II) que
incorporou ao anterior as necessidades dos
demais recursos de produção, como mão de
obra, máquinas e centros de trabalho.
A pressão competitiva forçou as empresas a
uma incessante busca da redução de custos e
aumento da eficiência. Em meados da década
de 90 surgiram os primeiros sistemas
denominados Sistemas Integrados de Gestão Enterprise Resource Planning (ERP). A
proposta destes sistemas é a gestão da
empresa
como
um
todo,
oferecendo
informações mais precisas, baseadas em dado
único, sem as redundâncias e inconsistências
encontradas nas aplicações anteriores, que
não eram integradas entre si. De acordo com
Colangelo (2001), a figura a seguir, ilustra e
sintetiza
a
evolução
das
aplicações
empresariais.
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Sistemas de Informação
ERP
Embora o sistema ERP tenha surgido para
atender às necessidades das empresas
industriais, pode-se, atualmente, observar a
sua utilização em outras áreas.
O termo ERP está associado a pacotes
comerciais, e embora isto não impeça que as
empresas desenvolvam internamente os seus
próprios sistemas, deve-se considerar que os
sistemas ERP comerciais possuem cinco
características que, tomadas em conjunto,
podem distingui-los:








São pacotes comerciais de software;
Incorporam modelos de processos de
negócios (best practices);
São sistemas de informação integrados e
utilizam um banco de dados corporativo;
Possuem grande abrangência funcional;
Requerem procedimentos de ajuste para que
possam ser utilizados em determinada
empresa.

Na década de 80, o MRP evoluiu para o
Planejamento dos Recursos de Manufatura Manufacturing Resource Planning (MRP II) que
incorporou ao anterior as necessidades dos
demais recursos de produção, como mão de
obra, máquinas e centros de trabalho.
A pressão competitiva forçou as empresas a
uma incessante busca da redução de custos e
aumento da eficiência. Em meados da década
de 90 surgiram os primeiros sistemas
denominados Sistemas Integrados de Gestão Enterprise Resource Planning (ERP). A
proposta destes sistemas é a gestão da
empresa
como
um
todo,
oferecendo
informações mais precisas, baseadas em dado
único, sem as redundâncias e inconsistências
encontradas nas aplicações anteriores, que
não eram integradas entre si. De acordo com
Colangelo (2001), a figura a seguir, ilustra e
sintetiza
a
evolução
das
aplicações
empresariais.
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Sistemas de Informação
ERP

O que o ERP realmente faz é
organizar, codificar e padronizar os
processos e dados de negócio de um
grupo empresarial.
O
software
do
ERP
não
é
intrinsecamente
estratégico;
ao
contrário, é uma tecnologia de
suporte, um conjunto de módulos
integrados de software que formam o
núcleo da máquina que realiza o
processamento
interno
de
transações.
O ERP tem a sua maior relevância e
aplicabilidade na integração dos
processos de negócios de todas as
áreas funcionais de uma organização
a nível operacional, mas deve-se
salientar
também,
que
as
informações
geradas
pela
sua
utilização por uma organização, pode
auxiliar na tomada de decisão tanto
a nível operacional quanto nos
demais
níveis
gerenciais
da
organização integrada.
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Sistemas de Informação
ERP
Como mencionado anteriormente, com o
tempo os sistemas que interagem com o ERP
tendem a ser acoplados no próprio ERP como
módulos. Sistemas como CRM, SCM, BI serão
partes do próprio ERP.
Existem alguns autores que chamam essa
união de eERP, que remete a extended ERP ou
ERP estendido.

Em síntese veremos que, a dimensão SCM
está voltada para obtenção de materiais e
serviços já a dimensão CRM é orientada para
contatos com clientes, ou seja, para a geração
de receitas. Na próxima página vemos uma
imagem que ilustra isso.

Muitas das oportunidades de melhorias que
podem ser alcançadas após a implantação de
um sistema estendido eERP envolvem as
relações da empresa com seus processos
externos.
Essas melhorias poderão estar associadas à
implantação de aplicações que complementam
o antigo sistema ERP, com certa naturalidade,
como as dimensões CRM e SCM gerando assim
a nova onda dos ERP’s estendidos ou eERP.
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Sistemas de Informação
ERP
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Sistemas de Informação
e-Business
A integração de sistemas ERP com SCM e CRM em um
ambiente de internet forma a base para o e-Business. A
principal idéia do e-business é colocar os processos de
negócios da empresa disponíveis na Internet. O modelo
apresentado na imagem ao lado procura enfatizar dois
aspectos:




O primeiro é sobre os aplicativos que cobrem os
sistemas que são executados baseados no conhecimento
do negócio; sendo assim, o SCM faz o gerenciamento da
interação dos parceiros de negócios, processos de
logística, produção e distribuição, o CRM cuida da
relação com o cliente e o ERP integra a área de
produção com o restante da organização.
O segundo é a integração dos aplicativos da
organização, o que implica não só na integralização,
mas na comunicação entre os departamentos, de forma
que as informações geradas reflitam nos processos
internos e aumentem a percepção do valor final do bem
ou serviço, para o fornecedor e para o cliente.
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HTML
Introdução
Muitos
desenvolvedores
Web
dominam
linguagens do lado servidor, tais como PHP,
ASP, JSP, etc.
No entanto, uma boa parte deles esquece do
design, da interface. Isso em muitos casos é
positivo, pois o desenvolvedor se preocupa
apenas com o seu trabalho e passa a bola para
o designer.

O HTML original foi criado por Tim BernersLee. Na época a linguagem não era uma
especificação,
mas
uma
coleção
de
ferramentas para resolver um problema de
Tim: a comunicação e disseminação das
pesquisas entre ele e seu grupo de colegas.
Sua solução, combinada com a então
emergente internet pública (que tornar-se-ia a
Internet) ganhou atenção mundial.

Mas nem sempre é isso que ocorre. Em muitas
empresas e para aqueles que são freelancers,
saber desenvolver um site por completo é
imprescindível. Para tanto a base de tudo é o
HTML.
HTML
(HyperText
Markup
Language
Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma
linguagem de marcação utilizada para produzir
páginas na Web. Documentos HTML podem ser
interpretados por navegadores. A tecnologia é
fruto do “casamento” dos padrões HyTime e
SGML.
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HTML
Introdução
Desde a sua criação o HTML evoluiu muito e
várias versões foram lançadas. Quem controla
as especificações da linguagem é o W3C
(World Wide Web Consortium).
Em 2000 a linguagem tornou-se uma norma
internacional. A última especificação HTML
lançada pelo W3C foi a recomendação HTML
4.01, publicada no final de 1999. Uma errata
ainda foi lançada em 2001.
Desde a publicação do HTML 3.5 no final de
1997, o grupo de trabalho do W3C tem cada
vez mais - e de 2002 a 2006, de forma
exclusiva - focado no desenvolvimento do
XHTML, uma especificação HTML baseada em
XML que é considerada pelo W3C como um
sucessor do HTML. O XHTML faz uso de uma
sintaxe mais rigorosa e menos ambígua para
tornar o HTML mais simples de ser processado
e estendido.

Em janeiro de 2008 a W3C publicou a
especificação do HTML5, a próxima versão do
HTML, como Working Draft. Apesar de sua
sintaxe ser semelhante a de SGML, o HTML5
abandonou qualquer tentativa de ser uma
aplicação SGML e, definiu explicitamente sua
própria serialização “html”, além de uma
alternativa baseada em XML, o XHTML5.
O HTML5 não será objeto de estudo nesse
momento. Vamos nos concentrar pura e
simplesmente no HTML.
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HTML
Conceitos | Navegadores
O que significa HTML?
HyperText Markup Language.
Hyper – oposto de linear. Significa que você
pode navegar através de uma página e até
mesmo para outras páginas sem precisar
esperar por ações ou linhas de comando.
Text – Texto.
Markup – Marcações. Você realiza uma série
de marcações num documento HTML. Essas
marcações é que indicam o cabeçalho, título,
corpo do documento, etc.
Language – Linguagem. Sim, o HTML é uma
linguagem. No entanto é uma linguagem
muito fácil de aprender.

Uma página HTML será apresentada num
browser ou navegador. Os navegadores mais
conhecidos
atualmente
são
o
Internet
Explorer, o Chrome, o Safari e o Firefox.
Na década de 90 o navegador mais popular
era o Netscape. A Microsof lançou o IE e com
isso começou a chamada 'Guerra dos
Browsers'. Como toda guerra tem suas
sequelas não seria diferente com essa. Não é
garantido que uma página HTML seja
apresentada da mesma forma em diferentes
navegadores.
É importante que você sempre siga os padrões
do W3C para evitar dores de cabeça.
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HTML
TAGs
Tags, etiquetas ou marcadores são rótulos
usados para informar ao navegador como deve
ser apresentado o website. As tags são os
comandos de formatação da linguagem HTML.
Todas as tags começam com um sinal de
menor “<” e acabam com um sinal de maior
“>”. (também conhecidos como parênteses
angulares).
Exemplo:
<comando> texto livre </comando>
Observe que toda tag deve ser “fechada”, isto
é, sempre deve existir uma tag de abertura e
uma de fechamento. A diferença entre elas é
que a tag de fechamento tem uma barra “/”
após o sinal de menor “<”. Existe, porém, uma
exceção: algumas tags possuem o fechamento
na própria tag, como no exemplo:
<comando />

As tags HTML não são “case sensitive”, ou seja
<br> é igual a <BR>. Muitos desenvolvedores
escrevem suas tags em maiúsculo, outros
preferem em minúsculo e existem aqueles que
misturam tudo.
O W3C recomenda que você escreva suas tags
em minúsculo (lowercase). Essa é a
recomendação para o HTML 4. Já para o
XHTML (próxima geração do HTML) isso é
obrigatório.
Portanto, escreva todas as tags em caixa baixa
(lowercase).
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HTML
Atributos
Muitas vezes a tag em si só não diz muita
coisa. Ela precisa ser complementada com
atributos. Os atributos fornecerão informação
adicional à tag.
Exemplo:
<table border=”0” name=”dados”>
Observe que o atributo também está em
lowercase, assim como o seu valor.
No caso acima a tag é a <table>. Os atributos
são border e name. Os valores dos atributos
vêm logo após o sinal de igual e estão entre
aspas. É possível informar o valor sem as
aspas, mas é uma recomendação do W3C que
se utilize as aspas. É comum que se use as
aspas duplas, mas as aspas simples
(apóstrofos) também são aceitas.

As tags HTML não são “case sensitive”, ou seja
<br> é igual a <BR>. Muitos desenvolvedores
escrevem suas tags em maiúsculo, outros
preferem em minúsculo e existem aqueles que
misturam tudo.
O W3C recomenda que você escreva suas tags
em minúsculo (lowercase). Essa é a
recomendação para o HTML 4. Já para o
XHTML (próxima geração do HTML) isso é
obrigatório.
Portanto, escreva todas as tags em caixa baixa
(lowercase).
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HTML
Editores | Extensão
Que programa deve-se utilizar para escrever
documentos HTML?

Que extensão deve-se utilizar ao salvar a
página? Html ou htm?

De preferência editores que não formatam o
texto, tais como Notepad, Notepad++,
Textpad, etc.

No passado era comum salvarmos arquivos
com uma extensão de 3 letras. Herança do
DOS.

Durante
os
exemplos
utilizaremos o Notepad++.

Portanto não existe nenhum problema em
salvar os arquivos com a extensão html.
Apenas programas bem antigos é que
reconhecem extensões com apenas 3 letras.

apresentados

Serão apresentadas algumas ferramentas
visuais que ajudam muito no desenvolvimento
das páginas.
Mas para o aprendizado é melhor escrever seu
código HTML em um editor simples. Depois
que tiver dominado a linguagem poderá passar
para uma dessas ferramentas visuais.
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HTML
TAGs Básicas – w3schools
Veremos agora uma descrição das Tags
básicas do HTML sempre praticando para o
melhor aprendizado.
E como você vai praticar? Você vai testar o
código no site w3schools.com.

Assim que você acessa o site, pode observar
que existe um quadro com um exemplo em
HTML e um botão “Try it Yourself”.
Quando clicar no botão, você verá que é
possível alterar o código e observar o
resultado em HTML. É essa ferramenta que
você utilizará durante a leitura para realizar
testes e aprender HTML.

Após clicar no botão “Try it Yourself”, o editor
de HTML do w3schools será exibido, conforme
imagem a seguir. Para ver o resultado do texto
editado, basta clicar no botão “See Result”.
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HTML
TAGs Básicas – w3schools
Veremos agora uma descrição das Tags
básicas do HTML sempre praticando para o
melhor aprendizado.
E como você vai praticar? Você vai testar o
código no site w3schools.com.

Assim que você acessa o site, pode observar
que existe um quadro com um exemplo em
HTML e um botão “Try it Yourself”.
Quando clicar no botão, você verá que é
possível alterar o código e observar o
resultado em HTML. É essa ferramenta que
você utilizará durante a leitura para realizar
testes e aprender HTML.

Após clicar no botão “Try it Yourself”, o editor
de HTML do w3schools será exibido, conforme
imagem a seguir.
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HTML
TAGs Básicas
Vamos começar com a tag mais básica de
todas.
<html>
Essa tag informa ao browser que se trata de
uma página HTML. Na linguagem HTML padrão
não existe utilização de atributos para essa
tag.
Quando trabalharmos com XHTML será
necessário informarmos alguns atributos.
Teste (copie o texto abaixo para o editor do
w3schools):
<html>
AlbertEije.COM
</html>

<body>
Essa tag define o corpo da página. Ela contém
todo o conteúdo da página (texto, imagens,
cores, gráficos, etc).
Essa tag tem diversos atributos que já estão
“deprecated”, ou seja, ainda são suportados
pelos
browsers,
mas
podem
tornar-se
obsoletos no futuro e aí já não há garantias de
que
serão
suportados.
Veremos
esses
atributos por uma questão de aprendizado e
suporte. Você aprenderá que eles devem ser
utilizados em folhas de estilo (CSS) e não na
própria tag.
Faça o teste abaixo com a tag body.

<html>
<body link="blue" alink="red" vlink="green">
<a href="http://www.t2ti.com">T2Ti.com</a> <br />
<a href="http://www.uol.com">UOL</a> <br />
<a href="http://www.alberteije.com">alberteije.com</a> <br />
<a href="http://www.google.com">Google</a> <br />
</body>
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HTML
TAGs Básicas
<h1> a <h6>

<p>

Essas tags servem para definir cabeçalhos no
texto. <h1> define o maior cabeçalho e <h6>
o menor.

Define um parágrafo. Possui uma tag de
abertura de uma de fechamento.

Essas tags tem um atributo align que também
encontra-se “deprecated” e deve ser utilizado
com folhas de estilo.
<html>
<body>
<h1
<h2
<h3
<h4
<h5
<h6
</body>
</html>

align="center">AlbertEije.com</h1>
align="center">AlbertEije.com</h2>
align="center">AlbertEije.com</h3>
align="center">AlbertEije.com</h4>
align="center">AlbertEije.com</h5>
align="center">AlbertEije.com</h6>

Assim como as tags anteriores seus atributos
estão “deprecated”, sendo que para estilizar o
parágrafo deve-se utilizar CSS.
<html>
<body>
Albert
<p>AlbertEije.com</p>
<p align="center">AlbertEije.com</p>
Eije
</body>
</html>
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HTML
TAGs Básicas
<br>

<hr>

Esta tag serve para inserir uma linha em
branco. Não adianta escrever com vários
espaços e nem inserir várias linhas entre as
tags.

Insere uma linha horizontal. Da mesma forma
que a tag <br> esta tag não possui
fechamento.

Observe que esta é uma “empty tag”, ou seja,
uma tag vazia, ela não tem fechamento. No
XHTML todas as tags deverão ser fechadas.
Como se faz isso com a <br>? Simples:
inserimos a barra de fechamento no final da
tag <br />. Utilize essa tag para entrar com
linhas em branco e não para separar
parágrafos.
<html>
<body>
Albert <br>
AlbertEije.COM <br />
Eije <br />
</body>
</html>

Todos os atributos devem ser estilizados com
CSS. Observe no código de teste como usar
atributos diretamente no HTML.
<html>
<body>
Albert <br>
AlbertEije.COM
<hr width="400" align="left" size="10">
Eije
</body>
</html>
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HTML
TAGs Básicas
<!-- comentário -->
Toda linguagem tem um recurso para que o
desenvolvedor insira comentários. Não seria
diferente com o HTML. Utilize a tag acima para
inserir comentários em suas páginas.
O texto entre as tags não aparecerá para o
usuário. No entanto se o usuário visualizar o
código fonte da página o comentário poderá
ser visto.
<html>
<body>
<!--Título da página -->
Albert <br>
AlbertEije.com <br>
<!-- Menu da página -->
Eije
<!-- complemente esta página -->
</body>
</html>
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HTML
TAGs para Formação de Texto
É importante saber que a formatação deve
ficar por conta da folha de estilo, ou CSS. No
entanto, como estamos estudando pura e
simplesmente o HTML, veremos quais tags
servem para formatar o texto.

<big>

<b>

Diminui o tamanho de um texto.

Formata um texto para negrito.

<em>

<i>

Texto enfatizado. Parecido com itálico.

Formata um texto para itálico.

<strong>

<html>
<body>
<b>

Texto “forte”. Parecido com negrito.

<i>www.alberteije.com</i>
</b>
<br />
<i>Albert Eije</i>
</body>
</html>

Aumenta o tamanho de um texto.
<small>

<html>
<body>
<big>www.alberteije.com</big><br />
<small>Albert Eije</small><br />
<em>T2Ti</em><br />
<strong>Estou
aprendendo
HTML!
</strong>
</body>
</html>
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HTML
TAGs para Formação de Texto
<sub>
Formata o texto em subscrito.
<sup>
Formata o texto em sobrescrito.
<html>
<body>
Pedro foi o 5<sup>o</sup> colocado
<br />
<br />
X<sup>2</sup> + Y<sup>2</sup> = 100
<br />
<br />
A<sub>01</sub> + A<sub>02</sub> + a<sub>03</sub> + ... + a<sub>0n</sub> é a
soma de alguns termos de uma matriz.
<br />
<br />
Teste <sup>Albert Eije</sup>
</body>
</html>
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HTML
TAGs para Formação de Texto
<ins> e <del>
Essas tags são muito utilizadas em textos oficiais, como leis, por exemplo. A tag <ins> indica que
um texto foi inserido no documento e a tag <del> indica que o texto foi removido. Ambas possuem
atributos que indicam a data da modificação e direcionam para uma URL que explica a razão da
modificação.
<html>
<body>
<ins cite="http://www.google.com" datetime="20151225">Pedro foi o 5<sup>o</sup>
colocado</ins>
<br />
<br />
<del>A lei afirma que o universo é a soma de alguns termos de uma matriz.</del>
</body>
</html>
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HTML
TAGs para Formação de Texto
<s> e <strike>
Essas tags têm o mesmo efeito da tag <del>. Estão “deprecated” e deve-se utilizar a <del> em
seu lugar.
<u>
Tag que serve para sublinhar um texto. Essa tag também está “deprecated”, ou seja, é bom que
não seja utilizada. Além disso sublinhar um texto confunde um usuário que pode achar que é um
link.
<html>
<body>
<strike>Pedro foi o 5<sup>o</sup> colocado</strike>
<br />
<br />
<s>A lei afirma que o universo é a soma de alguns termos de uma matriz.</s>
<br />
<br />
<u>www.alberteije.com</u>
</body>
</html>
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HTML
TAGs – Computer Output
Existem algumas tags que simulam a “saída do computador”. Como se fosse um texto préformatado. Vejamos.
<code> e <kbd>
Formata um texto para código de computador.
<samp>
De sample. Uma amostra de código de computador.
<tt>
'Teletype text'. Todas essas tags tem uma saída semelhante.
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HTML
TAGs – Computer Output
<html>
<body>
Saída na tag code: <br />
<code>
for(int i=0;i<10;i++){<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; print(i);<br />
}
</code>
<hr />
Saída na tag kbd: <br />
<kbd>
for(int i=0;i<10;i++){<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; print(i);<br />
}
</kbd>
<hr />
</body>
</html>
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HTML
TAGs – Computer Output
<html>
<body>
Saída na tag samp: <br />
<samp>
for(int i=0;i<10;i++){<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; print(i);<br />
}
</samp>
<hr />
Saída na tag tt: <br />
<tt>
for(int i=0;i<10;i++){<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; print(i);<br />
}
</tt>
</body>
</html>
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HTML
TAGs – Computer Output
<pre>
Define um texto pré-formatado. O texto escrito nesta tag preserva os espaços e as quebras de
linha.
Esta tag possui um atributo width que está “deprecated”. Veremos que esse atributo formata o
número máximo de caracteres por linha.
<html>
<body>
Código fonte do programa laço:
<pre width="20">
int i;
for(i=0; i<100; i++) {
System.out.println("Número a ser mostrado: " + i);
}
</pre>
</body>
</html>
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HTML
TAGs – Citação e Trecho
Nas tags de formatação de texto existem aquelas que servem para fazer citações e separar trechos
de texto.
<abbr> e <acronym>
<abbr> indica um texto abreviado (etc., Inc.) e <acronym> indica o uso de acrônimos (www). Por
marcar um texto com essas tags você fornecerá informações úteis para os browsers, verificadores
ortográficos, sistemas de tradução e ferramentas de busca.
Em alguns browsers utiliza-se o atributo title para mostrar a expressão completa quando o mouse
passar por cima da abreviatura ou do acrônimo.
<html>
<body>
Exemplo de utilização das tags abbr e acronym
<br />
<abbr title="Incorporation">Inc.</abbr>
<br />
<br />
<acronym title="World Wide Web">www</acronym>
</body>
</html>
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HTML
TAGs – Citação e Trecho
<address>
Tag usada para definir endereços, assinaturas ou informações sobre o autor de determinado
documento.
Normalmente o browser mostra o texto desta tag em itálico. A maioria vai inserir uma linha antes e
depois do elemento.
<bdo>
Usada para definir a direção do texto. Atributo a ser utilizado: dir.
<html>
<body>
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura
<address>
Provérbio sei lá de onde <br />
Autor Desconhecido
</address>
<br /><br />
<bdo dir="rtl">Posso ler este texto, mas se eu quisesse ler em hebraico?</bdo>
</body>
</html>
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HTML
TAGs – Citação e Trecho
<blockquote>
Define um bloco de texto. Essa tag vai inserir espaços em branco em ambos os lados do texto.
É comum utilizar essa tag quando a página precisa citar algo dito por alguém ou escrito em outra
página.
Existe o atributo cite onde pode-se informar a URL de onde a citação foi retirada.
<html>
<body>
Provérbios
<blockquote cite="http://www.proverbios.com.br">
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
</blockquote>
Fim dos provérbios
</body>
</html>
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TAGs – Citação e Trecho
<q>
Tem o mesmo objetivo da tag <blockquote>, sendo que a primeira é usada para uma citação longa
e a última para uma citação curta.
Segundo as especificações, esta tag deveria mostrar o texto entre aspas duplas. Isso funciona
perfeitamente nos browsers da família mozzila (firefox e opera), mas o IE ignora.
Possui o mesmo atributo cite que a tag <blockquote>.
<html>
<body>
Assim como disse o sábio <q> Água mole em pedra dura tanto bate até que fura </q>, tu
deves caminhar sempre pela sombra...
</body>
</html>

66

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 01 – Sistemas de Informação | HTML

HTML
Entities
Existem alguns caracteres que são tratados de forma diferente pelos browsers. Por exemplo, os
sinais de menor e maior servem para formar as tags. Para mostrar um sinal como esse deve-se
utilizar um caractere especial (character entity). Um caractere especial é formado de 3 partes:
1 – um “e” comercial (&);
2 – o nome da entity ou um # acompanhado do número da entity;
3 – e no final um ponto-e-vírgula.
A vantagem de usar o nome é que é fácil de lembrar, mas nem todos os browsers suportam o uso
do nome, sendo que a maioria suporta o uso do código. Observe abaixo uma lista dos caracteres
especiais mais comuns:
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Links
Uma das coisas mais fascinantes do HTML é a possibilidade de navegar pela Internet através de
cliques. Isso é possível graças aos links.
Um link pode apontar para qualquer recurso da web: uma página, uma imagem, um som, um
vídeo, um arquivo, etc.
É possível até mesmo apontar para outras seções da mesma página. Para conseguir tudo isso
vamos estudar apenas uma tag e alguns atributos.
<a>
“a” de Anchor (âncora). É isso mesmo que essa tag faz: cria uma âncora ou link para outro
recurso.
A tag não pode ser utilizada sozinha pois não terá efeito. Ela sempre deve vir acompanhada do
atributo href.
Exemplo:
<a href=”http://www.t2ti.com”> clique aqui </a>
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Links
Outro atributo a ser utilizado é o target. Com ele podemos forçar o conteúdo do link a ser
carregado numa janela alvo.
Exemplo:
<a href=”http://www.alberteije.com” target=”_blank”> clique aqui </a>
Alguns valores do atributo target são os seguintes:
target="_blank" - O documento será carregado em uma nova janela.
target="_self" – O documento será carregado na mesma janela.
Podemos usar a tag <a> com o atributo name. Neste caso estaremos criando um link para uma
seção da própria página.
Exemplo:
<a name=”teste”> Seção Teste </a>
Dessa forma definimos uma seção na página. Para direcionarmos a página diretamente para essa
seção fazemos como no exemplo.
Exemplo:
<a href=”#teste”> clique para ir para teste </a>
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<html>
<body>
<a href="http://www.alberteije.com" target="_blank"> Visite o site AlbertEije.COM</a>
<br /><br />
<a
href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/meta/2/2a/Nohat-logo-nowords-bgwhite200px.jpg">Imagem Wikipedia</a>
<br /><br />
<a
href="http://www.alberteije.com/livros/gratis/aprenda_a_programar_henrique_dias.pdf">Aprenda
a Programar</a>
<h1>Utilização de links para seções</h1>
<a href="#secao1">Seção 01</a><br />
<a href="#secao2">Seção 02</a><br />
<a href="#secao3">Seção 03</a>
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

<h1><a name="secao1">Aqui fica a primeira seção</a></h1>
seção 01 <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<h1><a name="secao2">Aqui fica a segunda seção</a></h1>
seção 02 <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<h1><a name="secao3">Aqui fica a terceira seção</a></h1>
seção 03 <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
</body>
</html>
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Frames
O objetivo dos frames é mostrar mais de uma
página HTML na mesma janela do browser.
Cada frame deverá conter uma página HTML
diferente.
Existe uma discussão sobre o uso de frames.
Uns defendem seu uso, mas a maioria dos
desenvolvedores o condenam.



Desvantagens:



Vantagens:




Navegação da página mais rápida. O
primeiro carregamento será igual, mas em
sucessivas chamadas de páginas já teremos
algumas janelas salvas, evitando novamente
o carregamento das mesmas.
Processo de desenvolvimento de páginas se
torna mais rápido. Isso se dá porque não há
a necessidade de fazer um novo menu ou
um novo título.

Partes da página que se tornam visíveis
constantemente,
se
contiverem
links,
podem servir muito bem para melhorar a
navegação pelo site.







Tiram espaço da tela.
Forçam o visitante a entrar pela declaração
de frames. Se o internauta entrar em uma
página interior não verá o título e nem o
menu e isso dará uma má impressão.
Só deve-se promover a página com os
frames, pois promover as páginas interiores
causaria o problema anterior.
Adicionar a página aos favoritos pode se
tornar um problema.
Em muitos casos será necessário o uso de
JavaScript, que pode se comportar de forma
diferente entre os browsers e isso pode se
tornar um problema.
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Frames
<frameset>
Esta tag serve para dividir a janela em frames. Cada frameset define um conjunto de linhas ou
colunas.
Para o uso correto desta tag precisaremos utilizar os atributos rows e cols.
Exemplo (abaixo o código fonte da página animais.html):
<html>
<frameset cols = "25%, 25%,*">
<frame src ="cachorro.html" />
<frame src ="gato.html" />
<frame src ="cavalo.html" />
</frameset>
</html>
No caso do exemplo anterior, será preciso ter as demais páginas para testar. Para realizar o teste
no w3schools, troque o “scr” por outras três páginas existentes na Internet. Cada página será
carregada num frame.
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Frames
<frame>
É uma sub-janela. Observe no exemplo abaixo que um frameset é formado por vários frames. Esta
tag possui vários atributos.
Exemplo (abaixo o código fonte da página animais.html):
<html>
<frameset cols = "25%, 25%,*">
<frame src ="cachorro.html" />
<frame src ="gato.html" />
<frame src ="cavalo.html" />
</frameset>
</html>
No caso do exemplo anterior, será preciso ter as demais páginas para testar. Para realizar o teste
no w3schools, troque o “scr” por outras três páginas existentes na Internet. Cada página será
carregada num frame.
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Frames
<noframes>
Vimos que quando utilizamos frames a página HTML não possui o elemento <body>. No entanto
pode existir um browser que não tem suporte a frames. Neste caso utilizamos a tag <noframes>.
Observe o exemplo.
Exemplo (abaixo o código fonte da página animais.html):
<html>
<frameset cols = "50%, 50%">
<noframes>
<body>Este browser não suporta frames</body>
</noframes>
<frame src ="cachorro.html" />
<frame src ="gato.html" />
</frameset>
</html>
No caso do exemplo anterior, será preciso ter as demais páginas para testar. Para realizar o teste
no w3schools, troque o “scr” por outras três páginas existentes na Internet. Cada página será
carregada num frame.
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<iframe>
Esta tag cria um frame dentro da sua página HTML normal. Não é necessário utilizar a tag
<frameset> para isso.
Assim como a tag <frame> esta tag possui vários atributos.
Exemplo:
<html>
<body>
utilização de iframe.
<br />
<iframe src ="http://www.alberteije.com/livros/xdk/" width="100%"> </iframe>
</body>
</html>
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Tabelas [Tables]
Uma Table nada mais é do que uma tabela. Para criar uma Table precisamos abrir linhas e em cada
linha inserir células que conterão os dados.
Cada célula pode conter texto, imagens, forms, outras tabelas, etc.
A Table também possui tags específicas para o Cabeçalho e para o Rodapé.
Muitos desenvolvedores ainda utilizam Tables para fazer o layout de suas páginas. Nós faremos
isso! Mas o objetivo das Tables é apresentar dados. Veremos como fazer layouts rebuscados
quando estudarmos CSS. Vejamos as tags que formam a Table.
<table>
Esta é a tag que abre a Table. Ela possui diversos atributos.
<tr>
Tag que serve para inserirmos linhas na Table.
<td>
Tag para a inserção de células nas linhas.
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Tabelas [Tables]
<caption>
Esta tag define um título para a Table. Esta tag deve ser inserida imediatamente após a tag
<table>.
<th>
Define um cabeçalho para as células da Table, ou seja, cada coluna terá um cabeçalho. Por padrão
o texto desta tag será apresentado em negrito e centralizado.
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Tabelas [Tables]
<html>
<body>
<table border="1">
<caption>Tabela Exemplo</caption>
<tr>
<th>Coluna 1</th>
<th>Coluna 2</th>
</tr>
<tr><td>
T2ti.com
</td>
<td>
Albert Eije Barreto Mouta
</td></tr>
<tr><td>
Tabelas
</td>
<td>
&nbsp;
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
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Tabelas [Tables]
<colgroup>
Esta tag define grupos de colunas em uma Table. É útil agrupar colunas para formatação.
<col>
Tag utilizada em conjunto com a <colgroup>. O objetivo é definir valores para atributos de uma ou
mais colunas na Table.
<html><body>
<table border="1"><caption>Tabela Exemplo</caption>
<colgroup span="3">
<col width="100" align="center"></col>
<col width="250" align="center"></col>
<col width="200" align="center"></col>
</colgroup>
<tr><th>Coluna 1</th><th>Coluna 2</th><th>Coluna 3</th><th>Coluna 4</th>
</tr>
<tr><td>T2ti.com</td><td>Albert Eije</td><td>Tabelas</td><td>Teste</td>
</tr>
</table>
</body></html>
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Tabelas [Tables]
<thead> <tbody> <tfoot>
Estas três tags são utilizadas para agrupar linhas na Table, otimizando sua estrutura. O principal
objetivo é que você separe as linhas de cabeçalho daquelas do corpo e do rodapé. Numa Table
muito grande, ao imprimir seu conteúdo, o browser repetiria automaticamente o cabeçalho e o
rodapé em todas as páginas. Infelizmente este recurso não funciona em alguns dos mais recentes
browsers.
<html><body>
<table border="1">
<caption>Tabela Exemplo</caption>
<thead> <tr><th>Coluna 1</th><th>Coluna 2</th></tr> </thead>
<tfoot>
<tr><th>Rodapé 1</th><th>Rodapé 2</th></tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr> <td>AlbertEije.COM</td> <td>Albert Eije Barreto Mouta</td> </tr>
<tr> <td>Tabelas</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
<tr> <td>AlbertEije.COM</td> <td>Albert Eije Barreto Mouta</td> </tr>
<tr> <td>Tabelas</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</tbody>
</table>
</body></html>
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Listas
Vamos aprender sobre três tipos de listas: ordenadas (ordered – ol), não ordenadas (unordered –
ul) e de definição (definition – dl). Cada uma destas listas tem uma característica que a distingue
das demais.
<ul> <li>
Unordered List – lista não ordenada. Esta lista será formada por bullets (símbolos gráficos), na
maioria das vezes pequenos círculos pretos. A lista é formada pela tag <ul> e cada ítem da lista
pela tag <li>. Observe o exemplo:
<html>
<body>
<!--Lista não ordenada-->
<h1>Lista não ordenada</h1>
<ul type="disc">
<li>Cachorro</li>
<li>Gato</li>
<li>Cavalo</li>
<li>Leão</li>
</ul>
</body>
</html>
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Listas
<ol> <li>
Ordered List – lista ordenada. Esta lista será formada números. A lista é formada pela tag <ol> e
cada ítem da lista pela tag <li>. Observe o exemplo:
<html>
<body>
<!--Lista ordenada-->
<h1>Lista ordenada</h1>
<ol type="1" start="2">
<li>Cachorro</li>
<li>Gato</li>
<li>Cavalo</li>
<li>Leão</li>
</ol>
</body>
</html>
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<dl> <dt> <dd>
Definition List – lista de definição. Esta não é uma lista de itens, mas uma lista de termos e
explanações desses termos.
<dl> define a lista;
<dt> uma entrada na lista;
<dd> definição do termo.
<html>
<body>
<!--Lista de definição-->
<h1>Lista de definição</h1>
<dl>
<h3><dt>Segunda-Feira</dt></h3>
<dd>É o primeiro dia da semana. Dia em que muita gente fica
chateada porque tem que ir trabalhar!</dd>
<h3><dt>Terça-Feira</dt></h3>
<dd>É o segundo dia da semana. Já se começa a aucostumar-se
com o trabalho, mas a maioria tá esperando pela sexta!</dd>
</dl>
</body>
</html>
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Forms
Em linguagens desktop, como o Delphi ou o VB, você pode inserir diversos itens como Labels,
Edits, Comboboxes, Botões, etc.
Como fazer isso no HTML? Isso foi pensado e este recurso é disponibilizado através dos forms. Isso
mesmo, é dentro dos forms HTML que inserimos todos esses elementos.
Além disso os forms têm um papel imprescindível na interatividade da página. Através deles os
usuários poderão enviar informações para o site e tais informações poderão ser armazenadas em
bancos de dados, por exemplo. Vejamos em detalhes as características dos forms.
<form>
Esta tag serve para inserir um form na página. Ela sozinha não faz nada. São necessários os outros
elementos para completar o form.
<input>
A maioria das tags dentro do form são do tipo <input>. Para identificar cada input utilizamos o
atributo type.
O código do exemplo está dividido nas próximas três páginas. Copie o código de cada página até
que fique completo no editor do w3schools para estudá-lo.
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Forms
<html>
<body>
<h1>Formulários</h1>
<hr />
<form name="formulario" action="http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList"
method="post" target="_blank">
<table>
<tr>
<td align="right">Tipo:</td>
<td><input
type="text"
name="P_TIPO"
value="alberteije.com"
readonly="readonly"> </input></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Senha:</td>
<td><input name="senha" type="password" maxlength="10" size="10">
</input></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Lingua:</td>
<td><input type="text" name="P_LINGUA"> </input></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Código:</td>
<td><input type="text" name="P_COD_UNI"> </input></td>
</tr>
85

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 01 – Sistemas de Informação | HTML

HTML
Forms
<tr>

<td align="right">Sexo:</td>
<td>
<input
type="radio"
name="sexo"
value="Masculino"
checked="checked">Masculino </input>
<input type="radio" name="sexo" value="Feminino">Feminino </input>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" valign="top"> Bens:</td>
<td>
<input
type="checkbox"
name="bens"
value="Carro"
checked="checked">Carro</input><br />
<input
type="checkbox"
name="bens"
value="Moto">Moto
</input><br />
<input
type="checkbox"
name="bens"
value="TV"
checked="checked">TV</input><br />
<input
type="checkbox"
name="bens"
value="Micro">Micro</input><br />
</td>
</tr>
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Forms
<tr>

<td align="right">Upload:</td>
<td><input type="file"></input></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Imagem:</td>
<td><input
type="image"
src="http://www.alberteije.com/infra/logo_alberteije.png"></input></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="hidden" value="teste"></input></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="button" value="button"></input>
<input type="submit" value="submit"></input>
<input type="reset" value="reset" disabled="disabled"></input>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
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Forms
<textarea>
Um elemento interessante e muito importante para se utilizar nos forms. Trata-se de uma área
para digitar um texto mais longo.
Esta tag é muito utilizada nos formulários de contato onde o usuário digita seu nome, e-mail e logo
após um texto descritivo. O local onde o usuário digita este texto descritivo é a textarea.
<textarea rows="4" cols="50">
Exemplo de área de texto. Teste lá no w3schools.
</textarea>
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Forms
<html><body>
<h1>Formulário de Contato</h1><hr />
<form name="formulario" action="#" method="post">
<table>
<tr>
<td align="right">Nome:</td>
<td><input type="text" name="nome" /></td>
</tr><tr>
<td align="right">E-Mail:</td>
<td><input name="email" type="text" /></td>
</tr><tr>
<td align="right">Texto:</td>
<td><textarea
name="texto"
rows="5"
cols="20">Digite
aqui</textarea></td>
</tr><tr align="center">
<td>
<input type="submit" value="submit" /></input>
<input type="reset" value="reset" /></input>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body></html>

o

texto
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<fieldset>
Esta tag desenha uma borda ao redor dos elementos contidos na mesma.
<legend>
Esta tag define um caption para o <fieldset>.
<html><body>
<h1>Formulário de Contato</h1><hr />
<form name="formulario" action="#" method="post">
<fieldset>
<legend>Informações Gerais</legend>
Nome:
<input type="text" name="nome" />
E-Mail:
<input name="email" type="text" />
</fieldset>
<br />
<input type="submit" value="submit" /></input>
<input type="reset" value="reset" /></input>
</form>
</body></html>
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<select>
Cria uma lista do tipo drop-down (combobox). É possível, no entanto, transformá-la em uma lista
aberta utilizando um de seus atributos.
<option>
Cada opção que aparece na tag <select>.
<optgroup>
Serve para agrupar options. Quando se tem diversas opções pode ser interessante agrupá-las.
<html><body><h1>Formulário de Contato</h1><hr />
<form name="formulario" action="#" method="post">
<select name="UF" size="5" multiple="multiple">
<optgroup label="Estados com a Letra A">
<option value="AC">AC</option>
<option value="AL">AL</option>
</optgroup>
<optgroup label="Estados com a Letra M">
<option value="MA">MA</option>
<option value="MG">MG</option>
</optgroup> </select><br />
<input type="submit" value="submit" /></input>
<input type="reset" value="reset" /></input> </form>
</body></html>
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<label>
Esta tag é utilizada em conjunto com outros elementos do form para facilitar o acesso a esses
elementos.
<button>
Existe um input do tipo button, mas esta tag tem uma diferença: você pode inserir conteúdo tais
como textos ou imagens.
<html><body>
<h1>Formulário de Contato</h1> <hr />
<form name="formulario" action="#" method="post">
<fieldset>
<legend>Informações Gerais</legend>
<label for="nome">Nome:</label>
<input type="text" name="nome" id="nome"/>
E-Mail:
<input name="email" type="text" />
</fieldset>
<button><img src="http://www.alberteije.com/infra/logo_alberteije.png" /></button>
</form>
</body></html>
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O que seria da Internet se não fossem as imagens? Imagine que navegássemos acessando apenas
texto! Seria muito chato.
As imagens são um recurso interessante para incrementar a visualização de um site. Existem sites
que só existem por causa de imagens, como sites que vendem fotografias, site de álbuns ou de
imobiliárias onde as fotos dos imóveis são apresentadas.
Veremos agora como fazer para trabalhar com imagens numa página HTML.
<img>
Tag para inserir uma imagem na página. Como esta é uma empty tag, será necessário um atributo
para identificar a imagem. Este atributo é o src de source (origem).
Existem alguns atributos no estado “deprecated”, ou seja, devem ser evitados e ao invés de usá-los
no próprio código HTML, devem ser inseridos num arquivo CSS a parte.
<html><body>
<a href="http://www.alberteije.com">
<img src="http://www.alberteije.com/infra/logo_alberteije.png"
title="Logo AlbertEije" border="0" />
</a>
</body></html>

alt="Logotipo

AlbertEije"
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<map>
Este é um recurso bem interessante. Você pode mapear partes da imagem e em cada uma dessa
parte inserir um link para um lugar diferente!
<area>
Define uma região na imagem mapeada. Essa região será definida através de coordenadas.
<html>
<body>
<p>Clique num dos astros para vê-lo mais de perto:</p>
<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planetas" usemap="#planetmap">
<map name="planetmap">
<area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sol" href="sun.htm">
<area shape="circle" coords="90,58,3" alt="Mercúrio" href="mercur.htm">
<area shape="circle" coords="124,58,8" alt="Vênus" href="venus.htm">
</map>
</body>
</html>
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Cores
Outro recurso importantíssimo para as páginas HTML. Imagine se todas as páginas fossem com um
fundo branco e a fonte preta! Tão ruim como não puder usar imagens! Felizmente isso não é assim.
Para mostrar tantas cores em nossas páginas devemos usar uma combinação das cores Vermelho,
Azul e Verde. No inglês essas cores são Red, Green, Blue. Perceba as iniciais: RGB. Combinando as
retículas dessas cores obteremos milhões de outras cores.
Para combinarmos as cores usaremos uma notação Hexadecimal. Dessa forma o menor valor a ser
utilizado será o zero (#00 em hexa) e o maior valor será o 255 (#ff em hexa).
A combinação será feita da seguinte maneira: RRGGBB.
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Cores
Abaixo podemos observar uma tabela com algumas cores. Ao lado vemos o respectivo código hexa
e o número RGB.
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Cores
Existe ainda a possibilidade de usar o nome da cor.
Por exemplo: aqua, black, blue, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal,
white, yellow, etc.
É bom ter cuidado ao utilizar o nome da cor porque não é garantido que todos os browsers
suportam o nome. É melhor usar o código hexa.
Ao combinar os códigos RGB você terá nada menos que 16 milhões de cores para escolher! Na
verdade um pouco mais! Faça a conta: 256x256x256.
<html>
<body>
<table>
<tr><td bgcolor="#922209"> Uma Cor </td></tr>
<tr><td bgcolor="#70A1DD"> Outra Cor </td></tr>
</table>
</body>
</html>
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HEAD
<head>
Esta tag contém informações sobre a página. Tudo que é escrito na tag <head> não deveria ser
exibido ao usuário pelo browser. Dentro da tag <head> existem várias tags para serem utilizadas.
Eis algumas delas:
<base> <meta> <title> <script>
Vejamos as explicações sobre cada uma dessas tags.
<base>
Define uma URL base para toda a página. Por exemplo, digamos que na página exista referência
para várias imagens em outro site.
<img src="http://www.alberteije.com/imagens/um.gif" />
<img src="http://www.alberteije.com/imagens/dois.gif" />
Você poderia usar a tag <base> para informar a URL acima:
<base href="http://www.alberteije.com/imagens/" />
E quando fosse mostrar as imagens não precisaria repeti-la:
<img src="um.gif" />
<img src="dois.gif" />

98

ADW – Analista Desenvolvedor Web

Livro 01 – Sistemas de Informação | HTML

HTML
HEAD
<meta>
Esta tag provê informações sobre a página. Meta significa “informação sobre”. Nesta tag você
deverá inserir descrições e palavras-chave para as ferramentas e robôs de busca, como o do
google, por exemplo. Esta tag possui muitos atributos.
<html>
<head>
<title> Você está aprendendo HTML! </title>
<meta
<meta
<meta
<meta

name="author" content="AlbertEije.COM" />
name="description" content="Site de e-books" />
name="keywords" content="web interface, javascript, html, html5, css" />
name="keywords" content="php, python, jsf, asp" />

<meta name="robots" content="index,follow">
<meta name="robots" content="noarchive">

<body>
Teste
</body>
</html>
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HEAD
<title>
Esta tag define o título da página.
<script>
Embora o HTML possua muitas funções, existem coisas que não dá pra fazer apenas com ele. São
necessários scripts para isso. A linguagem de scripts mais utilizada é a JavaScript. Para informar ao
browser que vamos inserir um script na página precisamos desta tag. Veja o exemplo:
<script type="text/javascript">
document.write("www.alberteije.com")
</script>
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HEAD
Segue mais um exemplo para você testar no w3schools:
<html>
<head>
<title> Você está aprendendo HTML! </title>
<script type="text/javascript">
function teste()
{
alert('AlbertEije.COM');
}
</script>
</head>
<body>
<h1>AlbertEije.COM</h1>
<form>
<input type="button" value="clique aqui" onclick="teste();" />
</form>
</body>
</html>
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DOCTYPE
<!DOCTYPE>
Esta tag deve ser a primeira da página e aparecer antes mesmo da tag <html>. Ela informa ao
browser que especificação de HTML ou XHTML o documento está usando. O HTML 4.01 especifica 3
tipos de documentos:
Transitional
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML

4.01

Transitional//EN"

Strict
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Frameset
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

HTML

4.01

Frameset//EN"
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DOCTYPE
Transitional
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML

4.01

Transitional//EN"

Deve ser usada na transição de HTML anterior à versào 4 para as tags atuais. Contém 11
elementos de apresentação e um conjunto de atributos já não utilizados na versão Strict. O
Transitional faz com que a maioria dos browsers trabalhe em modo de compatibilidade. Isso não é
bom. Evite utilizar o Transitional.
Strict
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

"-//W3C//DTD

HTML

4.01//EN"

Enfatiza a separação entre conteúdo e forma e comportamento do usuário; é recomendada pelo
W3C para novos arquivos.Deve ser utilizada juntamente com CSS.
Todos os atributos de apresentação devem ficar por conta do CSS. Portanto, este modo é o que
deve ser utilizado. Quando você aprender XML e CSS use sempre o modo Strict.
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DOCTYPE
Frameset
<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

HTML

4.01

Frameset//EN"

Usada em páginas com Frames.
Observe que em cada uma das opções mostradas aparece um arquivo com a extensão DTD
(Document Type Definition). Trata-se de um arquivo texto em XML que fornece ao browser
informações suplementares sobre a interpretação do código.
Nele estão descritos os elementos que podem ser usados, quais elementos podem estar dentro de
outros elementos, que tags descrevem esses elementos, se um elemento tem conteúdo ou não, se
é necessário ter tag de abertura e/ou de fechamento. Enfim, tudo que pode ou não ser usado
dentro do documento.
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FONT
<font>
Esta é uma tag que está completamente “deprecated”. Isso mesmo! No início o texto era definido
com esta tag. Mudar o layout de um site se tornava um pesadelo! Muitas vezes era melhor fazer
outro. Veremos agora como utilizar essa tag. Ela será mostrada por uma questão de suporte, já
que você pode um dia precisar manter um site antigo onde ela apareça. Não se engane, muita
gente ainda usa essa preciosidade.
E como os textos devem ser formatados hoje em dia? CSS!
<html>
<body>
<h1>Trabalhando com a tag Font que está deprecated</h1>
<hr />
<font face="Arial" size="4" color="#c0c0c0">Fonte Arial</font>
<hr />
<font face="Arial Black" size="6" color="#ff0000">Fonte Arial Black</font>
</body>
</html>
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Explorando as TAGs
E então, vimos todas as TAGs e seus atributos? Não. Você vai explorá-las no site w3schools. Existe
uma seção nesse site onde é possível explorar as TAGs já sabendo quais delas estão depreciadas,
quais não funcionam no HTML5, etc. Você também verá o suporte por navegador. Clique na
imagem abaixo para acessar a página de referência e selecione a TAG que for objeto de estudo.
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Atributos Padrões
Vimos que cada tag possui atributos específicos. Existem porém alguns atributos que todas as tags
possuem, com algumas exceções.
Esses atributos são conhecidos como:
Core Attributes – (atributos de núcleo, principais);
Language Attributes – (atributos de linguagem);
Keyboard Attributes – (atributos de teclado);
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Atributos Padrões
Core Attributes – (atributos de núcleo, principais)

Atributo
class
id
style
title

Valor
class_rule ou style_rule
id_name
style_definition
tooltip_text

Descrição
A classe do elemento (CSS)
Um ID único para um elemento
Estilo definido na tag – inline (CSS)
Um texto para mostrar uma dica (hint)

Language Attributes – (atributos de linguagem)

Atributo
Valor
dir
ltr | rtl
language_code
lang

Descrição
Define a direção do texto
Define o código da linguagem

Keyboard Attributes – (atributos de teclado)

Atributo
Valor
accesskey character
tabindex

number

Descrição
Define uma tecla de atalho para acesso a
um elemento
Define a ordem de tabulação de um
elemento
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Eventos
Podemos utilizar diversos eventos para interagir com o usuário. Dentre os eventos disponíveis
temos os seguintes:
Keyboard Events: onkeydown, onkeypress, onkeyup;
Mouse Events: onclick, ondblclick, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover,
onmouseup;
Windows Events: onload, onunload;
Form Element Events: onchange, onsubmit, onreset, onselect, onblur, onfocus.
Tais eventos serão abordados quando estudarmos JavaScript.
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URL
URL – Uniform Resource Locators
É o endereço de alguma coisa na internet. A URL é formada da seguinte forma:
protocolo://host:porta/path;parâmetros?consulta#fragmento
●
●
●
●
●
●
●

Protocolo: o mais comum é o HTTP;
Host: nome de host (servidor) ou endereço IP;
Porta: número da porta TCP que o provedor está usando;
Path: o caminho e a referência do objeto nesse servidor;
Parâmetros: string com parâmetros de comunicação;
Consulta: string com parâmetros de um programa;
Fragmento: referência a um subconjunto de um objeto.
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Editores
Existem vários editores para trabalhar com HTML. Talvez você esteja se perguntando se existe
algum editor visual, onde você arrasta os elementos e o editor já cria o código. Existe!
Mas fica a sugestão para você estudar HTML usando o NotePad++. Use só o texto mesmo, a
princípio, para compreender como a linguagem funciona.
Mas para você não me chamar de malvado, segue um site interessante, que permite você criar
tudo de forma visual e online. Não precisa instalar nada na sua máquina. Divirta-se.
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