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Funcionamento 
O WX Datawave é Middleware de conectivade e acesso a dados. Trata-se de um componente 
de rede, que atua na frente do servidor de banco de dados, recebendo solicitações dos clientes e 
encaminhando para o respectivo SGBD. Com isso, a comunicação entre aplicação cliente e 
servidor de dados torna-se independente de SGBD ou driver específico. Além do mais, existem 
ganhos de eficiência, flexibilidade e escalabilidade para as aplicações que fazem uso do 
Datawave.


Dessa forma, a aplicação cliente deixa de se comunicar diretamente com o SGBD (o tradicional 
modelo "cliente-servidor"), para se comunicar então com o WX Datawave, tornando-se uma 
aplicação de 3 camadas (TIER3)


A comunicação com o servidor ocorre por padrão através de TCP/IP, mas a função HTTP REST 
também pode ser ativada (de acordo com a licença do produto). O tráfego de pacotes de envio é 
otimizado para um tempo de resposta mais eficiente.


Modelo tradicional (2 camadas, cliente-servidor) 
 

 

 
Modelo WX Datawave (3 camadas, cliente-aplicação-armazenamento) 
 

                               

 
 

 

O WX Datawave é capaz de se conectar com diversos SGBD's simultaneamente, podendo servir 
dados de diversas fontes para diferentes aplicações.

A flexibilidade também aumenta, pois com o mesmo servidor é possível atender clientes desktop, 
web e mobile, reaproveitando a mesma estrutura da base de dados e até mesmo as sentenças 
SQL.


O Datawave possui bibliotecas cliente para consumo do servidor, escritas em C# .NET e a versão 
JavaScript. Ambas oferecem todas as opções de consumo de dados e controle de transações. 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Funções e recursos 
 
Por ser uma aplicação independente em rede, o Datawave oferece diversos recursos para tornar 
mais flexível, extensível e escalável o consumo de dados da sua aplicação.

Dentre elas, as principais:




Session Manager

 - Gerenciamento básico da sessão. Contempla o controle de conexões e execuções de 
sentenças SQL, bem como suporte de demais funcionalidades do servidor.


Named Query 

 - Permite o armazenamento de sentenças SQL no servidor, bastando informar o nome da query 
apartir da camada cliente. A utilização do recurso diminui drasticamente o tamanho do pacote 
trafegado entre o cliente e servidor, trazendo ganhos de desempenho de forma geral para a 
aplicação.


API HTTP REST

 - Permite o acesso a recursos do Datawave apartir da comunicação HTTP no padrão REST, 
que pode ser consumido apartir da biblioteca JavaScript padrão do Datawave, incluída na 
instalação do produto. 


PWA WebServer

 - Servidor da Web embarcado que permite a hospedagem de PWA's (progressive web apps) 
diretamente no servidor WX Datawave


Turbo Charge

 - Permite realizar cargas massivas de dados com até 50% de eficiência em relação a cargas 
sequenciais utilizando um driver convencional. Isso porque o servidor se encarrega de distribuir 
as operações em threads menores que executam as operações no SGBD paralelamente, porém 
em lotes menores. Isso torna a operação como um todo mais rápida e com baixo consumo de 
servidor, trazendo desempenho diretamente para aplicação cliente.


Extensions Support

 - Suporte para desenvolvimento e deploy de extensões de recursos e funcionalidades do 
servidor, escritas em C#.NET e distribuidas em forma de dll's. É possível adicionar novas 
funções invocáveis apartir da camada cliente, agendamento de tarefas, interceptação de 
requisições e infinitas possibilidades de customização do seu servidor Datawave.


GDPR

 - Módulo do servidor para controle de acesso a dados sensíveis na base de dados a nivel de 
coluna. É possível restringir o acesso a determinadas colunas da base de acordo com usuário e 
IP de acesso. Uma vez configurado, todas as consultas executadas através do Datawave serão 
analizadas e aplicada as devidas ações. 

   De acordo com a configuração aplicada, o servidor automaticamente poderá: 

     * Remover a coluna sensível, porém devolver o restante dos dados

     * Criptografar a coluna sensível antes de devolver os dados para a camada cliente

     * Suspender imediatamente a execução da consulta, retornando status de erro para a 
camada cliente



Instalação 

1 - Obter o arquivo de instalação 
Navegue até http://wxsolucoes.com.br/wxdatawave.html, no final da página baixe o 
arquivo "Install_WX_Datawave_x.x.xx.exe" 

2 - Instalar e ativar o produto 

Execute o arquivo e prossiga com a instalação 
clicando em Avançar.


Ao fim da instalação, será solicitada a ativação 
do produto através do cliente de ativação.


Digite a chave de ativação do produto, fornecida 
no ato da compra do produto.


Após informar a chave, será solicitado um 
segundo código de confirmação da ativação 
enviado para o seu email.


Note que este processo serve para garantir a segurança e integridade da licença do seu produto.


Mesmo com a chave do produto, não é possível 

realizar a ativação sem a confirmação do código 

de segurança.


Ao término da instalação, o serviço do WX Datawave precisará ser reiniciado. Acesse o painel de 
Serviços do Windows e localize o serviço "WX Datawave Service". Reinicie-o para que o 
processo de ativação da licença seja concluído.

Feito este procedimento, seu servidor WX Datawave estará operável e pronto para uso. 

http://wxsolucoes.com.br/wxdatawave.html


3 - Validar a instalação 
Para validar a instalação e ativação do seu servidor, vamos primeiramente acessar o aplicativo 
Datawave Console localizado no Menu Iniciar do Windows:


Clique na conexão "default" e no campo senha digite manager, e clique em Conectar com o 
Servidor: 



Caso o seguinte painel seja exibido, sua instalação WX Datawave está efetivamente operante! 



Configurações Iniciais 
O servidor WX Datawave armazena suas configurações em forma de arquivos .json, armazenados  
na pasta C:\WX Datawave\conf 

A seguir, vamos entender cada arquivo e suas propriedades. 



O arquivo "server.json" 
Este arquivo define configurações de funcionamento básico do servidor, através dele é 
possível definir as configurações necessárias


Propriedades: 


 - "Port": define a porta TCP/IP do servidor. Por padrão, é 4000. 
 - "BufferSize": tamanho máximo (em bytes) do buffer para as solicitações (entrada e 
resposta). Por padrão, é de 10mb. Isso significa que, as solicitações poderão comportar 
um volume de dados máximo de 10mb.


É possível aumentar este valor para suportar respostas que contenham um maior volume 
de dados. Note que o tamanho do buffer influencia diretamente no consumo de memória 
do servidor.

- "Encoding": codificação de texto dos dados trafegados entre aplicação cliente e o servidor 
Datawave.


- "MaxThreadsCount": número máximo de solicitações simultâneas atendidas pelo servidor. 
Caso este limite seja excedido, as solicitações excedentes entrarão em espera de IO bloqueante 
e entrarão em execução mediante a liberação das tarefas executadas no pool simultâneo.


PS.: o servidor Datawave trabalha em modo Stateless, o que significa que as conexões são 
automaticamente encerradas e destruidas ao fim do uso. Logo, o tempo de vida de uma conexão 
geralmente é bem pequeno.


- "SessionMaxIdleTime": tempo de vida das conexões de dados ociosas no servidor. Quando o 
limite é atingido, a conexão com o SGBD mantida pela sessão é fechada e destruida. Transações 
não confirmadas serão submetidas a Rollback; Demais dados não salvos e operações não 
concluídas serão descartados.


- "NamedQueryesDirectory": diretório para as sentenças .sql armazenadas no servidor. 
(falaremos mais sobre no decorrer do manual.


- "PWAppsRootDirectory": diretório raíz (ou "web root") para o servidor da web para PWA's 
hospedadas. Pode ser informado um diretório totalmente qualificado de sua preferência.




O arquivo "authorization.json" 
O servidor WX Datawave possui seu próprio mecanismo de autenticação (além da 
autenticação do SGBD) para melhor segurança e proteção aos dados trafegados por ele. 
Vejamos abaixo a estrutura do arquivo: 


ATENÇÃO: a autenticação e credenciais do servidor WX Datawave não tem relação 
com a autenticação do SGBD. A autenticação do SGBD é gerenciada internamente 
pelo próprio Datawave e sua configuração é feita em outro arquivo. 

Propriedades:

- "MaintanceUser { . . . }": Credenciais do usuário de manutenção. Este usuário é destinado a 
executar procedimentos de manutenção do servidor, tais como criação de novas conexões, 
manutenção das NamedQueryes, gerenciamento de PWA's, extenções e demais rotinas.

Estas credenciais são fixas e independem


- "Type": Determina o modelo de autenticação padrão para solicitações de dados no servidor.

Os valores aceitos aqui são "Fixed" ou "Dynamic", e as diferenças entre elas são descritas 
abaixo:

           

Os grupos "Fixed { . . . }" e "Dynamic { . . . }" serão usados de acordo com o valor informado em 
"Type". 

Valor Comportamento

Fixed Indica que as credenciais do servidor são fixas e todos os clientes conectados deverão

se conectar com estas credenciais.

Dynamic Indica que as credenciais estarão armazenadas na base de dados. Neste caso, uma consulta 
SQL deverá ser fornecida para que o servidor recupere as credenciais da base para 
comparar com os valores enviados pelo cliente durante a autenticação



O arquivo "gdpr.json" 
Este arquivo define configurações do controle de acesso a dados sensíveis na base, 
podendo ser feito coluna a coluna.


Quando o módulo é ativado, todas as consultas realizadas na base via WX Datawave 
passarão pela análise para determinar se alguma coluna está sendo acessada 
indevidamente. O controle de acesso se dá por usuário logado no servidor e seu IP de 
acesso.


Caso o acesso não seja autorizado de acordo com os padrões definidos, pode-se aplicar 
as ações de bloqueio baseado nas definições das propriedades.


PS.: Uma vez que o controle é ativado, o WX Datawave criará automaticamente uma 
tabela em sua base de dados pra registrar o histórico de solicitações permitidas e 
bloqueadas, para fins de auditoria do administrador do sistema. 

Este comportamento não pode ser desativado ou modificado. Caso a tabela seja 
excluída da base, uma nova será criada sempre que o controle entrar em operação 
novamente. 

Propriedades:


- "Enabled": determina se o controle está ativado.


- "SecurityKey": define uma chave de segurança para encriptação dos dados


- "ProtectedDataColumns (array [ { . . . } ])": define as regras de proteção coluna a 
coluna na base de dados, cuja as propriedades de cada seção são:




	 - "Enabled": determina se a coluna está habilitada no controle.


	 - "DataColumn": define o nome da coluna a ser analisada. Note que esta regra se 
aplicará a todas as consultas cuja a sentença SQL ou o resultado retornado 
contenham a coluna especificada.


	 - "IgnoreDays": define os dias nos quais a regra será ignorada. Caso não se 
aplique, defina o valor como array vazio ( [] ). 

  - "Actions": determina as ações a serem tomadas caso o acesso a coluna seja 
bloqueado, cujo os valores aceitos e comportamento serão descritos abaixo:


	 - "AllowedIP (array [ . . . ])": determina quais IP's de cliente são permitidos 
acessar a coluna. É possível definir cada IP específico informado os dígitos completos, 
ou um grupo de IP's baseado no padrão inicial seguido e um asterisco (*) no final.


Exemplo:


192.168.15.*: indica que todos os IP's com as iniciais antes do * são permitidos.


	 - "AllowedUsers (array [ . . . ])": determina os usuários com acesso permitido.


	  - "InvokeDBProcedure": permite executar uma determinada  StoredProcedure 
na base de dados caso o acesso seja bloqueado.  

Valor Ação

MODERATE Remove apenas a coluna bloqueada e devolve os demais resultados normalmente 
para o cliente solicitante. O cliente não receberá nenhum erro ou alerta.

STRICT Critografa a coluna bloqueada utilizando a chave definida em "SecurityKey". Todos os 
dados da coluna serão enviados encriptados para o cliente, sendo necessário a 
decriptação por parte do mesmo. O cliente não receberá nenhum erro ou alerta.

CRITICAL Interrompe imediatamente toda a execução da consulta no servidor e retorna um 
status de erro para o cliente solicitante. Neste caso, absolutamente nenhum dado será 
retornado para o o cliente. Este é o nível de segurança mais severo disponível no 
módulo.



O arquivo "database.json" 
Este arquivo define as credenciais de conexão com o SGBD.


É possível ter infinitos arquivos "database" na pasta. Sendo o arquivo "database.json" 
a conexão default do WX Datawave, e os demais arquivos devem ser separados por 
"alias" de conexão.


Exemplos:


database_loja1.json 
database_loja2.json 
database_outraconexao.json 

etc. 

Propriedades


- "System": define o tipo de SGBD utilizado na conexão, cujo os valores são descritos 
abaixo:


- "Server": caminho de rede até o servidor SGBD


- "Port": porta TCP do servidor. (nem todos os SGBD necessitam especificar a porta. 
para mais detalhes, consulte o manual do SGBD utilizado)


- "UserId": usuário do SGBD


Valor SGBD

FbSql Firebird SQL (1.5 em diante)

MSSQL Microsoft SQL (2005 em diante)

PgSql PostgreSQL (6.x em diante)

MySql MySQL (4.x em diante)

OraSql Oracle SQL (9i em diante)

TdSql Teradata  SQL (todas as versões)



- "Password": senha do SGBD


- "Database": nome ou caminho físico do banco de dados


As modificações feitas nos arquivos "server.json", "authorization.json" e "gdpr.json" 
requerem a reinicialização do servidor para que as alterações tenham efeito. Pra isso, o 
serviço do "WX Datawave Service" deve ser reiniciado no painel de Serviços do 
Windows.


Os arquivos "database" podem ser modificados via interface do Datawave Console, no 
qual iremos demonstrar no próximo capítulo. 



Adicionando conexões de dados 
Vejamos agora como adicionar novas conexões de dados ao nosso servidor WX Datawave 
através do aplicativo Datawave Console disponível no Menu Iniciar do Windows.


Inicie o aplicativo e conecte-se utilizando a conexão default que é exibida no menu lateral e 
informando a senha manager 

Na aba "Conexões de dados", clique em Adicionar conexão... 



Preencha o formulário com os parâmetros de conexão necessários para o SGBD utilizado


O campo "Ambiente" indica um alias para a conexão. Caso esteja em branco, indica que esta 
será a conexão primária do WX Datawave. 


Após preencher as informações, clique em Adicionar. Neste momento, estes dados serão 
submetidos ao servidor WX Datawave, que automaticamente fará um teste de conexão com a 
base. Caso algum erro ocorra, será retornado uma mensagem com o erro.


Caso a teste ocorra com sucesso, a conexão será salva no servidor e estará disponível para uso 
imediatamente 



No módulo 2 deste manual, iremos nos aprofundar no uso do servidor através de programação, 
utilizando a biblioteca cliente padrão do WX Datawave para consumo de dados em um aplicativo 
de exemplo.
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