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A biblioteca cliente 
Como vimos no módulo 1, o WX Datawave é um servidor. Para podermos conectar nossa 
aplicação com este servidor, temos uma biblioteca cliente padrão, fornecida junto na instalação 
do produto.

Esta biblioteca é escrita na linguagem C# e compilada para .NET 4.5, compatível com as versões 
de Microsoft Windows 7 em diante, e funciona em CPU's x64 e x86.

Os arquivos podem ser localizados no diretório C:\WX Datawave\CLIENT COMPONENTS\.NET 
Client 

A camada cliente do servidor é composta de 3 dll's: 

• DatawaveClient.dll - principal dll da camada cliente na qual a aplicação cliente se comunica 
diretamente via chamadas de função. 

• Newtonsoft.json - biblioteca (terceira, código aberto, licença MIT) de suporte para conteúdo 
JSON, principal formato de comunicação com o servidor. 
(link do projeto: https://www.newtonsoft.com/json) 

• SocketAppServerClient.dll - biblioteca (terceira, código aberto, licença MIT) de nível mais 
baixo na camada cliente, responsável pela comunicação de rede física com o servidor de 
acordo com o protocolo interno de comunicação. 
(link do projeto: https://github.com/marcos8154/SocketAppServer/tree/master/
MobileAppServerClient)


Ambas as dll's devem ser referenciadas no projeto seguindo o procedimento padrão da 
plataforma utilizada no desenvolvimento.


https://www.newtonsoft.com/json
https://github.com/marcos8154/SocketAppServer/tree/master/MobileAppServerClient
https://github.com/marcos8154/SocketAppServer/tree/master/MobileAppServerClient
https://github.com/marcos8154/SocketAppServer/tree/master/MobileAppServerClient


Inicializando a biblioteca 
Após referenciar as DLL's necessárias em seu projeto, devemos inicializar a biblioteca 
informando os parâmetros de comunicação com o servidor.

Isso é feito através da chamada  DatawaveSessionFactory.Configure(. . .) e ela deve ocorrer 
sempre no início da aplicação, não sendo necessário chamá-lo novamente (a menos que a 
aplicação deseje se conectar a outro servidor em tempo de execução).


Este método tem somente a finalidade de armazenar internamente a configuração do cliente; 
Nenhuma conexão, acesso a dados ou qualquer execução de procedimento é feita aqui.


O método solicita os seguintes parâmetros:


Autenticando no servidor 
Agora estamos prontos pra conectar com o servidor, mas ainda precisamos nos autenticar para 
consumi-lo. Para isso, teremos a classe ClientAuthentication que nos permite definir o usuário e 
senha. No nosso exemplo, utilizaremos as credencias padrões "manager" / "manager".


As credenciais são informadas para ClientAuthentication via construtor, oque significa que já 
informamos os parâmetros diretamente na criação da instância do objeto em memória.


(você pode instanciar esta classe a qualquer momento e quantas vezes forem necessárias em 
sua aplicação, caso a mesma utilize Autenticação Dinâmica, conforme definido no arquivo 
"authorization.conf" no diretório do servidor)


Parâmetro Aplicação

serverAddress Determina o caminho de rede até o servidor. Pode ser hostname, IP ou nome de 
domínio completo.

port Porta do servidor WX Datawave. Esta configuração é definida no arquivo "server.conf" 
no diretório do servidor, e normalmente a porta padrão é 4000.

Encoding Define a codificação do conteúdo trafegado entre cliente e servidor. Esta configuração 
é definida no arquivo "server.conf" no diretório do servidor, e normalmente a porta 
padrão é UTF-8.

timeOut Limite de tempo da comunicação entre o cliente e o servidor.



O construtor da classe possui os seguintes parâmetros


ATENÇÃO: as credenciais de usuário utilizadas aqui se destinam a autenticar com o 
SERVIDOR WX Datawave, e não tem relação alguma com as credenciais utilizadas no 
SGBD. 

Entendendo o conceito de "Sessão" 
Como já mencionado no módulo anterior, o servidor WX Datawave opera com conexões 
intermitentes,ou seja, os clientes não estão a todo momento conectados a ele. 


Mediante essa característica, foi implementado então um mecanismo de controle de 
"sessão" auxilia no controle da contenção e execução de cada atividade realizada pelo 
cliente desde a sua criação.


As sessões são como processos internos do servidor, responsáveis por executar as 
solicitações no SGBD de destino utilizando a conexão informada pelo cliente.


Cada sessão gerencia uma conexão com o SGBD, de modo que múltiplas sessões 
possam consumir a base de dados simultaneamente.


Lembre-se sempre que a comunicação de rede física entre o cliente e o servidor é 
intermitente, ou seja, permanece desconectada ou ociosa até que uma nova requisição 
seja realizada.


Parâmetro Aplicação

userId (string) Nome de usuário WX Datawave

password (string) Senha para o usuário



Iniciando a primeira sessão 
A classe que fornece recursos para manipulação das sessões se chama 
DatawaveSession e seu uso ocorre da seguinte maneira:


Criamos a instância de DatawaveSession transferindo como parâmetro a instância do 
objeto ClientAuthentication, que no caso armazenamos na variável "authentication" 
como de demonstrado nos tópicos anteriores.


Após isso, devemos então invocar o método "Open()" a partir da variável "session" que 
recém criamos.


Exemplo completo:


Ao invocar o método "Open()" será enviada uma solicitação para o servidor para que 
uma nova sessão seja criada e anexada ao cliente atual.


Neste momento ocorre a primeira conexão física com o servidor, que processa a 
solicitação e inicia uma conexão com a base de dados, inicializa a sessão para o cliente 
e devolve o ID da sessão.


O método "Open()" retorna um valor booleano, que indica o sucesso da operação. Além 
disso, o objeto DatawaveSession possui uma propriedade chamada "ErrorMessage", 
que é uma string contendo o erro referente a última operação realizada na sessão


Uma vez aberta a sessão, iremos executar os comandos e consultas sql apartir do objeto 
"session". 



A session pode ser criada reaproveitando o objeto ClientAuthentication


uu informando diretamente as credenciais de usuário e senha 

O parâmetro "dataSource" 
Este parâmetro determina a conexão com o SGBD que será utilizada pela sessão no 
servidor. Pode ser informado Null, oque fará com que o servidor utilize a conexão 
"default" caso exista. 


Para alternar entre conexões, deve ser informado, ao invés de Null, o "alias" da conexão 
registrada no servidor através do utilitário Datawave Console, como mencionado no 
módulo anterior.




Lembre-se sempre de invocar o método "Close()" para que a sessão seja encerrada 
e a conexão com o SGBD seja liberada no servidor. 



Executando consultas no servidor 
Vejamos como exemplo esta consulta simples em uma tabela da nossa base:


Para realizarmos esta consulta em nosso aplicativo cliente Datawave, utilizaremos a instância 
classe DwQuery, que é criada da seguinte maneira:


Parâmetro Aplicação

sql (string) Sentença literal SQL ou NamedQuery armazenada no servidor

dataLifeTime Define o tempo de vida (em minutos) dos dados resultantes na memória do 
servidor. No caso, será criado um Cache dos dados retornados pela consulta.

Caso a mesma consulta seja executada novamente no servidor dentro deste 
intervalo de tempo, serão devolvidos os dados a partir da memória, ao invés do 
SGBD, o que traz maior desempenho para a aplicação.

Caso não necessário, informar o valor 0 (zero).

session Instância do objeto DatawaveSession a ser utilizada para executar a consulta.



Após criar o objeto, devemos invocar o método "Execute()". Neste momento o servidor receberá 
a solicitação para executar a consulta no SGBD dentro da respectiva sessão.


Realizando a leitura dos dados 
Após invocar o método "Execute()", você poderá iniciar a leitura dos dados através do 
método "ReadAll()" do objeto DwQuery. Este método retornará uma instância do objeto 
DwQueryResult, que por sua vez é o responsável por materializar os dados resultantes 
da consulta e disponibiliza-los para o aplicativo cliente.


Por fim, obtemos o retorno dos dados em formato JSON. 



Veja como ficaria nosso código completo até aqui:


Queryes "Nomeadas" no servidor (NamedQueryes) 
As queryes nomeadas, são arquivos .sql armazenados em um diretório do servidor, que 
contém as sentenças sql literais. Com isso, o cliente não precisa mais definir a sentença 
diretamente no código, mas sim apenas o "nome".


A configuração deste diretório ocorre no arquivo "server.json" no atributo 
"NamedQueryesDirectory" 



Definido o diretório, podemos criar um arquivo .sql contendo a instrução a respectiva 
instrução sql


Agora, em nosso código do aplicativo cliente, precisamos apenas referenciar o "alias" da 
consulta iniciado pelo caractere @, ao invés da sentença sql completa:


O uso das consultas nomeadas proporciona maior segurança para o aplicativo cliente e 
maior desempenho da operação como um todo em caso de grandes sentenças sql, uma 
vez que o volume dos pacotes trafegados entre cliente e servidor são menores.


Além do mais, há o ganho da flexibilidade de modificação de determinadas consultas ou 
comandos sem necessidade de criar uma nova compilação e release do aplicativo 
cliente, uma vez que o conteúdo sql pode ser modificado nos arquivos armazenados no 
servidor. 



Executando comandos no servidor 
A execução de comandos/sentenças sql (como insert/update/delete) no servidor é muito 
semelhante as consultas que utilizam a classe DwQuery, porém, aqui utilizaremos a 
classe DwCommand: 

Aqui, informamos como parâmetro o comando SQL a ser executado juntamente com a 
instância da session, ficando da seguinte maneira:


Transações 
Para ativar uma transação dentro da sessão do servidor, basta invocar os métodos 
BeginTransaction(), Commit() e/ou Rollback() 

O método BeginTransaction() requer o parâmetro "IsolationLevel", que é um "Enum" provido 
pela plataforma .NET.




O IsolationLevel define o nível do isolamento e controle de integridade de dados da transação 
no SGBD. 

Esse atributo faz parte de uma especificação de mercado adotada por praticamente todos os 
fabricantes de bancos de dados, e seu comportamento na maioria de suas versões é o mesmo, 
ou muito semelhantes.


Seus valores são:


O módulo "TurboCharge" 
O módulo "TurboCharge" é um recurso que permite realizar cargas e manipulações massivas 
(inserts/updates/deletes) em com até 50% de eficiência em relação ao método tradicional.


Isso acontece porque, ao submetermos vários lotes com centenas de instruções insert/update/
delete para o servidor, ao executarmos em uma única conexão, a operação acabará sendo 
sequencial no SGBD, oque trará maior uso de hardware e maior tempo de processamento.  

O TurboCharge então entra em campo para agilizar a operação: as instruções são agrupadas e 
divididas em lotes menores, que serão executados simultaneamente por Threads paralelas de 
acordo com o número de núcleos da CPU atual.


Exemplo:

Uma carga de 2.000 registros em uma determinada tabela foi enviada apartir da camada cliente, 
dividida em 4 blocos de 500 inserts cada. O servidor atual possui 2 núcleos de CPU.


O TurboCharge então irá receber os 4 blocos de 500 inserts, e disparar 2 Threads responsáveis 
por enviar os blocos de inserts para a base de dados. Cada Thread contém 1 conexão e 1 
transação no SGBD. Cada Thread processa 500 inserts, e ambas são executadas 
simultaneamente. As transações das Threads separadas são sincronizadas ao fim do processo, 
oque garante a consistência e integridade dos dados.


Valor Aplicação

Unspecified (-1) Um nível de isolamento diferente daquele especificado está sendo usado, 
mas não é possível determinar o nível.

Chaos (16) As alterações pendentes de transações com maior isolamento não podem 
ser substituídas.

ReadUncommitted (256) Uma leitura suja é possível, o que significa que nenhum bloqueio 
compartilhado  é emitido e nenhum bloqueio exclusivo é respeitado.

ReadCommitted (4096) Bloqueios compartilhados são mantidos durante a leitura dos dados para 
impedir leituras sujas, mas os dados podem ser alterados antes do término 
da transação, resultando em leituras não repetíveis ou em dados fantasmas.

RepeatableRead (65536) Os bloqueios são colocados em todos os dados usados em uma consulta, 
impedindo que outros usuários atualizem os dados. Evita leituras não 
repetíveis, mas linhas fantasma ainda são possíveis.

Serializable (1048576) Reduz o bloqueio armazenando uma versão dos dados que um aplicativo 
pode ler enquanto outro está modificando os mesmos dados. Indica que em 
uma transação não é possível ver as alterações feitas em outras transações, 
mesmo que a consulta seja repetida



No fim das contas, estamos inserindo 500 registros paralelamente ao invés de registro-a-
registro sequencialmente. Isso fará com que a carga demore até metade do tempo requerido 
pela carga sequencial.


Para demonstrar o recurso, criamos uma tabela comum em nosso banco


E criamos em um arquivo os blocos de instruções insert que utilizaremos de exemplo em nossa 
carga. Ao todo, temos 2.000 inserts.


Definimos em um aplicativo de teste, 2 rotinas de carga, onde a primeira utiliza carga sequencial 
ao modo tradicional (sem TurboCharge). Nela, carregamos os 2.000 inserts presentes no arquivo 
e enviamos de uma única vez para o servidor




Já na segunda rotina, realizaremos a carga com o TurboCharge ligado, onde dividimos os 2.000 
inserts em 4 blocos menores de 500 cada, e enviamos então as partes separadamente para o 
servidor.


Note que a diferença agora, é que invocamos os métodos "EnableTurboCharge()"  antes de 
enviar os dados e "FireTurboCharge()" após o envio.


Quando o método "EnableTurboCharge()" é acionado, todos os comandos enviados para a 
sessão no servidor não serão executados imediatamente, mas serão armazenados e em 
memória até que o método "FireTurboCharge()" seja invocado, onde ocorre o "disparo" do 
Turbo, onde o TurboCharge atua.


Ao fim dos testes, temos em nossa tabela os 4.000 registros ao todo resultantes de ambos os 
testes




Porém podemos notar que, realizar grandes cargas com o TurboCharge, em nosso caso de CPU 
com 2 núcleos, levou menos da metade do tempo em relação ao procedimento tradicional.


Rotinas de manutenção 
A camada cliente do WX Datawave oferece alguns recursos para manutenção e gerenciamento 
básico do funcionamento do servidor.


Para habilitar estas funções, primeiro precisamos informar as credenciais de usuário de 
manutenção do servidor, como já mencionamos no módulo 1.


Para isso, invocamos o método estático "SetCredentials(string, string);" da classe 
DatawaveMaintance. 

A classe DatawaveDatabase

Esta classe nos permite adicionar e remover conexões de dados em nosso servidor 
apartir da camada cliente.


Para adicionar conexões, podemos acionar o método "AddDatabase()" informando os 
parâmetros da conexão, como já demonstramos no módulo 1 utilizando o Datawave 
Console. 



Para remover conexões, acionamos o método "RemoveDatabase()" 


Exemplo completo:


A classe NamedQueryManager 
Esta classe nos permite gerenciar as consultas nomeadas em nosso servidor


Exemplos de uso:



	A biblioteca cliente
	Inicializando a biblioteca
	Autenticando no servidor
	Entendendo o conceito de "Sessão"
	Iniciando a primeira sessão
	O parâmetro "dataSource"

	Executando consultas no servidor
	Realizando a leitura dos dados
	Queryes "Nomeadas" no servidor (NamedQueryes)

	Executando comandos no servidor
	Transações
	O módulo "TurboCharge"
	Rotinas de manutenção
	A classe DatawaveDatabase
	A classe NamedQueryManager


