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1. Introdução ao Java 

    Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, 

desenvolvida pela Sun Microsystems, capaz de criar tanto 

aplicativos para desktop, aplicações comerciais, softwares 

robustos, completos e independentes, aplicativos para a Web. 

Além disso, caracteriza-se por ser muito parecida com C++, 

eliminando as características consideradas complexas, dentre as 

quais ponteiros e herança múltipla. 



Histórico 

• Origem do Java 

 Java surgiu do projeto Green, em 1991, na Sun Microsystems, que 

tinha como objetivo a criação de tecnologias modernas de software 

para empresas eletrônicas de consumo, de dispositivos de controle 

remoto de TV a cabo. O time de desenvolvimento do projeto era 

composto por 13 pessoas lideradas por James Gosling. 

 Nesta mesma época (em torno de 1993), a internet estava sendo 

introduzida e o James enxergou que ela possuia as características 

necessárias para utilização da plataforma criada pelo projeto 

Green. 

 



Histórico 

 Era heterogenia em relação as arquiteturas computacionais que se 

interligavam. Ele uniu forças com a Netscape e habilitou o 

Navigator a executar programas em Java. Isso mudou 

completamente a visão da Sun com relação as Gosling, que provou 

o valor do projeto. 

 Em 1995 Java foi anunciada oficialmente em um evento 

importante e mudou o alvo original da linguagem que era de 

pequenos dispositivos. 

 



Versões lançadas até hoje 

• JDK 1.1.4 (Sparkler) 12 de setembro de 1997 

• J2SE 1.2 (Playground) 04 de dezembro de 1998 

• J2SE 1.3 (Kestrel) 08 de maio de 2000 

• J2SE 1.4 (Merlin) 13 de fevereiro de 2002 

• J2SE 5.0 (1.5.0)(Tiger) 29 de setembro de 2004 

• Java SE 6 (1.6.0) (Mustang) 11 de dezembro de 2006 

• Java SE 7 (1.7.0) (Dolphin) Atual 



Adoção de Java 

• O número de desenvolvedores Java passou de 3 milhões 

• Já há mais desenvolvedores Java que C++ 

• Java é hoje a linguagem largamente utilizada para 

desenvolvimento de aplicações desktop, web e para dispositivos 

móveis. 



2. Plataforma Java 

• A tecnologia Java é composta por dois componentes fundamentais: 

 

1. A linguagem de programação Java 

 

2. A plataforma Java 

Que por sua vez é composta por: 

– Java Virtual Machine – JVM (Máquina Virtual Java) 

– Java Application Programming Interface (API Java) 



Mais sobre plataforma 

• É uma infra-estrutura para programação baseada no poder das 

redes de computadores e na idéia de que uma mesma aplicação 

possa executar em diferentes máquinas, aparelhos e dispositivos 

eletrônicos. 



Plataformas Java 

 

ME – Palms, Celulares, 

Dispositivos Inteligentes; 

 

SE – Aplicações Convencionais; 

 

EE – Aplicações Web, Aplicações Distribuídas, 

Aplicações Transacionais. 



A Plataforma Java 

• Java Virtual Machine (JVM) 

– Componente da plataforma Java que assegura a independência 

das aplicações entre diferentes plataformas; 

– É uma espécie de tradutor existente nos dispositivos para 

traduzir comandos da linguagem Java para a linguagem da 

máquina nativa. 

 



 Como funciona um compilador e um 
interpretador Java? 



Bytecodes 

• O que são bytecodes? 

– Instruções de código de máquina específicas para a máquina 

virtual Java; 

– Não chega a ser código de baixo nível, chamamos de código 

intermediário. 

• A máquina virtual transforma os bytecodes em instruções da 

máquina que está executando o programa. 



Fluxo da Plataforma Java 



3. Ambiente de Desenvolvimento - JDK 

• Conjunto de ferramentas, bibliotecas e exemplos para o 

desenvolvimento em Java. 

• Ferramentas para desenvolvimento de aplicações Java que usam o 

JDK como base: NetBeans, Eclipse, Gel entre outros. 

 



Exemplos de Ferramentas do JDK 

• Essenciais 

– javac : compila programas Java 

– Java : executa programas Java 

• Importante 

– jar : manipula arquivos ―Java Archive‖ (JAR) 

 



Comando ―javac‖ 

• Compila arquivos .java transformando-os em .class (bytecodes) 

 

 

 

 

javac Nome_Arquivo.java 

Ferramenta de compilação Java 

Nome do arquivo Java 

(Programa Java) 

Extensão de um arquivo Java 



Comando ―java‖ 

• Interpretador Java 

• Utilizado para: 

– Executar arquivos .class (gerados após a compilação, a partir 

dos arquivos .java) 

• Um arquivo java precisa conter um método main para poder ser 

executado: 

   public static void main (String args[])  

   { 

    /* código Java que deve ser executado */ 

   } 

 

 

 

 



Elementos da Aplicação 

• public – É um quantificador do método que indica que este é acessível externamente 

a esta classe (por outras classes que eventualmente seria criadas) 

• static – É um qualificador que indica que este método é um método de classe, ou 

seja, há uma cópia somente por classe. 

• void – Semelhante ao void do C/C++, corresponde ao valor de retorno da função. 

Quando a função não retorna nenhum valor ela possui a palavra reservada void no 

local do retorno, uma espécie de valor vazio que tem que ser especificado. 

• main – É um nome particular do método que indica para o compilador o inicio do 

programa, é dentro deste método e através de interações entre os atributos e 

argumentos visíveis nele que o programa se desenvolve. 

 

 

 

 



Configurando uma IDE 

• Uma IDE automatiza muito o trabalho de compilação, debug, 

execução e empacotamento de uma aplicação. 

• Principal objetivo: Aumentar a produtividade no desenvolvimento 

de programas. 

• Dividiremos a tarefa de montar o ambiente em 4 passos: 

– Download e instalação das ferramentas. 

– Conhecendo nossa IDE. 

– Criando um projeto. 

– Criando, compilando e executando nosso primeiro programa 

Java. 

 



Exemplo: ex1.java 

public class ex1  

{ 

 public static void main (String[] args) 

 { 

 System.out.println(―Iniciando o curso de Java‖); 

 } 

} 



Exemplo: ex2.java 

import javax.swing.*; 

public class ex2  

{ 

 public static void main (String[] args) 

 { 

 JOptionPane.showMessageDialog(null,―Iniciando o curso de Java‖); 

 } 

} 



Exemplo: ex3.java 

public class ex3 { 

 public static void main (String[] args) {  

     String nome = "Aprender Java - Prof. Joerllys"; 

     int num1 = 6; 

     int num2 = 8; 

     double num3 = 6.67; 

     System.out.println(nome); 

     System.out.println(num1); 

     System.out.println("A multiplicacao e = "+(num1*num2));}} 



Exemplo: ex4.java 

public class ex4 { 
  public static void main(String[] args) { 
       String nome = "Aprender Java - Prof. Joerllys"; 
       int num1 = 6; 
       int num2 = 8; 
       double num3 = 6.67; 
       System.out.println(nome); 
       System.out.println(num1); 
       System.out.println(num2); 
       System.out.println(num3); 
       System.out.println("O resultado da multiplicacao de num1 por num2 e = 

"+(num1*num2)); 
       System.out.println("O resultado da divisao de num2 por num1 e = 

"+(num2/num1)); 
       System.out.println("O resultado do resto da divisao de num2 por num1 e = 

"+(num2%num1)); 
      }} 



Exemplo: ex5.java 

import javax.swing.*; 

class ex5  

{ 

 public static void main (String args[]) 

 { 

 String nome; 

 nome =JOptionPane.showInputDialog(―Digite seu nome.:‖); 

 JOptionPane.showMessageDialog(null,―Iniciando o curso de Java‖); 

 JOptionPane.showMessageDialog(null,―O nome digitado foi ‖+nome); 

 } 

} 



Exemplo: ex6.java 

import javax.swing.*; 

class ex6  

{ 

 public static void main (String args[]) 

 { 

 double nota1=0, nota2=0, media=0; 

 nota1 =Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(―Digite a primeira nota:‖); 

 nota2 =Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(―Digite a segunda nota:‖); 

 media = (nota1 + nota2) / 2; 

 JOptionPane.showMessageDialog(null,―A média das notas foi‖+media); 

 } 

} 



4. Sintaxe básica da linguagem 

• COMENTÁRIOS 

 // Este é um comentário de uma única linha 

 /* Este comentário pode ocupar várias linhas sem problemas */ 

 /** Este é um comentário especial do tipo Documentação */ 

 

 Este último é um tipo especial de comentário que vai 

armazenar as diretivas para a geração automática da 

documentação das classes, utilizando o JAVADOC. 

 



Identificadores 

• Identificam elementos de um programa Java 

– Variáveis, métodos, atributos, rótulos, ... 

• Regra para identificadores 

– Devem iniciar por uma letra, um ―underscore‖(_) ou cifrão ($). 

Caracteres subsequentes podem ser letras, dígitos, sublinhados 

ou $. 

– São ―Case Sensitive‖: 

• Maiúsculas são diferenciadas de minúsculas 

 



Identificadores 

• Identificadores Válidos 

– Soma 

– Temp01 

– _numClientes 

– $fortuna 

– nomeLongoDeVariavel 

• Identificadores Inválidos 

– 102dalmatas 

– 123 

– #x 



Palavras reservadas 

abstract  continue  for  new  switch 

assert  default  goto            package            synchronized 

boolean  do  if  private  this 

break  double  implements protected throw 

byte  else  import  public  throws 

case  enum  instanceof return  transient 

catch  extends  int  short  try 

char  final  interface  static  void 

class  finally  long  strictfp     volatile 

const*  float  native  super  while 



Tipos de Dados 

 Java é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, todas as 

variáveis definidas na linguagem devem possuir um tipo de dados 

definido. Além disso, a linguagem possui os tipos primitivos de 

dados que permite que os mesmos tenham tamanhos pré-

determinados (fixos) para cada tipo, independente da máquina 

que o programa está sendo compilado ou interpretado. Não há 

tamanho dependentes de máquina para os tipos de dados como 

existe no C ou C++. Este fator é um dos mais importantes em 

relação a portabilidade. A linguagem Java possui oito tipos 

primitivos: byte, short, int, long, float, double, char e boolean. 

 





Declaração de Variáveis 
• Uma declaração de variável Java deve ser precedida do tipo 

correspondente à variável sendo declarada. Ao final, o ; (ponto e 

virgula) deve ser acrescido para finalizar a declaração. Ex.: 

int idade; 

 

• Variáveis do mesmo tipo podem ser declaradas de uma única vez. 

double saldo, salario; 

 

• Ou também podem ser inicializadas (valores literais atribuidos à 

variável), durante a sua declaração. Ex.: 

int idade=25; 



String 

• Em Java é uma classe e não um tipo primitivo; 

• Suporte especial dado pela linguagem permite tratar strings como 

tipo primitivo; 

• Pode ser inicializada como tipo primitivo; 

   String s = ―Olá pessoal‖; 

• No decorrer do curso veremos mais detalhes sobre sua utilização. 

 

 

 



Operadores 

• Tipos de operadores 

– Aritméticos; 

– Concatenação; 

– Relacionais; 

– Lógicos; 

– Atribuição; 

– Unários; 

– Condicional (ternário). 

 

 



Operadores Aritméticos 

+ - * / % 
 

• O operador / é também utilizado para calcular divisões inteiras; 

• O operador % calcula o resto de uma divisão inteira. 

 

½ => 0  16%5 => 1 1%2 => 1 16/5 => 3 

 

 



Operador de Concatenação 

• + (aplicado a Strings) 

 

• Mensagem = ―Este é o cliente número ‖+ x; 

Obs: A concatenação também faz uma conversão implícita para String. 

 

• System.out.println(―Total: ―+ total); 



Operadores Relacionais 

• >  Maior que 

• < Menor que 

• >= Maior que ou igual 

• <= Menor que ou igual 

• == Igual 

• != Diferente 



Operadores Lógicos 

• shot-circuit (Avaliação parcial) 

– && (E lógico) 

– || (OU lógico) 



Atribuição 

• x = 0; 

• x += 1;  x = x + 1; 

• y -= k;  y = y - k; 

• y -= x + 5;        y = y – (x + 5); 

• a= b = c = -1; 

 



Unários 

• Os operadores unários ++ e – são utilizados para modificar o valor de uma expressão 

acrescentando ou subtraindo o valor da mesma em uma unidade. Ex: y = ++x (y = 

x+1), y = --x (y = x-1). 

• Estes operadores podem ser utilizados ainda como operadores de pós (incremento ou 

decremento), os quais primeiramente atribuem o valor da expressão à variável do lado 

esquerdo para, somente depois, incrementar ou decrementar o valor da expressão. 

Ex: 

 x = 5; 

 z = x++; equivale a z =x, z = 5, x resulta em 6 

 z = x--; equivale a z =x, z = 5, x resulta em 4 



Condicional 
• Conhecido também como operador ternário ? : 

 Este operador, na realidade, pode ser utilizado como uma forma simplificada de 

expressões condicionais if/else. A semântica é a mesma, com a diferença que, 

dependendo se a condição for satisfeita, a ação a ser realizada deve gerar um 

resultado e o mesmo deve ser atribuído à uma variável. Exemplo: 

  if(x) { 

  a=b; 

  }else{  equivale à a = x ? b : c 

  a=c; } 

 Se a condição x (boolena) for satisfeita, a variável a recebe o valor da 

expressão b, do contrário recebe o valor da expressão c. Os tipos devem ser 

compatíveis. 



Ordem de avaliação dos operadores 

• Ordem de precedência (maior para menor): 

– Unário posfixado  expr++ expr— 

– Unário prefixado  ++expr - -expr  +expr –expr ~ ! 

– Multiplicativos  * / % 

– Aditivos   + - 

– Relacionais  < > <= >= instanceof 

– Igualdade  == != 

– Ternário   ? : 

– Atribuição      = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>= 

 



Associatividade 

• Quando operadores possuem a mesma precedência, avalia-se 

primeiro o operador mais a esquerda 

– Exemplo: a + b + c equivale a (a + b) + c 

• (exceção) Todos os operadores binários de Java são associativos a 

esquerda, exceto a atribuição 

– Exemplo: a = b = c equivale a a = (b = c) 

• Precedência e associatividade podem ser redefinidas através de 

parênteses 

– Exemplo: a * (b + c), a + (b + c) 



5. Estruturas de controle 

• if 

• if-else 

• if-else-if 

• switch-case 

• while 

• do-while 

• for 



• A linguagem Java define estruturas de controle para especificar a ordem ou condição 

a partir da qual as instruções de um programa devem ser processadas. 

• As estruturas de controle Java podem ser categorizadas em três tipos: estruturas de 

sequência, estruturas de seleção e estruturas de repetição. 

– Estruturas de sequência: é um mecanismo inerente à linguagem Java pois, à 

menos que especificado de forma diferente, em Java, as instruções de um 

programa são executadas na ordem em que aparecem. 

– Estruturas de seleção: é um mecanismo onde uma determinada ação é realizada 

dependendo se uma dada condição for satisfeita ou não. Java oferece três 

estruturas de seleção if, if-else (if-else-if) e switch-case. 

– Estruturas de repetição: uma instrução ou conjunto de instruções é processada 

interativamente, dependendo se uma condição é satisfeita ou não. Java fornece 

três estruturas de repetição: while, do-while e for. 

 

 

 



if 

• Declaração condicional mais simples em Java 

  if (expressão booleana){ 

   comando 

  } 

Esta estrutura é acompanhada de uma expressão boolena entre parênteses e pode ou não 

conter um bloco com chaves ({}), delimitando os comandos que devem ser executados. 

As linhas de comando dentro do bloco só serão executadas se a condição booleana 

declarada for satisfeita. 



if-else 

if (expressão booleana){ 

 comando1 

}else{ 

 comando2 

} 

   if (vendas>=meta){ 

    desempenho = ―Satisfatório‖; 

    bonus = 100+0.01*(vendas-meta); 

   }else{ 

    desempenho = ―Não Satisfatório‖; 

    bonus = 0; 

   } 

 



if-else 

A palavra chave if-else define a estrutura de seleção mais comum utilizada em 

Java. Com essa estrutura, uma ação é realizada se a condição booleana for 

satisfeita. Caso contrário, uma outra ação deve ser realizada, como nos 

exemplos citatos anteriormente. 

Quando o processamento a ser realizado for formado por mais de uma linha 

de comando, o mesmo deve ser delimitado por chaves representando um 

bloco. 

Do mesmo jeito que acontece com a estrutura de seleção if, para a estrutura 

if-else, quando o processamento contém uma única linha de comando é 

aconselhável utilizá-lo dentro de um bloco. Esta abordagem, além de evitar a 

inserção de erros e ambiguidades facilita a extensibilidade. 



if-else-if 

if (vendas>=2*meta){ 

 desempenho = ―Excelente‖; 

 bonus = 1000; 

}else if (vendas >=1.5*meta){ 

 desempenho = ―Boa‖; 

 bonus = 500; 

}else if (vendas >=meta){ 

 desempenho = ―Satisfatório‖; 

 bonus = 100; 

}else { 

 desempenho = ―Regular‖; 

 bonus = 0; 

} 

 



switch-case 

A palavra chave switch-case define a estrutura de seleção múltipla 

em Java. Nesta estrutura, em vez de uma condição booleana, a 

condição é representada como uma variável ou expressão constante e 

integral. Ou seja, a mesma só pode ser representada por valores do 

tipo char, byte, short, int. 

A estrutura switch é composta por uma série de estruturas case, as 

quais representam os possíveis valores que a expressão inteira pode 

assumir. Cada estrutura case, por sua vez, é formada por blocos com 

comandos para processamento. Assim, dependendo do valor da 

expressão fornecida, um dos blocos case será executado. 



switch-case 
switch (<expressão inteira>){ 

 case 1: 

  //Bloco de código 1 

  break; 

 case 2: 

  //Bloco de código 2 

  break; 

 case 3: 

  //Bloco de código 3 

  break; 

 default:  

  //Bloco de código } 

 



while 

A palavra chave while define uma das estruturas de repetição Java. 

Nesta estrutura, uma condição booleana é testada antes de entrar no 

bloco while, o qual deve conter instruções para processamento. 

Enquanto a condição booleana for satisfeita, os comandos dentro do 

bloco while serão processados iterativamente. No entanto, é 

importante observar que existe a possibilidade de que os comandos 

declarados dentro de um bloco while nunca sejam executados, caso a 

condição booleana não seja satisfeita logo na primeira iteração. 

Para evitar ambiguidade, é aconselhável que chaves delimitadoras de 

bloco seja utilizadas em conjunto com a estrutura while. 



while 

while (expressão booleana) { 

    bloco de comandos 

} 

Teste é feito no início 

int contador = 0; 

while ( contador <10 ) { 

    System.out.println(contador); 

    contador++; 

} 

while ( true ) 

    System.out.println(“Timbaúba”); 
loop infinito 

x = 10; 

while ( x < 10 ) 

x = x +1; 

Pode ser executado 0 vezes 



do-while 

A estrutura de repetição do-while é semelhante à estrutura while. A 

diferença principal é que na estrutura while, os comandos declarados 

no mesmo podem não ser processados, caso a condição booleana não 

seja satisfeita. Com a estrutura do-while, o bloco de comandos é 

processado PELO MENOS UMA VEZ, já que a condição é testada 

somente no final. 



do-while 

do { 

    bloco de comandos 

} while (expressão booleana); 

Teste é feito no final 

int contador = 0; 

do { 

    System.out.println(contador); 

    contador++; 

} while ( contador <10 ); 

Comandos são executados 

pelo menos uma vez 



for for (inicialização; condição; incremento) { 

    bloco de comandos 

} 

for (int contador = 0; contador <10; contador++) { 

    System.out.println(contador); 

} 

A palavra chave for define uma estrutura de repetição cuja instruções são 

executadas em um loop, dependendo de alguns fatores: uma condição 

booleana, a qual deve ser satisfeita para que as instruções declaradas dentro 

do loop possam ser processadas; uma ou mais variáveis de controle para 

inicializar o loop; e uma ou mais expressões representando o incremento ou 

decremento das variáveis de controle, as quais são modificadas a cada 

passagem de laço, determinando o número de interações realizadas no 

mesmo. 



Exemplo: ex7.java 
import javax.swing.*; 
public class ex7  
{ 
 public static void main (String[] args) 
      { 
             double nota; 
             String ler_nota; 
             ler_nota = JOptionPane.showInputDialog("Digite a nota do aluno"); 
             nota=Double.parseDouble(ler_nota); 
             String situacao = ""; 
      
         if (nota >= 7) 
                situacao = "O aluno foi aprovado"; 
             else if (nota >= 5) 
                situacao = "O aluno esta em recuperacao"; 
             else 
                situacao = "O aluno foi reprovado"; 
               
             JOptionPane.showMessageDialog(null,situacao); 
      }} 



Exemplo: ex8.java 
  
public class ex8  
{ 
 public static void main (String[] args) 
      { 
           int n = 1; 
           do 
           { 
             System.out.println(n); 
             n++; 
           } 
           while (n <= 10000); 
        } 
} 



Exemplo: ex9.java 
import javax.swing.*;  
public class ex9 { 
 public static void main (String[] args) { 
             String num_mes; 
             int mes; 
             String resposta; 
             num_mes=JOptionPane.showInputDialog("Digite um número para fazer referência ao mês"); 
             mes = Integer.parseInt(num_mes); 
 
          switch (mes) { 
          case 1:resposta="Janeiro";break; 
          case 2:resposta="Fevereiro";break; 
          case 3:resposta="Março";break; 
          case 4:resposta="Abril";break; 
          case 5:resposta="Maio";break; 
          case 6:resposta="Junho";break; 
          case 7:resposta="Julho";break; 
          case 8:resposta="Agosto";break; 
          case 9:resposta="Setembro";break; 
          case 10:resposta="Outubro";break; 
          case 11:resposta="Novembro";break; 
          case 12:resposta="Dezembro";break; 
          default:resposta="Mes inexistente"; } 
          JOptionPane.showMessageDialog(null,resposta); } } 



Exemplo: form_vazio.java 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class form_vazio extends JFrame 
{ 
      form_vazio() 
      { 
        setTitle("Meu primeiro formulario"); 
        setResizable(false); 
        setSize(800,600); 
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        getContentPane().setBackground(Color.BLUE); 
        setLocationRelativeTo(null); 
      } 
      public static void main (String[] args) 
      { 
         JFrame janela = new form_vazio(); 
         janela.setVisible(true); 
      } 
} 



JDBC 



JDBC – Java DataBase Connectivity 

• Não faria sentido um SGBD se não existisse a conexão entre uma 
linguagem de programação e um banco de dados. Em Java, existe 
o Java DataBase Connectivity. 

 
• JDBC é uma biblioteca vinculada a API da linguagem de 

programação Java que define como um cliente pode acessar um 
banco de dados. Inclusive provê métodos para consulta e 
atualização. JDBC é direcionado a Banco de Dados Relacionais. 

 
• A API JDBC já está vinculada ao JDK do Java, porém é necessário 

baixar as API específicas para o SGBD.  São conhecidas como 
connectors. 

 



JDBC – Connector 

• O connector MySQL pode ser facilmente baixado em: 

 http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/ 

• O connector PostgreSQL pode ser facilmente baixado em: 

 http://jdbc.postgresql.org/download.html 

• O connector Oracle pode ser facilmente baixado em: 

 http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html 

• O connector Firebird pode ser facilmente baixado em: 

 http://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/ 

• O connector SQLite pode ser facilmente baixado em: 

 http://mvnrepository.com/artifact/org.xerial/sqlite-jdbc/3.7.2 
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Sete Passos Básicos 

1. Carregar Driver 

2. Definir URL de conexão 

3. Estabelecer conexão 

4. Criar objeto do tipo statement 

5. Executar uma consulta 

6. Processar resultado 

7. Fechar Conexão 



JDBC 

• As classes e interfaces JDBC estão contidas no pacote java.sql. 

• Veremos nos próximos slides a classe e as interfaces deste pacote. 

 A única classe é a DriverManager que é responsável pelo 

gerenciamento de conectores (connectors ou drivers) 

 Todos os outros tipos são interfaces, pois a implementação 

deles encontra-se na biblioteca (connector) que foi adicionado 

ao projeto e que deve ser registrado pela classe 

DriverManager. 



java.sql.DriverManager 

• Para realizar uma conexão é necessário carregar o driver 

correspondente ao sistema gerenciador de banco de dados:  

 Class.forName(“ org.gjt.mm.mysql.Driver ”);  

 

• Método do DriverManager: 
 

     getConnection(url: String, user : String, pword: String) 

     Utilizado para criar uma conexão a um SGDB. Deve ser passado a url de acesso ao SGBD, o 
nome e a senha do usuário. 
 

 Connection conexao = DriverManager.getConnection( 

 "jdbc:mysql://localhost:3306/estoque", "root", "ete"); 



java.sql.Connection 

• Connection é a interface que representa uma conexão com o banco 

de dados, permitindo obter informações do banco (metadados), 

realizar consultas, manipular registros, etc. 



java.sql.Statement 

• Interface que define um objeto usado para realizar comandos SQL e obter os 
resultados produzidos pelos comandos SQL; 

 
• O objeto Statement é criado através de um objeto Connection existente, com 

o método createStatement(); 
 
• Para criação de tabelas (comandos de definição de dados), utiliza-se o método 

público executeUpdate(String sql); 
 

• Para realizar uma operação de consulta é necessário criar uma instância da 
classe Statement e logo em seguida executar o método 
executeQuery(String sql). 

 
  statement = conexao.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,  

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);  

   resultset = statement.executeQuery(sql);  



java.sql.ResultSet 

• Interface que provê acesso aos dados; 

• O objeto ResultSet é gerado a partir do método 

Statement.executeQuery(String sql); 

• O objeto ResultSet, quando criado, mantém um cursor posicionado 

antes da primeira linha de dados. 



Exemplo: ConexaoMySQL .java 

import java.sql.*;  
import javax.swing.*;  
public class ConexaoMySQL {  
 
public String driver = "org.gjt.mm.mysql.Driver";  
public String url = "jdbc:mysql://localhost/estoque";  
public String usuario = "root";  
public String senha = "ete";  
public Connection conexao;  
public Statement statement;  
public ResultSet resultset;  
 
 public boolean conecta()  
 {  
     boolean result = true;  
  try  
    {  
       Class.forName(driver);  
                                          conexao = DriverManager.getConnection(url, usuario, senha);  
    }  
  catch(ClassNotFoundException Driver)  
   {  
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Driver não localizado : "+Driver);  
    result = false;  
 }  



Exemplo: ConexaoMySQL .java (Continuação) 

        catch(SQLException Fonte)  
       {  
 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Erro na conexão "+ "com a fonte de dados: "+Fonte);  
 result = false;  
       }    
 return result;  
       }  
 
 public void desconecta()  
 {  
      boolean result = true;  
  try  
  {  
  conexao.close();  
  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Banco de Dados Fechado");  
  }  
                    catch(SQLException erroSQL)  
  {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Não foi possivel "+ "fechar o banco de 
   dados: "+erroSQL.getMessage());  
  result = false;  
  }  
 }  
 



Exemplo: ConexaoMySQL .java (Continuação) 

 public void executeSQL(String sql)  
 {  
     try  
         {  
     statement = conexao.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,  
     ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);  
     resultset = statement.executeQuery(sql);  
          }  
     catch(SQLException sqlex)  
          {  
             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Não foi possivel "+ "executar o comando sql 
             "+sqlex.getMessage());  
          }  
 }  
}  


