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Overview 

 
 
Neste terceiro exercício do Workshop, iremos aprender a criar um componente para o Content 
Server. O nosso primeiro componente, embora não seja tão simples, será feito apenas com 
recursos do Content Server. 
 
Neste tutorial, vamos desenvolver um recurso de Favoritos, aonde os usuários poderão marcar 
determinados documentos como seus Favoritos, e depois consultar estes documentos em uma 
lista. Não iremos montar o componente com todas as suas funcionalidades, mas com o que vocês 
verão aqui, será fácil aprimorar este componente, inclusive para ambientes de produção. 
 
 
Componente MyFavorites 
 
Algumas características do nosso componente favoritos: 
 
- Por motivos de espaço, iremos montar este componente de uma forma “rápida e crua”, ou seja, 
sem seguir necessariamente as melhores práticas de desenvolvimento de componentes. Para 
entender melhor a prática de desenvolvimento de componentes, recomendo a leitura do guia 
Working With Components. 
- Ele será desenvolvido apenas para português-Brasil. Outros idiomas podem ser adicionados 
posteriormente. 
- Ele irá apresentar uma opção “Adicionar aos Favoritos” no menu “Content Actions” (tela 
Content Information), para que o usuário possa definir este arquivo como um dos seus favoritos. 
- Ao clicar neste link, o usuário será direcionado à uma tela aonde ele poderá digitar um 
comentário sobre este favorito, para facilitar a leitura depois. 
- Os favoritos ficarão salvos em uma tabela de banco de dados que iremos criar como parte do 
componente 
- A aba “My Content Server” terá uma opção nova chamada “Meus Favoritos”, que irá trazer uma 
tela que lista os favoritos, permitindo que o usuário possa deletar os links 
- Alguns recursos ficarão de fora deste exercício, novamente por motivos de espaço. Mas iremos 
listar estes recursos ao final, como exercícios complementares. 
 
 
 
Recursos do nosso Componente 
 
O componente Favoritos será desenvolvido com alguns recursos. Vamos conhecer melhor o que 
são estes recursos e quais são as suas funções: 
 
 
- Query: Uma query é qualquer atividade que eu preciso executar no banco, o famoso CRUD: 
Criar, Ler, Atualizar, Deletar. Existem diferentes jeitos de chamar a query, dependendo do 
propósito: 
 

• Select Query: executa um comando SQL, mas descarta o resultado. Usado apenas para 
testar se a conexão com o banco está ok. Não será usado no nosso exercício. 

• Execute Query: executa um comando SQL que altera informações do banco. Pode ser um 
INSERT, UPDATE ou DELETE. Descarta os resultados. Iremos usar Execute Query para 
criar, alterar e excluir os favoritos. 
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• Select Cache Query: executa um comando SQL SELECT e armazena os resultados em um 
ResultSet. Este ResultSet retorna como resultado do serviço e pode ser manipulado em 
IDOC, Java ou outras linguagens. Iremos utilizar Select Cache Query para retornar a lista 
de favoritos de um usuário. 

 
 
- Service: Os serviços são os responsáveis por executar as queries (ou classes java, mas isso é 
papo para um outro tutorial...). O serviço recebe os parâmetros de entrada, executa a query e 
retorna o ResultSet (no caso de um SELECT). Os serviços podem ser executados através de 
templates, páginas IDOC, outras aplicações (através de API), ou diretamente na URL do browser. 
Neste exercício criaremos serviços para Criar, Editar, Deletar e Listar os favoritos de um usuário. 

 

- Template: Os templates são as interfaces gráficas (páginas) que serão apresentadas aos 
usuários. Por exemplo, antes de executar o serviço que deleta um documento do favoritos, quero 
que o usuário veja uma tela com o ID do Documento e um botão Confirma, para que ele tenha 
certeza que está deletando o registro correto. Esta tela pode ser criada como um template. Neste 
exercício iremos construir templates para os principais serviços, além da página que lista todos 
os favoritos do usuário e apresenta as ações de editar e deletar. Os templates nada mais são do 
que páginas HTML com scripts IDOC. 

A nossa sequência de atividades para o desenvolvimento deste componente será: 

- Criar a Tabela do banco 

- Criar o componente usando o Component Wizard 

- Criar as Queries para inserir, editar, deletar e listar os favoritos 

- Criar os Serviços que executam estas Queries 

- Criar os templates, que são as páginas que irão interagir com os usuários 

- Criar os links, na página de informações do conteúdo e no painel My Content Server 

 

Pois bem, vamos começar!
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Criando o Componente 
 

Criando a Tabela 
 
Primeiro vamos criar a tabela que vai guardar o registro dos favoritos. Para isso: 

• Acesse o Content Server como sysadmin. 
• Expanda a aba Administration e clique em Admin Applets 
• Abra o Configuration Manager e acesse a aba Tables 
• Clique no botão Create Table 
 

 
 
• Defina os detalhes e campos da tabela conforme a imagem abaixo: 
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• Nesta tabela teremos 4 campos: dDocName, UserName, keywords e createdate. O 

campo de data será usado para ordenarmos os favoritos por data de criação 
• Clique OK para criar a tabela 
• Usando uma ferramenta como o SQL Developer, podemos ver que a tabela foi criada no 

mesmo schema do usuário do UCM no banco de dados: 
 

 
 
• Agora iremos criar o componente que vai gerenciar as informações desta tabela. 

 
 

Criando o Componente 
 
Abra o Component Wizard. Acesse via menu Iniciar -> Programas -> Oracle Content Server -> 
ucm -> Utilities -> Component Wizard 
 
Em ambiente Linux, acesse via /UCM_HOME/bin/ComponentWizard 
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No Component Wizard, clique no botão Add para criar um novo componente 
 

 
 
 
Defina o nome como MyFavorites e clique OK. 
 

 
 
Clique OK na janela de confirmação. 
 
Agora temos o nosso componente. Vamos começar criando as queries que vão buscar e gravar 
no banco. 
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Clique no botão Add, dentro do painel Resource Definition 
 

 
 
Selecione a opção Query e clique em Next 
 
Na próxima tela, aceite os valores padrão e clique em Next. 
 
Na próxima tela, defina os seguintes valores: 
 

• Name: MYFAV_Q_SAVE 
• Query: insert into myfavorites values (?, ?, ?, ?) 
• Parameters:  

o dDocName (varchar) 
o UserName (varchar) 
o keywords (varchar) 
o createdate (date) 
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OBS: repare que o parâmetro createdate tem que ser do tipo date. Cuidado para não 
criá-lo como varchar, pois isto causará um erro na hora da inserção no banco. 
 
Clique em Finish e No na janela de confirmação 
 
Clique no botão Add no painel da direita para criar uma nova Query 
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Defina os seguintes valores: 
 

• Name: MYFAV_Q_DELETE 
• Query: delete from myfavorites where UserName = ? and dDocName = ? 
• Parameters:  

o UserName (varchar) 
o dDocName (varchar) 

 



 

 

Hands-on Desenvolvimento Componente Page 10 of 29 Oracle Corporation 

 
 
 
Clique OK para criar a Query. Crie mais duas Queries, com as seguintes informações: 
 

• Name: MYFAV_Q_EDIT 
• Query: update myfavorites set keywords = ? where UserName = ? and dDocName = ? 
• Parameters:  

o keywords (varchar) 
o UserName (varchar) 
o dDocName (varchar) 

 
 

• Name: MYFAV_Q_LIST 
• Query: select * from myfavorites where UserName = ? order by createdate 
• Parameters:  

o UserName (varchar) 
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Agora que temos as consultas prontas, iremos criar os serviços que executam estas consultas. 
 
No painel Custom Resource Definition, clique no botão Add… 
 
Selecione a opção Service e clique em Next 
 

  
 
 
Na próxima tela, mantenha as opções padrão e clique em Next 
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Defina os campos com os seguintes valores: 
 

• Name: MYFAV_SAVE_FAVORITE 
• Service Class: Service 
• Template: MYFAV_SAVE_FAVORITE_CONFIRM 
• Access Level: Read e Scriptable 
 

No painel Actions, clique no botão Add 
 

 
 
  
 
Defina os campos com os seguintes valores: 
 

• Type: Execute Query 
• Action: MYFAV_Q_SAVE 
• Parameters: UserName, dDocName, keywords, createdate 

 
 
Clique OK para criar a ação 
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Clique Finish para criar o serviço e No na janela de confirmação 
 
No painel da direita, clique no botão Add para criar um novo serviço 
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Defina o serviço da seguinte forma: 
 

• Name: MYFAV_DELETE_FAVORITE 
• Service Class: Service 
• Template: MYFAV_DELETE_FAVORITE_CONFIRM 
• Access Level: Read e Scriptable 
• Actions: 

o Type: Execute Query 
o Action: MYFAV_Q_DELETE 
o Parameters: UserName, dDocName 
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Clique OK para criar o serviço. Crie mais dois serviços, com os seguintes valores: 
 

• Name: MYFAV_EDIT_FAVORITE 
• Service Class: Service 
• Template: MYFAV_EDIT_FAVORITE_CONFIRM 
• Access Level: Read e Scriptable 
• Actions: 

o Type: Execute Query 
o Action: MYFAV_Q_EDIT 
o Parameters: keyword, UserName, dDocName 

 
 

• Name: MYFAV_LIST_FAVORITES 
• Service Class: Service 
• Access Level: Read e Scriptable 
• Actions: 

o Type: Select Cache Query 
o Action: MYFAV_Q_LIST 
o Parameters: ResultSet 

 
 

Agora temos todas as queries e serviços criados, podemos criar as interfaces visuais 
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No painel Custom Resource Definition, clique no botão Add e selecione a opção Template 
 

 
 
Na próxima tela, mantenha os valores padrão e clique em Next 
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Crie o template com os seguintes valores: 
 

• Name: MYFAV_T_SAVE 
• Class: RootPage 
• Form Type: HomePage 
• File Name: MYFAV_T_SAVE.htm 
• Description: Save to Favorites Template 

 

 
 
Clique Finish e No na janela de confirmação 
 
No Component Wizard, clique em Options -> Configuration 
 

 
 
 
No campo HTML Editor Path, selecione o aplicativo editor de Texto que irá editar os templates. O 
Notepad++ é uma boa opção. OBS: Evite usar o Notepad do Windows, use o Wordpad. 
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Voltando à lista de templates, selecione o template recém-criado e clique no botão Launch Editor 
 

 
 
Este template é a página que será exibida quando o usuário clicar na opção “Adicionar aos 
Favoritos”. Como parâmetro, receberemos o ID do documento. O nome do usuário é uma 
variável de sistema que podemos capturar na própria página, assim como a data atual. Nesta 
página, iremos adicionar um campo aonde o usuário poderá digitar as palavras-chave para este 
documento. O botão Submit irá executar o serviço MYFAV_SAVE_FAVORITE. O template 
MYFAV_SAVE_FAVORITE_CONFIRM é a tela que aparece após a execução do serviço (tela de 
confirmação). 
 
Apague qualquer código que exista no arquivo e insira o seguinte código: 
 
<$include std_doctype_html_decl$> 
<head> 
 <$defaultPageTitle="Adicionar aos Favoritos"$> 
 <$include std_html_head_declarations$> 
</head> 
 
<$include body_def$> 
<$include std_page_begin$> 
 
<center><h2 class=pageTitle> Adicionar aos Favoritos </h2></center>  
<br><br> 
 
<form name="SaveToFavorites" method="get" action="<$HttpCgiPath$>"> 
<input type="hidden" name="IdcService" value="MYFAV_SAVE_FAVORITE"> 
<input type="hidden" name="UserName" value="<$UserName$>"> 
<input type="hidden" name="createdate" value="<$formatDateDatabase(dateCurrent())$>"> 
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<input type="hidden" name="dDocName" value="<$dDocName$>"> 
Palavras-chave: 
<input type="text" name="keywords" value=""> 
<input type="submit"  value="OK"> 
</form> 
  
</body></html> 
 
Salve e feche o arquivo. 
 
Vamos criar agora os templates para executar os serviços de Delete e Edit. 
Crie um novo template, chamado MYFAV_T_DELETE, igual ao template que criamos 
anteriormente. Defina o seguinte código para este template: 
 
<$include std_doctype_html_decl$> 
<head> 
 <$defaultPageTitle="Excluir dos Favoritos"$> 
 <$include std_html_head_declarations$> 
</head> 
 
<$include body_def$> 
<$include std_page_begin$> 
 
    <center><h2 class=pageTitle> Excluir documento dos Favoritos </h2></center>  
 <br><br> 
 
 ID Documento: <$dDocName$> <br><br> 
  
 <form name="DeleteFromFavorites" method="get" action="<$HttpCgiPath$>"> 
 <input type="hidden" name="IdcService" value="MYFAV_DELETE_FAVORITE"> 
 <input type="hidden" name="UserName" value="<$UserName$>"> 
 <input type="hidden" name="dDocName" value="<$dDocName$>"> 
 Confirma? <input type="submit"  value="OK"> 
 </form> 
  
 
</body></html> 
 
Salve e feche o arquivo. 
Agora vamos criar um novo template, chamado MYFAV_T_EDIT, com o seguinte código: 
 
<$include std_doctype_html_decl$> 
<head> 
 <$defaultPageTitle="Editar Documento dos Favoritos"$> 
 <$include std_html_head_declarations$> 
</head> 
 
<$include body_def$> 
<$include std_page_begin$> 
 
    <center><h2 class=pageTitle> Editar documento dos Favoritos </h2></center>  
 <br><br> 
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 ID Documento: <$dDocName$> <br><br> 
  
 <form name="EditFavorites" method="get" action="<$HttpCgiPath$>"> 
 <input type="hidden" name="IdcService" value="MYFAV_EDIT_FAVORITE"> 
 <input type="hidden" name="UserName" value="<$UserName$>"> 
 <input type="hidden" name="dDocName" value="<$dDocName$>"> 
 Palavras-chave: 
 <input type="text" name="keywords" value=""> 
 <input type="submit"  value="OK"> 
 </form> 
  
 
</body></html> 
 
Salve e feche o arquivo. 
Agora iremos criar os templates de confirmação dos serviços de criação, edição e exclusão de um 
registro nos favoritos. 
Crie um novo template, chamado MYFAV_SAVE_FAVORITE_CONFIRM, com o seguinte código: 
 
<$include std_doctype_html_decl$> 
<head> 
 <$defaultPageTitle="Adicionar aos Favoritos"$> 
 <$include std_html_head_declarations$> 
</head> 
 
<$include body_def$> 
<$include std_page_begin$> 
 
<center><h2 class=pageTitle> Documento Adicionado aos Favoritos com Sucesso! 
</h2></center>  
 <br><br> 
<a href="<$HttpCgiPath$>?IdcService=DOC_INFO_BY_NAME&dDocName=<$dDocName$>"> 
Clique Aqui </a> para retornar. 
</body></html> 
Salve e feche o arquivo. 
 
Crie um novo template, chamado MYFAV_DELETE_FAVORITE_CONFIRM, com o código: 
 
<$include std_doctype_html_decl$> 
<head> 
 <$defaultPageTitle="Remover dos Favoritos"$> 
 <$include std_html_head_declarations$> 
</head> 
 
<$include body_def$> 
<$include std_page_begin$> 
 
    <center><h2 class=pageTitle> Documento Deletado dos Favoritos com Sucesso! 
</h2></center>  
 <br><br> 
<a 
href="<$HttpCgiPath$>?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=MYFAV_
T_LIST"> 
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 Clique Aqui </a> para retornar. 
</body></html> 
 
Crie um novo template, chamado MYFAV_EDIT_FAVORITE_CONFIRM, com o código: 
 
<$include std_doctype_html_decl$> 
<head> 
 <$defaultPageTitle="Editar Documento dos Favoritos"$> 
 <$include std_html_head_declarations$> 
</head> 
 
<$include body_def$> 
<$include std_page_begin$> 
 
    <center><h2 class=pageTitle> Documento Editado com Sucesso! </h2></center>  
 <br><br> 
<a 
href="<$HttpCgiPath$>?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=MYFAV_
T_LIST"> 
 Clique Aqui </a> para retornar. 
</body></html> 
 
Crie um novo template chamado MYFAV_T_LIST para listar todos os favoritos do usuário. Este 
template será a página que irá listar todos os favoritos, além de permitir as ações de Editar e 
Deletar. Defina o seguinte código para este template: 
 
<$include std_doctype_html_decl$> 
<head> 
 <$defaultPageTitle="Lista de Favoritos"$> 
 <$include std_html_head_declarations$> 
</head> 
 
<$include body_def$> 
<$include std_page_begin$> 
 
    <center><h2 class=pageTitle> Lista de Favoritos </h2></center>  
 <br><br> 
 
 <b> Username: <$UserName$> </b> <br><br> 
 <$UserName=UserName$> 
 <$executeService("MYFAV_LIST_FAVORITES")$> 
 <$if ResultSet$> 
  <table border="1" width="80%" align="center"> 
  <tr bgcolor="#CCCCCC">  
     <td align="center"> <b> Doc ID </b> </td>  
  <td align="center"> <b> Palavras-Chave </b> </td>  
  <td align="center"> <b> Data </b> </td>  
  <td> <b> Editar </b>  </td> 
  <td> <b> Excluir </b> </td> 
 </tr> 
  <$loop ResultSet$> 
   <tr> 
  <td align="center"> 
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   <a 
href="<$HttpCgiPath$>?IdcService=DOC_INFO_BY_NAME&dDocName=<$dDocName$>" 
target="new">  
    <$dDocName$></a> 
   </td> 
  <td><$keywords$></td> 
  <td><$createdate$></td> 
  <td align="center"> 
  <a 
href="<$HttpCgiPath$>?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=MYFAV_
T_EDIT&dDocName=<$dDocName$>"> 
     <small> Editar </small> </a> 
  </td> 
  <td align="center"> 
  <a 
href="<$HttpCgiPath$>?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=MYFAV_
T_DELETE&dDocName=<$dDocName$>"> 
     <small> Excluir </small> </a> 
  </td> 
   
   </tr> 
  <$endloop$> 
  </table> 
 <$else$> 
   
   <b> Nenhum Favorito Encontrado! </b> 
   
 <$endif$> 
  
 
</body></html> 
 
Já temos as queries, serviços e templates que iremos precisar. Tudo o que precisamos fazer 
agora é criar os links na tela de resultado de busca e de informações do conteúdo, para incluir o 
“Adicionar aos Favoritos”, e o link “Meus Favoritos” no painel My Content Server. 
 
Clique no botão Add no painel Custom Resource Definition, escolha Resource e clique em Next 
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Na próxima tela, defina o nome como docinfo_menus_checkin_update_setup e o corpo como 
 
<$exec rsAppendNewRow("PageMenusData")$> 
 <$PageMenusData.nodeId = "ADDFAVORITOS"$> 
 <$PageMenusData.parentId = "CONTENT_ACTIONS"$> 
 <$PageMenusData.label = "Adicionar aos Favoritos"$> 
 <$PageMenusData.type = "item"$> 
 <$PageMenusData.href 
=HttpCgiPath&"?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=MYFAV_T_SAVE
&dDocName="&dDocName$> 
 <$PageMenusData.loadOrder = 10$> 
<$include super.docinfo_menus_checkin_update_setup$> 
 
OBS: cada tag <$PageMenusData… deverá estar em uma linha única. Neste documento, por 
falta de espaço, as linhas estão quebradas. 
 

 
 
Clique em Add no painel Custom HTML Includes para criar um novo link. Defina os seguintes 
valores: 
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Nome: custom_finish_layout_init 
 
Corpo:  
<$include super.custom_finish_layout_init$> 
 <$include myfavorites_link$> 
 

 
 
Clique em Add no painel Custom HTML Includes para criar um novo link, com os seguintes 
dados: 
 
Nome: myfavorites_link 
 
Corpo:  
 
navBuilder.addChildNodeTo('MY_CONTENT', 'item', 'id==MYFAVORITES', 
  'label==Meus Favoritos', 
'url==<$HttpCgiPath$>?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=MYFAV_
T_LIST&username=<$UserName$>'); 
 
OBS: este texto deve ficar em uma única linha. Cuidado com espaços em branco. 
Agora já podemos testar o nosso componente. Clique no menu Options -> Enable para habilitar o 
componente e reinicie o Content Server. 
 
Acesse o Content Server, faça uma busca rápida e clique no link de informações de um conteúdo 
qualquer. 
 

 
 
No menu Content Actions, repare na nova opção Adicionar aos Favoritos 
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Clique nesta opção. Insira alguma informação no campo Palavras-Chave e clique em OK. 
 

 
 
A tela de confirmação será exibida, com o link para retornar à página de informações do 
conteúdo 
 

 
 
 
Expanda a aba My Content Server e veja a nova opção criada, Meus Favoritos 
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Clique no link e a lista dos Favoritos será exibida, conforme o template que criamos 
 

 
 
Clique no link Editar para mudar as palavras-chave. Defina um texto qualquer e clique em OK 
 

 
 
Na tela de confirmação, clique no link 
 

 
 
Voltando à tela dos favoritos, podemos ver que o texto foi modificado 
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No banco de dados, podemos ver que as informações dos favoritos estão sendo armazenadas na 
tabela myfavorites 
 

 
 
Faça alguns testes, incluindo, editando e excluindo documentos dos favoritos. Podemos também 
testar a chamada ao serviço via URL. Para isso, acesse este endereço na URL: 
 
http://localhost/ucm/idcplg?IdcService=MYFAV_LIST_FAVORITES&UserName=sysadmin&IsSoap=1  

 
OBS: Substitua localhost pelo nome do seu servidor aonde o UCM está instalado. 
 

 
Podemos ver o ResultSet criado, com a lista dos documentos favoritos. Neste caso, temos apena 
1 favorito cadastrado. 
 
Parabéns, a criação do seu primeiro componente está terminada! Ou não…? 
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Atividades Adicionais – Complementar o Componente MyFavorites 
 
O nosso primeiro componente ficou muito simples; mas, com o UCM, o céu é o limite! Abaixo 
algumas dicas de recursos que você pode implementar.  
 

- Multi-idiomas: troque as strings estáticas das páginas de Template por variáveis de 
internacionalização. 

- Na página de Editar Favoritos, o campo palavra-chave está vindo em branco. Crie uma 
query e um serviço que trazem o conteúdo daquela palavra chave para o campo (dica: 
select keywords from myfavorites where dDocName = ? and UserName = ?) 

- Usando CSS, melhore o layout destas páginas 
- Na lista de Favoritos, inclua links para os arquivos nativo e webvieweable do conteúdo 
- Na lista de Favoritos, inclua o thumbnail do conteúdo (Dica: estude a função 

computeRenditionUrl. Um exemplo: 
<$QueryText = "dDocTitle <substring> `test`"$> 
<$executeService("GET_SEARCH_RESULTS")$> 
    <$loop SearchResults$> 
        <$if dRendition1$> 
              <a href="<$URL$>"> 
              <img src="<$computeRenditionUrl(URL, dRevLabel, dRendition1)$>"> 
              </img></a> 
        <$else$> 
              <a href="<$URL$>"><$dDocTitle$></a> 
        <$endif$> 
    <$endloop$> 

- Substitua os templates por janelas Javascript, desta forma é possível manter o 
gerenciamento dos favoritos na mesma tela 

- Implemente busca de favoritos por palavra-chave (select … where keywords LIKE 
‘%?%’) 

- Implemente organização de favoritos por categoria. 
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