
XI
 W

or
sh

op
 s

o–
re

 S
of

tw
ar

e 
Li

vr
e

94

Softw
are ”ivre –aseado na w

e– para estim
ativa num

éri—a de dados m
eteoro”ógi—os

95Este artigo divide-se em seis seções. A próxima seção trata do pro–”ema da geração e 
disponi–i”ização de —ertii—ados para eventos. A seção 3 traz uma –reve dis—ussão a—er—a de 
so”uções seme”hantes. Na seção 4 é feita a des—rição do sistema, de forma que atenda às ne-
—essidades expostas na seção 2. A seção 5 expõe uma ap”i—ação do sistema, e, por im, a seção 
6 —on—”ui o artigo, men—ionando a —ontinuação do tra–a”ho.

O pro—esso de geração, —ontro”e e disponi–i”ização de —ertii—ados de parti—ipação e organi-
zação de eventos, em formato digita”, envo”ve demandas, —omo —ontro”e de parti—ipantes e 
organizadores, envio e armazenamento dos —ertii—ados, que podem ser automatizadas através 
de ferramentas —omputa—ionais.

Este —enário foi visua”izado no grupo PET do Curso de Ciên—ia da Computação (PET-CC) 
da Universidade Federa” de Santa Maria (UFSM). O grupo promove eventos, —omo pa”estras, 
oi—inas e mini—ursos, sendo ne—essário gerar e distri–uir um e”evado número de —ertii—ados de 
parti—ipação e organização.

A partir dos —asos de uso mais frequentes do grupo, genera”izados para outras institui-
ções promotoras de eventos, pode-se o–servar requisitos para um sistema geren—iador de —erti-
i—ados em formato digita”: uso de formato de arquivo a—essíve” aos usuários; reaproveitamento 
de informações dos parti—ipantes; disponi–i”idade de reemissão de —ertii—ados; —ertii—ados 
lexíveis em termos de ”eiaute, para diferentes eventos; va”idação dos —ertii—ados; e —ontro”e 
de a—esso aos —ertii—ados emitidos.

Pode-se emitir —ertii—ados de parti—ipação em eventos uti”izando re—ursos de ma”a direta, pre-
sentes em editores de texto, —omo o OpenOi—e Writer. Dessa forma, —ertii—ados são gerados 
partir de um mode”o, es—rito no próprio editor de texto, e de um —onjunto de dados. Entretanto, 
este método não permite va”idação do —ertii—ado, e apresenta pro–”emas de distri–uição e dis-
poni–i”ização dos arquivos gerados, sendo mais indi—ados para distri–uição impressa.

O PET-CC desenvo”veu, anteriormente, um sistema para a geração de —ertii—ados de eventos 
em formato digita”. Conforme visto em [Vi—entini et a”. 2006], trata-se de um sistema We–, desen-
vo”vido em ”inguagem de programação PHP. O sistema, porém, não atende requisitos de segurança, 
uma vez que o a—esso aos —ertii—ados emitidos é ”ivre; não possui espe—ii—ações so–re va”idação dos 
—ertii—ados emitidos; e não permite persona”ização do mode”o de —ertii—ado gerado.

Existem sistemas ”ivres para geren—iamento de eventos. A”guns de”es são —apazes de 
emitir —ertii—ados, —omo o F”isys, que geren—ia um evento [F”isys 2008]. O F”isys é —apaz de 
emitir —ertii—ados espe—íi—os para pa”estras e workshops do evento, mas não provê me—anis-
mos de va”idação dos —ertii—ados emitidos, tampou—o permite grande —ustomização do mo-
de”o. O Comitiva é um sistema ”ivre —apaz de geren—iar mais de um evento, mas não emite 
—ertii—ados [Comitiva 2010].

Tendo —omo –ase o pro–”ema men—ionado na seção 2, desenvo”veu-se um sistema para geren-
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abstract. Attendance certiicates in digital format are increasingly popular in confer-
ences and similar events. The digital certiicates replace and improve the traditional, printed 
ones, but raise a need for computational tools to assist the process. This paper presents the 
development of certiicaPET, a Web based system for generation, storage, delivery and valida-

tion of attendance certiicates in digital format. The system was developed using free software 
tools and is distributed as an open source software.

resumo. A utilização de certiicados de participação em eventos em formato digital 
substitui o método tradicional, em meio impresso, com vantagens, tornando necessário o uso 
de ferramentas computacionais para auxiliar o controle desses certiicados. Este artigo trata do 
desenvolvimento do certiicaPET, um aplicativo Web para a geração, armazenamento, disponi-
bilização e validação de certiicados de participação em eventos, em formato digital. O sistema 
foi desenvolvido usando ferramentas abertas, e é distribuído como Software Livre.

1. Introdução

Uma das etapas da organização de eventos —onsiste na geração de —ertii—ados para os par-
ti—ipantes. Tradi—iona”mente, os —ertii—ados são disponi–i”izados em pape”, o que traz —ustos 
para impressão e disponi–i”ização. Como a”ternativa ao meio impresso, passou-se a uti”izar 
—ertii—ados em formato digita”, disponi–i”izados pe”a Internet. Com isso, torna-se ne—essário o 
uso de ferramentas —omputa—ionais que auxi”iem a geração, disponi–i”ização, armazenamento 
e va”idação de —ertii—ados para eventos.

Nesse sentido, o presente tra–a”ho trata do desenvo”vimento de um sistema We– para 
a geração de —ertii—ados em formato digita”, disponi–i”ização para os parti—ipantes e va”idação 
de parti—ipações. Os —ertii—ados são gerados a partir de mode”os —onstruídos pe”os usuários do 
sistema, sendo possíve” a uti”ização de ”eiautes diferentes para diferentes eventos. O sistema 
foi —onstruído a partir de ferramentas ”ivres, e é disponi–i”izado —omo Software Livre. Estima-se 
que este sistema tenha va”ia para instituições promotoras de eventos, que ne—essitem gerar e 
disponi–i”izar —ertii—ados para os parti—ipantes.
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 Attendance certiicates in digital format are increasingly popular in confer
ences and similar events. The digital certiicates replace and improve the traditional, printed 
ones, but raise a need for computational tools to assist the process. This paper presents the 
development of certiicaPET, a Web based system for generation, storage, delivery and valida
tion of attendance certiicates in digital format. The system was developed using free software 
tools and is distributed as an open source software.

A utilização de certiicados de participação em eventos em formato digital 
substitui o método tradicional, em meio impresso, com vantagens, tornando necessário o uso 
de ferramentas computacionais para auxiliar o controle desses certiicados. Este artigo trata do 
desenvolvimento do certiicaPET, um aplicativo Web para a geração, armazenamento, disponi
bilização e validação de certiicados de participação em eventos, em formato digital. O sistema 
foi desenvolvido usando ferramentas abertas, e é distribuído como Software Livre.

Uma das etapas da organização de eventos —onsiste na geração de —ertii—ados para os par-
ti—ipantes. Tradi—iona”mente, os —ertii—ados são disponi–i”izados em pape”, o que traz —ustos 
para impressão e disponi–i”ização. Como a”ternativa ao meio impresso, passou-se a uti”izar 
—ertii—ados em formato digita”, disponi–i”izados pe”a Internet. Com isso, torna-se ne—essário o 
uso de ferramentas —omputa—ionais que auxi”iem a geração, disponi–i”ização, armazenamento 
e va”idação de —ertii—ados para eventos.

Nesse sentido, o presente tra–a”ho trata do desenvo”vimento de um sistema We– para 
a geração de —ertii—ados em formato digita”, disponi–i”ização para os parti—ipantes e va”idação 
de parti—ipações. Os —ertii—ados são gerados a partir de mode”os —onstruídos pe”os usuários do 
sistema, sendo possíve” a uti”ização de ”eiautes diferentes para diferentes eventos. O sistema 
foi —onstruído a partir de ferramentas ”ivres, e é disponi–i”izado —omo Software Livre. Estima-se 
que este sistema tenha va”ia para instituições promotoras de eventos, que ne—essitem gerar e 
disponi–i”izar —ertii—ados para os parti—ipantes.
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O mode”o está dividido em 4 seções prin—ipais: Evento; Pa”estra, —onsiderada su–seção 
de Evento; Pessoa, armazena dados uti”izados na emissão dos —ertii—ados e para a uti”ização 
do sistema; e Curso, armazenando —ursos de graduação, visto que o sistema foi desenvo”vi-
do para ser uti”izado em uma Universidade, primeiramente. As parti—ipações das Pessoas em 
Eventos e em Pa”estras são armazenadas, respe—tivamente, em Evento_has_Pessoa e em Pa”es-
tra_has_Pessoa. Evento está ”igado à Pessoa que o —adastrou.

Constatou-se que o sistema seria uti”izado por quatro tipos de usuários: administrado-
res, organizadores de eventos, parti—ipantes dos eventos e interessados em va”idação. Sendo 
assim, o sistema foi desenvo”vido —om áreas pú–”i—a e privada. A área pú–”i—a é uti”izada para 
a va”idação dos —ertii—ados, enquanto a área privada possui três níveis de a—esso: administra-
dores, —om a—esso g”o–a” às informações; organizadores, —om a—esso restrito às suas in—”usões; 
e usuários parti—ipantes, —om a—esso à re—uperação de seus —ertii—ados.

Administradores e organizadores podem ser deinidos —omo parti—ipantes de eventos, 
possuindo, tam–ém, a—esso `a emissão de seus —ertii—ados.

4.3.	Modelo	do	Certiicado

O ”eiaute do —ertii—ado de —ada evento e pa”estra é deinido pe”o usuário (organizador 
do evento, ou pa”estra, ou administrador), através de um arquivo do formato ODT. Este arquivo 
deve —onter labels espe—íi—os, demar—ados pe”os —ara—teres a–re e fe—ha —haves ( e }), os 
quais serão su–stituídos pe”os dados do parti—ipante e do evento, ou pa”estra, no pro—esso de 
geração do —ertii—ado. Conforme visto na seção 4, os arquivos no formato ODT são —onjuntos 
de arquivos —ompa—tados. O arquivo do mode”o é armazenado de forma des—ompa—tada, fa—i-
”itando a geração dos —ertii—ados.

4.4.	Geração	do	Certiicado

A etapa de geração do —ertii—ado foi imp”ementada através de um Serv”et HTTP. A 
requisição do —”iente para geração do —ertii—ado é feita através de método POST, forne—endo 

—iamento de —ertii—ados para eventos, o —ertii—aPET, distri–uído —omo Software Livre. O sistema 
está disponíve” em http://sourceforge.net/projects/certiicapet. A igura 1 i”ustra uma 
te”a do sistema, responsáve” pe”a re—uperação dos —ertii—ados de um parti—ipante.

Figura	1.	Tela	de	Recuperação	dos	Certiicados

Optou-se por desenvo”ver um sistema –aseado na We–, em virtude do requisito de dis-
poni–i”idade de reemissão dos —ertii—ados emitidos. Como servidor, uti”izou-se o Apa—he Tom-
—at, uma imp”ementação em software para as te—no”ogias de Serv”et Java e JavaServer Pages 
(JSP) [Tom—at 2010]. para sistemas desenvo”vidos em Java.

Deiniu-se que o formato do arquivo do —ertii—ado a ser gerado seria Porta–”e Do—ument 
Format (PDF), por se tratar de um formato —onso”idado para este tipo de ap”i—ação. Nesse sen-
tido, uti”izou-se o JODConverter, um Software Livre que rea”iza a —onversão entre arquivos em 
formato es—ritório, –em —omo desses arquivos para o formato PDF [JODConverter 2010].

Uti”izou-se um –an—o de dados para armazenamento de informação dos parti—ipantes, 
eventos e parti—ipações, possi–i”itando reaproveitamento de dados e va”idação dos —ertii—ados. 
Optou-se por uti”izar o sistema geren—iador de –an—o de dados MySQL [MySQL 2010], por pos-
suir amp”a —omunidade de usuários. Dessa forma, não é ne—essário armazenar os arquivos dos 
—ertii—ados gerados, sendo possíve” —onstruí-”os, quando ne—essário, através das informações 
—ontidas na –ase de dados.

Para permitir a persona”ização do ”eiaute do —ertii—ado, uti”izou-se o formato de texto 
(ODT) do OpenDo—ument Format (ODF). O OpenDo—ument Format é um formato de arquivos 
pú–”i—o e a–erto para do—umentos de es—ritório que pode ser adotado por qua”quer pessoa ou 
instituição, sendo um padrão interna—iona”mente re—onhe—ido através da norma ISO/IEC 26300. 
Os arquivos do formato ODF são estruturados —omo um —onjunto de diretórios e arquivos, estes 
em XML (eXtensi–”e Mar“up Language), que são reunidos em um arquivo —ompa—tado.

A–aixo estão re”a—ionados pontos do desenvo”vimento que se ju”ga mere—er maiores 
exp”i—ações.

4.1. modelo de dados

A partir dos requisitos ”evantados pe”o PET-CC, gerou-se o mode”o de dados represen-
tado na igura 2.
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figura 2. modelo entidade relacionamento do Banco de dados
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(JSP) [Tom—at 2010]. para sistemas desenvo”vidos em Java.

Deiniu-se que o formato do arquivo do —ertii—ado a ser gerado seria Porta–”e Do—ument 
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pú–”i—o e a–erto para do—umentos de es—ritório que pode ser adotado por qua”quer pessoa ou 
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Os arquivos do formato ODF são estruturados —omo um —onjunto de diretórios e arquivos, estes 
em XML (eXtensi–”e Mar“up Language), que são reunidos em um arquivo —ompa—tado.

A–aixo estão re”a—ionados pontos do desenvo”vimento que se ju”ga mere—er maiores 
exp”i—ações.

A partir dos requisitos ”evantados pe”o PET-CC, gerou-se o mode”o de dados represen-
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O —ertii—aPET está em pro—esso de imp”antação no PET-CC. Como men—ionado na seção 2, o 
grupo rea”iza atividades diversii—adas, onde é ne—essária a emissão de —ertii—ados.

Atua”mente, os —ertii—ados são gerados de forma automáti—a, mas enviados manua”-
mente, por e-mai”. A”ém disso, não há formas de va”idação dos —ertii—ados emitidos.

Com o uso do sistema, será possíve” geren—iar os —ertii—ados dos eventos desenvo”vidos 
pe”o PET-CC, suprindo as ne—essidades de disponi–i”ização e va”idação verii—adas atua”mente. 
A”ém disso, o pú–”i—o a”vo dos eventos tende a se repetir - a”unos da área de Computação da 
UFSM, de forma que informações so–re parti—ipantes possam ser reuti”izadas, fa—i”itando o pro-
—esso de atri–uição de parti—ipantes e organizadores aos eventos.

Neste artigo foi re”atado o —aso de desenvo”vimento de um sistema geren—iador de —ertii—a-
dos para eventos, o —ertii—aPET. O sistema foi desenvo”vido uti”izando Software Livre, —omo o 
JODConverter, e padrões ”ivres, —omo o ODT. Seus requisitos foram ”evantados a partir do Grupo 
PET do Curso de Ciên—ia da Computação da UFSM, o qua” rea”iza atividades onde é ne—essária 
a emissão de —ertii—ados. O grupo será a”vo de um estudo de —aso futuro.

O sistema traz um —onjunto de so”uções para o pro–”ema de geração, armazenamen-
to, disponi–i”idade e va”idação de —ertii—ados, o qua” não é tota”mente —o–erto por outras 
ferramentas ”ivres, de —ódigo a–erto. Como tra–a”hos futuros, propõem-se uma divu”gação do 
sistema, a”ém do desenvo”vimento de manuais de uso e –us—a por otimização dos pro—essos 
envo”vidos.
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ex—eto o arquivo content.xml, su–stituído pe”o gerado anteriormente. A partir do ODT —riado, 
é feita a —onversão para o formato PDF, uti”izando o software JODConverter. Este PDF é, então, 
forne—ido para down”oad do —”iente. A igura 3 i”ustra o pro—esso de geração do —ertii—ado.

Os arquivos ODT e PDF gerados não são armazenados de forma permanente no sistema. 
E”es são uti”izados —omo temporários para —onversão e envio para o —”iente, sendo ex—”uídos 
após estas etapas. Optou-se por não manter os arquivos gerados para reduzir a —arga de arma-
zenamento no servidor.
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4.5. validação

A va”idação de um —ertii—ado é ne—essária para —omprovar que os dados presentes 
no —ertii—ado são —ompatíveis —om os que estão armazenados junto ao emissor. Dessa forma, 
pode-se —onirmar que o —ertii—ado foi gerado pe”o sistema. O —ertii—ado, quando emitido, 
re—e–e um —ódigo para va”idação, através do qua” é possíve” re—uperar os dados armazenados 
junto ao emissor. Este —ódigo é gerado através de um —onjunto de informações úni—o para —ada 
—ertii—ado, —omposto por um va”or –inário que indi—a se o —ertii—ado é de evento ou pa”estra, 
identii—ador do evento ou pa”estra, identii—ador da pessoa e tipo de parti—ipação. Esses dados 
são armazenados em uma string, en—riptada uti”izando o a”goritmo de —have úni—a DES (Data 

Encrypt Standard), a qua” é es—rita no —ertii—ado, su–stituindo o label {autenticacao} do mo-
de”o. A igura 4 i”ustra o pro—esso de —riação do —ódigo de va”idação, e re—uperação dos dados, 
a partir de”e.

Para verii—ação da va”idade do —ertii—ado, é feito a—esso à área pú–”i—a do sistema, 
onde é informado o —ódigo de va”idação. Através do —ódigo, o sistema re—upera as informações 
referentes ao nome da pessoa, nome do evento ou pa”estra, tipo de parti—ipação e —arga horá-
ria, a im de que essas informações possam ser —omparadas —om as presentes no —ertii—ado.
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O —ertii—aPET está em pro—esso de imp”antação no PET-CC. Como men—ionado na seção 2, o 
grupo rea”iza atividades diversii—adas, onde é ne—essária a emissão de —ertii—ados.

figura 4. geração e recuperação do código para validação

Atua”mente, os —ertii—ados são gerados de forma automáti—a, mas enviados manua”-
mente, por e-mai”. A”ém disso, não há formas de va”idação dos —ertii—ados emitidos.

Com o uso do sistema, será possíve” geren—iar os —ertii—ados dos eventos desenvo”vidos 
pe”o PET-CC, suprindo as ne—essidades de disponi–i”ização e va”idação verii—adas atua”mente. 
A”ém disso, o pú–”i—o a”vo dos eventos tende a se repetir - a”unos da área de Computação da 
UFSM, de forma que informações so–re parti—ipantes possam ser reuti”izadas, fa—i”itando o pro-
—esso de atri–uição de parti—ipantes e organizadores aos eventos.

6. ConCLuSão e traBaLhoS futuroS

Neste artigo foi re”atado o —aso de desenvo”vimento de um sistema geren—iador de —ertii—a-
dos para eventos, o —ertii—aPET. O sistema foi desenvo”vido uti”izando Software Livre, —omo o 
JODConverter, e padrões ”ivres, —omo o ODT. Seus requisitos foram ”evantados a partir do Grupo 
PET do Curso de Ciên—ia da Computação da UFSM, o qua” rea”iza atividades onde é ne—essária 
a emissão de —ertii—ados. O grupo será a”vo de um estudo de —aso futuro.

O sistema traz um —onjunto de so”uções para o pro–”ema de geração, armazenamen-
to, disponi–i”idade e va”idação de —ertii—ados, o qua” não é tota”mente —o–erto por outras 
ferramentas ”ivres, de —ódigo a–erto. Como tra–a”hos futuros, propõem-se uma divu”gação do 
sistema, a”ém do desenvo”vimento de manuais de uso e –us—a por otimização dos pro—essos 
envo”vidos.
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