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Capítulo 1 – Elementos de um banco de dados
Este capítulo apresenta a mudança do paradigma do uso de variáveis de memória para os
dados armazenados em disco. Além disso, serão apresentados conceitos básicos de bancos
de dados, bem como alguns dos componentes para manipular essas tabelas de dados.

1. O arquivo dados
Os aplicativos desenvolvidos até então utilizavam apenas a memória R.A.M. (Random Access
Memory) para armazenar as informações que precisávamos na forma de variáveis.
Entretanto, esse tipo de memória requer alimentação de energia elétrica e, quando
encerramos o aplicativo ou falta energia, as informações geradas pelos aplicativos eram
perdidas.
Para garantir a permanência dos dados, vamos armazenar as informações coletadas ou
geradas pelos aplicativos em um arquivo, que pode ser armazenado no H.D. (Hard Disk) ou
pen drive, além de podermos enviá-lo por email para outra pessoa que também possua o
aplicativo que desenvolvemos.
Vamos desenvolver aplicativos que armazenam os dados em arquivos cuja extensão é XML
(eXtensible Markup Language). Esse tipo de arquivo é composto por tags que formam uma
estrutura em árvore que pode ser facilmente interpretada por computadores ou seres
humanos. A figura a seguir mostra o conteúdo de um arquivo XML.

Figura 1: Exemplo de banco de dados armazenado em arquivo XML.

Sua versatilidade permitiu que se tornasse um dos padrões para o empacotamento de dados
para que possam ser transmitidos pela internet.
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2. Conceitos básicos de bancos de dados
Para entender como os dados são armazenados no banco de dados, precisamos entender
alguns conceitos relacionados a essa estrutura de dados heterogênea.
Registro: representa um conjunto de campos referentes a um indivíduo, objeto ou entidade.
Campo: representa uma informação que será armazenada (campos de dados) ou calculada
(campos agregados), referente a um indivíduo, objeto ou entidade.
Ponteiro: representa o índice (valor inteiro) do registro que está atualmente selecionado. O
índice do primeiro registro é 1.
Tabela: representação gráfica do banco de dados. A figura 2 mostra que os campos
representam as colunas, enquanto que os registros são as linhas. O ponteiro pode ser
observado como uma seta apontando para uma determinada linha.
Figura 2: Tabela com campos, registros e o ponteiro.

3. Componente ClientDataSet
O componente ClientDataSet está na aba Data Access.
O ClientDataSet é um objeto que possui um conjunto de registros e um ponteiro que indica
qual dos registros é o atualmente selecionado. Como apresentado anteriormente, cada
registro é composto por uma série de campos de dados. Desta maneira, podemos fazer uma
analogia do conteúdo do componente com uma tabela, sendo que cada coluna representa
um campo de dados e cada linha um registro. Além disso, o ClientDataSet permite
armazenar campos agregados capazes de realizar cálculos com alguns campos dos registros
disponíveis.
Embora o ClientDataSet seja uma tabela alocada na memória R.A.M., podemos associá-la a
um arquivo. Para tal, devemos informar o nome do arquivo na propriedade FileName no
Object Inspector. Lembre-se de utilizar a extensão do arquivo como XML.
Outra propriedade que merece atenção é a AggregatesActive. Caso seu aplicativo
utilize campos agregados para realizar cálculos com o conteúdo dos campos, atribua o valor
True no Object Inspector.
Para criar os campos da tabela é necessário utilizar o Fields Editor e para acessá-lo clique
com o botão direito sobre o componente. O Fields Editor é uma janela que mostra os
campos de dados na parte superior e os campos agregados na parte inferior.
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Figura 3: Fields Editor.

Para criar os campos, clique no Fields Editor com o botão direto do mouse e selecione a
opção New Field. A janela da figura 4 será exibida e caso o campo seja de dados (opção
Data), devemos informar o nome do campo (sem utilizar caracteres especiais, acentos,
cedilha nem espaços) e o tipo dos dados. Caso o campo seja utilizado para armazenar um
texto, é necessário informar a quantidade máxima de caracteres do String. Outro ponto que
devemos ter atenção consiste em utilizar o tipo Float para armazenar valores reais nos
campos.
Figura 4: Criação de um campo de dados.

Isso deve ser feito para todos os campos de dados da tabela.
O processo é semelhante para campos agregados, clicando com o botão direito sobre o
Fields Editor e selecionando a opção New Field. Entretanto, devemos apenas informar o
nome do campo e selecionar a opção Aggregate.
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Figura 5: Criação de um campo agregado.

Atenção! O preenchimento do tipo é automático. Não o altere.
Após criar os campos agregados é necessário configurá-los. Para tal, selecione um desses
campos no Fields Editor e atribua o valor True à propriedade Active no Object Inspector.
Também é necessário definir a expressão que irá calcular o valor armazenado no campo
agregado na propriedade Expression. Podem ser utilizados os campos de dados com valores
numéricos como argumentos das funções SUM, MAX, MIN, AVG e COUNT, como mostrado
nos exemplos a seguir:
SUM(Gasto)
SUM(Quantidade * Preco)
AVG(BaseTriang * AlturaTriang / 2)
MIN(DataEnvio) - MIN(DataVenda)
MAX(DataVenda) + 30
SUM(AVG(Custo)) // não funciona
SUM(Preco) * Quantidade // não funciona

Uma vez que as propriedades foram configuradas e os campos criados, devemos clicar com o
botão direito sobre o ClientDataSet e selecionar a opção Create DataSet. Com isso a
estrutura da tabela é criada e os demais componentes poderão ser inseridos e configurados.
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4. Componente DataSource
O componente DataSource está na aba Data Access.
É um componente que faz a ligação entre o ClientDataSet e os componentes que serão
colocados no formulário para manipular ou exibir as informações que foram armazenadas
no banco de dados. Esse componente não é visual quando o programa é executado.
No Object Inspector, associe a propriedade DataSet ao componente ClientDataSet1.

5. Componentes visuais para banco de dados
Existem diversos componentes que podem ser utilizados para apresentar o conteúdo dos
campos de uma tabela ao usuário. Esses componentes podem ser encontrados na aba Data
Controls e seus nomes são iniciados por DB.
Para o bom funcionamento desses componentes, devemos informar no Object Inspector
que o valor da propriedade DataSource aponta para o componente DataSource1. Assim,
os componentes visuais terão acesso aos dados armazenados na tabela do ClientDataSet.
Veja alguns desses componentes, suas particularidades e aplicações.
5.1. DBGrid
O DBGrid é um componente semelhante ao StringGrid. Cada coluna está associada a um
campo de dados criado no ClientDataSet e suas linhas representam cada um dos registros.
Figura 6: Componente DBGrid.

É um componente indicado para exibir o conteúdo do banco de dados como um todo,
permitindo ao usuário visualizar e editar as informações. Entretanto, é comum atribuir o
valor True à propriedade ReadOnly para impedir que um usuário desavisado altere o
conteúdo da tabela inadvertidamente.

5.2. DBNavigator
O DBNavigator é um componente extremamente versátil, pois combina um conjunto de
botões para a total manipulação dos dados em uma tabela. Possui botões para que o usuário
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faça a navegação entre os registros, habilita o modo de inserção e edição de dados, além de
gravar e excluir registros da tabela.
Figura 7: Componente DBNavigator.

Dependendo da aplicação, o programador pode deixar visíveis apenas alguns dos botões
desse componente. Para tal, devem ser atribuídos os valores True ou False para cada
subitem da propriedade VisibleButtons.
5.3. DBText
Para a exibição de um campo de dados do registro atualmente selecionado, o DBText é uma
boa opção, pois visualmente, é muito parecido com um componente Label. Como o
componente exibe apenas a informação de um dos campos da tabela, devemos informar o
nome do campo na propriedade DataField.
Figura 8: Componente DBText.

5.4. DBImage
Para a maioria dos campos, o DBText atende as necessidades da exibição no formulário, mas
quando o campo não corresponde a um valor que pode ser expresso por caracteres, o
DBImage pode ser a solução. A exibição da imagem armazenada no banco de dados
somente será exibida se a propriedade DataField estiver associada ao campo da imagem,
do tipo Blob.
Figura 9: Componente DBImage.

6. Principais instruções
As instruções a seguir representam métodos e propriedades do componente ClientDataSet.
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Insert: habilita o modo de inserção na tabela, permitindo que as novas informações
sejam acrescentadas no arquivo.
Edit habilita o modo de edição na tabela, permitindo que as novas informações
alterem o conteúdo do registro atualmente selecionado.
FieldByName: propriedade que permite ler ou gravar uma informação em um campo,
cujo nome é conhecido. Deve-se indicar o tipo de dado que se espera ler ou gravar.

// escrever um texto de um Edit na tabela
ClientDataSet1.FieldByName(‘Nome’).AsString := Edit1.Text;
// escrever um número real de um Edit na tabela
ClientDataSet1.FieldByName(‘Salário’).AsFloat := StrToFloat(Edit2.Text);
// escrever um número inteiro de um Edit na tabela
ClientDataSet1.FieldByName(‘nItens’).AsInteger := StrToInt(Edit3.Text);
// mas se estivesse em um SpinEdit seria...
ClientDataSet1.FieldByName(‘nItens’).AsInteger := SpinEdit1.Value;
// escrever uma data de de um DateTimerPicker na tabela
ClientDataSet1.FieldByName(‘Aniversario’).AsDateTime :=
DateTimerPicker1.Date;
// exibir o nome do registro atual em um Label
Label1.Caption := ClientDataSet1.FieldByName(‘Nome’).AsString;



Post: grava as alterações feitas nos campos, quando utilizamos o FieldByName, no
arquivo. Caso tenhamos ativado o modo de inserção, as informações serão gravadas no
final do arquivo, entretanto, se o modo de edição fora ativado, as alterações irão
sobrescrever o registro atual.

Veja um exemplo de como inserir dados em um arquivo:
ClientDataSet1.Insert;
ClientDataSet1.FieldByName(‘Nome’).AsString := Edit1.Text;
ClientDataSet1.FieldByName(‘Salário’).AsFloat := StrToFloat(Edit2.Text);
ClientDataSet1.Post;

Veja um exemplo de como alterar o salário do registro atual:
ClientDataSet1.Edit;
ClientDataSet1.FieldByName(‘Salário’).AsFloat := StrToFloat(Edit4.Text);
ClientDataSet1.Post;
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Delete: exclui o registro atual.



Filter: aplica uma restrição aos registros da tabela. Essa restrição faz com que a
tabela filtrada do ClientDataSet possua apenas alguns dos registros inicialmente
armazenados, entretanto os demais registros não são excluídos, apenas não serão
considerados.
Os filtros são aplicados quando desejamos que apenas os campos que possuam certa
característica em comum estejam disponíveis. Assim, devemos impor restrições aos
campos da tabela, como mostram os exemplos:

// apenas os registros cujo código seja o informado em um Edit
ClientDataSet1.Filter := ‘codigo = ’ + QuotedStr(Edit1.Text);
// apenas os registros das pessoas maiores de idade
ClientDataSet1.Filter := ‘idade >= 18’;
// apenas os registros dos sapatos cujo tamanho foi informado no Edit
ClientDataSet1.Filter := ‘tamanhoSapato = ’ + StrToInt(Edit2.Text);
// apenas os registros das calças tamanho selecionado em um RadioGroup
ClientDataSet1.Filter := ‘(TipoRoupa = ’ + QuotedStr(‘calça’) +
‘) and (tamanho=’ + QuotedStr(RadioGroup1.Items[RadioGoup1.itenIndex]) +
‘)’;

Note que quando a restrição do filtro compara campos do tipo texto é necessário
delimitar o valor que será procurado pelos apóstrofos. Para tal, utilizamos a função
QuotedStr. Veja a diferença dos strings gerados com e sem essa função:
Instrução

Resultado

Funciona

‘TipoRoupa = ’ + ‘calça’

‘TipoRoupa = calça’



‘TipoRoupa = ’ + QuotedStr(‘calça’)

‘TipoRoupa = ‘calça’’





Filtered: para habilitar o filtro definido na propriedade Filter, atribuímos o valor
True para essa propriedade. Para eliminar os efeitos dos filtros, utilizamos o valor False
para que o ClientDataSet volte a conter todos os dados armazenados



RecNo: é uma propriedade do tipo inteiro que contém o número do registro atualmente
selecionado na tabela. Lembre-se que o primeiro registro é o um.
Por exemplo, se uma tabela possui 100 registros e o usuário aplica um filtro gerando
uma nova tabela com apenas 20 registros, a faixa de valores da propriedade RecNo será
de 1 a 100 na primeira situação, enquanto que após o filtro, será de 1 a 20.



RecordCount: é uma propriedade do tipo inteiro que contém a quantidade de
registros da tabela.
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Por exemplo, se uma tabela possui 100 registros e o usuário aplica um filtro gerando
uma nova tabela com apenas 20 registros, a propriedade RecordCount retornará os
valores 100 e 20, respectivamente.
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Capítulo 2 – Exemplos
Este capítulo mostra alguns exemplos para enriquecer seus aplicativos, de maneira a deixá-lo
mais intuitivo ao usuário, além de permitir expandir as possibilidades que podem ser
armazenados no banco de dados.

1. Criando um aplicativo com banco de dados
Os passos apresentados a seguir podem servir como base para a criação de programa que
armazenam informações em arquivos. Siga-os com atenção.
Configurando o ClientDataSet:
 Crie um novo projeto e salve-o.
 Insira o componente ClientDataSet1.
 Selecione o ClientDataSet1 e informe o nome do arquivo XML na propriedade
FileName.
 Caso seu banco de dados tenha campos que farão cálculos, altere a propriedade
AggregatesActive para TRUE.
 Clique com o botão direito do mouse sobre o ClientDataSet1 e escolha a opção
Fields Editor.
 Para cada um dos campos de dados que devem ser criados, clique com o botão direito
do mouse sobre o Fields Editor e selecione New Field. Na janela New Field informe o
nome e o tipo do campo.
 Para cada um dos campos agregados que devem ser criados, clique com o botão direito
do mouse sobre o Fields Editor e selecione New Field. Na janela New Field informe o
nome do campo e selecione a opção Aggregate.
 Selecione cada um dos campos agregados criados e, no Object Inspector, altere a
propriedade Active para True. Na propriedade Expression informe como deverá ser o
cálculo do valor desse campo.
 Feche o Fields Editor e, em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o
ClientDataSet1, selecionado a opção Create DataSet.
Configurando o DataSource:
 Insira o componente DataSource1.
 Selecione o DataSource1 e na propriedade DataSet escolha o ClientDataSet1.
Configurando os componentes visuais:
 Caso o seu aplicativo possua algum componente DB (DBGrid, DBNavigator, DBEdit etc),
associe o DataSource1 à propriedade DataSource.
 Caso o seu aplicativo utilize algum componente DB que deve estar associado a um único
campo da tabela, como DBEdit ou DBImage, informe o nome do campo na propriedade
DataField no Object Inspector.
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Gravando informações no banco de dados
 Coloque a tabela em modo de inserção (ClientDataSet1.Insert).
 Preencha cada um dos campos com os dados informados pelo usuário. Isso deve ser feito
utilizando a propriedade FieldByName.
 Grave os campos do registro no arquivo (ClientDataSet1.Post).
Alterando informações no banco de dados
 Coloque a tabela em modo de edição (ClientDataSet1.Edit).
 Preencha os campos que deverão ter seu conteúdo substituído com os novos dados
informados pelo usuário. Isso deve ser feito utilizando a propriedade FieldByName.
 Grave os campos do registro no arquivo (ClientDataSet1.Post).
Aplicando filtros na tabela
 Informe a string contendo o filtro na propriedade Filter do ClientDataSet1.
 Ative o filtro com ClientDataSet1.Filtered := True.
Removendo Filtros (retornando todos os dados para a tabela)
 Remova o filtro com ClientDataSet1.Filtered := False.

2. Exibição do número do registro selecionado
Para exibir o número do registro atual, utilizamos a propriedade RecNo do ClientDataSet,
como mostra o exemplo:
Label1.Caption := 'Registro atual: ' + IntToStr(ClientDataSet1.RecNo);

Essa propriedade pode ser utilizada em conjunto com a propriedade RecordCount para
melhorar a experiência do usuário na navegação dos registros que foram submetidos a um
determinado filtro. Para tal, devemos exibir essas informações quando dois eventos
ocorrem: após a aplicação do filtro e durante a navegação entre os registros.
Devemos exibir a informação no botão que aplica o filtro, como mostra o código-fonte
apresentado a seguir:

procedure TForm1.BtnFiltroClick(Sender: TObject);
begin
ClientDataSet1.Filter := 'produto = ' QuotedStr(Edit1.Text);
ClientDataSet1.Filtered := true;
Label1.Caption := 'Registro ' + IntToStr(ClientDataSet1.RecNo) +
' de ' + IntToStr(ClientDataSet1.RecordCount);
end;
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Para atualizar a informação durante a navegação, também é necessário acrescentar o
seguinte código-fonte no evento OnClick de um DBNavigator cujos botões anterior (prior) e
próximo (next) estejam visíveis.

procedure TForm1.DBNavigator1Click(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
begin
Label1.Caption := 'Registro ' + IntToStr(ClientDataSet1.RecNo) +
' de ' + IntToStr(ClientDataSet1.RecordCount);
end;

3. Campos para imagens
Em algumas situações pode ser necessário armazenar uma imagem ou foto no banco de
dados. Para tal, devemos criar um campo de dados do tipo Blob no Fields Editor. No
exemplo, o campo foi denominado imagem.
Figura 10: Criação do campo imagem.

Para o processo de inserção de dados, acrescente um componente OpenPictureDialog no
formulário da sua aplicação e, em seguida, vamos preencher o código-fonte do
procedimento OnClick do botão que fará o cadastro da imagem no campo imagem da
tabela.
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if OpenPictureDialog1.Execute then
begin
ClientDataSet1.Insert;
(ClientDataSet1.FieldByName('imagem') as TBlobField).
LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);
ClientDataSet1.Post;
end;

Esse código abrirá uma janela para que o usuário escolha uma imagem no formato BMP.
Quando fizer a escolha, a janela será fechada e a imagem armazenada na tabela, no campo
imagem.
Figura 11: Tela de escolha da imagem.

Para exibir as imagens armazenadas, vamos utilizar o componente DBImage. Acrescente um
ao formulário e defina o tamanho e posição que desejar. É necessário indicar o componente
DataSource1 na propriedade DataSource. Além disso, a propriedade DataField deve
conter o campo imagem.
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Figura 12: Exibição da imagem no DBImage.

4. Campos para horas
Em algumas situações é necessário armazenar o horário do relógio do computador no
momento em que o usuário clica sobre um botão. Para tal, é necessário criar um campo do
tipo Time no Fields Editor. No exemplo, o campo foi denominado hora.
Figura 13: Criação do campo hora.
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Para gravar o horário atual do computador, será utilizada a função Now, descrita no item 4
do capítulo 5 da apostila “Delphi XE - Guia de Componentes”.

procedure TForm1.BtnGravaHora1Click(Sender: TObject);
begin
ClientDataSet1.Insert;
ClientDataSet1.FieldByName('hora').AsDateTime := Now;
ClientDataSet1.Post;
end;

Por exemplo, para um aplicativo de gerenciamento dos clientes de um estacionamento, essa
funcionalidade pode ser utilizada para armazenar a entrada de um veículo, enquanto que o
cálculo da permanência (já no botão alterar) pode ser realizado utilizando a função
MinutesBetween ou HoursBetween da biblioteca DateUtils, como apresentado apostila
“Delphi XE - Guia de Componentes”.

5. Campos para cores
Em diversas aplicações, como lojas de carros, vendas de tintas e esmaltes entre outros, pode
ser necessário armazenar cores. Sob o ponto de vista computacional, uma cor é
representada por um número inteiro, assim, será criado um campo de dados chamado cor,
do tipo integer.
Será necessário utilizar um componente do tipo ColorDialog para permitir ao usuário
escolher a cor e um componente Shape para exibi-la. Para o código-fonte do botão Inserir,
temos:

procedure TForm1.BtnInserirClick(Sender: TObject);
begin
ClientDataSet1.Insert;
if ColorDialog1.Execute then
begin
ClientDataSet1.FieldByName('cor').AsInteger := ColorDialog1.Color;
Shape1.Brush.Color := ColorDialog1.Color; // mostra a cor
end;
ClientDataSet1.Post;
end;
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Assim como apresentado na seção “Exibição do número do registro selecionado”, podemos
atualizar a cor que é exibida no componente Shape com o seguinte código-fonte associado
ao clique do DBNavigator:
procedure TForm1.DBNavigator1Click(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
begin
Shape1.Brush.Color := ClientDataSet1.FieldByName('cor').AsInteger;
end;
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