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Codificação 13: Armazenamento de Dados na Nuvem e APIs

Armazenar dados na nuvem e/ou usar uma API pode ser uma forma possível de ajudar a tua aplicação
a resolver o teu problema particular. Aprender a armazenar dados na nuvem e usar APIs também pode
ajudar a ganhar pontos na secção de Vídeo Demo da rubrica de julgamento.

Nesta aula, tu vais...
● Aprender sobre armazenamento na nuvem e APIs
● Criar uma página de login

Termos e Conceitos Chave

● Cloud Storage - informação que é armazenada na web para que qualquer dispositivo ligado à
internet possa aceder à mesma

● Web Database - uma forma de armazenar e organizar a informação na nuvem
● API (Application Programming Interface)- uma forma de obteres informação de outro website

ou base de dados

Inspiração - Bases de dados e APIs da Web

Na última aula de codificação, aprendeste como armazenar informação num dispositivo, ou como usar o
armazenamento local. Também construíste uma aplicação de lista de afazeres que permitia aos
utilizadores guardar as suas listas de afazeres no meio, quando abriam e fechavam a aplicação. Nesta
aula, aprenderás sobre armazenamento na nuvem, ou como armazenar informação na web para que
qualquer dispositivo ligado à internet possa aceder à mesma. Web Database é outro termo
frequentemente utilizado para descrever o armazenamento em nuvem.

Armazenamento de Nuvens

Digamos que tens dois telefones a executar uma aplicação, o Telefone A e o Telefone B. Se o Telefone A
armazena dados no armazenamento local ou numa base de dados local, o Telefone B não pode aceder
a ele. Se o Telefone A armazena dados na nuvem ou numa base de dados web, então o Telefone B pode
aceder aos dados.
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Armazenamento Local

Armazenamento de Nuvens

Usos para armazenamento na nuvem

O Cloud Storage é útil para as aplicações usarem com informação que muda frequentemente. Aqui está
um exemplo. Digamos que estás a construir uma aplicação para mostrar os 10 restaurantes mais
populares da tua cidade todos os meses. Colocas uma lista de restaurantes na tua aplicação e carregas
a tua aplicação para a loja de aplicações. No mês seguinte, actualizas a lista de restaurantes e
actualizas a tua aplicação na loja de aplicações. Os utilizadores que já estão a usar a tua aplicação
terão de actualizar ou voltar a carregar a tua aplicação para verem os novos restaurantes de topo.

Agora digamos que guardaste os 10 melhores restaurantes no armazenamento em nuvem. Quando
actualizas os restaurantes, todos os telefones que usam a tua aplicação irão verificar automaticamente
se há actualizações a este armazenamento na nuvem. Os utilizadores verão as alterações de imediato, e
não precisarão de voltar a descarregar nada.
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Alguma vez partilhaste uma foto no Facebook ou no Instagram? Aplicações como estas usam o
armazenamento em nuvem. Quando o teu amigo carrega e partilha uma imagem, o teu telefone verifica
na base de dados da web a existência de novas fotos, e depois vês no teu feed.

Então quando é que usarias o armazenamento em nuvem? Aqui estão alguns usos comuns:
● Exigir login e passwords para os utilizadores
● Partilhar dados de um jogo, como uma lista de pontuação alta
● Permitir aos utilizadores partilhar imagens uns com os outros através de um feed
● Mostrar um feed que actualiza todos os utilizadores ver
● Recordar coisas sobre um utilizador, como as suas transacções, registos financeiros ou registos

médicos

É importante saber que quando usares o armazenamento na nuvem, os telefones precisam de ter uma
ligação à Internet para obterem informação. Se o telefone tiver uma ligação à Internet lenta, isto pode
atrasar a tua aplicação ou tornar impossível a actualização da tua aplicação.

O App Inventor tem uma opção principal para armazenar dados na nuvem, a CloudDB. O FirebaseDB
continua a ser uma opção sob o separador Experimental, e funciona da mesma forma que o CloudDB.
Thunkable tem três opções de armazenamento de dados na nuvem - variáveis da nuvem, Airtable e
Google Sheets. O Thunkable também tem um componente especial de login que usa o Firebase para
armazenar emails e passwords para os utilizadores da tua aplicação. Terás de configurar contas para
usares a Airtable e a Sign In. O Google Sheets é acessível se tiveres uma conta Gmail.

APIs

API significa interface de programação de aplicações. Uma API é uma forma de obteres informação de
outro website ou da base de dados de outro website. As APIs dão-te acesso a informação externa à tua
aplicação, enquanto o armazenamento em nuvem te dá acesso à informação recolhida dentro da tua
aplicação.

Digamos que estás a construir uma aplicação para ajudar as pessoas a decidir o que vestir com base no
tempo. Podes passar muito tempo a carregar dados sobre o tempo numa base de dados, mas já
existem websites que mostram o tempo actual. Uma solução melhor seria apenas pegar nos dados
desse website e mostrá-los aos teus utilizadores através da tua aplicação. Uma API é o que te permitiria
fazer isto.

https://www.youtube.com/watch?v=s7wmiS2mSXY

https://www.youtube.com/watch?v=s7wmiS2mSXY
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Aqui estão algumas APIs comuns que os programadores usam quando criam aplicações:

API Dados Tutoriais para o App
Inventor

Tutoriais para o Thunkable

Google Maps Localização e
Informação do Mapa

http://appinventor.mit.edu/e
xplore/displaying-

maps.html

https://docs.thunkable.com/
map

Serviço
Meteorológico

Nacional

Clima https://appinventorapi.com/
weather/

https://www.youtube.com/w
atch?v=V-OO0wEYcrs

iTunes Artistas e canções Tutorial iTunes

Podes aprender mais sobre as APIs no Thunkable vendo este vídeo e verificando recursos aqui.

Actividade - Cria um ecrã de login usando o armazenamento em nuvem

Esta aplicação permite aos utilizadores criarem uma conta e entrarem no sistema. Utiliza a CloudDB no
App Inventor e faz o login no Thunkable. Aqui está como funciona:

Quando um novo utilizador se regista, guarda o seu nome de utilizador (ou e-mail) e palavra-passe na
nuvem

App Inventor Thunkable

Quando um utilizador faz login, chama a base de dados da nuvem para obter o seu nome de utilizador
(ou e-mail) e palavra-passe

http://appinventor.mit.edu/explore/displaying-maps.html
http://appinventor.mit.edu/explore/displaying-maps.html
http://appinventor.mit.edu/explore/displaying-maps.html
https://docs.thunkable.com/map
https://docs.thunkable.com/map
https://appinventorapi.com/weather/
https://appinventorapi.com/weather/
https://www.youtube.com/watch?v=V-OO0wEYcrs
https://www.youtube.com/watch?v=V-OO0wEYcrs
http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=en&repo=http://appinventor.mit.edu/yrtoolkit/malden/aiaFiles/iTunes_API/iTunes_API_template.asc
https://www.youtube.com/watch?v=rUnWhwHHmO4
https://docs.thunkable.com/web-api
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App Inventor Thunkable

Se o utilizador entrar com sucesso, a aplicação leva-o para a sua página de perfil

App Inventor Thunkable

No entanto, esta aplicação tem um grande bug de segurança! Nunca verifica se a palavra-passe do
utilizador corresponde à do armazenamento na nuvem antes de iniciar a sessão. Isto significa que
qualquer utilizador pode iniciar sessão em qualquer conta. Tens de corrigir este bug e alertar o utilizador
se este tiver um nome de utilizador ou palavra-passe incorrectos.
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Tens de te certificar que o valor retornado do armazenamento na nuvem corresponde à password que o
utilizador introduziu na caixa de texto! Estás pronto para começar? Descarrega o código fonte abaixo.

Código Fonte da App Inventor
Código Fonte Thunkable

Importante:

Se usares o Thunkable, terás de te inscrever numa conta Firebase e definir a url e a chave API para o teu
componente Sign In seguindo as instruções aqui.

Dica 1:

A palavra-passe correcta é guardada como o valor na CloudDB / Sign In. Tens de verificar e
certificar-te que o valor corresponde à palavra-passe introduzida na caixa de texto (App Inventor) e
que não recebes um erro (Thunkable).

http://ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=5194121486139392
https://x.thunkable.com/projects/619c6287cc7a73001034e0af/e84b03be-8886-4803-9257-5b4a9cf37786/designer
https://docs.thunkable.com/sign-in-1
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App Inventor
Thunkable

Dica 2: Junta tudo desta maneira!

App Inventor Thunkable
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Bónus:

O que aconteceria se uma pessoa tentasse registar-se com o mesmo nome de utilizador que já foi
tirado? Da forma como este código está escrito, apenas permitiria que essa pessoa escrevesse por cima
do nome de utilizador com uma nova palavra-passe. O que farias para verificar se o nome de utilizador
ainda não foi tirado quando um novo utilizador se regista? No Thunkable, clica com o botão direito do
rato no bloco de registo para acederes ao bloco avançado e ao campo de erro que te permitiria saber
se o utilizador é um duplicado.

Reflexão

Fala com os teus colegas de equipa e mentor sobre como podes usar as bases de dados em nuvem ou
as APIs da Web na tua aplicação. Se quiseres partilhar alguma informação entre diferentes utilizadores
da tua aplicação, terás de utilizar bases de dados de nuvens.

Se queres que os utilizadores acedam a informação de diferentes websites, então as APIs da Web são o
caminho a seguir.
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