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Mapeamento Objecto-Relacional (ORM)
Uma possibilidade com Hibernate

Resumo da Palestra  

Segundo a Wikipédia, "Mapeamento objecto-relacional  (ou ORM) é uma técnica de desenvolvimento utilizada para 
reduzir a impedância da programação orientada aos objectos utilizando bases de dados relacionais. As tabelas da 
base de dados são representadas através de classes e os registos de cada tabela são representados como 
instâncias das classes correspondentes.
Com esta técnica, o programador não precisa de se preocupar com os comandos em linguagem SQL; ele irá usar 
uma interface de programação simples que faz todo o trabalho de persistência (manipulação dos dados na BD)".

Uma das ferramentas que se pode utilizar para realizar este mapeamento é o Hibernate que novamente segundo a 
Wikipédia "... é um Framework para o mapeamento objecto relacional escrito na linguagem Java, também 
disponível em .Net com o nome NHibernate. Ele facilita o mapeamento dos atributos entre uma base tradicional de 
dados relacionais e o modelo objecto de uma aplicação." 

Na palestra serão apresentadas algumas questões associadas ao mapeamento e como, utilizando o Hibernate se 
pode implementar uma solução ORM para sistemas Java. Serão apresentados exemplos e comentadas soluções.
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