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APÊNDICE 7 – CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Configuração do Ambiente Back-end 

 

Para a configuração do ambiente Back-end é necessário ter a plataforma 

Docker1, um aplicativo de software cliente SQL e um editor de código-fonte 

previamente instalados na máquina. Nesta demonstração são utilizados o editor 

Visual Studio Code2 e a ferramenta DBeaver3 para administração de banco de dados. 

Os comandos apresentados são executados no terminal do sistema operacional.  

No sistema operacional, crie um novo diretório com o nome financapp e baixe ou 

clone o repositório financapp-back com o projeto Back-end, disponível em 

https://github.com/leonardooliveira951/financapp-back. Em seguida, abra a pasta do 

projeto com um editor de código-fonte.  

Para a configuração do usuário e senha no sistema de gerenciamento do banco 

de dados MySQL, abra o arquivo .env, localizado em financapp-back\lumen, e altere 

os valores das variáveis DB_USERNAME e DB_PASSWORD: 

 

FIGURA 44 - CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO PARA O MYSQL 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 

_______________  
 
1 https://www.docker.com/products/docker-desktop 
2 https://code.visualstudio.com/download 
3 https://dbeaver.io/download/ 
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No terminal, acesse o diretório financapp-back\lumen e execute o comando 

abaixo para instalar os pacotes necessários para rodar a aplicação e que estão listado 

no arquivo composer.json: 

 

composer install 

 

O Composer é a ferramenta que fará o gerenciamento das dependências em 

PHP do projeto.  

Em seguida, acesse a o diretório financapp-back e execute o comando: 

 

docker-compose up --build -d 

 

Com o comando docker-compose up o Docker processa o conteúdo do arqui-

vo de composição e configura os volumes e contêineres especificados. A flag --build 

é usada para construir as imagens dos serviços e a flag -d executa o contêiner em 

segundo plano. O comando acima é executado apenas na primeira vez, durante a 

configuração inicial, para realizar a construção das imagens. Nas demais vezes, para 

iniciar os contêineres, basta executar o comando: 

 

docker-compose up -d 

FIGURA 45 - INICIALIZAÇÃO DOS CONTÊINERES 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 

Para listar os contêineres que foram inicializados, execute o comando: 

 

docker ps 

 

FIGURA 46 - CONTÊINERES INICIALIZADOS 

 
Fonte: Os autores (2021) 
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Após a inicialização, acesse o contêiner php pelo comando: 

 

docker exec -it php /bin/sh 

 

A flag -it indica que será iniciado um terminal interativo e o /bin/sh indica qual 

shell será utilizado. Em /var/www/html # execute os comandos abaixo: 

 

php artisan migrate:install 

php artisan migrate 

  

O primeiro comando cria o repositório de migração e o seguindo cria as tabelas 

no banco de dados MySql que serão utilizadas pela aplicação. 

Para configurar uma conexão com a base de dados e consultar as tabelas 

criadas, abra a ferramenta DBeaver, selecione Database > New data base 

connection > SQL > MySql e clique em Next. Na caixa de diálogo abaixo, informe 

financapp no campo Database, preencha os campos Username e Password, de 

acordo com a configuração do usuário (Figura 44), e clique em Finish. 

 

FIGURA 47 - CONEXÃO COM A BASE DE DADOS 

  

Fonte: Os autores (2021) 
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Após realizar a conexão com a base de dados, na guia Database Navigator, 

clique em financapp > Databases > financapp > Tables. 

 

FIGURA 48 - CONSULTA DE TABELAS 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 

Configuração do Ambiente Front-end 

 

Para a configuração do ambiente Front-end é necessário ter a plataforma Noje.js4 

instalada na máquina. No diretório financapp, o mesmo utilizado para armazenar o 

projeto Back-end, baixe ou clone o repositório financapp-front, com o projeto Front-

end, disponível em https://github.com/christiandueck/financapp-front. 

No terminal, acesse o diretório financapp\financapp-front e execute o 

comando abaixo para instalar as dependências do projeto: 

 

yarn install 

 

_______________  
 
4 https://nodejs.org/en/ 
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Execução da aplicação 

 

Para iniciar a aplicação, acesse o diretório financapp\financapp-front pelo 

terminal e execute o comando: 

 

yarn dev 
 

No navegador, acesse a url indicada no terminal. 

 

FIGURA 49 - URL DA APLICAÇÃO 

 
Fonte: Os autores (2021) 

 

 

 


