
Criando um datasource no WebSphere utilizando o RAD/RSA 7 para conectar em um banco de 
dados DB2.

0- Você deve criar um projeto web Dinâmico no Rational Application Developer ou no Rational 
Software Architect. Tambem deve ter os dados do banco de dados que vai conectar.

1- Abra seu Deployment Descriptor  (o EAR de sua aplicação): 

2- Vá na aba Deployment:

3- Baixe a tela até autenticação:

4- Clique em add. Vamos criar o id que conecta no banco de dados. Coloque as informações de 
usuário e senha do seu banco de dados:

5- Clique em ok.

6- Vamos criar agora nosso provedor de JDBC. Clique em ADD em JDBC provider List:

7- Selecione IBM DB2 e o JDBC e clique next:

8- De um nome para o provedor e clique finish:



9- Agora vamos criar o datasource que vamos utilizar em nossa aplicação, selecione o JDBC 
provider recem criado, e clique em add em Data Source defined...:

10- Selecion DB2 e clique next:



11-  De o nome JNDI para seu datasoure, muita atenção pois é ele que você vai utilizar na sua 
aplicação. Tambem relacione a autenticação criada no passo 2. Clique next.



12- Agora é só setar algumas informações. No databasename coloque o nome do seu banco de 
dados. E no localhost o nome do servidor como no exemplo abaixo e clique finish.

13- Pronto, agora para conectar no banco na sua aplicação web, basta utilizar a sintaxe abaixo:



        try 
           {
        Context aContext = new InitialContext();
        DataSource aDataSource = 
(DataSource)aContext.lookup("jdbc/ds2");
        dbcon = (Connection)(aDataSource.getConnection());
           }
        catch (SQLException ex)
           {
             System.err.println("SQLException: " + ex.getMessage());
           } 
        catch (VerifyError e)
        {

e.printStackTrace();        
        } 
        catch (NamingException e) 
        {

e.printStackTrace();
        }

13- É claro que o código do item 13 pode ser melhorado. No seu statement, preparedstatement, etc... 
você utiliza a conexão normalmente como no exemplo abaixo:

...
Statement stmt = null;

    try {
    stmt = dbcon.createStatement();

...

Enjoy
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