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RESUMO

As mudanças nas regras de negócios das empresas são cada vez mais
freqüentes, em decorrência da própria dinâmica do mercado. Estas mudanças
produzem um efeito direto nos sistemas que utilizam banco de dados, pois o modelo
de dados utilizado deverá sofrer um processo de evolução, composto pelas
alterações necessárias para atender à nova regra de negócio. Aplicações
tipicamente comerciais têm como característica principal o acesso a uma ou mais
bases de dados. Se o esquema do banco de dados sofre uma alteração, as
aplicações que o acessam devem ser modificadas para que se ajustem a nova
estrutura gerada. Entretanto, identificar as aplicações que precisam ser alteradas e
quais as modificações necessárias para funcionar de acordo com o novo esquema,
pode ser uma tarefa demorada, complexa e custosa dependendo do tamanho e da
quantidade das aplicações que utilizam o banco de dados. Contudo, se executada
antes da mudança, permite que os administradores de banco de dados possam
considerar o impacto da evolução do banco de dados na decisão sobre quando e
como a alteração no esquema deve ser feita. Para agilizar este processo, propõe-se
uma infra-estrutura de apoio que permita identificar as aplicações e apontar as
mudanças a serem feitas. Enquanto por um lado, as informações sobre as estruturas
do banco de dados são armazenadas em um repositório, por outro, os comandos
SQL (Structured Query Language) existentes nas aplicações são capturados e
analisados quanto às estruturas do banco de dados que utilizam. Então,
relacionamentos entre aplicações e os esquemas de dados são estabelecidas e
registradas no repositório. Assim, para cada alteração que se deseja fazer em uma
estrutura do esquema, podem-se obter os efeitos causados sobre as aplicações que
dela dependiam. Também são geradas recomendações sobre como os comandos
SQL podem ser modificados caso a alteração no esquema venha a ser executada.

Palavras Chaves: Evolução de esquemas, manutenção de software

ABSTRACT

Analysis of Database Evolution Impact on Applications

Changes in business rules are more frequent nowadays, mainly due to market
dynamics. They affect database systems in use. Therefore, schemas (data models)
should undergo an evolution process to respond to these new rules. Typical
commercial applications access one or more data bases. If a schema suffers any
change, the applications should be modified accordingly, in order to adjust to the new
structures. However, identifying the applications that need to be adjusted and
effectively carrying out the changes may be a very intricate, time consuming and
expensive task, depending on the number of applications. Prior to undertaking this
task, the database administrator should consider the impact of database evolution on
the applications before deciding whether or how to implement any modification (a
“what-if” analysis), having in mind the lowest cost of change. In order to make this
process more agile, an infrastructure is proposed to support the identification of the
applications needing adjustments and to point out changes they must undergo. On
one hand, database structures modifications are annotated in a repository. On the
other hand, application queries in SQL (Structured Query Language) are captured
and analyzed as to which database structures are in use. Relationships between
applications and database structures are established and registered in this
repository. Thus, each single schema modification can be assessed as to the effect it
may cause on the applications, and recommendations are made as to which queries
and structures are to be redefined, in case the changes are to be carried out.

Key words: Schema evolutions, maintenance
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
As alterações em sistemas normalmente são provenientes da especificação

de novas regras de negócio, ou de mudanças propostas para as que já existem. O
próprio desenvolvimento de uma aplicação pode ser visto como a implementação de
uma ou mais regras de negócio e, à medida que estas regras evoluem, a aplicação
deve acompanhar as mudanças (PRESMAN, 2002). Da mesma maneira que
aplicações, modelos de banco de dados também evoluem. Eles são montados
baseados nas especificações das regras de negócios, e, portanto, quando os
negócios evoluem, os modelos também devem sofrer alterações de acordo com as
novas necessidades.
A grande maioria das aplicações que estão relacionadas à tecnologia da
informação utiliza um banco de dados para armazenar dados de maneira
persistente. Isto faz com que o sistema seja basicamente dividido em dois grandes
componentes:

a

aplicação

e

o

banco

de

dados

(MAULE;

EMMERICH;

ROSENBLUM, 2007). Existem bons motivos para esta divisão, como isolar os
problemas de administração, gerenciamento e desempenho de cada um. Ela é tão
visível que os profissionais de TI que atuam em cada uma das partes têm um
conjunto de atividades muito bem definidas, como é o caso dos desenvolvedores e
de administradores de banco de dados (ABD). No entanto, o fato de que as
aplicações acessam estruturas internas do banco de dados para buscarem
informações cria entre eles uma forte relação de dependência. Quando se tem uma
pequena aplicação que acessa um banco de dados, esta dependência pode ser
gerenciada manualmente utilizando documentações, por exemplo. No entanto,
conforme os dados tornam-se mais complexos e mais críticos, e o banco de dados
passa a ser acessado por diversas aplicações, o gerenciamento da dependência
torna-se tão complexo que fazê-lo manualmente pode ficar impraticável (MAULE;
EMMERICH; ROSENBLUM, 2007).
Diante desta complexidade, mudanças no esquema de banco de dados
usado em ambiente de produção sempre geram dúvidas e receios, pois o risco
relacionado à alteração é alto devido principalmente à falta de informações
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concretas dos efeitos que tal mudança gerará sobre a aplicação. Uma simples
eliminação de uma coluna em uma tabela ou a mudança de um tipo de dado de uma
coluna, por exemplo, pode gerar erros que ocasionem paradas em importantes
serviços fornecidos pela aplicação. O receio deste tipo de falha, aliado à falta de
informações que relacionem aplicação e modelo de dados, faz com que a alteração
no banco de dados acabe não sendo feita.
Diante disto, para que a mudança na regra de negócio seja implantada,
soluções alternativas costumam ser adotadas, como por exemplo, a adição de um
novo atributo na tabela em vez de alterar o tipo de dados do atributo já existente.
Embora estas soluções alternativas gerem alterações no esquema que não afetam
as aplicações, por serem criadas novas tabelas e colunas, elas acabam gerando
redundâncias desnecessárias, e, com o tempo, problemas de consistência no
esquema de dados.
Na bibliografia levantada, nota-se um tratamento específico à evolução de
esquemas em banco de dados e de aplicações de maneira distinta, não abordando
as relações existentes entre elas, como em (AMBLER; SADALAGE, 2006) e
(BENTO, 2003). Com exceção de alguns trabalhos (KARAHASANOVIC, 2001),
(MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2006), (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM,
2007), a evolução de banco de dados, particularmente, usa uma abordagem
centrada nos métodos e procedimentos utilizados para se alterar o esquema
(BENTO, 2003), (POTTINGER, 2003), (ALAGIC; BERNSTEIN, 2002), (BERNSTEIN,
2003), não levando em consideração os efeitos gerados sobre aplicações que usam
tal banco de dados.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma infra-estrutura contendo informações

que permitam estabelecer a correspondência entre as estruturas do Banco de dados
e as aplicações que o acessam por meio de comandos SQL, viabilizando a análise
do impacto gerado pela evolução do banco de dados sobre as aplicações.

1.3

Resultados Esperados e Contribuições
A principal dúvida ao se propor uma evolução do banco de dados é o efeito

que as alterações terão sobre as aplicações. Como resultado deste trabalho,
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propõe-se uma infra-estrutura de apoio à análise destes efeitos, capaz de gerar um
relatório com os locais na aplicação que apresentarão erros, quando executada.
Com esta informação, gestores de TI e administradores de banco de dados poderão,
de maneira pró-ativa, avaliar a quantidade e a complexidade das alterações
necessárias decorrentes da alteração no banco de dados proposta e, mensurar os
custos e benefícios em se fazer tais alterações. Também poderão informar para a
equipe de desenvolvimento quais aplicações, e em quais partes delas, deverão ser
feitas alterações para adequá-las ao novo modelo de dados que será gerado. Desta
forma, novas versões de aplicações poderão ser preparadas para serem
disponibilizadas tão logo o banco de dados evolua.
A infra-estrutura aqui proposta possui um repositório de dados, que permite
o armazenamento das análises e dos resultados gerados pelas mesmas. Desta
forma, espera-se como resultado, que também sejam gerados artefatos como
estatísticas e relatórios históricos, relacionados às alterações nos modelos
analisadas e seus efeitos.
O uso de um repositório persistente nesta infra-estrutura também é a
principal contribuição em relação aos trabalhos existentes nesta área, como em
(KARAHASANOVIC, 2001), (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2006), e
(MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2007). Eles usam uma abordagem que se
baseia na extração de metadados e armazenamento destas informações em objetos
instanciados no momento da análise, não mantendo qualquer tipo de histórico.
Também contribui em situações nas quais são necessárias várias análises de
mudanças no banco de dados para uma mesma versão de aplicação. O uso do
repositório permite que estas análises sejam feitas sem ter que repetir todo processo
de identificação dos relacionamentos entre aplicações e banco de dados.

1.4

Metodologia de Trabalho
O início deste trabalho é marcado por uma pesquisa bibliografia referente à

evolução de banco de dados, suas etapas e os processos envolvidos (BENTO,
2003), (AMBLER; SADALAGE, 2006), seguido por estudos sobre dicionário de
dados (ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN, 2005) e sobre extração de cadeias de
caracteres em códigos das aplicações. Por fim, é apresentada uma pesquisa sobre
trabalhos relacionados que definem e utilizam os relacionamentos existentes entre
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aplicações e banco de dados, para analisar o impacto gerado nas aplicações pela
evolução de banco de dados (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2006).
A seguir, começa um processo de levantamento dos requisitos necessários
para se montar a infra-estrutura proposta. Os primeiros a serem definidos são os
tipos de alterações feitas no banco de dados que realmente podem afetar as
aplicações. Isto pode ser conseguido usando os estudos sobre evolução de
esquemas (BENTO, 2003), que fornecem artefatos para esta análise, incluindo as
operações necessárias (como os comandos SQL que devem ser utilizados) para que
o processo de evolução aconteça.
Em seguida, é feita uma análise das aplicações para verificar que partes do
banco de dados elas utilizam. Com isto, montam-se os relacionamentos entre as
aplicações e o esquema utilizado. Esta análise é feita de maneira estática nas
aplicações, através de uma verificação no código fonte das mesmas. Para tal, é
utilizado como ferramenta base, o Soot, um framework Java para análise de classes
Java (LAM. et al, 2008). As informações sobre os relacionamentos existentes entre
aplicações e o banco de dados são armazenadas no repositório de dados que
compõem a infra-estrutura.
Diante disto, a próxima etapa é a construção do repositório de dados
(ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN, 2005), para que se possa iniciar um processo
de cadastro das alterações a serem tratadas, bem como os relacionamentos entre
aplicações e os objetos do esquema que elas utilizam, identificadas na etapa
anterior.
É criado então, um processo que, para cada alteração no banco de dados
informada, gere um relatório com a identificação das aplicações e os locais que
devem sofrer manutenção, com sugestões sobre o que deve ser alterado na
aplicação para que fique de acordo com o novo esquema de dados.
Por fim, é apresentado um teste usando uma aplicação Java com um banco
de dados Oracle, para demonstrar a funcionalidade da infra-estrutura proposta.

1.5

Organização do Trabalho
Além deste capítulo, que introduz este trabalho, os outros capítulos estão

dispostos da seguinte forma:
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No capítulo 2, Revisão Bibliográfica - são apresentados conceitos e técnicas
relacionados à evolução de banco de dados. Um estudo sobre repositório de meta
dados e sobre extração de cadeias de caracteres em códigos fontes é realizado; por
fim, são apresentados os trabalhos relacionados que, junto aos outros, compõe o
estado da arte.
No capítulo 3, Transformações no Banco de Dados e Seus Efeitos nas
Aplicações – são definidas as alterações em um banco e dados, fruto do processo
de evolução, e como estas podem afetar as aplicações. Desta abordagem,
delimitam-se as alterações que farão parte do dicionário de dados e as informações
necessárias para corrigir as aplicações.
No capítulo 4, Infra-estrutura para o Processo de Análise – é apresentado o
mecanismo utilizado para extrair das aplicações, os objetos do banco de dados
utilizado. Então, é proposta a construção de um repositório de metadados e
apresentado como são feitos os cadastros das alterações e dos relacionamentos
existentes entre aplicações e os objetos do esquema que elas utilizam.
No capítulo 5, Análise de Impacto – é construído um processo de análise do
impacto gerado nas aplicações pela alteração no esquema se deseja fazer. Deste
processo, resulta a geração de um relatório contendo as aplicações que serão
afetadas pela mudança e, para cada aplicação, o local no código fonte que será
afetado e sugestões sobre as alterações a serem feitas nos comandos SQL para
adequá-los ao esquema após a evolução.
No Capítulo 6, Teste e Análise dos Resultados – é feito um teste para
analisar a eficácia da infra-estrutura proposta. Uma aplicação Java e um banco de
dados Oracle serão utilizados para popular o repositório da infra-estrutura. Então,
uma alteração que se deseja fazer é informada e o processo de análise gerará o
relatório de impacto. Por fim, uma análise dos resultados apresentados no relatório é
feita e utilizada para demonstrar a funcionalidade da infra-estrutura proposta.
No capítulo 7, Conclusão - é feito um resumo do trabalho, apresentado os
resultados alcançados e feitas sugestões para futuros trabalhos.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Um dos maiores desafios em se manter grandes aplicações é o controle e

gerenciamento das mudanças que inevitavelmente irão acontecer durante seu ciclo
de vida. Em (PRESMAN, 2002), define-se a manutenção como sendo necessária
por diversos motivos, como por exemplo, mudanças nas regras do negócio, um novo
requisito, alterações no ambiente operacional em que o software está inserido,
mudança na arquitetura de camadas que o software executará e na correção de
erros. Muitas das grandes aplicações são desenvolvidas em torno de um banco de
dados, consultando e manipulando seus esquemas físicos. Alterações nestes
esquemas afetam diretamente as aplicações e constituem um dos importantes
motivos para manutenção do software. Existem muitas pesquisas na área de
evolução de software e na área de evolução de esquemas em banco de dados, mas
poucas abordam os relacionamentos entre aplicações e o banco de dados e o efeito
gerado sobre elas, quando o banco de dados é modificado. Exceção é dada aos
trabalhos de Andy Maule, Wolfgang Emmerich e David S. Rosenblum sobre impacto
das mudanças no esquema de banco de dados (MAULE; EMMERICH;
ROSENBLUM, 2006), (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2007), os quais
abordam o tema com profundidade e serão a base para este trabalho.

2.1

Evolução de Esquemas de Banco de Dados
Em um projeto de banco de dados, uma das principais preocupações é

deixar a complexidade inerente às estruturas do banco de dados transparentes para
o usuário. Para tanto, é dividido em três níveis: nível interno, nível conceitual e nível
externo, que são também denominados, respectivamente, de esquema físico,
esquema conceitual e esquema externo (DATE, 2003), (ELMASRI; NAVATHE,
2005). O esquema físico descreve as estruturas de armazenamento físico do banco
de dados, incluindo detalhes de armazenamento. O esquema conceitual/lógico é
construído segundo o modelo Entidade Relacionamento, relacional ou o orientado a
objeto, representando objetos do mundo real. O nível externo contém o conjunto de
visões do banco de dados, que apresentam para os usuários apenas as partes do
banco de dados que eles necessitam utilizar. O esquema conceitual/lógico é
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particularmente importante porque nele estão representados os requisitos de
negócio e é a partir dele que se constrói o esquema físico usado pelas aplicações. A
relação entre os esquemas é bem descrita nas literaturas (DATE, 2003), (ELMASRI;
NAVATHE, 2005) e pode ser visualizada na figura 1.

Figura 1 - Arquitetura de banco de dados em três camadas
Fonte: Elaborado pelo autor

A evolução no esquema de banco de dados é decorrente de novos
requisitos de negócios ou de mudanças nos requisitos que já foram modelados, e,
em ambos os casos, alterações no esquema conceitual são necessárias, como por
exemplo, a adição de novas entidades, de novos relacionamentos ou de
normalização do modelo existente (DATE, 2003). Uma vez que alterações neste
nível são apenas conceituais e normalmente representadas em um diagrama
Entidade Relacionamento (ou orientando a objeto), elas não afetam as aplicações
diretamente (que acessam o esquema físico do banco de dados), mas ditam as
alterações necessárias no banco de dados para que este evolua de acordo com as
novas regras modeladas. A criação de uma nova tabela, de um novo
relacionamento, a eliminação de uma coluna ou a mudança do seu nome, são
exemplos de alterações que devem ser feitas para evoluir o esquema do banco de
dados (BENTO, 2003) e adequá-lo ao esquema conceitual modelado. Entretanto,
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aplicações que utilizam o esquema original (antes da alteração) devem ser revistas
para que não gerem erros, como por exemplo, consultar uma tabela que não existe
mais.
Para deixar a mudança no esquema físico transparente para as aplicações,
um dos artefatos que se pode utilizar são as visões de banco de dados (DATE,
2003), (ELMASRI; NAVATHE, 2005). Segundo C. J. Date, em sistemas de banco de
dados relacionais, visões podem ser empregadas tanto na expansão quanto na
reestruturação do banco de dados (DATE, 2003), que são os principais alvos do
estudo em evolução de esquemas. No aspecto da expansão, pode-se citar, por
exemplo, a inclusão de uma nova coluna. Neste caso, a mudança pode não gerar
nenhum efeito sobre aplicações já existentes, com exceção do comando SELECT *
e dos INSERT que não especifiquem a nova coluna. Já no aspecto de
reestruturação, a alteração é referente a mudanças em estruturas do banco já
existentes, como a transformação de uma tabela em duas ou mais tabelas, ou
mesmo a mudança do nome de um atributo. Em ambos os casos, o uso de visões
pode ser empregado para deixar a alteração transparente para o usuário, desde que
a visão criada mantenha a independência lógica dos dados originais (DATE, 2003).
De qualquer maneira, alterações no esquema físico podem gerar a
necessidade de recriação de uma ou mais visões do banco de dados. Uma vez que
as visões são SELECT sobre tabelas bases ou outras visões, elas podem ter que
ser reescritas devido à alteração. Como conseqüência, as aplicações que a
utilizavam também podem ter que sofrer alterações para se adequarem à nova visão
criada.
Neste trabalho, no entanto, as visões serão tratadas no mesmo escopo das
aplicações, pois acessam as tabelas bases da mesma maneira que as aplicações,
quando utilizadas (fazem consultas nas tabelas bases). Por outro lado, elas também
podem ser acessadas pela aplicação diretamente, e, desta forma, alterações na
visão terão o contexto, para a aplicação, de alterações em uma tabela.

2.1.1

Abordagens utilizadas na evolução de esquemas
Na bibliografia levantada, nota-se que as pesquisas na área de evolução de

esquema

são

conduzidas

levando-se

em

consideração

basicamente

três

abordagens principais: evolução direta do esquema, por versionamento e por uso de
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visões. Todas elas são focadas na evolução do esquema e como ele é acessado
pela aplicação durante e após as mudanças (KARAHASANOVIC, 2001).
•

Abordagem direta: é utilizada quando a mudança no esquema acontece
sem perda de dados existentes e o estado do esquema original fica
inacessível após a evolução (FRANCONI; GRANDI; MANDREOLI, 2000).

•

Abordagem por versionamento: é utilizada quando mudanças no
esquema produzem uma nova versão do esquema, sem perder o estado
do esquema anterior. Desta forma, podem-se acessar diferentes versões
de um mesmo esquema de maneira prospectiva e retrospectiva.

•

Abordagem por visões: é utilizada quando uma solicitação de mudança
pode ser realizada com a definição de uma nova visão do banco de
dados que atenda à semântica da alteração solicitada.

Neste trabalho, é utilizada a abordagem direta, uma vez que a proposta é
analisar os efeitos das alterações executadas diretamente no esquema do banco de
dados que está sendo utilizado pela aplicação. Além disto, as abordagens por
versionamento e por visões não atendem situações nas quais antigas aplicações
precisam acessar novas versões ou visões do esquema (KARAHASANOVIC, 2001).

2.1.2

Estado das aplicações durante o processo de evolução
Nos trabalhos levantados sobre evolução de banco de dados, observam-se

estudos concentrados nas operações sobre o esquema de dados (BENTO, 2003)
(AMBLER; SADALAGE, 2006), não abordando o impacto sobre as aplicações neste
processo de evolução. No entanto, Karahsanovi em (KARAHASANOVIC, 2001)
disserta sobre as estratégias para se manter a consistência entre o esquema e a
aplicação durante o processo de evolução do banco de dados. Ele usa duas
abordagens: uma baseada em versões da aplicação e outra no uso de visões do
banco de dados.

2.1.2.1 Uso de versões da aplicação
Esta estratégia pressupõe a existência de duas versões da aplicação, uma
antiga, que acessa o esquema original, e outra nova, que acessa a nova versão do
esquema. Para grandes aplicações de banco de dados, esta abordagem pode ser
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impraticável ou muito custosa (SJOBERG, 1993). Na prática, muitas das alterações
são feitas no próprio esquema do banco de dados, seguindo uma abordagem direta,
conforme citado anteriormente. As solicitações de mudança geram um novo
esquema conceitual que poderá provocar alterações no esquema físico, como
alteração no nome de uma coluna de uma tabela, por exemplo. Estas alterações no
esquema conceitual são formalmente apresentadas em pesquisas que tratam de
gerenciamento de modelos, com técnicas e operações bem definidas para tratar
evolução de banco de dados (BENTO, 2003), (POTTINGER, 2003), (ALAGI;
BERNSTEIN, 2002), (ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN, 2005), (FRANCONI;
GRANDI; MANDREOLI, 2000). A questão é como aplicar estas técnicas e operações
levando-se em consideração não apenas os dados, mas também as aplicações.

2.1.2.2 Uso de visões do banco de dados
Nesta abordagem, os usuários e as aplicações acessam um conjunto de
visões criadas sobre as tabelas base do esquema de dados. As alterações
decorrentes da evolução do banco de dados são então realizadas criando-se novas
visões, de tal forma que elas reflitam a semântica da alteração que se deseja
realizar no esquema (YOUNG; ROUNDENSTEINER, 1997). Este método de
evolução assume que cada usuário do banco de dados tenha seu conjunto particular
de visões, chamado de esquema de visões. Desta forma, para cada usuário existirá
um esquema de visões que é modificado conforme a alteração desejada
(BELLASHENE, 1996), (YOUNG; ROUNDENSTEINER, 1997). O principal objetivo
desta abordagem é trazer uma independência entre aplicações existentes e o
processo de evolução do banco de dados. No entanto, para grandes aplicações,
com inúmeros usuários, este método torna-se inviável, pelos mesmos argumentos
citados no caso do uso de versões.
Desta forma, neste trabalho, assume-se que as alterações necessárias para
evolução no banco de dados serão realizadas diretamente no esquema utilizado
pelas aplicações (abordagem direta) e, neste caso, a infra-estrutura aqui proposta
permitirá que uma análise antecipada das alterações a serem feitas indique os
efeitos sobre as aplicações.
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2.2

Uso de dicionário de dados no gerenciamento de esquemas
Existem trabalhos na literatura que tratam de repositórios de dados

empregados

no

gerenciamento

de

esquemas,

como

apresentados

em

(POTTINGER, 2003), (BERNSTEIN, 2003) e (NASH; BERNSTEIN; MELNIK, 2005),
mas normalmente com uma abordagem de integração de esquemas ou outro
processo de evolução de esquemas. Neste trabalho, os conceitos sobre
gerenciamento de esquemas e os repositórios criados podem ser usados como base
para elaboração do dicionário de dados aqui proposto.

2.2.1

Dicionário de dados para gerenciamento de esquemas
Em (ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN, 2005), um dicionário é proposto

para se gerenciar esquemas de dados descritos de diferentes maneiras (ER, OO,
XML, etc.).

A figura 2 mostra um esquema ER com dois relacionamentos:

FORNECE e TRABALHA. A tabela chamada COMPONENTES_RELACOES é
usada para especificar a participação das entidades nos relacionamentos. A
cardinalidade dos relacionamentos é representadas na tabela pelos atributos
MinCard e MaxCard, da seguinte maneira: o atributo MinCard (do tipo boolean)
indica a mínima cardinalidade na relação, de tal forma que se o mínimo na
cardinalidade for 0 (zero), o valor do atributo é verdadeiro, se for um, o valor é falso.
Já o aributo MaxCard (do tipo boolean) representa o máximo na cardinalidade e
pode ter apenas dois valores: 1 e N. Neste caso, quando o máximo é um, o atributo
tem o valor verdadeiro e quando o máximo é N tem o valor falso. Ou seja, uma
cardinalidade 1:N teria os valores falso e falso para MinCard e MaxCard,
respectivamente. A figura 3 mostra o dicionário de dados criado para o esquema ER
citado.
Outra representação possível dos relacionamentos existentes entre objetos
do mundo real é o uso de um modelo orientado a objeto. A figura 4 mostra um
simples modelo orientado a objeto, que relaciona a classe EMPREGADO com a
classe DEPARTMENTO1.

1

Por ser para fins de exemplificação, o modelo OO não apresenta informações como chaves e cardinalidade.
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Figura 2 - Exemplo de esquemas ER
Fonte: ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN (2005)

Figura 3 - Exemplo de dicionário para esquemas ER
Fonte: ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN (2005)

O dicionário para o modelo orientado a objeto segue o mesmo padrão
utilizado para o modelo relacional, como pode ser visto na figura 5. Nele, a tabela
REFERENCIA armazena as referências existentes entre as classes, e as colunas
NOME, CLASSE e PARA_CLASSE representam o nome dado a referência, a classe
que faz a referência e a classe que é referenciada, respectivamente.
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Figura 4 - Exemplo de esquema orientado a objeto
Fonte: ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN (2005)

Figura 5 - Exemplo de dicionário para esquemas Orientados a Objetos
Fonte: ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN (2005)

Segundo Atzeni e Bernstein, os dicionários de dados para esquemas
específicos (ER, OO, XML, etc.) são muito próximos, e, se representados como
esquemas relacionais, serão criados basicamente os mesmos tipos de tabelas para
montar o dicionário de dados na maioria dos SGBDs (Sistemas Gerenciadores de
Banco de Dados). Diante disto, propõem em seu trabalho um único esquema capaz
de representar todos os outros, e, portanto, um único dicionário de dados comum
para todos os esquemas. Como exemplo, os esquemas apresentados na figura 2
(relacional) e na figura 4 (Orientado a objeto) seriam armazenados em um único
dicionário de dados, como mostrado na figura 6.
Neste trabalho, relacionam-se os esquemas e as aplicações que os utilizam,
e para isto, além de um modelo capaz de representar tais relacionamentos, será
criado seu respectivo repositório. Estender os conceitos sobre repositório de meta
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dados para gerenciamento de esquemas será a base para a especificação e criação
de um repositório mostrado em detalhes no capítulo 4.

Figura 6 - Exemplo de dicionário pára múltiplos esquemas
Fonte: ATZENI; CAPPELLARI; BERNSTEIN (2005)

2.3

Identificação de Comandos SQL Utilizados nas Aplicações
Para se criar as relações de dependência entre aplicação e banco de dados,

é preciso identificar na aplicação quais tabelas, colunas e rotinas armazenadas
estão sendo utilizadas e em que parte da aplicação isto acontece (local de impacto).
Uma primeira abordagem é analisar o código fonte das aplicações e identificar, de
maneira estática, os comandos SQL e as rotinas armazenadas no banco de dados
que são utilizadas pelas aplicações. Para este trabalho, os códigos analisados são
de aplicações Java. Elas utilizam conexões do tipo JDBC (Java Database
Conectivity) para acessar o banco de dados e enviar as instruções SQL como uma
cadeia de caracteres.
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2.3.1

Análise Estática dos Comandos SQL Utilizados
Uma vez que os comandos SQL são tratados como cadeias de caracteres a

serem enviadas ao banco de dados, sua identificação pode ser realizada por
algoritmos ou aplicativos que identifiquem tais cadeias em arquivos. Christensen,
Møller

e

Schwartzbach

apresentam

em

(CRISTENSEN;

MOLLER;

SCHWARTZBACH, 2003) um estudo sobre a identificação de cadeias de caracteres
geradas dinamicamente em código Java, entre elas, comandos SQL. De fato, os
comandos SQL são normalmente construídos dinamicamente pela concatenação de
cadeias, e então enviados para o banco de dados. O exemplo abaixo mostra um
trecho de um código fonte em Java no qual o SQL final é resultado da concatenação
de cadeias de caracteres.
public void printAddresses(int id) throws SQLException {
Connection con = DriverManager.getConnection("students.db");
String q = "SELECT * FROM clientes";
if (id!=0) q = q + " WHERE idCliente=" + id;
ResultSet rs = con.createStatement().executeQuery(q);
while(rs.next()){ System.out.println(rs.getString("addr")); }
}
Em aplicações que utilizam banco de dados, os SQL são, normalmente,
construídos em resposta a requisições dos usuários, portanto, de maneira dinâmica.
No próprio exemplo acima, o comando SQL enviado ao banco de dados dependerá
do valor da variável id. Este tipo de estrutura dinâmica impede que algumas análises
sejam feitas em tempo de compilação, como por exemplo, a análise de sintaxe dos
comandos SQL. Nestes casos, erros de sintaxe só serão percebidos em tempo de
execução (GOULD; SU; DEVANBU, 2004).

2.3.2

Identificação dos Comandos SQL nas aplicações
A identificação é feita baseada na aproximação de um conjunto de possíveis

cadeias de caracteres que o programa pode gerar para formar um comando SQL.
Estas cadeias são associadas á uma variável que é utilizada em algum ponto do
programa, chamado local de impacto (GOULD; SU; DEVANBU, 2004), (MAULE;
EMMERICH; ROSENBLUM, 2007). Estes locais são de particular interesse, pois se
referem, normalmente, às chamadas de rotinas Java que enviam para o banco de
dados, as instruções SQL a serem executadas. São chamados de locais de impacto
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por representarem a posição no código fonte das aplicações que gerarão um erro
caso a Instrução SQL não seja executada corretamente (CRISTENSEN; MOLLER;
SCHWARTZBACH, 2003).
Para identificá-los, é necessário conhecer os métodos existentes em Java
para enviar uma Instrução SQL ao banco de dados, como por exemplo, o
executeQuery(). Estes métodos serão chamados neste trabalho de instruções
chaves. No exemplo mostrado acima, o local de impacto seria a seguinte linha:
ResultSet rs = con.createStatement().executeQuery(q);
O processo de identificação dos possíveis SQL a serem gerados
dinamicamente baseia-se em alguns dos conceitos utilizados em compiladores,
como uso de autômatos e gramáticas (GOULD; SU; DEVANBU, 2004) (HALFOND;
ORSO, 2005). Ele inicia-se identificando no código as instruções chaves (como a
instrução executeQuery). Para cada instrução chave identificada, monta-se um
conjunto de possíveis cadeias de caracteres, através do uso de grafos, por exemplo
(CRISTENSEN; MOLLER; SCHWARTZBACH, 2003) (GOULD; SU; DEVANBU,
2004) (HALFOND; ORSO, 2005). Essas cadeias representam os SQL que podem
ser enviados ao banco de dados, conforme interação do usuário com a aplicação.
Diferentes algoritmos podem ser utilizados para identificar os SQL a serem
gerados

para

cada

instrução

chave.

Em

(CRISTENSEN;

MOLLER;

SCHWARTZBACH, 2003), por exemplo, um autômato de estado finito é gerado e
utiliza, para cada nó, as letras do alfabeto definido para a linguagem de
programação utilizada. Já em (GOULD; SU; DEVANBU, 2004) e (HALFOND; ORSO,
2005), o algoritmo foi modificado, agrupando as letras em um conjunto de caracteres
com significado, conhecido como token (similar à fase de análise léxica de um
compilador) que são utilizados para criar um autômato finito determinístico (GOULD;
SU; DEVANBU, 2004) (ou não determinístico (HALFOND; ORSO, 2005))
equivalente, porém, com palavras chaves, delimitadores e literais utilizados na
linguagem em questão, ignorando apenas os espaços em branco. Este algoritmo é
mais claro para analisar código SQL, pois restringe a gramática da linguagem às
possíveis instruções SQL com seus operadores e literais. A figura 7 mostra o
exemplo de um grafo montado segundo o algoritmo utilizado em (GOULD; SU;
DEVANBU, 2004).
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Figura 7 - Autômato com os possíveis SQL a serem gerados
Fonte: GOULD; SU; DEVANBU (2004) e HALFOND; ORSO (2005)

Este algoritmo é usado em (GOULD; SU; DEVANBU, 2004) para identificar
erros de sintaxe nos comandos SQL ainda em tempo de compilação. Como
resultado, gera-se o código SQL completo, resultante da concatenação de várias
cadeias e, com isso, podem-se identificar problemas na sintaxe dos comandos, uma
vez conhecida a gramática utilizada nas instruções SQL.
Ao se analisar os resultados apresentados em (GOULD; SU; DEVANBU,
2004) pode-se observar que eles podem ser utilizados neste trabalho, mas com uma
abordagem diferente. Considerando-se a sintaxe dos comandos SQL corretas,
podem-se analisar os SQL resultantes da concatenação das cadeias com o objetivo
de extrair as tabelas e colunas utilizadas, que serão a base para se montar as
relações de dependências discutidas anteriormente. Por exemplo, analisando o
mesmo código fonte apresentado, o comando SQL a ser executado está em q e
para um id=10 tem-se:
q="SELECT * FROM clientes WHERE idCliente=10";
Uma vez construído o comando SQL, o próximo passo é analisá-lo e
identificar as tabelas e colunas utilizadas. Neste exemplo, o SQL utiliza a tabela
clientes e todas suas colunas, que são representadas pelo caractere *.

2.3.3

Uso do SOOT na análise de sintaxe SQL
Andy Maule e sua equipe utilizam em sua pesquisa (MAULE; EMMERICH;

ROSENBLUM, 2006), (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2007), um framework
chamado Soot (LAM. et al, 2008), (EINARSSON; NIELSEN, 2008) como ferramenta
base para análise estática de código SQL. O Soot pode ser utilizado para
inspecionar classes Java previamente compiladas (bytecode) e identificar cadeias de
caracteres. Desta forma, junto aos algoritmos discutidos anteriormente, pode ser
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usado para gerar os autômatos e identificar os comandos SQL para as instruções
chaves encontradas nas classes analisadas. Esta abordagem é mais ampla que
análise do código fonte, uma vez que muitas aplicações Java são adquiridas pelas
empresas como pacotes, ou seja, um conjunto de classes previamente compiladas,
que são disponibilizadas em um servidor de aplicação.
O Soot possui bibliotecas em Java que geram autômatos, gramáticas e, a
partir deles constroem-se ferramentas como o AnalyzeSQL, que identifica e analisa
as sintaxes dos comandos SQL existentes em uma classe Java. O AnalyzeSQL
recebe um arquivo Java compilado (.class) e inicia o processo de identificação dos
SQL que podem ser gerados dinamicamente. Como saída, ele apresenta o número
total de SQL identificados e para cada um deles, indica a linha no código Java
contendo a instrução chave que envia o comando SQL para o banco de dados (local
de impacto) e também se a sintaxe está correta ou não. Se existe um erro de
sintaxe, ele apresenta o comando SQL com tal erro, caso contrário, informa apenas
que o SQL naquela determinada posição do código fonte está com a sintaxe correta.
A figura 8 mostra um exemplo da saída gerada pelo AnalyzeSQL.

Figura 8 – Exemplo da saída gerada pela ferramenta AnalyzeSQL
Fonte: Elaborado pelo autor

Neste trabalho, a aplicação AnalyzeSQL é alterada para que mostre todos
os comandos SQL utilizados. A partir da identificação dos comandos SQL, pode-se
aplicar a gramática utilizada para instruções SQL, a fim de extrair as tabelas e

32

colunas acessadas pelas aplicações. Estas informações serão utilizadas para se
criar os relacionamentos entre aplicações e o esquema utilizado.

2.4

Trabalhos relacionados
Existem poucos trabalhos na literatura que abordam os efeitos gerados em

aplicações após alterações no esquema do banco de dados, ou que utilizem algum
método para identificar as aplicações e os locais que serão afetados pela
modificação.
Em (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2006), Andy Maule e sua equipe
abordam aspectos relacionados ao impacto gerado sobre aplicações pelas
mudanças em esquemas. Neste trabalho, eles propõem uma ferramenta chamada
Suite (Schema Update Impact Tool Environment) para analisar o impacto sobre
aplicações que acessam o banco de dados diretamente e, também, aplicações que
utilizam um framework de mapeamento objeto-relacional como, por exemplo, o
Oracle Toplink ou o Hibernate.

2.4.1

O Meta-Modelo utilizado pelo Suite
O meta-modelo utilizado pela ferramenta Suite, mostrado na figura 9, mostra

as entidades e os relacionamentos envolvidos no processo de análise desenvolvido
por Andy Maule (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2006). O principal objetivo do
meta-modelo é especificar as informações que precisam ser extraídas do esquema
de banco de dados, do mapeamento objeto-relacional (quando utilizado) e dos SQL
incluídos nas aplicações.
Nele, as tabelas e as colunas do esquema são representadas pelas classes
TABELA e COLUNA, respectivamente. Já as tabelas utilizadas por aplicações
através de um framework de mapeamento objeto-relacional são representadas como
objetos das classes MODOBJTIPO e suas colunas por objetos da classe
MODOBJCAMPO.
Os SQL que são executados pela aplicação são representados pela classe
COMANDO, cujos tipos podem ser: SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE.
Objetos dessa classe referenciam os objetos da classe COLUNA de três maneiras,
representados no meta-modelo por três setas. Elas representam as colunas
retornadas por uma instrução SELECT ou em um INSERT (colunas retornadas), as
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colunas utilizadas em uma instrução WHERE e também as colunas utilizadas em um
ORDER BY. Os objetos da classe COMANDO cujo tipo é DELETE referenciam
diretamente os objetos da classe TABELA, para as situações nas quais se removem
todos os registros da tabela.

Figura 9 - Meta-modelo usado na ferramenta Suite
Fonte: MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM (2006)

O local do código fonte que pode ser afetado pela mudança no esquema do
banco de dados é representado no meta-modelo pela classe LOCALIMPACTO.
Nele, armazenam-se informações como o local no código fonte onde o SQL é
invocado, ou onde a tabela é definida como objeto em um mapeamento objetorelacional.
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Nota-se, entretanto, que o meta-modelo proposto por Maule não representa
as mudanças que podem ser feitas no esquema e como elas se associam às
aplicações. Ele apenas estabelece as ligações entre elas, os objetos do esquema e
o local que será afetado pela mudança.

2.4.2

Algoritmos utilizados pelo SUITE no processo de análise
O processo de análise proposto por Maule (2006), se baseia na instanciação

de objetos a partir do meta-modelo proposto acima. A primeira análise é feita no
esquema do banco de dados, de onde se extraem os objetos do esquema utilizado.
Em seguida, analisa-se o mapeamento objeto relacional e por fim, as aplicações, de
onde se extraem os SQL utilizados. Os algoritmos possuem uma dependência entre
si, e deve ser executados na seguinte ordem:
1. Análise do Esquema de Dados utilizado: O primeiro algoritmo analisa de
maneira estática o esquema do banco de dados utilizado e determina a
criação de objetos que representam as tabelas e as colunas do esquema.
A seguir, o algoritmo cria ligações entre objetos que refletem os
relacionamentos existentes no modelo relacional (regras de chave
estrangeira).
2. Análise do Mapeamento Objeto-Relacional: Neste algoritmo, são
instanciados objetos das classes MODOBJTIPO e MODOBJCAMPO, que
são baseadas nas declarações existentes no mapeamento utilizado (no
trabalho apresentado por Andy Maule (2006), utilizou-se o Java Data
Objects - JDO). A seguir, criam-se ligações entre eles e os objetos do tipo
tabela, criados pelo algoritmo anterior. Estas ligações representam o
mapeamento das tabelas do esquema relacional para os objetos no
mapeamento objeto-relacional. Este mesmo processo é aplicado para os
campos das tabelas com os objetos do tipo coluna.
3. Análise de Aplicações Java: Por fim, o terceiro algoritmo é utilizado para
a análise do código fonte das aplicações, a fim de extrair informações
sobre os comandos SQL utilizados. Para cada comando SQL identificado,
verifica-se se ele utiliza algum dos objetos existentes no mapeamento
objeto-relacional. Caso o comando utilize, instancia-se um objeto da
classe LOCALIMPACTO e são criadas as ligações entre eles. Caso
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contrário, o SQL acessa objetos diretamente do esquema, e, neste caso é
criado um objeto para a classe LOCALIMPACTO e um objeto para a
classe COMANDO, com seu respectivo tipo (SELECT, INSERT, UPDATE
ou DELETE). Ou seja, ao término do terceiro algoritmo, os objetos da
classe LOCALIMPACTO podem ser utilizados para identificar o local no
código fonte onde as tabelas e colunas do esquema de banco de dados
são referenciadas.
O resultado da execução dos três algoritmos fornece dados fundamentais
para o processo de análise feito pela ferramenta SUITE. Maiores detalhes sobre
estes algoritmos podem ser encontrados em (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM,
2006).

2.4.3

Visão geral da ferramenta SUITE
Em (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2007), Andy Maule apresenta

maiores detalhes sobre a ferramenta, incluindo a extensão da análise para
aplicações que utilizam procedimentos armazenados, além de propor soluções para
diminuir o custo computacional e a precisão dos resultados obtidos.
O funcionamento da ferramenta pode ser resumidamente descrito em três
estágios: Um que recebe a aplicação e separa as partes de interesse, outro que
computa os possíveis fluxos de dados dentro da aplicação e, por fim, o que efetua a
análise do impacto gerado na aplicação pela alteração informada para a ferramenta.
A figura 10 mostra uma visão geral da ordem na qual as operações são realizadas
pelo Suite.
A ferramenta tem três artefatos de entrada, sendo um o código fonte da
aplicação, o outro o esquema de dados a ser utilizado e o terceiro, a alteração que
se deseja fazer no esquema. As operações envolvidas na análise são as seguintes:
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Figura 10 - Fluxo das operações realizadas no Suite
Fonte: MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM (2007)

1. Separação de programas (Program Slicing): É uma técnica utilizada
para separar a parte de um programa com determinado interesse (TIP,
1994), como as que fazem chamadas para o banco de dados, por
exemplo. Esta técnica foi aplicada pela equipe de Andy Maule
(MAULE;

EMMERICH;

ROSENBLUM,

2007)

para

gerar

um

subconjunto de códigos fontes que é consideravelmente menor que o
código fonte original da aplicação inteira e, desta forma, conseguir um
ganho no desempenho da análise executada.
2. Análise dos fluxos de dados no código fonte (Dataflow Analysis):
Dataflow analysis é uma técnica utilizada em programas para computar
os possíveis caminhos que podem ser percorridos pelo programa em
tempo de execução (MAULE; EMMERICH; ROSENBLUM, 2007). Esta
técnica, portanto, pode ser utilizada para identificar os SQL que são
montados dinamicamente pelas aplicações. No trabalho de Maule, ele
associou esta técnica com técnicas de análise de cadeia de caractere
para extrair das aplicações as tabelas e colunas utilizadas. Estas
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informações servem de entrada para o processo que faz a análise do
impacto, conforme mostrado na figura 10.
3. Análise de Impacto: Por fim, para analisar o impacto gerado sobre as
aplicações, é utilizado um processo que recebe como entrada os
dados resultantes da análise feita no código fonte (extração das
tabelas e colunas utilizadas, com respectivos locais dentro do código
fonte), os meta dados do banco de dados e a alteração que se deseja
efetuar. O cruzamento destes dados é utilizado para gerar um relatório
em formato texto, no padrão RSF (Rigi Standard Format), com
informações sobre o impacto nas aplicações (MAULE; EMMERICH;
ROSENBLUM, 2007).

As alterações são informadas para o sistema por um operador (tipicamente o
ABD) através de um script contendo instruções DDL (Data Definition Language).
Para cada instrução que altera o esquema é associado um código que é utilizado
para relacionar a causa com o efeito nas aplicações. Então, após o processo de
análise, um relatório é gerado com informações sobre as alterações, e os locais nas
aplicações que serão afetados.
Entretanto, nota-se no trabalho de Maule, a ausência de referências sobre
como as aplicações devem ser modificadas para se adequarem às mudanças no
esquema, ou seja, não fornece sugestões que auxiliem o desenvolvedor a modificar
a aplicação. Além disso, a análise é feita em cima de cada instrução DDL, enquanto
que, por vezes, uma evolução do esquema pode gerar dois ou mais comandos DDL,
como por exemplo, quando se transforma um atributo em uma nova entidade. Outra
consideração sobre a ferramenta é que ela é baseada na instanciação de objetos
para análise do impacto, não mantendo estas informações persistentes. Ou seja, em
caso de uma segunda análise, pode ser necessário refazer todo o procedimento
novamente, gerando um alto custo computacional e de desempenho.
Neste trabalho, utilizam-se as alterações necessárias no esquema e não as
instruções DDL em si. Por exemplo, a análise é feita sobre o efeito gerado nas
aplicações ao se transformar um atributo em uma entidade e não sobre os
comandos DDL envolvidos nesta operação. Além disto, para cada alteração

38

informada, são geradas sugestões para modificar as aplicações. Outra diferença em
relação ao trabalho de Maule é o uso de um repositório de dados, que permite
manter armazenados os relacionamentos entre aplicações e esquema de dados,
evitando assim, refazer todo o trabalho de identificação das tabelas e colunas
utilizadas pelas aplicações em cada análise executada. Um resumo das principais
diferenças entre o trabalho de Maule e este trabalho, é apresentado na tabela 1.
Tabela 1 – Principais diferenças entre o Suíte e a infra-estrutura proposta

Trabalho analisado

Infra-estrutura proposta

As Alterações são informadas como DDL A Alteração informada está relacionada a
através de script SQL.
evolução do esquema (e não ao DDL).
Analisa todos os DDL do script
Analisa uma alteração por vez
Identifica e gera os relacionamentos entre
Armazena os relacionamentos entre aplicações
aplicação e banco de dados em tempo de
e banco de dados em um repositório
execução
Usa objetos instanciados para armazenar
Usa um repositório de dados.
informações
Necessidade de regerar os relaiconamentos Consulta o dicionário de dados onde as
e identificar os SQL em futuras análises
relações estão armazenadas.
Relatório apresenta a aplicação, a alteração Relatório apresenta a aplicação, a alteração,
e os locais nos quais os SQL serão sugestão sobre a correção necessária e os
afetados.
locais onde os SQL serão afetados
Fonte: Elaborado pelo autor

2.5

Conclusão
Neste capítulo foram apresentados conceitos relacionados à evolução de

banco de dados, identificação, extração e análise de comandos SQL existentes nas
aplicações e sobre repositório de dados que, juntos, formam a base de
conhecimento necessária para propor as soluções apresentadas neste trabalho. Os
trabalhos relacionados contribuem no sentido de apresentarem técnicas e
ferramentas utilizadas em cada etapa necessária para análise do impacto gerado
sobre as aplicações. O uso destas técnicas e ferramentas, adaptadas à abordagem
que se deseja neste trabalho, permite gerar os artefatos necessários para a
construção da infra-estrutura aqui proposta.
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3

TRANSFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS E SEUS
EFEITOS NAS APLICAÇÕES

3.1

Introdução
No processo de evolução do banco de dados, são identificadas mudanças

necessárias no esquema conceitual para que atenda as alterações nos requisitos do
negócio. Tais mudanças podem ir de uma simples alteração no nome da entidade à
redefinição de chaves e regras de integridade referencial. Em sistemas de banco de
dados que utilizam a linguagem SQL, ao transporem-se as alterações do esquema
conceitual para o esquema físico, são utilizadas instruções DDL. Estas instruções
criam, removem ou alteram as tabelas, colunas, entre outros elementos, de modo a
refletirem no esquema físico do banco de dados o que se modelou no esquema
conceitual. No entanto, para a infra-estrutura proposta, embora a análise seja feita
sobre as alterações no esquema físico do banco de dados, não são informados os
comandos DDL e sim o que se deseja alterar em termos de elementos estruturais,
tais como tabelas e atributos. Eles é que são utilizados nos comandos SQL das
aplicações, portanto, é importante saber como as alterações afetam estes elementos
e não como elas são feitas.
Neste capítulo, são analisadas as principais alterações no banco de dados e
como elas podem afetar as aplicações. Alterações como adições de novas tabelas
ou atributos não afetam as aplicações já existentes e, portanto, são exemplos de
alterações que não são tratadas neste trabalho.

3.2

Tipos de Alterações Analisadas
Os tipos de alterações no esquema aqui analisados, são extraídos do

trabalho de Roberta Beatriz Aragon Bento (BENTO, 2003), e são apresentadas
neste trabalho divididas em três grupos: Alterações de nomes, alterações
estruturais, e, por fim, alterações de domínios. Em cada grupo, entretanto, a lista de
alterações apresentadas pretende apenas cobrir alguns tipos básicos e não
pretende ser exaustiva. Quaisquer outras alterações, mais simples ou mais
sofisticadas, podem ser acrescentadas no sistema conforme necessário. Para isto, é
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desenvolvida uma ferramenta que auxilia a evolução desta lista de alterações,
discutida posteriormente neste trabalho.
Em cada grupo apresentado a seguir, as alterações são analisadas
individualmente, bem como o impacto que podem causar sobre as aplicações. Não
são mostrados detalhes da implementação, como análise de dependências e
relacionamentos, uma vez que, a utilização da infra-estrutura deve ser feita em
situações nas quais o operador já sabe que a alteração é possível e busca descobrir
os efeitos que ela causa nas aplicações. Assim, a análise de cada tipo de alteração
tem como objetivo identificar os elementos estruturais do banco de dados que são
afetados e como as aplicações devem ser modificadas para ajustarem-se a
modificação que se deseja fazer no esquema.

3.2.1

Alterações de Nomes
São utilizadas quando, no processo de evolução, identifica-se a necessidade

de alterar o nome de uma estrutura existente. A instrução DDL nestes casos é a de
RENAME, e pode ser empregada em todos os tipos de objetos de banco de dados.
Neste trabalho, no entanto, são analisadas apenas as mudanças de nomes de
tabelas e de atributos. Para outros objetos, como procedimentos e funções, por
exemplo, pode-se aplicar a mesma abordagem, sendo necessário apenas identificar
na aplicação o local onde estes objetos são utilizados.

3.2.1.1 Alteração de nome de tabela
Ao se alterar o nome de uma tabela, as instruções SQL que a utilizam
devem ser reescritas substituindo o nome atual pelo novo nome. Entretanto, existe a
possibilidade de se criar um sinônimo para a tabela que corresponde ao novo nome.
Neste caso, a tabela pode ser acessada tanto pelo seu nome quanto pelo sinônimo
criado para ela, evitando assim que as aplicações existentes sejam afetadas,
enquanto novas aplicações podem ser construídas utilizando o sinônimo.

3.2.1.2 Alteração de nome de atributo
Nestes casos, as instruções SQL que utilizam este atributo devem ser
reescritas, de maneira a usar o novo nome. Exceção, no entanto, se aplica às
instruções SELECT que usam o caractere * para indicar que se deseja projetar todos
os atributos da tabela. Nestes casos, a alteração do nome de um atributo não afeta a
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execução do comando SQL em si, embora possa afetar aplicações que utilizem o
nome do atributo em definição de registros, tipos de variáveis, etc. Estas situações
são tratadas como advertência, e sugere-se à equipe de desenvolvimento que seja
analisada a parte do código da aplicação na qual se utilize aquele comando SQL,
procurando identificar o uso do nome do atributo em estruturas de programação que
não seja o SQL, mas que dependam dele.

3.2.2

Alterações Estruturais
São alterações decorrentes da evolução do esquema e que implicam em

adicionar ou remover uma ou mais estruturas, como tabelas, atributos e
relacionamentos. Incluem-se também as situações nas quais um determinado tipo
de alteração requer mais de uma instrução DDL a ser aplicada, como por exemplo,
quando se deseja transformar um atributo em uma tabela.
As alterações feitas nas estruturas do banco de dados podem variar de
acordo com as necessidades a seguir.

3.2.2.1 Remoção de uma tabela
Esta alteração pode ser realizada quando uma tabela simplesmente não é
mais necessária e deve ser removida do esquema do banco de dados. Nestes
casos, a instrução DDL utilizada é a DROP TABLE e os comandos SQL que
estiverem utilizando esta tabela, devem ser reescritos sem referenciá-la.

3.2.2.2 Remoção de um atributo
Alteração realizada quando um atributo não é mais necessário e deveria ser
removido da tabela. A instrução DDL utilizada é a ALTER TABLE, conforme
mostrado no exemplo abaixo.
ALTER TABLE <nome tabela> DROP COLUMN <nome atributo>;
Nestes casos, os comandos SQL que o utilizam o atributo removido devem
ser reescritas sem referenciá-lo. Uma exceção se aplica aos comandos SELECT que
utilizam o caractere *, valendo o mesmo comentário feito no caso de alteração de
nome de atributo.
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3.2.2.3 Atributo transformado em tabela
Neste caso, uma nova tabela é criada para o atributo. Para que as
informações não sejam perdidas, os dados constantes no atributo são migrados para
a nova tabela e, então, o atributo é removido da tabela original. Nas aplicações, as
instruções SQL que utilizavam o atributo removido devem ser reescritas de maneira
a não utilizá-lo associado à tabela original e sim utilizá-lo com a nova tabela,
efetuando uma operação de junção entra elas, caso seja necessário.

3.2.2.4 Tabela transformada em atributo
Situação na qual se transforma uma tabela em um atributo de outra tabela.
No esquema físico, um atributo é adicionado em uma tabela existente e os dados da
tabela a ser transformada são copiados para este atributo e então, a tabela original é
removida. Nas aplicações, os comandos SQL que utilizavam a tabela removida
devem ser reescritos de maneira a utilizar os novos atributos adicionados a outra
tabela.

3.2.2.5 Agregação de Tabelas
São casos nos quais duas tabelas são transformadas em uma única tabela
mais representativa. No esquema fisco, uma nova tabela é criada com todos os
atributos pertencentes às duas tabelas originais. Os dados são então copiados para
a tabela criada e, em seguida, a tabela original é removida. Desta forma, nas
aplicações, os comandos SQL que ora utilizavam a tabela removida, devem ser
reescritos para utilizar a nova tabela.
A agregação de duas tabelas também pode ser implementada migrando os
atributos de uma das tabelas para a outra e eliminando a tabela na qual os atributos
foram retirados (BENTO, 2003). O resultado também é uma única tabela com todos
os atributos, mas, diferentemente do caso anterior, não é criada uma nova tabela.
No esquema físico, os atributos de uma tabela são criados na outra, os dados são
então copiados e a tabela que continha os atributos que foram migrados é então
eliminada do esquema. Nas aplicações, o efeito é similar ao anterior, no entanto, a
nova tabela não fora criada e sim é uma já existente no esquema.
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3.2.2.6 Agregação de Atributos
Neste, agrupam-se atributos para formar um único atributo. No esquema
físico um novo atributo é criado na tabela e os dados existentes nos outros atributos
são copiados para este, e então o atributo original é removido da tabela. Assim, nas
aplicações, os comandos SQL que utilizam os atributos removidos devem ser
reescritos para utilizarem o novo atributo, caso seja necessário.

3.2.2.7 Decomposição de Tabela
Situação na qual uma tabela é decomposta em duas ou mais tabelas
distintas, mais específicas, sendo removida a tabela original. No esquema físico,
novas tabelas são criadas com os atributos da tabela original. Para manter as
informações, os dados são copiados da tabela original para as tabelas que foram
criadas e, por fim, a tabela original é removida. As aplicações que utilizavam a tabela
removida serão afetadas, uma vez que os comandos SQL que a utilizavam devem
ser reescritos para utilizar as novas tabelas. Em comandos SELECT, por exemplo,
podem ser necessárias mais de uma tabela na cláusula FROM, já nas operações de
cadastro, como INSERT, UPDATE e DELETE, os comandos devem ser reescritos e,
para cada comando, serão necessários dois ou mais novos comandos, de acordo
com a quantidade de tabelas geradas pela decomposição.

3.2.2.8 Decomposição de atributo
Um atributo é decomposto em vários novos atributos. No esquema físico,
são criados novos atributos cujos dados serão originados a partir da cópia das
informações constantes no atributo que está sendo decomposto. Após a cópia, o
atributo decomposto é então removido da tabela. Nas aplicações, os comandos SQL
que utilizam o atributo que fora removido na decomposição, devem ser reescritos
para que utilizem os novos atributos.

3.2.3

Alteração de Domínio do Atributo
As alterações deste grupo estão relacionadas a alterações no tipo de dado

associado ao atributo na tabela. Normalmente acontecem quando alguma regra de
negócio exige mudanças relacionadas ao tipo da informação que se deseja alterar,
como por exemplo, um código que era apenas numérico e agora passa a ser
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alfanumérico, ou o tamanho de um campo, como por exemplo, a quantidade de
casas decimais ou mesmo o tamanho máximo de uma cadeia de caracteres. Assim,
definem-se dois tipos de mudanças para este grupo: uma que altera o tipo do
atributo outra que altera apenas a precisão do tipo do atributo.

3.2.3.1 Mudança no tipo de dados do atributo
Para mudar o tipo de dado de um atributo, pode ser necessário fazer um
tratamento das informações existentes para que não haja erros de conversão, ou
que os dados sejam copiados para uma área temporária e depois reinseridos com o
devido tratamento de forma que a nova informação seja compatível com o novo tipo
de dados.
Ao se alterar o tipo de dados de um atributo, os comandos SQL que o utiliza
devem ser reavaliados, pois em algumas operações, o tipo de dado pode ter efeito
na correta execução da operação SQL, como por exemplo, em operações de
UNION, onde o domínio dos atributos de um SQL deve ser o mesmo do outro.
Também pode ter efeito quando se utiliza o atributo em expressões, como
expressões numéricas. Nestes casos, a mudança do tipo do atributo também pode
interferir na execução do SQL. Por fim, outro problema relacionado a esta mudança
refere-se a situações cujo valor do atributo é associado a uma variável definida na
aplicação ou ainda quando uma variável é utilizada para se passar um valor em
operação como INSERT, UPDATE e DELETE. Nestes casos, variáveis definidas
com o tipo de dados antigo podem estar sendo utilizadas.

3.2.3.2 Mudança na precisão do atributo
Neste caso, a mudança é feita apenas na precisão do atributo. Esta
mudança, entretanto, não pode mudar os dados já cadastrados, como por exemplo,
truncar uma cadeia de caracteres ou mesmo arredondar um número. Desta forma,
para diminuir a precisão do atributo, são necessários tratamentos nos dados, a
exemplo do que foi discutido para mudanças no tipo do atributo. Caso a mudança
seja para aumentar a precisão ou o tamanho do campo, não há necessidade de
tratamento das informações armazenadas.
Nas aplicações, o único efeito está relacionado à utilização de variáveis
utilizadas para armazenar valores para o atributo. Nestes casos, o tamanho do tipo
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de dado após a modificação pode ser incompatível com o tamanho do tipo de dado
associado à variável na aplicação. Assim, uma advertência deve ser gerada para
que as aplicações cujos comandos SQL utilizem este atributo sejam analisadas para
ver se existem variáveis utilizadas para este atributo.

3.3

Outros tipos de alterações
Existem tipos de alterações para evoluir o banco de dados que são mais

sofisticadas

e

envolvem

um

conjunto

maior

de

considerações

sobre

a

implementações das mudanças necessárias no esquema físico, como por exemplo
generalização e especialização de tabelas.
Embora não usadas neste trabalho, observa-se em (BENTO, 2003) que
estas alterações podem ser executadas a partir das alterações primitivas, discutidas
anteriormente neste capítulo. A seguir, estes outros tipos de alterações são
apresentados com uma breve descrição e com as alterações primitivas que podem
ser usadas em cada caso.

3.3.1

Generalização
Acontece em situações em que uma tabela mais genérica precisa ser

definida, enquanto as tabelas filhas, mais específicas, são mantidas. No esquema
físico, a implementação pode ser feita criando-se uma nova tabela, com os atributos
comuns existentes nas filhas. Estes atributos são então removidos das tabelas
originais, para evitar redundância. Para este caso, o impacto nas aplicações pode
ser obtido através de análises feitas para a remoção de cada atributo. A junção dos
resultados de cada análise representa todas as aplicações afetadas.

3.3.2

Especialização
A partir de uma tabela genérica, cria-se uma nova tabela mais específica,

com atributos específicos. A tabela genérica é mantida, com os atributos comuns à
especializada. No esquema físico, portanto, não se elimina a tabela e sim os
atributos que farão parta da nova tabela que será criada. Portanto, para descobrir as
aplicações e comandos SQL afetados também são realizadas análises utilizando a
remoção dos atributos que se pretende fazer na tabela genérica.
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3.3.3

Atributo chave transformado em atributo simples
Um atributo inicialmente chave passe a ser um atributo simples, perdendo

desta formas as propriedades de uma chave primária. No esquema físico, a chave
da tabela é removida e recriada sem o atributo. Desta forma, os relacionamentos
com esta tabela devem ser revistos, pois as operações de junções podem retornar
valores diferentes no futuro, uma vez que o atributo pode não ser mais único. Uma
maneira de se identificar os comandos SQL que devem ser revistos quanto às
junções é simular a remoção do atributo chave. A lista de comandos SQL resultante
da análise feita para a remoção do atributo pode ser utilizada pelo o operador da
infra-estrutura para localizar quais destes comandos são consultas com operações
de junção que precisam ser revistas.

3.3.4

Atributo simples transformando em atributo chave
Neste caso, o atributo passa a compor a chave. Similar a situação anterior,

no esquema físico a chave é refeita de maneira a incorporar o novo atributo. Os
relacionamentos também devem ser revistos, uma vez que um novo atributo faz
parte da chave primária. Embora não haja remoção do atributo, pode-se utilizar a
infra-estrutura para simular a remoção do atributo chave e, com isto, identificar na
lista dos comandos SQL quais deles executam junções utilizando-o.

3.3.5

Novo atributo passa a ser a nova chave
Nesta situação, um novo atributo é adicionado à entidade, a chave antiga é

removida e o novo atributo passa a ser a nova chave. No esquema físico, uma nova
coluna é adicionada e a chave primária redefinida. Os comandos SQL que utilizavam
o atributo chave antigo deverão ser revistos, pois operações de junção, cadastro de
valores usando números seqüenciais para a chave, entre outros, podem precisar ser
reescritos de maneira a considerar o novo atributo chave. O uso da infra-estrutura
com o intuito de identificar os comandos SQL que devem ser revistos é similar aos
casos citados acima.
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3.3.6

Remoção de um relacionamento 1:N
Ao se remover um relacionamento 1:N, o atributo que representa a chave

estrangeira da entidade filha é removido. Portanto, a análise de impacto é similar a
quando se remove um atributo de uma tabela.

3.3.7

Remoção de uma relacionamento M:N
Quando um relacionamento M:N é removido, Não existe mais a necessidade

da entidade intermediária criada para implementar a relação. No esquema físico,
remove-se a tabela de relacionamento e, os comandos SQL que utilizavam tal
tabela, devem ser reescritos de modo a não fazerem mais referências a ela. Ou seja,
o tipo de alteração remoção de tabela pode ser utilizado para analisar o impacto
gerado sobre as aplicações.

3.3.8

Mudança na cardinalidade dos Relacionamentos
Para mudar a cardinalidade de um relacionamento, é necessário que ele

seja removido para que um novo relacionamento seja criado. Assim, para a análise
do impacto sobre as aplicações, utiliza-se o mesmo modelo definido para remoção
dos relacionamentos citados anteriormente.
A lista completa dos tipos de alterações pode ser encontrada em (BENTO,
2003) e incorporadas posteriormente ao conjunto de alterações analisadas pela
infra-estrutura aqui proposta.

3.4

Conclusão
Neste capítulo foram analisados os principais tipos de alterações

decorrentes do processo de evolução e, como cada uma deles pode afetar as
aplicações. Desta análise, extraem-se informações que podem ser utilizadas para
sugerir correções nas aplicações conforme a modificação feita no esquema. Cada
tipo de alteração corresponde a um conjunto de instruções DDL que atuam sobre
elementos estruturais do esquema. Entretanto, para se identificar os efeitos
causados sobre as aplicações, não é necessários conhecer como as alterações são
feitas e sim os elementos estruturais do banco de dados envolvidos. Conhecendo-se
tais elementos, é possível realizar os seguintes objetivos: determinar as aplicações
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que são afetadas, os locais nas quais são afetadas (os comandos SQL) e, por fim,
sugerir medidas de correção das aplicações nestes locais.
No próximo capítulo, as ações necessárias para alcançar os objetivos
citados acima são organizadas em processos e as informações necessárias para
execução dos mesmos ou para armazenar seus resultados, são armazenadas em
um repositório que, junto aos processos, formam a infra-estrutura necessária para a
análise de impacto causado pelas mudanças no esquema sobre as aplicações.
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4

INFRA-ESTRUTURA PARA ANÁLISE DE IMPACTO

4.1

Introdução
Neste capítulo são apresentados os processos que compõem a infra-

estrutura e como eles atuam junto a um repositório para que seja possível identificar
as aplicações afetadas por uma evolução do esquema e os locais nas quais existem
comandos SQL afetados. Para cada processo, são apresentados detalhes como as
informações de entrada, as ações executadas, e as saídas geradas, que são
armazenadas no repositório de dados da infra-estrutura, de maneira a relacionar os
dados sobre as alterações, o esquema e as aplicações. Neste trabalho, um banco
de dados relacional é utilizado para construção deste repositório, cuja especificação
e diagrama entidade-relacionamento também são apresentados.

4.2

Composição da Infra-estrutura
A infra-estrutura para o processo de análise é composta por cinco

elementos, divididos em quatro processos e um repositório de dados, no qual se
concentram as informações necessárias para criar os relacionamentos entre
aplicações e o esquema utilizado, como mostrado na figura 11. São eles:
1. Processo de extração dos metadados do esquema.
2. Processo de carga das alterações relacionadas à evolução de esquemas.
3. Processo de extração das tabelas e colunas utilizadas na aplicação.
4. Processo de análise do impacto sobre as aplicações.
5. Repositório de dados criado em um banco de dados relacional.
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Figura 11 – Visão geral dos processos envolvidos na análise
Fonte: Elaborado pelo autor

O processo de extração dos metadados assim como o de carga das
alterações, é executado uma única vez e as informações geradas são armazenadas
de maneira estática no dicionário de dados. Elas só serão atualizadas no repositório
quando os dados de origem forem modificados, como por exemplo, quando existir
uma alteração no esquema do banco de dados utilizado, ou uma nova alteração for
cadastrada. O processo de extração das tabelas e colunas utilizadas nas aplicações
também é executado uma única vez para cada classe Java da aplicação que se
deseja analisar. Estas informações também são armazenadas no repositório e são
atualizadas apenas quando o código fonte da classe for modificado. O processo de
análise de impacto, por sua vez, é executado sempre que se deseja fazer uma nova
alteração no esquema e, em cada execução, recebe informações de entrada
passadas pelo operador da infra-estrutura, consulta o repositório de dados e gera o
relatório com resultados da análise executada. A figura 11 mostra uma visão geral
dos elementos que compõem a infra-estrutura e como ocorre o fluxo de informações
entre eles até a geração do relatório de impacto.
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Os processos da infra-estrutura, representados pelos números 1, 2, 3 e 4 na
figura 11, são desenvolvidos em Java e o repositório representado pelo número 5 é
construído em um banco de dados relacional. Cada processo possui uma interface
com o operador na qual são solicitados os dados de entrada necessários para a
execução dos mesmos e que são descritos posteriormente neste capítulo. Enquanto
nas interfaces desenvolvida para os processos 1, 2 e 3 os campos para entrada de
dados são constantes (por precisarem sempre dos mesmos tipos de informações de
entrada), no processo 4, que é responsável pela análise de impacto, a interface é
dinâmica e os campos para entrada de dados podem mudar de acordo com a
alteração que se deseja realizar, uma vez que, para cada tipo de alteração escolhida
pelo operador, os elementos estruturais do banco de dados envolvidos na alteração
podem ser diferentes, conforme descrito no capítulo 03.
Em relação às saídas geradas, os processos 1, 2 e 3 armazenam seus
resultados no repositório da infra-estrutura enquanto o processo 4 gera um relatório
em formato texto.
A seguir, são apresentados detalhes dos processos, incluindo soluções
adotadas para resolver os problemas em cada caso, bem como a especificação do
repositório de dados por eles utilizado.

4.3

Processo de extração dos metadados do esquema
Este processo é responsável pela extração das informações relacionadas às

estruturas do esquema do banco de dados acessado pelas aplicações e está
representado pelo número 1 na figura 11. Para cada esquema de dado utilizado,
extraem-se do seu próprio dicionário de dados as informações sobre as tabelas,
colunas e relacionamentos existentes. Isto é feito uma única vez e as informações
extraídas são armazenadas no repositório, sendo atualizadas apenas quando
houver modificações no esquema físico utilizado pelas aplicações e que afetem as
tabelas, colunas ou relacionamentos. O diagrama ER que representa a maneira
como estas informações são armazenadas no repositório da infra-estrutura é
mostrado na figura 12.

52

Esquemas
id_esquema

Tabelas
possuem

id_esquema (FK)
nome_tabela

nome_banco
nome_esquema

Colunas
formadas por

id_esquema (FK)
nome_coluna
nome_tabela (FK)
tipo_dado

referencia

Relacionamentos
id_esquema (FK)
nome_tabela (FK)
id_esquema_referenciado (FK)
nome_tabela_referenciada (FK)

é referenciada

Figura 12 – Diagrama ER para metadados do esquema
Fonte: Elaborado pelo autor

O nome do esquema e do banco de dados ao qual pertence é informado
como entrada para o processo de extração e, após a conexão com o banco de
dados, estas informações são armazenadas na tabela Esquemas. As tabelas do
esquema e os relacionamentos existentes entre elas são armazenados no
repositório nas tabelas Tabelas e Relacionamentos, respectivamente. Armazenar
os relacionamentos é importante porque alterações nos relacionamentos podem
gerar efeitos nas aplicações, como por exemplo, em operações de junções entre
duas tabelas em um comando SELECT, conforme apresentado no capítulo 03. Por
fim, para cada tabela do esquema, os seus atributos e respectivo tipo de dados são
armazenados na tabela Colunas.
A opção por manter armazenado no repositório uma cópia das informações
existentes no dicionário de dados do esquema é evitar uma conexão ao banco de
dados de origem toda vez que for feita uma análise de impacto e que consultas
sejam realizadas em outro banco de dados que não o repositório da infra-estrutura.
Entretanto, embora esta opção melhore o desempenho do processo de análise, por
evitar acessos remotos, passa a exigir que os metadados do esquema no repositório
sejam sincronizados com o dicionário de dados do esquema de origem, toda vez
que houver mudanças nas estruturas das tabelas, colunas ou relacionamentos.
O processo de extração dos metadados é divido em dois subprocessos. O
primeiro recebe a informação sobre qual banco de dados e qual esquema será
utilizado, e então, efetua uma conexão com o banco de dados informado e, por meio

53

de consultas ao dicionário de dados do esquema, extrai as tabelas, colunas e os
relacionamentos existentes. Estes dados são organizados em uma lista gerada
como saída do subprocesso. Esta lista é então enviada para o segundo subprocesso
que efetua a gravação destas informações no repositório de dados, conforme
ilustrado na figura 13.

Figura 13 – Processo de extração dos metadados do esquema
Fonte: Elaborado pelo autor

Fazer a gravação utilizando um subprocesso separado daquele que extrai as
informações permite mudar o destino dos dados extraídos, sem alterar a rotina de
extração. Por exemplo, a lista gerada pela primeira parte poderia ser salva em um
arquivo XML e então enviada para um repositório localizado remotamente, ou
utilizada para alimentar uma estrutura de banco de dados distribuída, na qual o
repositório estaria construído. Entretanto, neste trabalho, os dados serão
armazenados em um banco de dados local, de acordo com as tabelas criadas
segundo o diagrama ER ilustrado na figura 12. Para isso, o segundo subprocesso
efetua uma conexão no banco de dados do repositório e cadastras as informações
contidas na lista que recebera como entrada. Uma vez cadastradas, estas
informações só precisam ser atualizadas quando o esquema original for modificado.
Neste caso, as informações sobre o esquema são removidas do repositório e um
novo processo de extração é executado.

4.4

Processo de carga das alterações no repositório
O processo identificado pelo número 2 na figura 11 é responsável pela carga

das alterações utilizadas para mudar o esquema e que foram apresentadas no
capítulo 03. O cadastro destas alterações no repositório é necessário para que se
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possa montar uma lista de opções na qual o operador da infra-estrutura irá
selecionar qual delas ele pretende fazer no esquema, e é executado apenas uma
vez, na carga inicial do repositório.
As instruções DDL utilizadas para executar a alteração no esquema
(BENTO, 2003), embora não sejam relevantes para o processo de análise de
impacto, podem ser utilizadas para criar uma espécie de roteiro a ser seguido para
executar a alteração por completo, que pode ser mostrado ao operador da infraestrutura em caráter informativo. Desta forma, junto às informações sobre as
alterações, também se propõe armazenar as instruções DDL utilizadas em cada
caso, conforme mostra o diagrama ER da figura 14.
Tipos_Alteracoes
id_alteracao
nome_alteracao
descricao_alteracao

Instrucoes_DDL
são feitas por

nr_ordem_execucao
id_alteracao (FK)
instrucao

Figura 14 – Diagrama ER para alterações e instruções DDL
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma interface com o usuário é criada para que as informações sobre as
alterações e as instruções DDL sejam carregadas no repositório, respectivamente
nas tabelas Tipos_Alteracoes e Instruções_DDL. Embora o cadastro das
instruções DDL não seja obrigatório por não serem necessárias ao processo de
análise, quando cadastradas, informa-se a ordem na qual a instrução deve ser
executada para aquela alteração (atributo nr_ordem_execucao). Isto facilita a
geração do roteiro a ser seguido pelo operador, caso seja necessário. Uma vez
cadastradas, as alterações não precisam ser recarregadas, pois o modo como elas
são executadas e suas respectivas definições não mudam com o tempo. Entretanto,
caso haja necessidade de mudanças devido a erros nas informações de entrada
fornecidas pelo operador, por exemplo, pode-se utilizar a interface criada para o
processo para dar manutenção nos dados das tabelas citadas acima.
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4.5

Extração de tabelas e colunas utilizadas nas aplicações
No processo 3 da figura 11 são criados os relacionamentos entre as

aplicações e o esquema de dados, nos quais se baseia toda a análise de impacto.
Este processo é responsável pela identificação dos comandos SQL nas aplicações,
bem como do local no código fonte em que são submetidos ao banco de dados.
Destes comandos são extraídas as tabelas e colunas utilizadas, e então, estas
informações são armazenadas no repositório da infra-estrutura de maneira a
relacionar as aplicações com o esquema de dados utilizado. O armazenamento
persistente das informações evita que todo o processo seja refeito para a aplicação,
enquanto o código fonte dela não for modificado. Portanto, por extrair os dados da
aplicação e relacioná-las com o esquema, a correta execução deste processo se faz
fundamental para infra-estrutura, uma vez que são deste processo que se originam
as informações a serem utilizadas na análise de impacto.
O processo foi dividido em dois subprocesso: o primeiro é responsável pela
identificação dos comandos SQL e o segundo pela extração das tabelas e colunas
utilizadas em cada comando, e que armazena tais informações no repositório. A
figura 15 ilustra os dois subprocessos que compõem o processo de extração.

Figura 15 - Extração dos comandos SQL com as tabelas e colunas utilizadas
Fonte: Elaborado pelo autor
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A separação em subprocessos deixa mais modular o processo e diminui a
dependência entre as atividades, de forma que a maneira como se identifica os
comandos SQL possa ser alterada sem afetar a que extrai as tabelas e colunas
destes comandos. Isto é útil, por exemplo, ao se analisar aplicações desenvolvidas
em diferentes linguagens de programação, nas quais a maneira como o comando é
utilizado no código fonte pode mudar e, portanto, os procedimentos utilizados pelo
processo de identificação devem acompanhar tais mudanças. Por outro lado, podem
existem variações nas sintaxes dos comandos SQL (extensões do padrão ANSI) e
que são implementações específicas de alguns SGBDs, como Oracle ou Microsoft
SQL Server, por exemplo. Nestes casos, o subprocesso que extrai as tabelas e
colunas pode ser adaptado para cada SGBD, sem afetar aquele que identifica os
comandos SQL. Ou seja, as alterações em um subprocesso independem de
modificações no outro, desde que a saída gerada pelo primeiro e os argumentos de
entrada do segundo sigam um mesmo padrão, para evitar problema de comunicação
entre eles. Neste trabalho, os subprocessos apresentados a seguir atuam sobre
aplicações desenvolvidas em Java, nas quais os comandos SQL são escritos
utilizando o padrão ANSI para linguagem SQL.

4.5.1

Subprocesso de identificação dos comandos SQL
De acordo com os conceitos apresentados no capítulo 02, os comandos

SQL são cadeias de caracteres enviados ao banco de dados por métodos
específicos em Java. Os locais no código fonte onde estes métodos são utilizados
são chamados de locais de impacto, ou seja, posições nas quais os comandos
podem apresentar erros quando o esquema é modificado. Os métodos Java
utilizados para identificar os locais de impacto são: executeQuery, execute,
executeUpdate e prepareStatment, cujas finalidades estão mostradas na tabela 02.
Neste trabalho, o processo desenvolvido para identificar os comandos SQL estende
as funcionalidades da aplicação AnalyzeSQL apresentada no capítulo 02, de forma a
adicionar o método prepareStatement como um dos métodos a serem localizados no
código fonte para identificar os locais de impacto.
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Tabela 2 - Métodos que enviam comandos SQL ao banco de dados

Método

Aplicabilidade

executeQuery

Utilizado para consultas (SELECT). Retorna um conjunto de linhas.

executeUpdate

Utilizado para instruções DML (INSERT, UPDATE ou DELETE) e
retorna o conjunto de linhas afetadas instrução.

Execute

Utilizado quando o tipo do comando SQL não é conhecido. Ele
retorna verdadeiro quando o é uma consulta ou falso quando é uma
instrução DML.

prepareStatment

Utilizado tanto para consultas como para instruções DML. Na
construção do comando SQL, utiliza-se o caractere ? para indicar
que naquela posição são passados valores, que podem variar, em
tempo de execução.

Fonte: ELLIS; HO; FISHER (2001)

Uma vez que as aplicações Java são montadas a partir de classes
armazenadas em arquivos, o processo de extração é executado sobre cada uma
delas, para que se possam identificar de maneira mais precisa em quais linhas de
determinada classe as tabelas e colunas do esquema são utilizadas. Portanto, o
subprocesso que identifica os comandos SQL deve receber, como entrada, o nome
da aplicação e o arquivo que contém a classe já compilada (arquivos com extensão
.class) pertencente àquela aplicação e que são informadas pelo operador da infraestrutura por uma interface na qual, após informar os dados, ele inicia o
processamento.
A primeira ação executada pelo subprocesso é criar uma estrutura de dados
em forma de lista de registros, na qual cada registro representa um comando SQL
identificado com as seguintes informações: o número da linha no código fonte da
classe na qual ele é submetido ao banco de dados (local de impacto) e o próprio
comando SQL. A seguir, ele passa a localizar no código fonte as linhas que contém
as chamadas aos métodos citados na tabela 2, e para cada método localizado,
identifica todos os comandos SQL que podem ser enviados ao banco de dados a
partir dele. Isto é feito identificando as cadeias de caracteres em aplicações Java e
utilizando conceitos de autômato e máquina de estado finito, conforme apresentado
no capítulo 02. Cada comando SQL identificado é então inserido como um novo
registro na lista, junto com seu local de impacto.
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Ao final da execução, o subprocesso tem como saída uma lista de registros,
conforme exemplificado na tabela 3, além do nome da aplicação que fora informado
e da classe na qual os comandos SQL foram identificados.

Tabela 3 – Exemplo da lista gerada pelo subprocesso que identifica os comandos SQL.

Local de
Impacto

Comando
SQL

30

SELECT nome, endereco FROM cliente

37

UPDATE produto SET preco=? WHEREcodigo=?

43

DELETE dependente WHERE codigo_cliente=200

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste trabalho, as informações de saída são enviadas automaticamente
para um segundo subprocesso, que fará a extração das tabelas e colunas, conforme
ilustrado na figura 15. Entretanto, é possível modificá-lo para que a saída seja
gerada para um arquivo texto ou mesmo XML, caso se pretenda enviar estas
informações para servidores remotos.

4.5.2

Subprocesso de extração de tabelas e colunas utilizadas
O segundo subprocesso, tem como finalidade principal extrair dos comandos

SQL, quais as tabelas e colunas utilizadas e armazenar tais informações no
repositório da infra-esrutura. O armazenamento persistente destas informações
permite que o processo de extração não seja executado novamente para a classe,
enquanto não houver alterações nos comandos SQL nela contidos.
No início da execução, este subprocesso cria uma nova lista de registros
contendo os campos da lista recebida como entrada e adiciona um campo para
identificar unicamente cada comando SQL e outro para armazenar o nome das
tabelas e seus atributos.
Durante a execução, para cada registro existente na lista de entrada, o
subprocesso copia as informações para a nova lista, associa um código e extrai as
tabelas e colunas utilizadas no comando SQL, armazenando-as no campo criado
para esta finalidade. A identificação das tabelas e colunas é feita utilizando-se a
sintaxe definida no padrão SQL ANSI (American National Standards Institute). Com

59

a sintaxe e um mecanismo de busca textual das cadeias de caracteres existentes
entre as palavras chaves de cada tipo de comando, é possível identificar as tabela e
colunas que são utilizadas em cada um deles.
Para os comandos do tipo SELECT que utilizem mais de uma tabela na
cláusula FROM e nos quais existam atributos que não estão prefixados com o nome
da tabela (ou um apelido), é necessário que o subprocesso consulte o repositório de
dados da infra-estrutura, no qual já estão cadastradas as informações sobre os
metadados do esquema utilizado, conforme apresentado anteriormente. Assim, o
subprocesso pode identificar a qual tabela pertence a coluna que não continha
identificação no comando SQL.
Após percorrer toda a lista recebida, o subprocesso gera como resultado
uma lista de registros contendo todos os comandos SQL associados aos seus locais
de impacto e suas respectivas tabelas e atributos, conforme exemplificado na tabela
4.

Tabela 4 - Lista gerada pelo processo de extração das tabelas e colunas

Código

Comando
SQL

Estruturas Utilizadas

Local de
Impacto

Tabelas

Atributos

1

SELECT ... FROM ...

30

Cliente

nome, endereço

2

UPDATE ... SET ...

37

produto

preco, código

3

DELETE ... WHERE ...

43

Dependente

codigo_cliente

Fonte: Elaborado pelo autor

Entretanto, como os comandos SQL são cadeias de caracteres que podem
ser montadas de maneira diferente, a partir da interação do usuário em tempo de
execução, podem-se identificar, para um mesmo local de impacto, diferentes
comandos que utilizem a mesma tabela ou a mesma coluna. O exemplo abaixo é
uma parte de um código em Java no qual o comando SQL a ser enviado ao banco
de dados depende do valor que o usuário submete como argumento de entrada, em
tempo de execução.
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1 public static void main(String[] args){
2
3
StringBuffer sb = new StringBuffer();
4
String tabela = null;
5
String colunas = null;
6
String condicao = null;
7
8
if(args[0].equals("10")) {
9
tabela = " cliente, departamento ";
10
colunas = " cliente.nome, departamento.cidade ";
11
condicao = " WHERE cliente.cd_departamento = departamento.cd_departamento"; }
12 else {
13
tabela = " cliente ";
14
colunas = " cliente.nome, cliente.endereco ";
15
condicao = ""; }
16
17 sb.append("SELECT "+ colunas +
" FROM " + tabela +
condicao);
..
.
29
30
..
.

Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sb.toString());

Na linha 8 do exemplo acima, é verificado o valor do parâmetro de entrada.
Dependendo do valor passado pelo usuário, as variáveis tabela, coluna e condição
recebem diferentes valores. Na linha 17, o comando SQL é montado utilizando-se
estas variáveis e então é associado à variável sb, que é utilizada pelo método
executeQuery, na linha 30 do código fonte (local de impacto), para enviar o comando
ao banco de dados. Assim, dependendo do valor do parâmetro de entrada, os
seguintes comandos SQL podem ser gerados para o mesmo local de impacto.
•

Para o valor do parâmetro igual a 10:
SELECT cliente.nome, departamento.cidade
FROM cliente, departamento
WHERE cliente.cd_departamento = departamento.cd_departamento;

•

Para o valor do parâmetro diferente de 10:
SELECT cliente.nome, cliente.endereco
FROM cliente;
Neste caso, existem dois registros na lista gerada como saída que, embora

possuam códigos diferentes, representam o mesmo local de impacto (linha 30 no
código fonte), como exemplificado na tabela 5.
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Tabela 5 – Exemplo de dois comandos SQL gerados no mesmo local de impacto.

Comando
SQL

Local
de
Impacto

SELECT ... FROM ...WHERE ...

30

Código

1

2

SELECT ...FROM ...

Estruturas Utilizadas
Tabelas

atributos

Cliente

nome, cd_departamento

departamento

cidade, cd_departamento

30

Cliente

nome, endereco

..
.

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora representem um mesmo local no código da aplicação, neste
trabalho optou-se pelo armazenamento destes dois comandos no repositório,
mantendo desta forma a lista de todos os comandos SQL gerados pelas aplicações,
que pode ser útil, por exemplo, para futuras análises ou auditorias.
Para armazenar estas informações, é criada no repositório da infra-estrutura
uma tabela chamada Comandos_SQL que contém um identificador para o comando
(atributo codigo), o comando em si, a posição no código fonte da classe em que ele
é utilizado (atributo local_impacto), além da classe e da aplicação a qual pertence,
cujos

detalhes

são

armazenados

nas

tabelas

Classes

e

Aplicacoes,

respectivamente. O diagrama ER mostrado na figura 16 representa as tabelas
criadas para armazenar tais informações e como elas se relacionam.
Comandos_SQL
Classes

Aplicacoes
id_aplicacao
nome_aplicacao

têm

id_classe
id_aplicacao (FK)
nome_classe

id_comando_sql
contém

Local_impacto
comando_SQL
id_classe (FK)
id_aplicacao (FK)

Figura 16 - Diagrama ER para as aplicações e seus comandos SQL
Fonte: Elaborado pelo autor

No entanto, as tabelas representadas na figura 16 contêm informações
relativas às aplicações, mas não se relacionam com o esquema de dados utilizado.
Para isto, é necessário armazenar as informações sobre as tabelas e colunas
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utilizadas nos comandos SQL, que são os elementos estruturais do banco de dados
acessados pelas aplicações.

4.5.3

Relacionamentos entre aplicações e o esquema de dados
Além de extrair as informações sobre as tabelas e colunas utilizadas nos

comandos

SQL,

este

subprocesso

também

é

responsável

por

criar

os

relacionamentos entre as aplicações e o esquema que elas utilizam. Isto acontece
na parte final da execução, quando insere no repositório as informações constantes
na lista de registros que fora previamente preparada na primeira parte da execução,
mostrada anteriormente.
Os relacionamentos entre as aplicações e os esquemas de dados são feitos
armazenando-se as tabelas e os atributos utilizados em cada comando SQL
proveniente da aplicação. Para isto, cria-se uma nova tabela decorrente da
implementação do relacionamento muitos-para-muitos existente entre os comandos
SQL e as tabelas e atributos pertencentes ao esquema. No repositório da infraestrutura, a tabela Comandos_SQL, mostrada na figura 16, armazena dados sobre
os comandos além da classe e da aplicação às quais pertence, enquanto a tabela
Colunas, mostrada na figura 12, guarda informações sobre as tabelas e atributos
dos

esquemas.

Para

relacionar

estas

informações,

é

criada

a

tabela

Tabelas_Usadas_SQL, na qual, seguindo as regras de implementação de um
relacionamento M:N no modelo relacional, os atributos chaves das tabelas
relacionadas são adicionados como chave estrangeira e juntos formam a chave
primária da tabela criada, conforme mostrado no diagrama ER da figura 17.
Comandos_SQL

Tabelas_Usadas_SQL

id_comando_sql
Local_impacto
comando_SQL
id_classe (FK)
id_aplicacao (FK)

utilizam

id_comando_sql (FK)
são usadas
id_esquema (FK)
nome_coluna (FK)
nome_tabela (FK)

Colunas
id_esquema (FK)
nome_coluna
nome_tabela (FK)
tipo_dado

Figura 17 – Relacionamento entre aplicações e o esquema de dados
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para criar os relacionamentos, o subprocesso lê os registros da lista de
comandos SQL gerada anteriormente (exemplificado na tabela 4) e, para cada
registro, insere as informações sobre o comando na tabela Comandos_SQL, sendo
o identificador do comando gerado automaticamente pelo subprocesso, o local de
impacto e o comando SQL lidos da lista e o identificador da classe e da aplicação
fornecidos pelo operador, como parâmetros de entrada do processo. Após inserir as
informações do comando, o subprocesso cadastra as tabelas e atributos por ele
utilizados na tabela Tabelas_Usadas_SQL. Este é o momento no qual são criados
os relacionamentos entre aplicação e o esquema de dados.
O identificador do esquema é fornecido pelo operador como argumento de
entrada e o nome das tabelas e das colunas são lidos da lista de registros.
Entretanto, ao cadastrar estas informações, elas são validadas pelo próprio banco
de dados pela verificação de integridade referencial entre as tabelas Colunas
(tabela pai) e Tabelas_Usadas_SQL (tabela filha). Uma vez que as aplicações das
quais os comandos SQL foram extraídos utilizam a versão do esquema que fora
carregado no repositório da infra-estrutura, espera-se que não existam problemas de
integridade referencial entre tais tabelas. Caso contrário, significa que as
informações sobre o esquema não estão atualizadas com a versão utilizada pela
aplicação ou que houve um erro de entrada do operador ao informar o nome do
esquema, por exemplo. Nestes casos, o subprocesso aborta a execução, desfaz as
operações realizadas até então e envia uma mensagem de erro para o usuário
informando-o sobre o problema de integridade encontrado.
Observação: Como todos os campos da tabela Tabelas_Usadas_SQL fazem parte
da chave primária, em situações nas quais uma das informações não existe, como
por exemplo, em comandos DELETE que não possuem condição de filtro, é utilizado
a palavra chave AUSENTE para compor o campo, evitando erros devido ao uso de
valores nulos em uma chave primária.
Ao término deste processo, as informações sobre as aplicações, os
esquemas de dados utilizados e os relacionamentos existentes entre eles, estão
disponíveis no repositório da infra-estrutura para serem utilizados no processo de
análise do impacto gerado sobre as aplicações pela evolução do banco de dados,
apresentado a seguir.
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4.6

Processo de análise de impacto
Identificado pelo número 4 na figura 11, este processo é executado toda vez

que se deseja efetuar uma alteração no esquema relacionada à evolução do banco
de dados. As informações de entrada referem-se ao tipo de alteração que se deseja
executar e são fornecidas pelo operador da infra-estrutura (tipicamente um ABD) ao
processo para que, usando rotinas e dados armazenados no repositório, ele possa
executar a análise de impacto e gerar como saída, um relatório contendo o nome
das aplicações, suas classes e as linhas no código fonte que são afetadas pela
alteração, incluindo recomendações sobre como modificar as aplicações para
adaptá-las à mudança que se deseja executar no esquema. A representação do
processo de análise pode ser vista na figura 18.

Figura 18 – Processo de análise de impacto sobre as aplicações
Fonte: Elaborado pelo autor

O processo é dividido em três partes: a entrada de dados, a análise de
impacto e a saída gerada. A entrada de dados é feita por uma interface para que o
operador possa passar ao processo informações sobre a alteração que deseja
executar. A análise de impacto, por sua vez, é executada por rotinas específicas
desenvolvidas para cada tipo de alteração. Estas rotinas são invocadas pelo
processo que recebe como retorno os dados sobre as aplicações afetadas e o
impacto nelas provocado. A saída do processo é um relatório com estes dados
formatados e organizados, para facilitar a leitura e compreensão das informações
nele contidas.
A seguir, são apresentados detalhes sobre cada uma destas partes.
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4.6.1

Entrada de dados para processo de análise
A primeira parte do processo de análise está relacionada às informações

que devem ser passadas para o processo, pelo operador da infra-estrutura. Para
isto, ele utiliza uma interface gráfica desenvolvida para auxiliar a entrada de dados,
que o direciona no preenchimento das informações obrigatórias para o processo de
análise, conforme necessário. Ela é dividida em duas regiões: uma para entrada de
dados relacionados ao esquema e ao tipo de alteração que se deseja executar e
outra para os dados necessários para a análise da alteração, que mudam de acordo
com o tipo de alteração selecionado. Um exemplo da interface de entrada é
mostrado na figura 19, na qual, o operador informa que deseja alterar o esquema
PRODUCAO do banco de dados DBPROD, transformando o atributo endereco da
tabela Cliente em uma nova tabela chamada Endereco.
Na região em que se solicitam informações sobre o esquema e o tipo de
alteração que se deseja fazer, o operador deve indicar o nome do banco de dados, o
esquema e qual o tipo de alteração que deseja executar. Estas informações estão
cadastradas no repositório da infra-estrutura, conforme discutido anteriormente
neste capítulo, e podem, portanto, serem extraídas e apresentadas em forma de lista
de opções na interface. Para informar o esquema, o operador primeiro deve
selecionar o nome do banco de dados (pois podem existir esquemas com o mesmo
nome em bancos de dados diferentes) e então, a lista de esquemas disponíveis para
aquele banco de dados é apresentada em forma de caixa de seleção, na qual é
escolhido o esquema a ser modificado. Os tipos de alterações analisáveis pela infraestrutura são apresentados em uma lista e apenas um deles pode ser selecionado
por vez.
Cada tipo de alteração necessita de diferentes informações para que a
análise possa se executada. Estas informações correspondem aos nomes dos
elementos estruturais do banco de dados envolvidos na mudança, conforme
apresentado no capítulo 03. Assim, dependendo do tipo de alteração selecionada
pelo operador, a região na qual se solicita informações para a alteração muda
dinamicamente, apresentando diferentes campos de entrada. Isto é feito
armazenando as informações necessárias e relacionando-as com os tipos de
alterações cadastrados no repositório da infra-estrutura. Manter estas informações
armazenadas no repositório permite que novos tipos de alterações cadastrados no
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repositório da infra-estrutura sejam acrescentados à interface de entrada do
processo em uma futura expansão, com um mínimo de esforço.

Figura 19 – Interface de entrada do processo de análise
Fonte: Elaborado pelo autor

4.6.2

A análise de impacto
A maneira como as aplicações são afetadas depende do tipo de alteração

que se deseja fazer no esquema e, portanto, a análise de impacto é diferenciada em
cada caso. Para execução da análise, optou-se neste trabalho pela criação de
rotinas específicas para cada tipo de alteração, que analisam o impacto de acordo
com as particularidades descritas no capítulo 03.

4.6.2.1 Rotinas de análise
As rotinas são desenvolvidas em procedimentos armazenados no mesmo
banco de dados usado para criar o repositório da infra-estrutura. Assim, tanto os
dados quanto as rotinas que executam a analise são centralizados em um único
local, encapsulando a complexidade do procedimento de análise e tornando-o livre
da linguagem de programação adotada para desenvolver o processo responsável
pela chamada destas rotinas. Neste trabalho, por exemplo, o processo de análise é
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desenvolvido em Java, mas pode ser substituído por outra linguagem sem que seja
necessário reescrever as rotinas de análise.
As informações para a análise de impacto são passadas para as rotinas por
parâmetros que variam de acordo com o tipo de alteração para a qual foram
desenvolvidas. Na interface de entrada, cada tipo de alteração é associado à rotina
que executa a análise e os parâmetros desta rotina correspondem aos campos
apresentados na região chamada de informações para a alteração, como pode ser
visto no exemplo da figura 19. Para que a interface do processo saiba quais
parâmetros são necessários e dinamicamente possa solicitar estas informações,
eles também são armazenados no repositório da infra-estrutura e relacionados às
rotinas criadas para cada tipo e alteração. O diagrama ER apresentado na figura 20
estende o diagrama apresentado na figura 14 (quando fora apresentado o processo
de cadastro das alterações), adicionando-se informações sobre as rotinas, os
parâmetros utilizados e o tipo de objeto a ser usada na interface para cada caso.
Estas informações são úteis para que a interface de entrada não precise ser
modificada ao se cadastrar uma nova alteração. Isto porque, ao montar a interface, o
processo executa consultas ao repositório e associa cada alteração mostrada na
lista à chamada da rotina e constrói os campos de entrada, na região na qual o
operador informa os dados para a alteração, de acordo com os parâmetros
necessários.
Tipos_Alteracoes

Instrucoes_DDL

id_alteracao

são feitas por

nome_alteracao
descricao_alteracao

nr_ordem_execucao
id_alteracao (FK)
instrucao

executam

Parametros_Rotinas
Rotinas_Analise

id_parametro
id_rotina (FK)

id_rotina
nome_rotina
id_alteracao (FK)

possuem

Tipos_Objetos_Interface
id_tipo_objeto

nome_parametro
rotulo
dica_sintaxe
id_tipo_objeto (FK)

recebe dados
por

nome_tipo_objeto

Figura 20 – Diagrama ER para os tipos de alterações, suas rotinas e parâmetros
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para cada tipo de alteração cadastrado na tabela Tipos_Alteracoes tem-se
o nome da respectiva rotina de análise armazenada na tabela Rotinas_Analise.
Embora o relacionamento entre estas duas tabelas seja 1:N (um-para-muitos), neste
trabalho adota-se apenas uma rotina para cada tipo de alteração, que são os tipos
primitivos apresentados no capítulo 03. Tipos de alterações mais complexas,
entretanto, podem ser analisados por mais de uma rotina e, nestes casos, o
relacionamento 1:N entre as tabelas citadas acima, permite que o repositório possa
ser utilizado sem nenhum tipo de alteração.
Os parâmetros necessários para execução de cada rotina são armazenados
na tabela Parametros_Rotinas. Nela, além dos nomes dos parâmetros, também
são armazenados os rótulos, que são os textos colocados pelo processo na frente
do campo criado para que se passe o valor ao parâmetro e uma dica sobre o
formato de entrada (atributo dica_sintaxe), para que o operador possa digitar os
valores no formato correto e o tipo de objeto a ser utilizado na interface para que o
operador possa entrar com os dados, como por exemplo, uma caixa de texto ou uma
lista de opções. Estes elementos podem ser vistos no exemplo de interface
apresentado na figura 19, na região de informações para a alteração. Nela, o
nome do atributo a ser removido é escrito em uma caixa de texto, cujo rótulo é
remover atributo, e <tabela.atributo> é a dica de sintaxe apresentada sobre a
caixa de texto. Ou seja, todas as informações necessárias para se criar
dinamicamente a interface estão disponíveis no repositório.
Outro aspecto importante das rotinas é que elas sempre analisam o impacto
da alteração sobre um determinado esquema de dados. Sendo assim, torna-se
obrigatório informar o identificador deste esquema com um parâmetro chamado
p_id_esquema. Por existir em todas as rotinas, este parâmetro não precisa ser
cadastrado no repositório e é automaticamente adicionado à lista de parâmetros
pelo processo de análise, quando o mesmo monta dinamicamente a chamada da
rotina.
A seguinte consulta exemplifica o processo de busca de informações no
repositório para associar um determinado tipo de alteração com sua rotina e
parâmetros.

Nela,

v_id_alteracao.

o

identificador

da

alteração

é

passado

pela

variável
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SELECT r.nome_rotina,
p.nome_parametro,
p.rotulo,
p.dica_sintaxe,
o.nome_objeto_interface
FROM Rotinas_Analise r,
Parâmetros_Rotinas p,
Tipos_Objetos_Interface o
WHERE r.id_alteracao = p.id_alteracao and
p.id_tipo_objeto = o.id_tipo_objeto and
r.id_alteracao = :v_id_alteracao
Ainda utilizando o exemplo da figura 19, a alteração selecionada foi
transformar um atributo em uma tabela. Para análise de impacto deste tipo de
alteração, tem-se uma rotina chamada analise_atrib_tranf_tabela com os atributos
p_atributo e p_tabela, que estão devidamente cadastradas no repositório,
conforme as tabelas representadas na figura 20 (além do atributo p_id_esquema
presente em todas as rotinas). Neste caso, o resultado da consulta pode ser visto na
tabela 6.
Tabela 6 – Exemplo de resultado da consulta que mostra os atributos de uma rotina.
NOME_ROTINA

NOME_
PARMETRO

ROTULO

DICA_SINTAXE

NOME_OBJETO_
INTERFACE

Analise_atrib_tranf_entidade

p_atributo

Remover
Atributo

<tabela.atributo>

Caixa de texto

Analise_atrib_tranf_entidade

p_tabela

Adicionar
Tabela

<TABELA>
<atributos>

Lista de valores

Fonte: Elaborado pelo autor

Os campos rotulo, dica_sintaxe e nome_objeto_interface são utilizados
para montar a parte gráfica da interface, enquanto o atributo nome_rotina e
nome_parametro são usados pelo processo para montar a chamada da rotina.
como por exemplo: analise_atrib_tranf_entidade (p_id_esquema => V1, p_atributo
=> V2, p_tabela => V3), na qual V1, V2 e V3 são os valores de entrada informados
pelo operador da infra-estrutura.

4.6.2.2 Execução da Análise de Impacto
A análise é baseada na descoberta das aplicações que utilizam as tabelas e
atributos envolvidos na alteração, cujos nomes são informados pelo operador e
passados como parâmetros para a rotina. Tal descoberta é possível por existirem no
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repositório os relacionamentos que associam as aplicações com as tabelas e
atributos do esquema que são por elas utilizados (tabela Tabelas_Usadas_SQL,
mostrada na figura 17). Assim, por meio de consultas no repositório da infraestrutura, a rotina consegue identificar quais as aplicações, as classes e os locais
nos quais existem comandos SQL que serão afetados. Estas informações estão
armazenadas e relacionadas no repositório, como pode ser visto nas tabelas do
diagrama ER apresentado na figura 21.

Comandos_SQL
Aplicacoes

Classes

id_aplicacao

têm

nome_aplicacao

id_classe
contém
id_aplicacao (FK)
nome_classe

Tabelas_Usadas_SQL

id_comando_sql
Local_impacto
comando_SQL
id_classe (FK)
id_aplicacao (FK)

utilizam

id_comando_sql (FK)
id_esquema (FK)
nome_coluna (FK)
nome_tabela (FK)

Figura 21 – Tabelas do repositório utilizadas na análise de impacto
Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os parâmetros da rotina estão o identificador do esquema e o nome
de uma ou mais tabelas e atributos que são alterados. Com isto, a rotina executa
uma consulta na tabela Tabelas_Usadas_SQL e identifica todos os comandos SQL
(atributo id_comando_sql) que utilizam pelo menos um dos valores informados nos
parâmetros. Por meio de uma junção com a tabela Comandos_SQL obtêm-se os
locais de impacto e os identificadores das classes e das aplicações cujos nomes
podem ser obtidos nas tabelas Classes e Aplicacoes, ou seja, extraem-se do
repositório todas as informações necessárias para gerar o relatório de impacto,
como exemplificado na consulta abaixo, na qual o esquema, a tabela e o atributo
são informados através das variáveis v_id_esquema, v_tabela e v_atributo,
respectivamente.
SELECT ap.nome_apliacao,
cl.nome_classe,
cmd.local_impacto,
cmd.comando_SQL
FROM Tabelas_Usadas_SQL tsql,
Comandos_SQL cmd,
Classes cl,
Aplicações ap
WHERE ap.id_aplicacao = cl.id_aplicacao and
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cl.id_aplicacao = cmd.id_aplicacao and
cl.id_classe = cmd.id_classe and
cmd.id_comando_sql = tsql.id_comando_sql
tsql.id_esquema = v_id_esquema and
tsql.nome_tabela = v_tabela and
tsql.nome_coluna = v_atributo;

Os nomes das tabelas e de seus atributos utilizados nas consultas referemse sempre às estruturas que serão alteradas no esquema, ou seja, serão ou
excluídas ou modificadas. Possíveis novas tabelas e atributos que passam a existir
no esquema não são utilizados na consulta, mas compõem a análise no que diz
respeito à geração de recomendações para correções das aplicações.
Como exemplo, tem-se a análise solicitada pelo operador na figura 19, na
qual ele deseja alterar o esquema PRODUCAO do banco de dados DBPROD,
transformando o atributo endereco da tabela Cliente em uma nova tabela chamada
Endereco. Neste caso, a rotina a ser chamada é a analise_atrib_tranf_entidade
com os parâmetros p_id_esquema, p_atributo e p_tabela, conforme cadastro do
repositório. Assim, para este exemplo, a rotina é chamada da seguinte forma:
analise_atrib_tranf_entidade( p_id_esquema => 01,
p_atributo
=> ’Cliente.endereco’,
p_tabela
=> ‘Endereco, id_endereco, rua’ )
O identificador do esquema, que neste caso é o número 01, é conseguido
por meio de uma consulta na tabela Esquemas (mostrado na figura 12) que utiliza o
nome do banco de dados e do esquema, informado pelo operador, para retornar o
identificador em questão. O atributo a ser removido é passado para o parâmetro
p_atributo no formato tabela.atributo (conforme dica de sintaxe apresentada na
interface) que, neste exemplo, recebe o valor Cliente.endereco e, por fim, a tabela
a ser criada é associada ao parâmetro p_tabela, que recebe uma lista de valores,
na qual o primeiro valor representa o nome da tabela (Endereco neste exemplo) e
os demais representam os atributos que a compõem. No exemplo acima, esta lista
foi representada como uma cadeia de caracteres separados por vírgula e apenas os
atributos id_endereco e rua foram mostrados, para simplificar a lista de valores
passada e facilitar a leitura do exemplo.

72

Na rotina exemplificada acima, a consulta ao repositório utiliza dois campos
para filtrar as aplicações que utilizam o atributo alterado. Um é o próprio nome do
atributo e o outro é o nome da tabela a qual ele pertence (atributos nome_coluna e
nome_tabela, respectivamente, da tabela Tabelas_Usadas_SQL). Entretanto,
estes valores são passados para a rotina por meio de um único parâmetro
(p_atributo), como uma cadeia de caracteres, na qual o nome da tabela precede o
atributo e são separados por um ponto. Assim, para passar os valores para os dois
campos usados na consulta, a cadeia é decomposta, separando o nome da tabela e
do atributo em variáveis distintas. Como por exemplo, para p_atributo =>
‘Cliente.endereco’, tem-se a seguinte decomposição:
v_tabela := ‘Cliente’;
v_atributo := ‘endereco’;
Desta forma, a consulta utilizada para descobrir as aplicações afetadas,
mostrada no exemplo anterior, é executada com os valores v_id_cliente=01,
v_tabela=’Cliente’ e v_atributo=’endereco’. A tabela 7 mostra um exemplo do
resultado desta consulta, para a qual o número de registros retornados auxilia no
dimensionamento do impacto causado (quanto maior a quantidade, maior o impacto)
e cada registro indica qual o local em cada classe das aplicações que serão
afetados pela mudança.
Tabela 7 – Resultado da consulta realizada pela rotina de análise de impacto
NOME_
APLICACAO

NOME_CLASSE

LOCAL_
IMPACTO

APLCliente

consulta.class

20

SELECT c.nome, c.endereco, ... FROM cliente c …

APLCliente

cadastro.class

35

INSERT INTO cliente (nome, endereco, ...) values (…)

APLCliente

cadastro.class

40

UPDATE cliente SET endereco = …

APLMarketing

etiqueta.class

110

SELECT c.nome, c.endereco, ... FROM cliente c …

APLVendas

entrega.class

93

SELECT c.endereco FROM cliente c WHERE …

COMANDO_SQL

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste exemplo, a transformação do atributo endereco em uma nova tabela
gera impacto nas aplicações APLCliente, APLMarketing e APLVendas. Na
aplicação APLCliente nota-se que duas classes são afetadas: consulta.class e
cadastro.class. Na primeira, a linha que contém o comando SQL afetado é a 20
(comando SELECT) enquanto na outra são as linhas 35 e 40 (com os comandos
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INSERT e UPDATE, respectivamente). As outras aplicações possuem apenas uma
classe afetada em cada caso e a análise é similar a descrita para a aplicação
APLCliente.
O resultado da consulta é retornado para o processo de análise que
chamara a rotina através de uma lista de registros contento os campos mostrados
na tabela 7. Neste trabalho, como as rotinas são implementadas por procedimentos,
o registro é retornado por meio de um parâmetro de saída existente em todas as
rotinas. Desta forma, a chamada das rotinas, além dos parâmetros citados
anteriormente, deve conter um novo parâmetro que recebe uma lista de registro
vazia e no final da execução contém os registros resultantes da consulta.
Outra informação gerada pelo processo é uma recomendação sobre
correções a serem feitas nas aplicações para adequá-las a mudança. Para isto, o
parâmetro que recebe o nome das tabelas e atributos a serem adicionados ao
esquema é utilizado e, de acordo com o tipo da alteração analisada, a rotina monta
um texto com a recomendação, que também é enviada ao processo de análise
através de outro parâmetro de saída, existente em todas as rotinas. Ou seja, além
dos parâmetros das rotinas cadastrados no repositório, três parâmetros sempre
fazem parte das chamadas: p_id_esquema, que é o parâmetro de entrada contendo
o identificador do esquema e os parâmetros p_resultado e p_sugestao que são
parâmetros de saída contendo a lista de registros das aplicações afetadas e um
texto com uma sugestão de correção das aplicações, respectivamente.

4.6.3

Saída gerada pelo processo de análise
Conforme descrito anteriormente, cada rotina gera duas saídas: uma lista

com as aplicações, classes e comandos SQL afetados e outra com uma sugestão de
correção. O processo de análise, portanto, envia para rotinas duas variáveis através
dos parâmetros de saída: v_resultado e v_sugestao, cujos valores devem ser
preenchidos durante a execução da mesma. A primeira é uma lista de registro
contendo

os

campos:

nome_aplicacao,

nome_classe,

local_impacto

e

comando_sql e a segunda é uma variável do tipo cadeia de caracteres, conforme
mostrado no exemplo a seguir, escrito na linguagem PLSQL:
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-- Declaração dos tipos de dados
type registro_impacto is record (nome_aplicacao varchar2(100),
nome_classe varchar2(256),
local_impacto number,
comando_sql varchar2(1000)
);
Type lista_impacto is table of registro_impacto;
-- Declaração das variáveis
v_resultado lista_impacto;
v_sugestao varchar2(4000);

Assim, para o exemplo citado anteriormente, a chamada da rotina seria
complementado com estes dois parâmetros de saída, da seguinte forma:

analise_atrib_tranf_entidade( p_id_esquema => 01,
p_atributo
=> ’Cliente.endereco’,
p_tabela
=> ‘Endereco, id_endereco, rua’,
p_resultado
=> v_resultado,
p_sugestao
=> v_sugestao
)
Durante a execução da rotina, os registros retornados pela consulta são
copiados para a variável v_resultado que, ao retornar para o processo, contém uma
a lista das aplicações afetadas, conforme mostrado na tabela 7.
A outra saída gerada pelo processo é uma sugestão sobre correções a
serem feitas nas aplicações para adequá-las a mudança. Esta sugestão está
relacionada ao tipo de alteração analisada e utiliza os parâmetros de entrada
contendo os nomes dos elementos estruturais envolvidos na alteração para sugerir
como os comandos SQL devem ser reescritos.

4.6.3.1 Recomendações para aplicação
A construção das recomendações envolve o tipo de alteração realizada e os
valores dos parâmetros de entrada contendo os nomes das tabelas e atributos
envolvidos.

Entretanto,

para

cada

tipo

de

alteração

existem

diferentes

recomendações, que indicam, por exemplo, o que deve ser removido e adicionado
nos comandos SQL, após a alteração no esquema. As sugestões são extraídas do
estudo sobre o impacto que cada alteração apresentada no capítulo 03 pode causar
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sobre as aplicações. Por exemplo, para o tipo de alteração em que um atributo é
transformado em entidade, as recomendações geradas sugerem que o os comandos
SQL sejam reescritos de forma a não usar o atributo a ser removido e usar a nova
tabela que o substitui. As recomendações são criadas a partir de expressões como
não usar atributo ou usar tabela, por exemplo, e são associadas aos tipos de
alterações as quais se aplicam, conforme apresentado na tabela 08.
Na tabela 8, para cada tipo de alteração, são marcadas as recomendações
que devem ser geradas na análise de impacto, como por exemplo, para o tipo
alteração de nome de tabela devem ser geradas as recomendações não usar
tabela e usar tabela. Neste exemplo, o nome original da tabela T1 e o novo nome
são informados como parâmetros da rotina de análise e a recomendação gerada
seria: não usar tabela T1 e usar tabela T2. A interpretação das recomendações
depende do tipo de alteração analisada. Neste exemplo, como o tipo de alteração
ser refere ao nome da tabela, a interpretação da recomendação é substituir nos
comandos SQL o nome T1 pelo nome T2. Entretanto, se o tipo de alteração fosse
remoção de uma tabela, a recomendação não usar tabela T1 deve ser interpretada
como remover dos comandos SQL a tabela T1.
Tabela 8 – Recomendações utilizadas em cada tipo de alteração
RECOMENDAÇÕES

Alteração de nome de tabela

Não
usar
tabela

Usar
tabela

X

X

TIPOS DE ALTERAÇÕES

Alteração de nome de atributo
Remoção de uma tabela

X

Tabela transformada em atributo

X

Agregação de tabelas

X

Mudança na precisão do atributo
Fonte: Elaborado pelo autor

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Agregação de atributos

Mudança no tipo de dados do atributo

X

Usar
novo
tipo
de
dados

X

Atributo transformado em tabela

Decomposição de atributos

Usar
atributo

Rever
uso
atributo

X

Remoção de um atributo

Decomposição de tabelas

Não
usar
atributo

X

X

X

X

X
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Para que as rotinas possam gerar estas recomendações dinamicamente,
optou-se neste trabalho pela criação no repositório de uma tabela chamada
Recomendacoes, que contém o cadastro das recomendações mostradas na tabela
8, e da tabela Recomendacoes_Rotinas que associa as recomendações com as
rotinas por meio dos parâmetros utilizados em cada uma, como representado no
diagrama da figura 22.
Parametros_Rotinas
Rotinas_Analise
id_rotina

possuem

id_parametro
id_rotina (FK)
nome_parametro
rotulo
dica_sintaxe
id_tipo_objeto (FK)

nome_rotina
id_alteracao (FK)

contém

Recomendacoes

Recomendacoes_Rotina

id_recomendacao
são usadas
nome_recomendacao

id_recomendacao (FK)
id_parametro (FK)
id_rotina (FK)

Figura 22 – Diagrama ER com recomendações geradas pelas rotinas
Fonte: Elaborado pelo autor

Ao associar as recomendações com os parâmetros das rotinas, consegue-se
compor dinamicamente as sugestões de correção dos comandos SQL, uma vez que
os nomes das tabelas e atributos envolvidos são informados por meio destes
parâmetros. Desta forma, o operador pode efetuar cadastros de maneira a montar
as sugestões, de acordo com as rotinas que analisam o impacto em cada tipo de
alteração.
No exemplo citado anteriormente, a rotina que analisa a mudança de um
atributo em uma nova tabela executa a seguinte consulta no repositório para gerar
as recomendações.
SELECT r.nome_recomendacao,
p.nome_parametro
FROM Recomendações r,
Recomendacoes_Rotinas ro,
Parâmetros_Rotinas p,
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Rotinas_Analises a
WHERE r.id_recomendacao = ro.id_recomendacao and
ro.id_parametro = p.id_parametro and
p.id_rotina = r.id_rotina and
r.nome_rotina = ‘analise_atrib_tranf_entidade’
O resultado da consulta são as recomendações necessárias, associadas ao
parâmetro utilizado, como mostrado no exemplo da tabela 9.
Tabela 9 – Resultado da consulta que gera as recomendações
NOME_RECOMENDACAO

PARAMETRO

Não usar atributo

p_atributo

Usar tabela

p_tabela

Fonte: Elaborado pelo autor

A rotina então utiliza o valor de cada parâmetro para montar a sugestão de
correção. Utilizando manipulação de cadeia de caracteres, os valores podem ser
formatados para que fiquem mais legíveis, como no caso das tabelas, nas quais os
atributos podem ser colocados entre parêntesis. Desta forma, o exemplo citado
anteriormente gera a seguinte saída como sugestão:
Não usar atributo Cliente.endereco
Usar tabela Endereco (id_endereco, rua)2
Estas informações são associadas ao parâmetro de saída p_sugestao e
retornadas ao processo de análise através da variável v_sugestao. O processo usa
o valor desta variável para mostrar no relatório de impacto a recomendação para
correção dos comandos SQL relacionada à alteração.

4.6.3.2 Relatório de Impacto
A saída gerada pelo processo de análise é um relatório que contém duas
partes. A primeira apresenta o tipo de alteração analisada com as tabelas e atributos
envolvidos, seguidos da recomendação para correções dos comandos SQL. A
segunda gera uma lista das aplicações afetadas, com as classes e os locais de
impacto, para facilitar a localização nos códigos fontes dos comandos SQL que
devem ser alterados, conforme exemplo mostrado na figura 23.

2

Os outros atributos da tabela Endereco foram omitidos para simplificar o exemplo
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Figura 23 – Exemplo do relatório de impacto gerado pela alteração sobre as aplicações
Fonte: Elaborado pelo autor

Na a primeira parte, o processo utiliza as próprias informações passadas
pelo operador, através da interface de entrada, para colocar no relatório os dados
sobre a alteração analisada e os elementos estruturais do esquema que estão
envolvidos na mudança. No exemplo da figura 23, nota-se que o tipo de alteração e
as tabelas e atributos envolvidos, correspondem aos dados informados na interface
de entrada exemplificada na figura 19. A recomendação de correções, por sua vez, é
resultado da análise de impacto executada pela rotina de análise que retorna para o
processo esta informação armazenada em uma variável, conforme mostrado
anteriormente neste capítulo, e, portanto, seu conteúdo pode ser utilizado para
mostrar no relatório a recomendação de correções nos comandos SQL, necessárias
caso a alteração seja executada no esquema.
A segunda parte é composta por uma lista, em forma de tabela, na qual cada
registro contém o nome da aplicação, da classe, o comando SQL e o local no código
fonte no qual eles são enviados ao banco de dados (local de impacto). Estes
registros são o resultado da consulta realizada pela rotina de análise, como
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mostrado na tabela 7 e que correspondem à lista de aplicações afetadas
apresentadas no relatório mostrado na figura 23.
Portanto, o relatório de impacto é gerado publicando-se os dados sobre a
alteração informada pelo operador e os resultados retornados pela rotina de análise.
Com as informações nele contidas, é possível tanto quantificar o impacto gerado,
usando a quantidade de aplicações afetadas, quanto identificá-las por meio do nome
da aplicação, da classe e a localização no código fonte dos comandos SQL que
devem sofrer correções em conseqüência da evolução do banco de dados.

4.7

Diagrama ER para o repositório da Infra-Estrutura
O repositório é representado pelo número 5 na figura 11 e constitui a parte

central da infra-estrutura por conter todas as informações usadas para análise do
impacto sobre as aplicações gerado pela evolução do banco de dados. Durante a
apresentação deste capítulo, foram mostradas partes do repositório para retratar a
seqüência da especificação e desenvolvimento, com diagramas ER contendo
apenas as tabelas e relacionamentos referentes ao assunto ora apresentado.
Neste tópico, apresenta-se o diagrama ER completo, juntando todas as
partes que se fizeram necessárias ao longo do capítulo. Entretanto, para melhor
identificá-las quanto à utilização nos processos da infra-estrutura, são definidas
quatro regiões no diagrama, representadas pelas letras A, B, C e D, como pode ser
visto na figura 24.
Na região A, as tabelas são utilizadas para apoiar a construção da interface
de entrada do processo de análise e a parametrização das rotinas utilizadas em
cada tipo de alteração, e não estão relacionas com as aplicações e os elementos
estruturais dos esquemas de dados.
A região B do diagrama contém a parte do repositório usada para armazenar
as informações dos esquemas de dados, enquanto na região D mostram-se as
tabelas relacionadas às aplicações.
Para relacionar B com D utiliza-se a tabela Tabelas_Usadas_SQL presente
na região C, em destaque, por ser a base para que a rotina de análise de impacto
possa identificar quais aplicações são afetadas ao se alterar tabelas ou atributos do
esquema.
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Figura 24 – Diagrama ER do repositório da infra-estrutura
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8

Conclusão
Neste capítulo foram apresentados os quatro processos que, junto a um

repositório de dados, formam a infra-estrutura necessária para apoiar na análise do
impacto causado nas aplicações pela evolução do banco de dados. Esta análise é
baseada na identificação das tabelas e atributos do esquema que são utilizados
pelas aplicações e, a partir dela, criam-se no repositório de dados relacionamentos
que ditam a dependência existente entre esquemas e as aplicações.
Para que estas relações sejam construídas duas atividades são necessárias:
uma que extrai as informações sobre os metadados dos esquemas e outra que
extrai as tabelas e atributos utilizados nas aplicações. Para cada uma destas
atividades foi desenvolvido um processo que captura as informações e as
armazenam no repositório, relacionando-as de maneira que o processo responsável
pela análise de impacto possa consultá-lo para gerar um relatório com informações
sobre as aplicações e os comandos SQL afetados, incluindo o local no código fonte
em que eles aparecem, facilitando assim a localização do mesmo na manutenção
necessária por conseqüência da evolução do esquema.
A análise, entretanto, é executada por rotinas específicas, criadas para cada
tipo de alteração. Estas rotinas também constam no repositório da infra-estrutura
com os parâmetros de entrada que devem ser informados pelo operador através da
interface de entrada do processo. O armazenamento destas informações permite
que o processo possa consultar o repositório e solicitar os dados de entrada de
acordo com o tipo de alteração selecionada. Com isto, a inclusão de novos tipos de
alterações a serem analisadas pode ser feita por meio de cadastros no repositório,
sem que seja necessário alterar o processo.
Para auxiliar esta alteração, as rotinas também retornam recomendações
sobre como modificar os comandos SQL para adequá-los a mudança que se deseja
executar. Por fim, um relatório é gerado com estas informações para que o operador
possa quantificar e identificar as aplicações e os locais afetados em cada uma delas,
que é o artefato resultante do processo de análise proposto.
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5

TESTES E ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1

Introdução
Neste capítulo é apresentado um caso de uso prático da infra-estrutura em

um ambiente de produção a fim de executar testes e coletar dados sobre a
viabilidade de seu emprego na análise do impacto da evolução do banco de dados
nas aplicações. É apresentada uma visão geral sobre as atividades envolvidas na
carga do repositório, como preparação para execução do processo de análise que
será posteriormente executado para um conjunto de tipos de alterações, gerando
para cada uma delas um relatório de impacto. As informações apresentadas no
relatório de impacto são então analisadas e, por fim, para concluir o capítulo, é feita
uma análise dos resultados obtidos com o emprego da infa-estrutura na identificação
das aplicações afetadas por uma evolução do banco de dados.

5.2

Visão Geral
Uma maneira de testar a infra-estrutura proposta é usá-la em um ambiente

comercial que utiliza aplicações Java e um esquema de dados relacional em seu
modelo e negócio. A necessidade de se alterar os esquemas para estes tipos de
aplicações, contraposto ao receio de que elas possam sofrer interrupções não
programadas devido a erros causados pela mudança, forma um ambiente propício
para que se avaliem as vantagens e desvantagens do uso da infra-estrutura
proposta e se possam identificar melhorias futuras.
Desta forma, optou-se pelo uso de um sistema voltado a vendas de
medicamentos por telefone, utilizado em uma rede de farmácias. As aplicações
deste sistema são utilizadas em período integral, de forma que, paradas não
programadas geram sérios problemas comerciais para a empresa. O esquema de
dados por ela acessado fora construído quando a empresa não tinha canais de
vendas como Internet ou telefone e, de acordo com entrevistas feitas com gerentes
e administradores do banco de dados da empresa, alterações no esquema de dados
utilizado por estas aplicações são evitadas devido ao risco de paradas nos sistemas,
ocasionadas pela mudança no banco de dados. O tamanho e a complexidade deste
sistema fazem com que o tempo gasto para encontrar as aplicações afetadas por
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meio de pesquisas no código fonte e anotações manuais, seja alto e o resultado não
confiável, por depender de fatores como documentações, nem sempre existentes.
Por conseqüência, a alteração acaba não sendo realizada ou é substituída por outra
que inclui novas tabelas ou atributos, gerando redundância de dados e problemas de
consistência no esquema relacional.
O uso da infra-estrutura neste cenário automatiza o processo de análise de
impacto, tornando mais ágil a identificação das aplicações afetadas. Isto permite que
os gerentes e administradores de banco de dados possam avaliar o impacto da
mudança no esquema antes que ela seja executada e programem-se quanto a
quando e como ela deve ser executada.
Para que os testes possam ser executados, são necessárias as seguintes
atividades: preparação do ambiente, carga inicial do repositório de dados, criação
dos relacionamentos entre aplicações e esquemas e execução do processo de
análise de impacto.

5.3

Preparação do ambiente
A preparação do ambiente consiste na criação do repositório da infra-

estrutura em um banco de dados relacional que permita criação de procedimentos
armazenados. Neste trabalho, utilizou-se o Oracle como SGBD e criou-se um banco
de dados chamado RIA (Repositório da Infra-estrutura de Análise) com um esquema
denominado REP que contém as tabelas e rotinas do repositório. A criação de um
banco de dados diferente do utilizado pelas aplicações permite que elas não
concorram com os processos da infra-estrutura quanto a recursos como memória,
por exemplo.
Após a criação do banco de dados e do esquema, são criadas as tabelas
conforme diagrama ER apresentado no capítulo 4 (figura 24). Em seguida, os
procedimentos armazenados utilizados nas análises de impacto são criados para
cada tipo de alteração que se deseja executar.

5.4

Carga inicial do repositório de dados
Para utilização da infra-estrutura, o repositório deve ser inicialmente

carregado com as seguintes informações: cópia dos metadados do esquema usado
pelas aplicações e os cadastros das informações utilizadas no processo de análise
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e, incluindo as rotinas que executam a análise de impacto para cada tipo de
alteração.

5.4.1

Cópia dos metadados do esquema
Para cada esquema acessado pelas aplicações, é feito um cadastro no

repositório contendo um identificador para o esquema, o nome dele e a qual banco
de dados ele faz parte. Isto pode ser feito por uma interface gráfica ou manualmente,
por meio de instruções INSERT na tabela Esquemas do repositório.
O próximo passo é copiar os metadados dos esquemas cadastrados para o
repositório da infra-estrutura, o que pode ser feito por meio de consultas ao
dicionário de dados dos bancos de dados que contém tais esquemas. Entretanto,
para facilitar esta etapa da carga inicial do repositório, foi desenvolvida uma interface
gráfica, cujo exemplo pode ser visto na figura 25. Nela, a lista com os nomes dos
bancos de dados é trazida do cadastro ora feito no repositório e, uma vez
selecionado o banco de dados, são apresentados todos os esquemas para ele
cadastrados.

Figura 25 – Interface para carga dos metadados dos esquemas
Fonte: Elaborado pelo autor

No exemplo da figura 25, os nomes das tabelas e atributos existentes no
esquema RAIABD do banco de dados DBPROD são copiados para as tabelas
Tabelas e Colunas existentes no repositório (mostradas no diagrama ER da figura
24). Uma vez copiados para o repositório, os metadados dos esquemas só precisam
ser novamente carregados quando houver alterações em seus esquemas, como
adição de uma nova tabela, por exemplo.
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5.4.2

Cadastros das informações utilizadas no processo de análise
Para o processo de análise, são armazenadas informações que auxiliam o

desenvolvimento da interface de entrada tais como: tipos de alterações analisáveis
pela infra-estrutura, as rotinas de análise, os objetos de interface utilizados para
entrada de dados, os parâmetros das rotinas cujos valores são informados nestes
objetos de interface e as recomendações de correção das aplicações, que são
geradas pelas rotinas. Por terem características estáticas e fazerem parte apenas da
carga inicial do repositório, estas informações foram armazenadas manualmente,
por meio de instruções INSERT. As tabelas utilizadas para estes cadastros estão
mostradas na região A do diagrama ER do repositório, apresentado na figura 24. Os
dados nelas inseridos devem seguir a seguinte ordem.
Primeiramente são cadastrados todos os tipos de alterações analisáveis pela
infra-estrutura, apresentados no capítulo 03. Nestes cadastros são informados um
código identificador do tipo, o nome dado ao tipo de alteração e uma breve
descrição, que é opcional.
Em seguida, cadastram-se as rotinas desenvolvidas para análise de cada
tipo de alteração. Neste trabalho é desenvolvida uma única rotina para cada tipo de
alteração, embora o esquema relacional criado no repositório permita o cadastro de
mais de uma rotina para um mesmo tipo de alteração, usadas, por exemplo, para
análise de impacto de tipos mais complexos, como discutido no capítulo 03. Para o
ambiente de teste, foram criadas as rotinas listadas na tabela 10, com o tipo de
alteração analisada por cada uma.
Tabela 10 – Procedimentos criados para testes da análise de impacto

Código

Nome da Rotina

Tipo de Alteração analisada

01

analise_renomeia_tabela

Alteração de nome de tabela

02

analise_renomeia_atributo

Alteração de nome de atributo

03

analise_remove_tabela

Remoção de uma tabela

04

analise_remove_atributo

Remoção de um atributo

05

analise_atrib_transf_tabela

Atributo transformando em tabela

06

analise_tabela_transf_atrib

Tabela transformada em atributo

07

analise_alter_tipo_dado

Mudança no tipo de dados do atributo

Fonte: Elaborado pelo autor
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Nota-se que nos exemplos mostrados na tabela 10, o código associado às
rotinas é o mesmo dado aos tipos de alterações, o que passa a idéia de um
relacionamento 1:1 entre os tipos de alterações e as rotinas.
O próximo passo é cadastrar os parâmetros de entrada utilizados em cada
rotina. Entretanto, para cada parâmetro, define-se um tipo de objeto que é usado
pelo processo de análise na construção da interface de entrada e, portanto, estes
objetos devem ser cadastrados no repositório antes dos parâmetros das rotinas.
Ao cadastrarem-se os parâmetros das rotinas, além dos tipos de objetos
usados na interface, são informados outros atributos relacionados à parte visual,
como o rótulo que indica o que deve ser preenchido no campo e a dica de sintaxe,
que informa o formato de entrada do dado naquele campo.
Por fim, são cadastradas as recomendações geradas pelas rotinas para
correção das aplicações. As recomendações usadas neste trabalho estão listadas
na tabela 8, apresentada no capítulo anterior. Uma vez realizado o cadastro das
recomendações, é necessário associá-las as rotinas. Isto é feito por meio dos
parâmetros, pois os valores destes parâmetros é que são usados na construção das
recomendações. Como por exemplo, para um atributo A1 que se deseja remover de
uma tabela, a recomendação a ser gerada para as aplicações pela rotina de análise
é não usar atributo A1, na qual não usar atributo vem do repositório (tabela
recomendações) e A1 é o valor informado para o parâmetro da rotina. Desta forma,
para indicar de qual parâmetro de entrada a rotina usa o valor para compor a
recomendação, é necessário que se relacione estas informações no repositório.
Para o exemplo no qual se transforma um atributo em uma nova tabela, as
recomendações usadas neste caso são: Não usar atributo e Usar tabela (conforme
mostrado na tabela 8) e devem utilizar os valores dos parâmetros p_atributo e
p_tabela da rotina analise_atrib_transf_tabela para compor a recomendação.
Assim, estas informações são relacionadas da seguinte forma.
INSERT INTO Recomendações_Rotina VALUES (id_rotina, id_parametro,
id_recomendacao)
VALUES (05,01,03);
INSERT INTO Recomendações_Rotina VALUES (id_rotina, id_parametro,
id_recomendacao)
VALUES (05,02,06);
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A interpretação dos cadastros citados acima pode ser feita da seguinte
maneira: a rotina analise_atrib_transf_tabela (código 05) usa o valor do parâmetro
p_atributo (código 01) para compor a recomendação não usar atributo (código 03)
e o valor do parâmetro p_tabela para compor a recomendação usar tabela. Ou
seja, para p_atributo => cliente.endereco e p_tabela => Endereco, a rotina gera
as seguintes recomendações: não usar atributo Cliente.endereco e Usar tabela
Endereco.
Cadastros similares são executados para todos os outros tipos de
alterações, rotinas e parâmetros necessários para a análise de impacto, restando
apenas relacionar as aplicações com os metadados dos esquemas previamente
copiados para o repositório, conforme citado no início deste tópico.

5.5

Criação dos relacionamentos entre aplicações e esquemas
Os relacionamentos entre aplicações e o esquema de dados são feitos

usando as tabelas e atributos do esquema acessados pelos comandos SQL das
aplicações. Enquanto por um lado, os nomes das tabelas e atributos dos esquemas
já foram armazenados no repositório, por outro, as informações sobre as aplicações
e seus comandos SQL ainda não. As tabelas do repositório usadas para armazenar
informações sobre as aplicações e seus comandos SQL estão representadas na
região D do diagrama ER do repositório, mostrado na figura 24.
Inicialmente é feito um cadastro das aplicações com um nome e um código
que as identifique no repositório (tabela aplicacoes).
Uma vez que as aplicações tenham sido cadastradas, é executado o
processo de extração dos comandos SQL, executado para cada classe Java
pertencente à aplicação, conforme apresentado no capítulo 04. Para este processo,
é criada uma interface gráfica para entrada dos dados que são utilizados pelo
processo para extrair os comandos SQL das classes pertencentes às aplicações e
criar os relacionamentos com os esquemas de dados, por meio das tabelas e
atributos usados nos comandos SQL. A figura 26 mostra um exemplo da interface
criada para este processo.
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Figura 26 – Interface do processo de extração dos comandos SQL
Fonte: Elaborado pelo autor

Na interface, o banco de dados, o esquema e o nome da aplicação são
selecionados pelo operador em uma lista, evitando assim erros de digitação na
entrada dos dados. O nome do arquivo com a classe é informado no campo Classe
Java, como no exemplo da figura 26, no qual o arquivo chamado cadastro.class é
usado. É importante notar que o processo não verifica se a classe realmente
pertence à aplicação, portanto, é de responsabilidade do operador informar
corretamente o nome da aplicação para a qual a classe vai ser associada no
repositório da infra-estrutura. Outro ponto a ser notado é que, neste trabalho, são
analisados apenas os arquivos com os códigos fonte compilados, ou seja, que
apresentam a extensão .class. Caso o operador informe outro tipo de arquivo, o
processo gera uma exceção e aborta a execução.
Na execução do processo, os comandos SQL são identificados no código
fonte da classe, extraídos e armazenados no repositório da infra-estrutura. Destes
comandos são então extraídas as tabelas e atributos usados para acessar o
esquema, cujo nome e o banco de dados ao qual pertence, são informados pelo
operador na interface do processo (no exemplo da figura 26, usa-se o esquema
PRODUCAO do banco de dados BDPROD). Por fim, por meio de cadastros na
tabela que relaciona as aplicações com os esquemas de dados (apresentada na
região C do diagrama ER da figura 24), criam-se os relacionamentos que são
usados no processo de análise para identificar as aplicações afetadas pela mudança
no esquema.
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Nos testes realizados, notou-se que o processo de extração dos comandos
SQL possui as seguintes limitações: Uso de banco de dados distribuídos ou
replicados e comandos SQL cujas sintaxes contenham subconsultas.

5.5.1

Limitações quanto ao uso de banco de dados distribuídos ou
replicados
Em situações nas quais na mesma classe são acessados diferentes

esquemas de dados, o processo de extração não consegue distinguir para qual
esquema o comando SQL está sendo enviado, pois apenas identifica a cadeia de
caractere usada em cada local de impacto existente na classe. O nome do esquema
e do banco e dados são informados pelo operador da infra-estrutura e, portanto, ao
criar o relacionamento entre aplicações e esquemas, o processo cadastra as tabelas
e atributos extraídos dos comandos SQL como sendo do esquema informado pelo
operador, e não necessariamente do esquema e banco de dados aos quais
pertencem.
Futuras

versões

do

processo

de

extração

podem

estender

suas

funcionalidades de forma a também identificar no código fonte das aplicações o
esquema e o banco de dados para os quais cada comando SQL é submetido.
Assim, ao criar os relacionamentos, o processo saberá identificar com qual esquema
e banco de dados deve relacionar a aplicação.

5.5.2

Limitações quanto ao uso de comandos SQL com subconsultas
Notou-se também que comandos SQL mais complexos, que continham

subconsultas, não conseguiam ser identificados pelo processo de extração dos
comandos SQL, devido ao uso de uma gramática SQL simplificada, usada pelas
bibliotecas do Soot (LAM. et al, 2008) na aplicação AnalyzeSQL, que fora utilizada
como base para o desenvolvimento do processo neste trabalho. Entretanto, o uso
desta gramática simplificada é suficiente para validar o processo de extração das
tabelas e colunas utilizadas pelas aplicações e relacioná-las com os esquemas
acessados, que é o objetivo deste processo, uma vez que a gramática afeta apenas
o conjunto de comandos SQL que conseguem ser identificados e não a
funcionalidade proposta para o processo.
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A gramática utilizada está em um arquivo lido pelo processo de extração no
início da execução. Portanto, a gramática atual pode ser substituída por uma
gramática mais completa apenas informando um novo arquivo que a contenha e,
desta forma, permitir que comandos SQL que usem subconsultas possam ser
identificados, sem que haja mudanças estruturais no processo.

5.6

Testes de execução do processo de análise do impacto
Os seguintes tipos de alterações foram utilizados para testar o processo de

análise de impacto: Alteração no nome do atributo, remoção de tabela e atributo
transformado em entidade. Estes três tipos de alterações foram escolhidos para que
fossem testados tipos de alterações que envolvem apenas atributos, outro que
envolva apenas tabelas e, por fim, os que envolvem atributos e tabelas no mesmo
tipo de alteração.
Para este processo, o primeiro teste é o da interface de entrada, que deve
apresentar os campos necessários para entrada de dados de acordo com o tipo de
alteração selecionada. A interface e a chamada da rotina de análise são criadas de
acordo com as informações cadastradas no repositório, conforme apresentado no
tópico sobre carga das informações utilizadas no processo de análise. As figuras 27
e 28 são exemplos do comportamento da interface de entrada ao se mudar o tipo de
alteração selecionada. Na figura 27, o tipo de alteração é alterar nome do atributo
enquanto a figura 28 mostra a mesma interface, mas para o tipo de alteração
remover tabela3.
Nota-se que o uso do repositório de dados para controlar os componentes
apresentados para cada tipo de alteração mostrou-se eficaz, quando cadastrados de
maneira correta. A inclusão de erros no repositório, como o cadastro de parâmetros
que não existem para a rotina em questão faz com que a interface de entrada
apresente um componente gráfico para entrada de dados, mas, na execução do
processo, é gerada uma exceção causada por erros na passagem de parâmetros,
seja devido ao tipo de dado ou à quantidade de parâmetros que a rotina espera.

3

A figura 19 do capítulo 4 também é um exemplo da interface de entrada do processo e análise, que apresenta os
campos necessários para o tipo de alteração atributo transformado em tabela.
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Em todos os testes realizados, o relatório de impacto foi gerado sem erros
de execução e as informações nele contidas foram analisadas conforme descrito a
seguir.

Figura 27 – Teste de interface para alteração de nome de atributo
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 28 – Teste de interface para alteração que remove uma tabela
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.7

Análise das informações apresentadas no relatório de
impacto
Uma vez concluído os testes do processo de análise de impacto, tem-se

inicio a análise das informações apresentadas no relatório gerado. Ele é analisado
sobre dois aspectos: o primeiro, relacionado à lista de aplicações e comandos SQL
afetados pela alteração, e o segundo, às recomendações geradas para alterações
destes comandos SQL.

5.7.1

Aplicações e comandos SQL afetados
Para avaliar as informações apresentadas no relatório, é feita uma

comparação entre o resultado gerado pelo processo de análise manual e o gerado
com o uso da infra-estrutura proposta.
Na aplicação usada para teste, os medicamentos vendidos por telefone
podem ser entregues em mais de um endereço, a ser escolhido pelo cliente. Isto faz
com que o esquema seja alterado de tal forma que o atributo endereco da tabela
Cliente seja transformado em uma nova tabela Endereco, ou seja, o atributo é
removido e uma nova tabela é criada, como mostrado nos exemplos citados
anteriormente neste trabalho. Diante deste cenário, a equipe de teste seleciona um
conjunto de classes que pertencem à aplicação TELEVENDAS e inicia um processo
manual de análise dos códigos fontes, procurando por comandos SQL que utilizem o
atributo que será removido. As informações sobre as aplicações com os comandos
SQL afetados são então anotadas conforme exemplo mostrado na figura 29.

Figura 29 – Exemplo de anotações feitas manualmente para análise de impacto
Fonte: Elaborado pelo autor
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Em paralelo, utiliza-se a infra-estrutura para fazer todo este trabalho através
do processo de análise de impacto. O tipo de alteração testado é exatamente o
mesmo da análise manual, permitindo assim que sejam comparadas as informações
contidas no relatório gerado pelo processo com as anotações feitas pela equipe. A
figura 30 mostra o processo de análise de impacto aqui proposto sendo utilizado
para a mesma alteração citada no exemplo.

Figura 30 – Exemplo do uso do processo para análise de impacto
Fonte: Elaborado pelo autor

A execução do processo de análise não apresenta erros e o relatório gerado
é mostrado na figura 31, mostrando apenas a parte das aplicações que constam nas
anotações da figura 29, para fins de comparação.
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Figura 31 – exemplo de relatório de impacto utilizado para testar a infra-estrutura
Fonte: Elaborado pelo autor

Após a geração do relatório, são feitas comparações com as anotações
realizadas pela equipe, verificando se todas as aplicações afetadas realmente
constam no relatório, se as classes estão corretas e se o local de impacto e o
comando SQL listado estão de acordo com a posição no código fonte na qual existe
um método Java4 que submete este comando SQL para o banco de dados.
Nestas comparações notou-se que alguns comandos SQL que constam nas
anotações manuais não são apresentados no relatório gerado pelo processo.
Entretanto, todos os comandos SQL ausentes no relatório usam subconsultas, o que
é uma limitação do processo de extração apresentado neste trabalho, conforme
citado anteriormente. Tomando-se como exemplo as anotações apresentadas na
figura 29 nota-se que o comando SELECT existente na linha 19 do arquivo
cadastro.class não aparece no relatório mostrado na figura 31, por apresentar uma
subconsulta. A ausência destes comandos no relatório gerado pelo processo da
infra-estrutura pode ser considerada uma desvantagem em relação à análise
manual. Entretanto, todos os outros comandos SQL listados no relatório da figura 31
estão de acordo com as anotações manuais mostradas na figura 29, incluindo os
4

Nos testes realizados, as aplicações utilizaram o método prepareStatment, e, por isto, o uso do sinal de
interrogação na sintaxe dos comandos SQL, típico de quando se utiliza este método.
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locais de impacto (linhas 35, 40 e 93) que são importantes na localização do
comando no código fonte das aplicações.
Com exceção dos comandos SQL que usam subconsultas, todos os outros
comandos SQL foram corretamente identificados e apresentados no relatório de
impacto, junto com as respectivas classes e aplicações as quais pertence, o que dá
confiabilidade aos resultados gerados pelo processo de análise da infra-estrutura.
Outra vantagem observada é o tempo de execução que é mínimo quando
comparado com o processo manual. Esta redução significativa no tempo de análise
também tem efeito na produtividade da equipe, pois o tempo economizado pode ser
empregado pela equipe na execução de outras tarefas da empresa. Também foram
notados outros resultados positivos, embora não mensuráveis, como a satisfação
dos gerentes de projetos quanto à possibilidade de se tomar decisões sobre
mudanças no esquema baseadas em informações concretas, apresentadas em um
relatório e também da equipe de manutenção das aplicações por ter em mãos o
nome das aplicações, da classe e o local no código fonte nos quais devem fazer
correções, caso a alteração proposta seja realizada no esquema físico do banco de
dados.

5.7.2

Recomendações para alteração dos comandos SQL
O segundo aspecto é quanto às recomendações para alteração dos

comandos SQL das aplicações, geradas pelo processo de análise para auxiliar no
processo de manutenção. A precisão desta informação é medida simplesmente
comparando recomendações geradas no relatório com o tipo de alteração realizada
e as tabelas e atributos informados. No capítulo 4, os tipos de alterações são
mostrados em uma tabela e associados às recomendações que devem gerar. Esta
tabela pode ser utilizada para comparar as recomendações necessárias para cada
tipo de alteração com as geradas no relatório. Em todos os testes realizados, a
recomendação correspondia tanto à informação para correção (não usar tabela,
usar tabela, não usar atributo, etc.) quanto ao nome dos elementos estruturais
envolvidos, como no relatório mostrado na figura 31, cuja interpretação da correção
sugerida é que todos os comandos SQL nos quais o atributo Cliente.endereco é
utilizado, sejam reescritos de forma a utilizar uma nova tabela chamada Endereco.
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5.8

Conclusão
Neste capítulo foram apresentados detalhes sobre a condução dos testes de

uso da infra-estrutura. A preparação do ambiente em um cenário com aplicações
críticas quanto a paradas não planejadas, possibilitou uma melhor avaliação do
ganho ao se usar a infra-estrutura para identificar as aplicações afetadas por uma
evolução do banco dados.
As vantagens e desvantagens do uso da infra-estrutura no processo de
análise de impacto foram identificadas comparando-se a execução do processo de
análise manual com o processo automático, que faz parte da infra-estrutura proposta
neste trabalho. Dentre as vantagens, tem-se a rapidez com que a análise é
executada, quando comparada com o processo manual, e a confiabilidade nos
resultados apresentados no relatório de impacto. Estas vantagens fazem com que a
infra-estrutura tenha uma boa aceitação entre gerentes e administradores de banco
de dados, pois podem obter informações sobre as aplicações afetadas antes de se
alterar o esquema de dados, usando poucos esforços e tempo da equipe. Isto auxilia
na tomada de decisão sobre quando e como alterar o esquema de dados e também
na correção das aplicações, por existir no relatório não apenas as aplicações e os
comandos SQL, mas também o local no código fonte em que eles foram escritos,
além de recomendações sobre como estes comandos devem ser modificados para
adequarem-se ao esquema quando o mesmo for alterado.
Dentre as desvantagens observadas, tem-se a necessidade de se manter o
repositório da infra-estrutura atualizado tanto quanto aos metadados do esquema
quanto as aplicações que o acessam e também a limitação quanto ao uso da infraestrutura para análise de impacto sobre aplicações que usam banco de dados
distribuído ou replicado. Outra limitação é a ausência dos comandos SQL que usam
subconsultas no relatório de impacto, o que pode ser superado utilizando-se uma
gramática SQL mais completa ao executar o processo de extração dos comandos
SQL das aplicações.
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6

CONCLUSÃO
O presente capítulo apresenta a conclusão do trabalho, iniciando com um

resumo sobre a pesquisa realizada e a execução da proposta, seguido da análise
geral sobre os resultados do trabalho apresentado e sugestões para futuras
pesquisas.

6.1

Resumo
Uma das restrições em se alterar estruturas do esquema de dados

acessados por aplicações em produção é o risco de paradas não planejadas
causadas por erros introduzidos no sistema em conseqüência da mudança no
esquema. A falta de uma estrutura que relacione as aplicações com os bancos de
dados dificulta o gerenciamento da dependência que existe entre eles. A infraestrutura apresentada neste trabalho propõe a criação de relacionamentos entre
aplicações e os esquemas de dados, a partir da descoberta das tabelas e atributos
usados

nos

comandos

SQL

das

aplicações.

Estes

relacionamentos

são

armazenados em um repositório de dados, permitindo assim que o processo que
analisa o impacto gerado sobre as aplicações pela mudança no esquema, possa
consultar o repositório em busca das aplicações que dependem da estrutura que se
deseja alterar, apresentando-as em um relatório que pode ser usado pelos gerentes
de projetos ou administradores de banco de dados na decisão sobre executar ou
não a alteração no esquema.
Para montar a infra-estrutura proposta, foram criados quatro processos e um
repositório de dados, no qual se concentram todas as informações necessárias para
a análise de impacto. Um processo alimenta o repositório com informações dos
esquemas, outro com informações sobre os tipos de alterações e um terceiro com os
relacionamentos existentes entre aplicações e esquemas de dados. São estes
relacionamentos que permitem estabelecer dependências entre as aplicações e
elementos estruturais do esquema. O quarto processo é então criado para executar
uma análise das aplicações que são afetadas por uma mudança no esquema de
dados. Isto é feito por meio de consultas ao repositório que buscam as aplicações
que dependem da tabela ou atributo do esquema que está sendo alterado.
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O artefato resultante da análise de impacto é um relatório contendo detalhes
sobre as aplicações afetadas e como elas podem ser corrigidas para adequarem-se
ao esquema após a evolução.

6.2

Análise Geral
Observou-se com o uso da infra-estrutura, que o receio inicial em se alterar

o esquema de dados em ambiente de produção e ter paradas inesperadas dos
sistemas foi substituído por uma maior segurança na alteração, por se ter o
conhecimento do impacto que tal alteração pode causar nas aplicações, antes de
ser executada.
Este conhecimento prévio auxilia na tomada de decisão sobre fazer ou não a
alteração e, caso seja feita, como as aplicações podem ser corrigidas, usando as
informações contidas no relatório de impacto. A velocidade com que a análise é
executada junto à confiança dos resultados apresentados também são vantagens do
uso da infra-estrutura frente a métodos manuais. Nota-se também que o uso da
infra-estrutura torna-se mais importante quando o esquema de dados é acessado
por grandes sistemas, composto por diversas aplicações, nos quais identificar os
comandos SQL através de análise manual do código fonte torna-se impraticável e
raramente existem documentações que auxiliam neste sentido.
Embora existam dificuldades como manter o repositório de dados atualizado
tanto em relação às estruturas dos esquemas quanto às aplicações, e, limitações
com o uso de banco de dados distribuídos ou replicados e na identificação dos
comandos SQL que usam subconsultas, o uso da infra-estrutura obteve boa
aceitação tanto da equipe responsável por fazer alterações no esquema de dados
quanto da equipe de manutenção, por, alem das vantagens citadas acima, ser de
fácil implantação, utilização e apresentar resultados satisfatórios.

6.3

Sugestões para Futuras Pesquisas
Alguns aspectos de desenvolvimento não foram tratados neste trabalho, por

estenderem a idéia da infra-estrutura aqui proposta e podem ser indicativos de
futuras pesquisas, tais como:
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•

Uma infra-estrutura que possa ser utilizada para analisar aplicações
desenvolvidas utilizando camadas de mapeamento objeto-relacional, como
em aplicações que usam Oracle Top-Link ou Hibernate.

•

Inclusão de outras estruturas do banco de dados na análise de impacto, como
procedimentos armazenados e funções, que também são acessadas por
aplicações.

•

Possibilitar a captura dos comandos SQL em tempo de execução das
aplicações em vez de executar análises no código fonte.

•

Desenvolvimento do repositório de dados baseado em XML, para facilitar o
uso em ambientes distribuídos.

•

Possibilitar que a infra-estrutura seja utilizada na identificação de aplicações
que utilizam banco de dados distribuídos e replicados, além de estender a
gramática SQL para que capture os comandos mais complexos, incluindo
subconsultas.

•

Estender a análise para tipos mais complexos de alteração do esquema e
geração de scripts que auxiliem na execução da alteração.

•

Desenvolver uma infra-estrutura de análise genérica, capaz de analisar o
impacto

em

aplicações

desenvolvidas

em

qualquer

linguagem

de

programação e acesse qualquer tipo de banco de dados.
•

Integrar a infra-estrutura com sistemas de controle de versões das aplicações
e de esquemas de dados, automatizando o processo de atualização do
repositório.
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