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Abstract. Evolutionary database modeling is necessary due to frequent changes
in application requirements. The challenge is greater when the database must
support multiple applications simultaneously. The current solution for evolu-
tion is refactoring with a transition period, during which both the old and the
new database schemas coexist and data is replicated via a synchronous process,
what brings several difficulties, such as interference with the normal operation
of applications. To minimize these difficulties, this paper proposes an asynch-
ronous process to keep these schemas updated and presents a prototype tool to
evolve databases.
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Resumo. A modelagem evolutiva de bancos de dados é necessária devido às
frequentes mudanças de requisitos das aplicações. O desafio é ainda maior
quando o banco de dados tem que atender simultaneamente a várias aplicações.
A solução atual para evolução utiliza refatorações e define um perı́odo de
transição, durante o qual tanto o esquema antigo quanto o novo coexistem e os
dados são replicados por meio de um processo sı́ncrono que apresenta várias di-
ficuldades, como a interferência no funcionamento normal das aplicações. Para
minimizar essas dificuldades, este artigo propõe um processo assı́ncrono para
manter atualizados esses esquemas e apresenta um protótipo de uma ferramenta
para auxiliar as evoluções dos bancos de dados.
Palavras-chave: Banco de dados evolutivos, replicação assı́ncrona de dados, métodos
ágeis

1. Introdução

A modelagem conceitual, lógica e fı́sica completa e detalhada do banco de dados, antes
de começar o desenvolvimento da aplicação, tem-se mostrado ineficiente para lidar com
a complexidade do domı́nio da aplicação e a velocidade das mudanças dos requisitos de
negócio. A alternativa é usar a modelagem evolutiva [Ambler 2002], um processo itera-
tivo e incremental para realizar a modelagem de um domı́nio de negócio. A modelagem
evolutiva cria a necessidade de evolução do banco de dados pois, a cada iteração da mo-
delagem, já há um banco de dados em produção com dados importantes que devem ser
preservados. A evolução do banco de dados deve levar em conta esses dados e permitir
que alterações controladas e organizadas sejam possı́veis.

O desafio de evoluir um banco de dados incrementalmente é ainda maior quando
esse banco é utilizado simultaneamente por várias aplicações. Provavelmente, cada



aplicação trará dificuldades distintas e seus desenvolvedores necessitarão de tempos di-
ferentes para realizar as adaptações necessárias. Esse desafio é importante porque é fre-
quente que essas dificuldades provoquem o congelamento do modelo de dados de muitas
aplicações – não se altera um banco de dados com o receio de prejudicar as aplicações que
utilizam esse banco. A consequência desse congelamento será um banco de dados obso-
leto, incapaz de atender às demandas de um domı́nio de negócio dinâmico, em constante
evolução.

A solução atual em Metódos Ágeis de Desenvolvimento de Software
[Cockburn 2006] para evolução de banco de dados, proposta por Scott Ambler, utiliza
refatorações de banco de dados – pequenas alterações para melhorar a estrutura interna
do banco de dados sem acrescentar funcionalidade nova [Ambler and Sadalage 2006].
Para que não seja preciso esperar que todas as aplicações entrem simultaneamente em
produção, já adaptadas à refatoração, será necessário definir um perı́odo de transição.
Nesse perı́odo, o esquema novo e o antigo do banco de dados coexistem, permitindo que
as aplicações já adaptadas e aquelas ainda em manutenção funcionem simultaneamente
no mesmo banco de dados. O trabalho adicional de manter os dados dos dois esquemas
(o novo e o antigo) atualizados é feito, na solução proposta por Ambler, por um processo
sı́ncrono de replicação de dados utilizando triggers [Elmasri and Navathe 2006].

No entanto, esse processo sı́ncrono de atualização dos esquemas apresenta várias
limitações: há necessidade de escrita manual de código especı́fico, necessidade de tra-
tamento de possı́veis circularidades dos triggers, possı́vel lentidão das transações das
aplicações e tratamento de erros do processo de atualização. Esses problemas dificultam
a prática de evolução de banco de dados em métodos ágeis.

Este artigo propõe um processo assı́ncrono para manter atualizados os esquemas
antigo e novo durante o perı́odo de transição. Esse processo é organizado em três etapas:
coleta, mapeamento e execução. A primeira etapa é realizada por triggers, que são utiliza-
dos somente para coletar todas as informações de uma transação. A replicação dos dados
entre os esquemas é realizada pela etapa de execução, seguindo o mapeamento definido
na segunda etapa e utilizando os dados coletados na primeira. Essa nova organização
em três etapas permite o desenvolvimento de ferramentas que auxiliam a refatoração e,
consequentemente, diminuam as dificuldades para realizar evoluções de banco de dados.

A Seção 2 descreve evolução de bancos de dados, métodos ágeis e refatoração
de bancos de dados, finalizando com um exemplo de refatoração. A solução proposta e
o protótipo de uma ferramenta são descritos na Seção 3. Em seguida apresentamos os
trabalhos relacionados (Seção 4) e nossas conclusões (Seção 5).

2. Evolução de bancos de dados
Em ambientes de desenvolvimento tradicionais de bancos de dados, em que não é utilizada
nenhuma metodologia ágil, o processo de construção de um banco de dados é composto
por várias etapas preliminares que são longas e exigem um trabalho meticuloso para repre-
sentar o máximo de entendimento do domı́nio nos modelos conceituais, lógicos e fı́sicos.
Somente quando o modelo conceitual foi amplamente discutido, aceito e validado é que
se pode começar o modelo lógico. O mesmo ocorre na transição do modelo lógico para
o fı́sico. Somente após a implementação do modelo fı́sico, os desenvolvedores começam
a escrever as primeiras linhas de código que acessam o banco de dados, possibilitando a



escrita e leitura de dados pela aplicação. Quando a aplicação estiver pronta, os usuários
poderão confirmar se os requisitos de negócio foram atendidos.

Quando há necessidade de alguma modificação, nesse modelo tradicional,
considera-se frequentemente que houve uma falha em alguma etapa realizada. Por exem-
plo, se a modelagem conceitual não representou corretamente o domı́nio após uma exaus-
tiva análise dos requisitos, é porque a etapa anterior, de coleta de requisitos, foi equivo-
cada por não capturar algum requisito do negócio. O mesmo raciocı́nio ocorre para as
etapas de modelagem lógica e fı́sica. Deste modo, quando ocorre alguma modificação,
deve-se alterar toda a documentação de todas as etapas para que o domı́nio esteja corre-
tamente representado [Teorey et al. 2006].

Esse método de trabalho não considera dois fatores importantes que as meto-
dologias ágeis ressaltam: a complexidade do domı́nio da aplicação e a velocidade das
mudanças nos requisitos de negócio. O reconhecimento da complexidade do domı́nio e
de sua constante evolução nos orienta a modelar não todo o negócio, mas sim somente
uma parte do domı́nio do negócio: aquela parte que possibilita a implementação dos
requisitos que trarão maior valor ao cliente. A velocidade das mudanças justifica uma
modelagem evolutiva para capturar inicialmente os conceitos essenciais do domı́nio e,
conforme as necessidades do cliente surgem, expandir a modelagem para outros concei-
tos [Ambler 2002]. Utilizando essa forma de trabalho, os métodos ágeis são capazes de
se adaptar às mudanças mais rapidamente do que os métodos tradicionais.

A modelagem evolutiva cria a necessidade de se lidar corretamente com a
evolução do banco de dados. Logo após a entrada em produção do banco de dados, o
usuário começa a armazenar e atualizar os dados do seu negócio. A partir desse mo-
mento, para cada evolução nesse banco de dados, é necessário tratar os dados existentes.
Neste artigo, denominamos esse processo de evolução do banco de dados, ou seja, me-
lhorias, modificações e correções nos modelos conceitual, lógico e fı́sico que preservam
os dados existentes. Chamamos um banco de dados que é desenvolvido dessa forma de
banco de dados evolutivo.

Por outro lado, quando as alterações são muito extensas, afetando a maioria dos
objetos do banco de dados, temos uma migração de banco de dados; neste caso é fre-
quentemente gerado um novo modelo e os dados do antigo modelo são migrados para o
novo, realizando-se as conversões possı́veis. A modelagem de bancos de dados evoluti-
vos – devido à sua caracterı́stica incremental, em pequenos passos – nunca provocará uma
migração de banco de dados. Deste modo, trataremos, neste artigo, somente de evolução
de banco de dados e não de migrações de dados.

Apesar de existirem diversos desafios para a evolução de bancos de dados, neste
artigo nos concentramos somente com o desafio de realizar alterações em bancos de da-
dos utilizados por várias aplicações, cada uma dessas aplicações com equipes distintas de
desenvolvedores e, possivelmente, utilizando diferentes tecnologias de acesso ao banco
de dados. As equipes de desenvolvedores necessitarão de tempos diferentes para realizar
as adaptações necessárias nas aplicações quando uma evolução do banco de dados ocor-
rer. Para tratar desse desafio, iremos inicialmente descrever alguns pontos relevantes de
métodos ágeis.



2.1. Métodos Ágeis

Existem vários métodos de desenvolvimento de software considerados ágeis, tais
como Programação Extrema [Beck 2004], Scrum [Schwaber and Beedle 2001], Crys-
tal [Cockburn 2004] etc. Todos esses métodos buscam minimizar os riscos do desen-
volvimento de software, definindo ciclos rápidos de entrega com um escopo reduzido.
Dentro do ciclo, com duração de poucos meses, usa-se iterações de uma a quatro semanas
para disponibilizar o software ao cliente para que ele o avalie e possa verificar o progresso
do projeto através de produtos concretos (as versões incrementais do software). Dentro da
iteração, tarefas de desenvolvimento são quebradas com duração de um a três dias. Final-
mente, as funcionalidades de maior prioridade – normalmente aquelas que trarão maior
valor ao negócio do cliente – são desenvolvidas primeiro. Se houver alguma mudança
nos requisitos, as funcionalidades menos importantes podem ser postergadas para que as
novas funcionalidades sejam desenvolvidas.

Uma iteração inclui todas as atividades necessárias para desenvolver uma
nova funcionalidade: planejamento, prospecção e análise de requisitos, modelagem,
codificação, teste e documentação. Após cada iteração, a avaliação do sofware pelo cli-
ente fornece valiosa informação para a modelagem evolutiva de todo o software, incluindo
a modelagem do banco de dados.

Para realizar essas iterações rapidamente e não prejudicar a qualidade do código-
fonte, é usada uma técnica imprescindı́vel para métodos ágeis, a refatoração. Esta
técnica consiste em reestruturar o código-fonte existente, alterando sua estrutura interna
sem mudar o seu comportamento externo [Fowler et al. 1999]. Fowler et al. caracteri-
zam refatoração como uma série de pequenas transformações que preservam comporta-
mento. Cada transformação faz uma pequena modificação, mas uma sequência dessas
transformações pode produzir uma reestruturação significativa do sistema. A estratégia
presente nessa forma de alterar o código-fonte é minimizar os efeitos colaterais de qual-
quer alteração, evitando a introdução de erros no funcionamento do software.

As técnicas de refatoração de código-fonte em Engenharia de Software, princi-
palmente no contexto de linguagens orientadas a objetos, já são amplamente difundidas
entre as boas equipes de desenvolvimeto de software. Já existe uma grande quantidade de
ferramentas de apoio à automatização desse processo, o catálogo de refatorações é bem
definido e ele já foi testado em várias linguagens e ambientes de programação. Por outro
lado, as refatorações de bancos de dados enfrentam várias limitações e carecem de ferra-
mentas que auxiliem o trabalho do administrador do banco de dados. Na próxima seção,
discutimos esses problemas encontrados atualmente em refatoração de banco de dados.

2.2. Refatoração de banco de dados

Por analogia com a definição de refatoração de código [Fowler et al. 1999], poderı́amos
definir refatoração de banco de dados como uma técnica para reestruturar os objetos de
um banco de dados existente, alterando as estruturas desses objetos sem afetar o seu
comportamento externo. No entanto, essa definição é problemática pois precisarı́amos
definir o que é um comportamento externo de um banco de dados. Para resolver esse
problema, usamos, no lugar de comportamento externo, o conceito de semântica infor-
macional [Ambler and Sadalage 2006]. Ambler define semântica informacional como o
significado das informações do banco de dados a partir do ponto de vista dos usuários



destas informações. Preservar a semântica informacional obriga que qualquer que seja a
alteração dos valores dos dados armazenados em um coluna de uma tabela do banco de
dados, os clientes desta informação não podem ser afetados.

Um exemplo de refatoração, em um banco de dados com informações de saúde,
é dividir uma coluna que contém o nome do paciente, gerando duas novas colunas: pri-
meiro nome e sobrenome, considerando que a coluna original tenha somente estas duas
informações. Os usuários não serão afetados por essa refatoração se existir o cuidado em
juntar os dados dessas duas colunas através de alterações no código das aplicações ou
utilizando uma visão do banco de dados.

Refatorar um banco de dados é mais trabalhoso que refatorar código-fonte, pois
devemos nos preocupar com as diversas aplicações e com os extratores de dados que estão
acoplados ao banco de dados refatorado. Além disso, é necessário realizar transformações
ou reorganizações dos dados existentes antes da refatoração, enquanto que o código-fonte
antigo é simplesmente descartado quando uma nova versão está disponı́vel. Ao refatorar
um código-fonte, o programador está modificando código que não está sendo executado;
ele pode editar o código, recompilá-lo, testá-lo e implantá-lo novamente em produção
com relativa facilidade. Já no caso de bancos de dados, estamos refatorando um banco
de dados que está em produção, muitas vezes com dados sensı́veis e estratégicos que não
podem ser perdidos em hipótese nenhuma.

A estratégia de refatoração defendida por Ambler é direcionada para ambientes
complexos em que existem várias aplicações acessando o mesmo banco de dados. Quando
esse banco de dados precisa de uma refatoração, todas as aplicações precisam se adaptar
ao novo banco de dados. Considerando que cada aplicação pode utilizar linguagens e tec-
nologias distintas e possuir equipes distintas para a manutenção, não é possı́vel supor que
todas essas aplicações serão alteradas e implantadas no mesmo momento. Por esse mo-
tivo, Ambler considera imprescindı́vel um perı́odo de transição que permita a coexistência
dos esquemas antigo e novo do banco de dados.

Um outro motivo para a existência desse perı́odo de transição é a busca de agi-
lidade nas refatorações. Não devemos esperar que todas as aplicações se adaptem antes
de realizarmos uma refatoração, quando já temos alguma aplicação pronta para se bene-
ficiar dessa refatoração, mesmo porque pode demorar meses ou até anos para que todas
as aplicações sejam adaptadas. Na próxima seção detalhamos o perı́odo de transição e o
código de apoio necessário para que os esquemas novos e antigos coexistam.

2.3. Perı́odo de transição e código de apoio
O perı́odo de transição, em que os esquemas novo e antigo do banco de dados coexistem,
exige um código de apoio para manter esses dois esquemas sincronizados. No caso mais
simples – quando as alterações dos dados ocorrem somente no esquema novo e o antigo é
utilizado para consultas – temos um código de apoio que deve replicar todas as alterações
do modelo novo para o antigo. Desse modo, o código de apoio permite que as aplicações
não sejam afetadas pela existência de dois esquemas – elas sempre acessam os dados
atualizados. A Figura 1 mostra, na linha do tempo, o perı́odo de transição.

Ao final do perı́odo de transição, quando todas as aplicações que acessam o banco
de dados se adaptaram ao esquema novo, o esquema antigo e o código de apoio são
eliminados. Por ser um código que será usado somente por um perı́odo normalmente



Figura 1. Linha do tempo de uma refatoração

curto, é de se esperar que esse código seja fácil, simples e rápido de escrever. Ambler
propõe duas alternativas para o código de apoio: triggers e processos em lote.

O trigger recebe as informações da transação executada e atualiza as tabelas ne-
cessárias para manter a sincronização dos dados. A outra opção, processos em lote
(batch), percorre toda a tabela origem, verifica o que foi alterado e acrescentado, para
depois atualizar a tabela destino para refletir essas mudanças. Esse processo é lento, por
causa da necessidade de percorrer frequentemente toda a tabela origem, e pode provocar
uma alta concorrência de acesso, prejudicando o desempenho das aplicações que utilizam
essa tabela.

Ambler orienta que a melhor alternativa, dentre as duas opções apresentadas, é
o uso de triggers, mas a forma que ele propõe para escrever esses triggers apresenta
vários problemas. Antes de abordamos essas dificuldades, descreveremos um exemplo de
refatoração de banco de dados no formato proposto por Ambler.

2.4. Exemplo de refatoração: Dividir tabela

Para descrever um exemplo de refatoração, usaremos uma simplificação da modelagem
do banco de dados do Projeto Borboleta [Domingues et al. 2008], que envolve um sistema
de gerenciamento de centros de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde brasileiro). Esse
banco de dados serve de fundamento para um sistema integrado de prontuário eletrônico
para serviços de atenção primária à saúde. Essa modelagem, realizada de forma evolutiva,
preocupou-se primeiramente com o cadastro de pacientes de um centro de saúde.

Considerando esse contexto de modelagem evolutiva, temos uma tabela de pa-
cientes que contém todos os atributos que gostarı́amos de capturar no momento do ca-
dastro: nome, profissão, salário e um indicador de que se ele paga ou não aluguel. An-
tes de começar uma iteração, percebemos que seria apropriado agrupar os dados sócio-
econômicos em uma tabela separada. A partir dessa constatação, decidimos fazer a
refatoração Dividir tabela. A Figura 2 mostra os esquemas dessa refatoração.

Durante o perı́odo de transição, mantemos os atributos que originaram a tabela de
dados sócio-econômicos na tabela de pacientes. Também desenvolvemos dois triggers,
um em cada tabela, para que os dados fiquem sincronizados. Com esses cuidados, todas
as aplicações continuam funcionando normalmente durante a refatoração.

Dividir tabela é uma refatoração muito utilizada quando fazemos modelagem evo-



Figura 2. Exemplo da refatoração Dividir tabela

lutiva. Inicialmente a tabela de pacientes tinha somente o nome e a profissão, na iteração
seguinte, recebeu os outros atributos (salário e o indicador se paga aluguel). Após essa
última iteração, uma tabela contendo os atributos de dados sócio-econômicos começou a
fazer sentido.

2.5. Limitações na utilização de triggers
Os triggers, no formato proposto por Ambler, para serem utilizados como código de
apoio, apresentam as seguintes limitações:

1. Codificação especı́fica: para cada tabela, para cada tipo de refatoração, será ne-
cessária uma codificação especı́fica para realizar a sincronização.

2. Código de circularidade: para cada trigger criado, deve-se verificar se existe
a possibilidade de ocorrer circularidade; isto é, se um trigger poderá disparar,
através de uma sequência de triggers, a si próprio novamente. Se houver essa
possibilidade, deve-se escrever um código adicional para que esse problema não
ocorra.

3. Transação lenta: quando a aplicação realiza uma transação em uma tabela que
possui uma sequência de triggers, a transação só será finalizada após a execução
do último trigger. Caso algum desses triggers seja lento ou seja bloqueado ao
tentar acessar algum recurso com alta concorrência, a transação da aplicação terá
um aumento no seu tempo de resposta.

4. Possı́vel erro desconhecido para a aplicação: a aplicação não sabe da existência
das sequências de triggers do código de apoio. Deste modo, se algum desses
triggers terminar com erro, a transação disparada pela aplicação receberá o erro.
O pior é que a aplicação, devido ao seu desconhecimento do código de apoio, pode
não tratar corretamente o erro para que o usuário saiba o que está ocorrendo.

Analisando essas dificuldades e considerando o exemplo da Seção 2.4, consta-
tamos que realmente precisamos realizar uma codificação especı́fica para a refatoração
Dividir tabela. Dois triggers serão necessários, um na tabela de pacientes para capturar
as alterações relevantes (aquelas que envolvem os atributos profissão, salário e pagamento
de aluguel), outro na tabela de dados sócio-econômico. Cada trigger deve levar os dados
alterados para a outra tabela que faz parte da refatoração.

Desse modo, teremos também que nos preocupar com a circularidade: o trigger
da tabela de pacientes atualiza a tabela de dados sócio-econômicos, que dispara um trig-
ger que atualiza a tabela de pacientes novamente. O código dos triggers que trata da



circularidade deve pelo menos verificar se os dados que pretende-se alterar são diferentes
dos dados coletados da transação. Para um certo paciente, quando se altera a profissão,
o trigger da tabela de pacientes deve verificar se a profissão da tabela de dados sócio-
econômico é diferente. Caso a profissão seja igual, pode ter ocorrido a circularidade e,
consequentemente, não se deve alterar a tabela de dados sócio-econômicos.

Considerando o que foi apresentado, a solução baseada em triggers na forma pro-
posta por Ambler apresenta vários problemas para a realização de refatorações em banco
de dados. Podemos agrupar essas dificuldades em dois grandes grupos: dificuldades de
codificação e interferência no funcionamento normal das aplicações.

3. Solução proposta

A solução proposta é uma alternativa de organização e estruturação do código de apoio.
Dividimos a tarefa de manter atualizados os esquemas antigos e novos em três etapas:

Figura 3. Etapa de coleta de informações das transações

1. Etapa de coleta da transação: inicialmente, utilizamos um trigger bastante sim-
ples e genérico, denominado trigger coletor, que é utilizado para todos os tipos
de refatorações existentes, com o objetivo de capturar todas as informações da
transação, i.e., qual foi a operação (inserção, exclusão ou atualização), quais os
valores anteriores existentes na tabela e quais os novos valores usados para a
atualização. A Figura 3 mostra o trigger coletor em ação.

2. Etapa de mapeamento: o objetivo desta etapa é definir um mapeamento de ori-
gem e destino das transações. No exemplo da Seção 2.4, poderı́amos ter um ma-
peamento que informa que o atributo profissão da tabela de pacientes (origem)
deve ir para o atributo profissão da tabela de dados sócio-econômicos (destino).
O mesmo mapeamento deve ser feito para todos os outros atributos da tabela de
pacientes, que serão removidos após a refatoração. A Figura 4 mostra esse mape-
amento.

Figura 4. Etapa de mapeamento



3. Etapa de execução: com uma certa frequência, que é definida pelo usuário, um
processo é disparado para executar a sincronização entre os esquemas antigo e
novo. O objetivo dessa etapa é processar as informações coletadas na primeira
etapa, obedecendo os mapeamentos da segunda. A Figura 5 mostra um processo
de sincronização em funcionamento. Nessa figura, é possı́vel visualizar as princi-
pais ações executadas nessa etapa:

(a) Leitura do mapeamento: através do mapeamento é possı́vel deduzir a
origem e o destino das informações.

(b) Consumo das transações coletadas: os dados coletados são processados
para a efetivação da atualização.

(c) Alteração das tabelas: as tabelas definidas no mapeamento são atualiza-
das.

(d) Gravação dos logs de execução: o resultado é gravado em logs de
execução.

Figura 5. Etapa de execução da sincronização

Essas três etapas – coleta, mapeamento e execução – fazem todo o trabalho espe-
rado do código de apoio. Quando essas três etapas estão dentro dos triggers, no formato
proposto por Ambler, a atualização dos esquemas é feito de forma sı́ncrona. Quando
somente a etapa de coleta é executada junto com a transação da aplicação e a etapa de
execução (que é quem realmente efetua o trabalho de atualização) é realizada em um
momento posterior, denominamos a atualização de assı́ncrona. Como veremos a seguir,
esta nova forma de organização do código de apoio permite a resolução dos problemas
apontados na abordagem proposta por Ambler.

3.1. Avaliação da solução proposta

Analisando novamente as dificuldades apresentadas na Seção 2.5, temos a seguinte
avaliação da solução proposta:



1. Codificação especı́fica: não teremos mais um trigger especı́fico para cada tipo de
refatoração. O único trigger necessário será o coletor, um trigger genérico que
armazena todas as informações existentes em uma transação.

2. Código de circularidade: o problema da circularidade será resolvido em um
único ponto: na etapa de execução. Nessa etapa, o processo de sincronização tem
acesso a todos os mapeamentos existentes e também a todas as transações captu-
radas. Com todas essas informações, é possı́vel inferir uma possı́vel circularidade
e evitar esse problema.

3. Transação lenta: a transação da aplicação não ficará mais lenta, pois o único
trigger que será disparado será o coletor. Esse trigger é bastante simples e executa
rapidamente, simplesmente armazenando as informações de uma transação.

4. Possı́vel erro desconhecido para a aplicação: um possı́vel erro de sincronização
não ocorrerá para a aplicação, mas, se houver, o erro será recebido, na etapa de
execução, pelo processo de sincronização. Este processo armazenará todos os logs
necessários, alertando os responsáveis e realizando novamente a sincronização
quando o problema estiver resolvido.

Além das dificuldades que a solução proposta resolve, obtém-se um grande be-
nefı́cio ao dividir o processo de sincronização em três etapas: é possı́vel construir fer-
ramentas que automatizam esse trabalho. Nossa experiência na implementação de um
protótipo dessa proposta (vide Seção 3.3) mostrou que não é difı́cil construir geradores de
triggers genéricos para a coleta das transações. Tornou-se fácil construir aplicações para
os administradores de bancos de dados definirem um mapeamento, a patir de um con-
junto pré-definido de mapeamentos para cada tipo de refatoração. É viável codificar um
processo de sincronização genérico, que lê os mapeamentos e processa as informações
armazenadas das transações com todos os cuidados necessários. Com tudo isso, a solução
apresentada facilita o trabalho de evolução do banco de dados.

3.2. Premissas para utilização da solução proposta
Uma premissa da solução proposta é a possibilidade das tabelas envolvidas em uma
refatoração ficarem com os dados desatualizados durante um perı́odo de tempo. Esse
perı́odo de tempo, definido pelo administrador do banco de dados, é o intervalo entre
execuções do processo de sincronização. O administrador do banco poderá decidir que
o processo de sincronização da etapa de execução deve ser executado, por exemplo, uma
vez ao dia. Em outro caso, ele poderá decidir que o perı́odo de tempo com os dados de-
satualizados deve ser o menor possı́vel (por exemplo, um minuto), pois as informações
envolvidas nas tabelas refatoradas são crı́ticas.

A implementação de um processo de sincronização que é executado a cada inter-
valo de minutos, horas ou dia é simples, pois basta utilizar alguma ferramenta de agenda-
mento de execução de processos. Caso o administrador do banco de dados exija que esse
intervalo seja o menor possı́vel, é necessário que a implementação da solução proposta
seja mais sofisticada e utilize recursos otimizados especı́ficos de um gerenciador de banco
de dados.

Um exemplo de implementação sofisticada é desenvolver um processo dedicado
de sincronização que receba uma notificação do trigger coletor – por exemplo, utilizando
o LISTEN e o NOTIFY do PostgreSQL [Notify 2009] – para que seja feita imediata-
mente a sincronização necessária. Nessa implementação da solução proposta, o perı́odo



de tempo com os dados desatualizados pode ser reduzido para a ordem de milissegundos
– tempo entre o recebimento da notificação pelo processo dedicado de sincronização e a
atualização da tabela destino.

3.3. Protótipo
Para validar a solução proposta, um protótipo foi desenvolvido e testado. Utilizamos
Ruby on Rails, como arcabouço para desenvolvimento da aplicação Web, e PostgreSQL
como gerenciador de banco de dados. Denominados esse protótipo de Database Evolution
Manager (DEM). O DEM possui uma interface Web que lhe permite realizar as seguintes
atividades:

• Explorar quais tabelas existem em um banco de dados, permitindo observar a
estrutura de uma tabela: quais colunas estão definidas e os tipos de dados usados.
• Gerar automaticamente o trigger coletor, escolhendo uma tabela do banco de da-

dos. O código do trigger coletor não é executado imediatamente, mas apenas
gerado para que, em um momento oportuno, faça-se a criação do trigger. A Lis-
tagem 1 mostra o código gerado pelo DEM, referente à tabela de pacientes do
exemplo apresentado na Seção 2.4.
• Criar uma tabela auxiliar para armazenar as transações coletadas. A

Listagem 2 apresenta o código gerado pelo DEM para criar a tabela
pacientes transactions.
• Criar o mapeamento necessário para sincronização. Em nosso exemplo, é o ma-

peamento entre as tabelas de pacientes e de dados sócio-economicos para todas as
colunas em comum dessas duas tabelas.
• Executar o processo de sincronização, que processa as linhas da tabela
pacientes transactions e atualiza a tabela de dados sócio-economicos.

CREATE OR REPLACE FUNCTION f p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s ( ) RETURNS TRIGGER AS
$ f p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s $

DECLARE
BEGIN
IF ( TG OP = ’DELETE’ ) THEN

INSERT INTO p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s (
s t a t u s , o p e r a t i o n , i d t a b l e , OLD nome , OLD prof i s sao , OLD sa la r io , OLD pagaAluguel )

VALUES (
’NEW’ ,’DELETE’ , OLD. id ,OLD. nome ,OLD. p r o f i s s a o ,OLD. s a l a r i o ,OLD. pagaAlugue l ) ;

ELSIF ( TG OP = ’UPDATE’ ) THEN
INSERT INTO p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s (

s t a t u s , o p e r a t i o n , i d t a b l e , NEW nome , NEW profissao , NEW salar io , NEW pagaAluguel ,
OLD nome , OLD prof i s sao , OLD sa la r io , OLD pagaAluguel )

VALUES (
’NEW’ ,’UPDATE’ , NEW. id ,NEW. nome ,NEW. p r o f i s s a o ,NEW. s a l a r i o ,NEW. pagaAlugue l ,
OLD. nome ,OLD. p r o f i s s a o ,OLD. s a l a r i o ,OLD. pagaAlugue l ) ;

ELSIF ( TG OP = ’INSERT’ ) THEN
INSERT INTO p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s (
s t a t u s , o p e r a t i o n , i d t a b l e , NEW nome , NEW profissao , NEW salar io , NEW pagaAluguel
)
VALUES (
’NEW’ ,’INSERT’ , NEW. id ,NEW. nome ,NEW. p r o f i s s a o ,NEW. s a l a r i o ,NEW. pagaAlugue l
) ;

END IF ;
RETURN NULL ;

END ;
$ f p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s $ LANGUAGE p l p g s q l ;

CREATE TRIGGER t p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON p a c i e n t e s

FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE f p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s ( ) ;

Listagem 1. Código exemplo do trigger coletor para a tabela de pacientes



CREATE SEQUENCE p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s i d s e q ;
CREATE TABLE p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s (

i d i n t e g e r NOT NULL DEFAULT NEXTVAL(’pacientes_transactions_id_seq’ ) ,
i d t a b l e i n t e g e r NOT NULL,
s t a t u s c h a r a c t e r vary ing ( 5 0 ) NOT NULL,
o p e r a t i o n c h a r a c t e r vary ing ( 5 0 ) NOT NULL,
NEW nome c h a r a c t e r vary ing ( 2 5 5 ) , OLD nome c h a r a c t e r vary ing ( 2 5 5 ) ,
NEW prof issao c h a r a c t e r vary ing ( 2 5 5 ) , OLD pro f i s sao c h a r a c t e r vary ing ( 2 5 5 ) ,
NEW salar io i n t e g e r , O L D s a l a r i o i n t e g e r ,
NEW pagaAluguel boo lean , OLD pagaAluguel b o o l e a n

) ;
CREATE UNIQUE INDEX p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s i d ON p a c i e n t e s t r a n s a c t i o n s ( i d ) ;

Listagem 2. Objetos auxiliares para o trigger coletor

A tabela pacientes transactions precisa de explicações para o entendi-
mento do processo de sincronização. Essa tabela, cuja estrutura é definida a partir da
tabela de origem dos dados de sincronização, contém as seguintes colunas:

1. Colunas id e id table: a coluna id é apenas um sequencial da tabela
pacientes transactions e a coluna id table é o sequencial da tabela
de pacientes.

2. Coluna status: para todas as linhas incluı́das na tabela
pacientes transactions, essa coluna recebe o valor de NEW. Após
o processo de sincronização realizar o seu trabalho com sucesso, as linhas
processadas recebem o valor EXECUTED e não são mais utilizadas nas próximas
execuções do processo de sincronização.

3. Coluna operation: essa coluna contém a operação realizada na tabela de paci-
entes. Os valores possı́veis são: DELETE, UPDATE e INSERT. Esta informação
indicará para o processo de sincronização o que deve ser feito na tabela de destino.

4. Colunas com nomes NEW + Nome da coluna: armazenam, para as
transações de inclusão e atualização, os novos valores das colunas.

5. Colunas com nomes OLD + Nome da coluna: essas colunas, para as
transações de exclusão e atualização, armazenam os valores antigos das colunas.

O protótipo está disponı́vel livremente na Web em: http://ccsl.ime.usp.br/
borboleta/DatabaseEvolution.

4. Trabalhos relacionados
Bancos de dados ativos [Widom and Ceri 1996] fornecem um mecanismo integrado ao
gerenciador do banco de dados para criar e executar regras. As regras seguem o para-
digma: evento, condição e ação. Os eventos de uma regra são um subconjunto relevante
dos eventos possı́veis. Quando ocorre um desses eventos relevantes, a regra define um
conjunto de condições que serão avaliadas. Caso todas as condições sejam satisfeitas,
as ações da regra serão executadas. Os triggers, como utilizado na nossa proposta, são
exemplos de implementação de regras em um banco de dados.

Wiesmann et al. definem conceitualmente cinco fases no protocolo para replicação
de dados [Wiesmann et al. 2000]:

1. Requisição: o cliente submete uma operação para uma ou mais réplicas.
2. Coordenação dos servidores: os servidores, responsáveis pelas réplicas,

comunicam-se para sincronizar a execução da operação (ordenando as operações
concorrentes).



3. Execução: a operação iniciada pelo cliente é executada na réplica.
4. Resultado da execução: os servidores se comunicam para saber o resultado da

operação executada.
5. Resposta: o resultado da operação é transmitido de volta para o cliente.

Segundo Wiesmann et al., os protocolos de replicação de dados difereciam-se
na organização dessas cinco fases. A proposta deste artigo está próxima ao protocolo
denominado replicação postergada no artigo de Wiesmann et al. A Figura 6 ilustra esse
protocolo, ressaltando que o cliente recebe a resposta da atualização sem esperar pelas
outras atualizações que seguem para as réplicas. A vantagem desse modelo de replicação
é o baixo tempo de resposta ao cliente, mas a desvantagem é um possı́vel processo de
reconciliação que deve ser executado para resolver conflitos. Nosso trabalho se diferencia
dessa abordagem em três pontos. Primeiro, na nomenclatura, chamando esse modelo
de assı́ncrono e não utilizando o termo postergado. Segundo, acrescentamos a fase de
mapeamento para realizar as adaptações necessárias antes da atualização da réplica. Por
último, consideramos que a fase de execução é quando as réplicas são atualizadas e a
tarefa de reconciliação, se necessária, é executada.

Figura 6. Protocolo de replicação postergada de dados

As ferramentas tradicionais de ETL (Extract, Transform and Load) funcionam
de forma semelhante ao processo em lote (batch) de Ambler. Os possı́veis proble-
mas de desempenho são decorrentes do processo de extração que precisa percorrer toda
a tabela origem para verificar o que foi alterado e acrescentado. Trabalhos recentes
[Shi et al. 2008, Zhu et al. 2008] em Data Warehouse de tempo real utilizam a técnica
CDC, Change Data Capture, em oposição ao processo de extração para melhorar o de-
sempelho de geração de dados para análise. Apesar do foco desses trabalhos serem em
banco de dados analı́ticos, poderemos aproveitar, nos próximos trabalhos, uma parte do
CDC na etapa de coleta de transação da nossa proposta.

Em trabalhos recentes, encontramos esforços direcionados para auxiliar as
evoluções de esquemas em bancos de dados temporais [Curino et al. 2008]. Curino et
al. propõem um arcabouço chamado Panta Rhei projetado para (i) prover ferramentas
ao administrador de banco de dados para facilitar a evolução de esquemas, (ii) permitir
reescrita automática de consultas antigas para funcionar em esquemas mais novos, (iii)
permitir o arquivamento eficiente de dados e metadados históricos e (iv) permitir consul-
tas temporais complexas sobre essas informações históricas. Esse arcabouço se sustenta



no trabalho do sistema PRISMA [Moon et al. 2008] que define operadores de alteração
de esquemas. Nosso trabalho possui as mesmas motivações que Curino et al., ou seja,
sistemas de informações com muitas e frequentes alterações nos esquemas do bancos
de dados, que geram necessidades de ferramentas para gerenciar essas evoluções. No en-
tanto, enquanto a proposta de Curino et al. é baseada em reescrita automática de consultas
para permitir o acesso a esquemas antigos, nossa proposta utiliza replicação assı́ncrona de
dados durante o perı́odo de transição, permitindo o uso de qualquer gerenciador de banco
de dados que tenha triggers. Outra vantagem é que não precisamos interceptar nenhuma
consulta ao banco de dados, apenas coletamos dados para que seja feita a replicação de
forma assı́ncrona.

5. Conclusão e trabalhos futuros

Devido à alta complexidade das aplicações de grande porte e à velocidade das mudanças
no domı́nio, as metodologias ágeis recomendam que se deve modelar somente uma parte
do domı́nio de negócio de cada vez. Deve-se dar prioridade à parte que possibilita a
implementação dos requisitos de maior valor para o cliente e evoluir a modelagem con-
forme a necessidade. Nesse contexto, a prática de modelagem evolutiva cria a necessidade
de lidar corretamente com a evolução de banco de dados.

Logo após a entrada em produção de um banco de dados, o usuário começa a
armazenar e atualizar os dados do seu domı́nio de negócio. A partir desse momento,
para cada evolução nesse banco de dados, é necessário tratar os dados existentes. O
desafio de realizar evolução em um banco de dados é ainda maior quando esse banco de
dados é utilizado simultaneamente por várias aplicações. Cada aplicação terá dificuldades
distintas e gastará tempos diferentes para realizar as adaptações necessárias. Um perı́odo
de transição com os esquemas antigos e novos coexistindo é bastante útil, mas exige um
código de apoio, que na solução atual é sı́ncrono, para manter os esquemas atualizados.

Neste trabalho, propomos uma alternativa assı́ncrona para manter os esquemas
atualizados, organizando o código de apoio em três etapas: coleta, mapeamento e
execução. Essa divisão do código de apoio permite que ferramentas sejam desenvol-
vidas para auxiliar as evoluções do banco de dados. Implementamos um protótipo de
ferramenta (Database Evolution Manager) para validar essa possibilidade e constatamos
que realmente é viável a construção de ferramentas quando a replicação é assı́ncrona.

A principal vantagem da solução proposta é não exigir a reescrita dinâmica das
consultas SQL para as várias versões existentes de esquemas de banco de dados. Em nossa
abordagem, as versões dos esquemas são transitórias e devem coexistir com replicação de
dados até que todas as aplicações sejam atualizadas para usarem a versão mais nova do
esquema.

Como trabalhos futuros, iremos evoluir o protótipo para contemplar todo o
catálogo de refatorações de banco de dados [Ambler and Sadalage 2006] e fazer expe-
rimentos no projeto Borboleta. O administrador de banco de dados deverá simplesmente
usar uma ferramenta para permitir que evoluções do banco de dados ocorram sem im-
pacto para todas as aplicações que usam esse banco. O Projeto Borboleta é financiado
pelo Instituto Virtual Microsoft Research-FAPESP (Processo 07/54479-4).
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