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RESUMO

 

            Este trabalho descreve o processo de desenvolvimento de um software que realiza a tarefa de 
migração de dados de uma base dados para outra, solucionando um dos problemas que o usuário encontra 
quando deseja, por exemplo, realizar a Engenharia Reversa de um software já existente para uma nova 
aplicação, reaproveitando todos os dados já existentes.  Este aplicativo, através de uma interface amigável 
e intuitiva, ajuda o usuário a realizar tal tarefa, transferindo metadados e dados para a nova base que se 
deseja utilizar.

            A  dissertação  do  trabalho  a  seguir  descreve  todos  os  recursos  disponíveis  no  software 

desenvolvido, quando e onde deve-se escolher as tabelas a migrar, os nomes dos atributos das tabelas 

selecionadas e apresentação de todos os resultados da migração, tabela por tabela.

            São apresentados também resultados de testes efetuados e descrição das dificuldades encontradas 

para o desenvolvimento do software.



SUMÁRIO
 

1.      Introdução........................................................................................................................................ 8

2.      Caracterização e Necessidade da Ferramenta de Migração de Dados 10

2.1.       Introdução.............................................................................................................................. 10

2.2.       Situações para utilização do software de migração de dados........ 10

2.2.1.        Caso 1................................................................................................................................... 11

2.2.2.        Caso 2................................................................................................................................... 12

2.3.       Conclusão................................................................................................................................ 13

3.      Desenvolvimento e Modelagem do Software......................................................... 14

3.1.       Introdução.............................................................................................................................. 14

3.2.       Ferramenta utilizada para o desenvolvimento do software............ 15

3.3.       Utilização de Componentes Adicionais................................................................ 16

3.4.       Implementação da interface do software....................................................... 17

3.5.       Identificação do banco de dados............................................................................. 22

3.6.       Etapas para o processo de migração de dados............................................... 23

3.7.       Migração da base de dados.......................................................................................... 27

3.8.       Conclusão................................................................................................................................ 28

4.      Dificuldades e soluções........................................................................................................ 29

4.1.       Introdução.............................................................................................................................. 29

4.2.       Dificuldades e soluções encontradas.................................................................. 29

4.3.       Comparativo com outras ferramentas.............................................................. 31

4.4.       Conclusão................................................................................................................................ 32

5.      Testes e resultados.................................................................................................................. 33

5.1.       Introdução.............................................................................................................................. 33

5.2.       Facilidades de utilização............................................................................................. 33

5.3.       Facilidades de manutenção e atualização..................................................... 34

5.4.       Conclusão................................................................................................................................ 34

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124273 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200370033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124272 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200370032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124271 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200370031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124270 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200370030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124269 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124268 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124267 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124266 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124265 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124264 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124263 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124262 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124261 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124260 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200360030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124259 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124258 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124257 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124256 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124255 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124254 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124253 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124252 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124251 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124250 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200350030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124249 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200340039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span><span style="mso-spacerun:
yes"> </span>TOC \o &quot;1-3&quot; <span style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124248 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200340038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->



6.      Conclusão....................................................................................................................................... 35

7.      Referências e Bibliografia................................................................................................... 36

 

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124275 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200370035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124274 \h <span
style='mso-element:field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200370034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->



LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Tela de seleção do apelido de origem............................................................ 17

Figura 2.2 – Tela de seleção do apelido de origem após a conexão....................... 18

Figura 2.3 – Tela de seleção do apelido de destino........................................................... 19

Figura 2.4 – Tela de seleção do apelido de destino após a conexão..................... 20

Figura 2.5 – Tela de apresentação dos nomes, tipos e tamanhos dos campos 20

Figura 2.6 – Tela de início da migração.................................................................................... 21

Figura 2.7 – Tela com a apresentação do processo de migração........................... 22

 

LISTA DE ABREVIATURA

BDE - Borland Database Engine (Ferramenta de Banco de Dados da Borland)

DLL - Dynamic Link Library (Biblioteca de Ligação Dinâmica)

ODBC - Open Database Connectivity (Conectividade de Abertura de Banco de Dados)

 

 

 

 

 

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><span style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt'><span
style='mso-element:field-end'></span></span></b><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124230 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200330030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124229 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200320039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124228 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200320038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124227 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200320037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124226 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200320036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span> PAGEREF _Toc502124225 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200320035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='font-variant:normal;
text-transform:uppercase'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><b
style='mso-bidi-font-weight:normal'><span style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;font-variant:normal;text-transform:uppercase'><span style='mso-element:
field-begin'></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>TOC \t &quot;Índice
de figuras&quot; \c <span style='mso-element:field-separator'></span></span></b><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-bookmark:
_Hlt502124231'></span><span style='mso-element:field-begin'></span><span
style='mso-bookmark:_Hlt502124231'><span style='font-variant:normal;text-transform:
uppercase'> PAGEREF _Toc502124224 \h <span style='mso-element:field-separator'></span></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300032003100320034003200320034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-bookmark:
_Hlt502124231'></span><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->



 
 

 

 

 

 

1.    Introdução
            Nos dias atuais, onde a informática caminha numa velocidade espantosa e a cada dia surgem 
novos software com finalidades específicas, pode acontecer em alguns casos que um determinado usuário 
queira adquirir uma nova ferramenta, porém reaproveitando os dados da aplicação que já possua.

            Uma alternativa para esse caso é realizar a digitação de todos os dados para a nova aplicação.  
Porém, caso esses dados já estejam em uma grande quantidade, a digitação pode se tornar uma tarefa 
demorada e cansativa, além de estar sujeita a erros, visto que o trabalho a ser feito deverá ser por pessoas.

            Já a alternativa mais viável para esse caso, seria uma migração dos dados das tabelas já existentes 
para as novas tabelas a serem usadas.

            A aplicação descrita neste trabalho vem para solucionar esse problema e fazer da migração dos 
dados, uma tarefa fácil e rápida.

                No decorrer deste trabalho, o usuário estará conhecendo todos os detalhes que o aplicativo 

utiliza para realizar essa migração.

            Uma ressalva que devemos deixar bem claro quando desenvolvemos esse trabalho é:

 o apelido de destino já esteja previamente criado; 

 caso a base de dados destino seja uma base no padrão SQL (Structure Query Language), que o 

banco de dados já esteja criado; 

 o usuário deverá ter alguma noção de trabalho em banco de dados. 

A monografia se organiza da seguinte forma:

            No capítulo 3 é descrito como o aplicativo foi desenvolvido e como foi definida a modelagem de 
suas telas para que o usuário não encontre dificuldades na tarefa da migração dos dados.  

            Além dessa apresentação, todas suas telas são apresentadas e explicadas, além de um passo a 
passo sobre quais os caminhos o usuário deverá tomar para realizar uma migração com sucesso.

            No capítulo 4 são apresentadas todas as dificuldades encontradas para que o aplicativo fosse 
construído e o que foi feito para que essas dificuldades fossem solucionadas.



 

 



 
 

 

 

 

2.    Caracterização e Necessidade da Ferramenta 
de Migração de Dados        

2.1.    Introdução   
A utilização de um software que realiza a migração de dados entre bases tende a ser um aplicativo 

de muita utilização para pessoas que já possuem um determinado aplicativo, geralmente um aplicativo 

muito antigo ou que já não esteja correspondendo às necessidades do usuário e este deseja iniciar a 

utilização de uma nova aplicação sem perder os dados já existentes ou então sem a necessidade de ter que 

se digitar todas as informações já existentes na nova aplicação.

Essa tarefa de se digitar todas as informações manualmente, com certeza será muita cansativa caso 

o volume de dados seja grande.  Além disso, a digitação dos dados dessa maneira terá que ser introduzida 

com muita atenção para evitar ao máximo a possibilidade de digitar alguma informação errada, o que 

poderia ocasionar graves conseqüências, pois uma informação errada, dependendo do nível da 

informação, influencia em outros processos fazendo com que a aplicação apresente resultados errôneos e 

faz com que, em alguns casos, o usuário desconfie que a aplicação que esteja apresentando as 

informações erradas e passe a não confiar na nova aplicação que esteja sendo instalada.

2.2.    Situações para utilização do software de migração de dados
A seguir, apresentaremos algumas situações onde o processo de migração de dados ajudaria 

bastante o usuário que possuísse um determinado sistema e tenha adquirido um outro novo sistema e 

precise de todos os dados já existentes nesse novo sistema.  Abordaremos então, situações reais já 

presenciadas por nós, onde um sistema de migração de dados agilizaria bastante a utilização de novos 

sistemas.

2.2.1.            Caso 1

Suponhamos que o usuário possua um sistema de factoring já desenvolvido há algum tempo e 



tenha adquirido um novo sistema com mais recursos e uma maior facilidade de uso.  Com certeza, ele 

deseja que todos os dados que já possui seja incluídos nesse novo sistema, pois ele precisa ter um 

histórico de toda a movimentação dos seus clientes, ou seja, como andam os seus pagamentos, o que ele 

ainda tem para vencer, o que ele já possua vencido.

Uma alternativa que o usuário possui é ter uma relação de todos os dados e digitar um a um no 

novo sistema.  Só que essa alternativa, além de ser uma alternativa exaustiva e muito demorada, com 

certeza a probabilidade de se incluir uma informação errada é muito grande.  Além de que, uma empresa 

não pode parar até que todos essas informações sejem incluídas no novo sistema.  Elas precisam ser 

incluídas o mais rápido possível, pois nos dias de hoje, a empresa que possuir a informação mais 

rapidamente, ganha o cliente.

Em praticamente todos os ramos de negócios, uma informação incluída errada poderá criar muitos 

aborrecimentos, tanto para o usuário do sistema quanto para o cliente.  Um simples exemplo seria o caso 

do usuário ao informar, suponhamos, os títulos de um cliente, esqueça de informar alguma baixa para 

determinados títulos, e, com isso, o usuário do sistema resolva cobrar esse título novamente do cliente e o 

usuário afirme que o pagamento já foi efetuado.  Isso poderia causar uma aparência de desorganização 

dentro da empresa.  É claro que o usuário vai explicar que houve um processo de migração para aquisição 

de um novo sistema e que provavelmente houve algum erro no momento da migração dos dados, mas que 

esse problema já será resolvido.  

Agora, se isso aconteceu com esse determinado cliente, quem garante que essa situação não irá 

ocorrer com outros clientes?  Essa alternativa de ter que digitar todos os dados os dados manualmente, 

realmente pode ser uma saída para iniciar a utilização desse novo sistema, porém o usuário terá que se 

preparar para muitas surpresas, o que nos faz afirmar que é uma possibilidade possível de se acontecer e 

que certamente acontecerá.

Agora, se o usuário possuir uma ferramenta que realize essa tarefa de migrar de uma base para 

uma outra qualquer, essa tarefa teria uma probabilidade de erro muito pequena, praticamente zero.   Com 

uma ferramenta desse estilo, o usuário praticamente somente terá o trabalho de informar onde se 

encontram a base de dados antiga e a nova base dados e a ferramenta se encarregará de criar todas as 

tabelas e transferir os dados de uma tabela para outra. 

É claro que em qualquer sistema de informática, existe a possibilidade de ocorrer erros, mas com 

certeza, essa possibilidade será muito menor do que se as informações fossem digitadas manualmente.

2.2.2.            Caso 2

Suponhamos que o usuário tenha um sistema de integrado, com controle de estoque, contas a 

pagar, contas a receber, faturamento, fluxo de caixa, controle bancário etc.



Imaginemos então que o usuário escolheu por digitar os dados manualmente, e que, no momento 

da inclusão dos dados, o digitar informou o estoque de um determinado produto erradamente.  O produto 

na realidade tinha uma determinada quantidade ou até mesmo não possui estoque e o usuário informou 

algum estoque para ele.

O sistema então é posto em produção e um cliente liga para o vendedor perguntando sobre esse 

item e o vendedor informa que ele possui em estoque e que o cliente pode ir até a empresa para pegar o 

produto.  Ao solicitar então a reserva do produto descobre-se que o produto não possuía estoque ou o 

estoque existente não era o bastante para atender o pedido.  

Quando o cliente chega para pegar o item, depara-se com essa situação constrangedora e o 

vendedor tenta explicar a situação, que o sistema foi implantado há pouco tempo e na realidade não havia 

estoque para atender o cliente e que a informação havia sido incluída com erro.

Se o cliente for uma pessoa compreensiva, até que o vendedor pode burlar a situação, pedindo um 

prazo para a entrega do restante da mercadoria e pedindo desculpas pelo ocorrido.

Agora se o cliente for uma pessoa mais irritada, com certeza o vendedor irá passar por uma 

situação muito complicada, podendo até comprometer a empresa, passando uma imagem de 

desorganização.

A mesma situação poderá ocorrer, por exemplo, com uma fatura de um cliente que já havia sido 

quitada, mas na digitação não foi incluída a baixa e a empresa cobra a mesma fatura.  Ou então uma 

fatura de um fornecedor que estava em aberta e foi incluída uma baixa para ela.

2.3.    Conclusão
A utilização de uma ferramenta para migração de dados, seria de grande utilidade para usuário que 

necessitem migrar de um sistema a outro, pois, além de evitar possíveis aborrecimentos futuros, o que 

possui uma probabilidade extremamente grande se o volume de informações forem grande e elas fossem 

informadas manualmente, ainda disponibilizaria as informações do sistema antigo no sistema novo muito 

mais rapidamente e deixaria o novo sistema apto a prosseguir suas atividades normais, sendo que a 

probabilidade de erro existe, só que em comparação a uma digitação manual, ela torna-se desprezível.

 



 

 

 

 

 

 

 

3.    Desenvolvimento e Modelagem do Software.

3.1.    Introdução
            O processo de migração e conversão de dados inclui o mapeamento, transformação e 
carregamento de uma fonte de dados para outra.  A transferência dos dados entre essas fontes é feita 
através do processo conhecido como povoamento de banco de dados.

            Realizar uma migração de dados pode tornar-se necessária quando o usuário já possui algum 
software em execução em uma determinada base de dados e ele utilizar esse software em uma nova base.  
Talvez pela base de dados em uso estar começando a ficar sobrecarregada e demorando em algum 
processamento.  Nesses casos, uma possível solução seria a transferência para uma base de dados que 
tivesse um processamento mais rápido e que solucionasse o problema.

            Efetuar a migração de uma base de dados para uma outra, consiste basicamente em detectar os 
atributos de uma base origem e criar em uma base de dados a mesma estrutura lida.  Pode acontecer, 
entretanto, que um determinado tipo de atributo existente na base de origem, não existir na base de 
destino.  Nesses casos, é necessário identificar algum atributo semelhante para que o dado existente neste 
atributo da base de origem seja também transferido para a base de destino.  O software deve então, 
oferecer algumas opções para esses casos, como, por exemplo, identificar um tipo de atributo que possa 
ser convertido da base de origem para a de destino.  Ou então, solicitar ao usuário para identificar em qual 
tipo de atributo ele deseja que o dado seja armazenado.  Geralmente, quando ocorre esse tipo de situação, 
os dados são armazenados em um atributo do tipo string, que é um tipo de atributo existente em qualquer 
base de dados.

            Esse aplicativo desenvolvido tende a resolver a tarefa de criação da estrutura das tabelas e a cópia 
de todos os dados entre elas.  Possuindo uma certa flexibilidade com o usuário, onde as telas foram 
construídas com uma interface intuitiva e sem dificuldades de uso, o processo de migração deve se tornar 
uma tarefa fácil de se realizar.

            Para a modelagem de uma ferramenta de migração de dados, foi necessário obter uma ferramenta 
de desenvolvimento que tornasse fácil o acesso aos metadados, revelando suas características referente a 
tipos de dados.

            Alguns fatores importantes da modelagem dessa ferramenta são os recursos visuais e intuitivos 
para usuário final, a fim de saber exatamente o que está acontecendo em um determinado momento.

            O desenvolvimento dessa ferramenta segue as seguintes etapas:



•        identificação da base de dados de origem, retornando assim, o tipo da base e a sua localização; 

•        leitura da estrutura de todos os arquivos de dados da base de dados origem, identificando nome, 
tipo e tamanho de variável;

•        identificação da base de dados de destino;

•        criação da nova base de dados;

•        transferência dos dados da base de origem para a base de destino.

3.2.    Ferramenta utilizada para o desenvolvimento do software
            Levando em consideração a facilidade de programação, a utilização de recursos adicionais para 
trabalhar com múltiplas línguas e principalmente técnicas para conexão e leitura da estrutura dos 
metadados, a ferramenta escolhida foi o Delphi, pois:

•        é uma ótima ferramenta de desenvolvimento; 

•        é uma linguagem de fácil utilização;

•        existe a possibilidade de se incorporar vários componentes adicionais para realizar uma 
infinidade de tarefas;

•        possui integração com o Windows e em breve ao Linux (o projeto Kylix); 

•        possui conectividade com um grande número de plataformas;

•        pode-se desenvolver aplicações para comercialização em diversos idiomas; 

•        utiliza-se de uma linguagem estruturada com a possibilidade de criação de procedimentos e 
funções para facilitar tarefas que sejam utilizadas por vários módulos do sistema; 

•        possibilita a criação de DLL’s (Dynamic Link Library) para utilização na aplicação e até em 
aplicações desenvolvidas em outras linguagens.

            A comunicação do Delphi com a base de dados é feita de duas maneiras, através do BDE (Borlad 
Database Engine) ou diretamente ligada à base de dados através de componentes adicionais que realizem 
essa tarefa.  A comunicação via BDE, pode ainda ser feita de duas formas: através de drivers nativos ou 
através do ODBC (Open DataBase Conectivity).

3.3.    Utilização de Componentes Adicionais
            Um dos benefícios da utilização do Delphi é uma grande variedade de componentes adicionais, 
que facilitam a realização de determinadas tarefas.  Esses componentes são encontrados em muitos locais 
na Internet.  

Alguns componentes adicionais foram utilizados para o desenvolvimento da aplicação.  Entre elas, estão a 
RxLib, utilizada para uma identificação mais rápida e segura dos tipos dos metadados, a InfoPower e a 
FirstClass, utilizada para deixar a interface da aplicação mais intuitiva.



3.4.    Implementação da interface do software
            A definição e implementação da interface do software, é umas das tarefas mais importantes, pois 
ele deve ser intuitivo e de fácil utilização.  Quanto menos complicação e quanto mais simples e clara for a 
interface, mais fácil será sua utilização e mais aceitável será sua aplicação por parte dos usuários.  Uma 
boa interface é importante, pois o usuário deverá identificar com facilidade o que precisa ser feito.

            A interface se divide basicamente em uma única tela, com quatro abas definindo os passos a serem 
seguidos:

•        a identificação da base de dados de origem;

Figura 2.1 – Tela de seleção do apelido de origem

            Na tela de informação da base origem, é preciso informar o apelido de origem.  O usuário e a 
senha deverão ser informados somente se a base de dados exigir.  Depois de informado os parâmetros, 
pressione o botão “Conectar”.

            Depois de informado esses dados, serão apresentados o tipo de driver da conexão, o local onde os 
arquivos estão localizados, e os nomes de todas as tabelas.  O usuário deverá então selecionar as tabelas 
que quer migrar.  Após selecionar, pressione o botão com a seta para a direita que as tabelas desejadas 
passarão para a grade de tabelas a migrar.  Se o usuário informar uma tabela que não queira, basta 
selecioná-la na grade de tabelas a migrar e pressionar o botão com uma seta para a esquerda.

            A seguir, é apresentada a tela após a conexão efetuada, apresentando o apelido selecionado, o 
usuário e senha (caso a base necessite para conexão), o tipo do driver e todas as tabelas que estão 
disponíveis para migração.  Caso o tipo do driver fosse o STANDARD, aparecia também para qual tipo 
de base ele foi configurado: dBase, FoxPro ou Paradox.
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Figura 2.2 – Tela de seleção do apelido de origem após a conexão

 

•        a identificação da base de dados de destino;

Figura 2.3 – Tela de seleção do apelido de destino

 

            Na tela de informação da base de destino, o usuário deverá informar também o apelido.  Como na 
tela inicial, o usuário e a senha deverão ser informados, somente se a base de dados assim exigir.  Depois 
de informados os parâmetros, serão apresentados também o tipo de driver e o local onde se encontram.

            A seguir, é apresentada a tela após a conexão efetuada.  Também nesse caso, é apresentado o 
apelido selecionado, o tipo do driver, o driver padrão, e onde os arquivos estão localizados.  Como nesse 
caso, o tipo do driver era STANDARD, o driver padrão informou que o apelido está configurado para 
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trabalhar com arquivos do padrão dBase.  Já no campo usuário e senha, não foi necessário informar, pois 
a base de dados não necessita dessa informação.  Caso fosse informada alguma senha, a conexão iria 
ignorar essa informação e iria conectar normalmente.

Figura 2.4 – Tela de seleção do apelido de destino após a conexão

 

•        Informação sobre os nomes, tipos e tamanhos dos campos das tabelas

Figura 2.5 – Tela de apresentação dos nomes, tipos e tamanhos dos campos

 

                Na tela de apresentação dos nomes, tipo, tamanho e precisão dos atributos, a última coluna da 

grade, refere-se à chave primária da tabela.  Sempre que aparecer um “*”, entenda-se aquele atributo 

como fazendo parte da chave primária da tabela selecionada.
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•        Início da migração da base de dados

Figura 2.6 – Tela de início da migração

 

            Na tela apresentada, basta o usuário pressionar “Iniciar” para que o processo de migração inicie.  
Ao ser iniciado esse processo, os resultados vão sendo apresentados em um “Tmemo” para informar ao 
usuário o resultado da migração.  Serão apresentados os resultados de leitura de campos, criação de 
tabelas na base de destino e a migração dos dados da base de origem para a base de destino.  De posse 
dessas informações, o usuário poderá definir as ações necessárias, caso ocorra algum erro em algum 
processo da migração.  Caso o erro aconteça, será apresentado nessa tela também, qual foi o problema 
ocorrido, ou erro de leitura da tabela, ou erro na criação na tabela por fato da base de destino estar 
danificada, por exemplo.
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Figura 2.7 – Tela com a apresentação do processo de migração

 

3.5.    Identificação do banco de dados
            A comunicação com as bases de dados é feita através de um apelido, que é como o BDE se 
comunica com essas bases.  Para a escolha das bases a migrar, é necessário que esse apelido já esteja 
previamente criado, e em casos que a base de dados seja no padrão SQL, que o banco de dados já esteja 
criado.  

            Essa prévia criação do apelido é necessária, pois é na criação de apelido, que se deve informar 
qual o tipo de driver que o BDE deverá reconhecer e onde os arquivos estão localizados.

            Em alguns casos, a configuração do apelido no BDE necessita uma criação de data sources no 
ODBC antes de sua criação no BDE.

                Para a criação de objetos de administração de dados no ODBC, será apresentado um breve 

esquema de como realizar essa criação, uma vez que pode ser necessária a sua utilização.  Para a criação, 

será apresentada em duas situações distintas: para bancos de dados cliente/servidor (SQL Server, Oracle, 

Sybase, DB2) e os bancos de dados que não cliente/servidor (dBase, Paradox, FoxPro).

            Para a criação de fontes de dados para bancos de dados no ODBC, existem geralmente três abas 

para se incluir essas fontes: DSN de usuário, DSN de sistema e DSN de arquivo.  O usuário, ao necessitar 

da criação de fontes de dados no ODBC deverá normalmente incluir nessas três abas as informações 

referentes ao banco de dados na qual se deseja trabalhar.

            A principal diferença entre a criação de uma fonte de dados no ODBC para bancos de dados 

cliente/servidor e os bancos de dados não cliente/servidor é a necessidade de se informar o nome do 

servidor de banco de dados para bancos cliente/servidor.  Nas três abas, o nome do arquivo de fonte de 

dados deverá ser o mesmo para que a comunicação seja efetuada com sucesso.

            Para o reconhecimento da base de dados, utiliza-se o componente “Tdatabase” e um componente 
“Tsession”, fazendo possível o reconhecimento de todos os parâmetros da base escolhida.

3.6.    Etapas para o processo de migração de dados
            A etapa inicial de conexão ao banco de dados é a etapa mais importante, pois através de uma 
conexão estável e bem sucedida, é o que a migração poderá ser realizada com sucesso.

1º Etapa – Seleção do apelido de origem e destino

            Na primeira etapa, o usuário deverá selecionar o apelido de origem.  Após sua seleção, basta o 
usuário pressionar o botão Conectar e o processo será iniciado.  Com isso, o usuário será informado qual 
o tipo do driver, em alguns casos o tipo do banco de dados do apelido, pois em casos onde o tipo do 
driver é o STANDARD, é preciso definir se os dados serão do tipo dBASE, Paradox ou FoxPro, além de 
apresentar a localização dos arquivos para o apelido.  Essa é apenas uma informação para o usuário 
confirmar se realmente são as tabelas que se deseja migrar.



            Nessa etapa, todas as tabelas serão selecionadas através de um procedimento do componente 
TSession, que administra um grupo de conexões de banco de dados dentro de uma aplicação. 

Exemplo: Session.GetTableNames('alias',' ',false,false,lista)

            O resultado do procedimento, aparecerá na variável do tipo TstringList com todas as tabelas da 
base de dados;

            Uma vez que o resultado esteja disponível, basta o programa quebrar as informações e apresentá-

las ao usuário.

            A identificação do tipo de driver do apelido é a tarefa principal que o programa deve fazer, pois é 
através da identificação desse tipo de driver, que o programa irá tomar as decisões para saber quais os 
tipos de campos ele deverá identificar.

            Para se obter o tipo do driver da conexão e o local onde os arquivos serão gravados, utiliza-se a 
seguinte sintaxe:

// A rotina abaixo busca o tipo do driver da conexão
editDriverSource.Text:=SessaoSource.GetAliasDriverName(<apelido>);
Session.GetAliasParams(AliasName,TempStrings);
for loop := 0 to TempStrings.Count-1 do 
begin
   // Busca a localização dos arquivos padrão não SQL
   foundpos := pos('PATH=',uppercase(TempStrings[loop]));
   if foundpos > 0 then
      editPathSource.Text:= copy(TempStrings[loop], 
                                 foundpos+5,255);
   // A rotina abaixo busca a localização dos arquivos padrão SQL
   foundpos := pos('SERVER NAME=', uppercase(TempStrings[loop]));
   if foundpos > 0 then
      editPathSource.Text:= copy(TempStrings[loop], 
                                 foundpos+12,255);
   // Busca o tipo de driver padrão:  Dbase, Paradox, FoxPro.
   // Só tem função em arquivos padrão não SQL
   foundpos := pos('DEFAULT DRIVER=', 
                   uppercase(TempStrings[Loop]));
   if foundpos > 0 then
      editDefaultDriverSource.Text:=copy(TempStrings[loop],
                                         foundpos+15,255);
end;
2º Etapa – Seleção das Tabelas

            Feito o processo de leitura de todas as tabelas da base de dados referente ao apelido selecionado, o 
usuário deve escolher quais as tabelas que serão migradas.  Todas as tabelas serão apresentadas e o 
usuário deverá selecionar quais ele deseja migrar, bastando para isso selecioná-las e pressionar o botão 



com uma seta para a direita.  Caso o usuário tenha selecionado alguma tabela errada, basta marcá-la no 
local onde se encontra as tabelas a migrar e pressionar o botão com uma seta para a esquerda.

3º Etapa – Leitura dos Campos

            Para fazer a leitura dos atributos das tabelas, foi utilizado o componente do pacote RXLib: o 
“TtableItems”.  Esse componente retorna todos os atributos da tabela passada como parâmetro (tipo, 
tamanho, precisão, se e campo requerido NOT NULL).  A identificação da chave primária é feita por um 
componente “Ttable”.

            É possível fazer uma comparação entre os diversos tipos de variáveis. Abaixo está a conversão 
para quatro bases lógicas de dados:

Sintaxe SQL - InterBase, Oracle, Informix, SQL Server entre outras.

BDE Lógico - A chamada do campo interno ao Delphi.

Paradox - Bases do tipo Paradox.

dBASE - Bases do Tipo DBF.

 

Sintaxe SQL BDE Lógico Paradox DBASE

SMALLINT fldINT16 Short Number (6,10)

INTEGER fldINT32 Long Integer Number (20,4)

DECIMAL(x,y) fldBCD BCD N/A

NUMERIC(x,y) fldFLOAT Number Number (x,y)

FLOAT(x,y) fldFLOAT Number Float (x,y)

CHARACTER(n) fldZSTRING Alpha Character

VARCHAR(n) fldZSTRING Alpha Character

DATE fldDATE Date Date

BOOLEAN fldBOOL Logical Logical

BLOB(n,1) fldstMEMO Memo Memo

Sintaxe SQL BDE Lógico Paradox DBASE

BLOB(n,2) fldstBINARY Binary Binary



BLOB(n,3) fldstFMTMEMO Formatted memo Não Apresenta

BLOB(n,4) fldstOLEOBJ OLE OLE

BLOB(n,5) fldstGRAPHIC Graphic Não Apresenta

TIME fldTIME Time Não Apresenta

TIMESTAMP fldTIMESTAMP Timestamp Não Apresenta

MONEY fldFLOAT, 
fldstMONEY

Money Float (20,4)

AUTOINC fldINT32, 
fldstAUTOINC

Autoincrement Não Apresenta

BYTES(n) fldBYTES(n) Bytes Não Apresenta

Tabela 2.1 – Comparação de atributos

 

x = precisão (default: específico para o driver)

y = escala (default: 0)

n = tamanho em bytes (default: 0)

1-5 = BLOB subtipo (default: 1)

3.7.    Migração da base de dados
            Nessa etapa, inicia-se o processo de migração da base de dados.  Todas as tabelas que o usuário 
selecionou, serão migradas para a base de dados de destino.  

Inicialmente, as tabelas serão criadas na base de dados destino, apresentando se elas foram ou não criadas 
com sucesso.  Após a criação, o sistema irá ler os dados das tabelas origem e iniciará o processo de 
gravação na base de dados de destino.

            A gravação dos dados é feita através de um componente “Tquery”, onde as cláusulas de inclusão 
são inseridas em tempo de execução de acordo com os dados lidos na base de dados de origem.

3.8.    Conclusão
            O processo para realizar a migração foi apresentado de uma forma simples e objetiva, 
apresentando ao usuário a funcionalidade de cada uma das telas e cada momento no processo da 



migração.

            Acreditamos que com a dissertação deste trabalho, um usuário que deseje realizar a migração de 
uma determinada base de dados, não encontrará dificuldades para realizar o processo, uma vez que eles 
foram detalhados ao máximo para que o usuário não sinta dificuldades em nenhum momento.

            A apresentação do software foi realizada no estilo passo a passo, para o usuário acompanhar com 
muita facilidade e não se perder no momento em que estiver tentando realizar a migração dos dados.



 
 

 

 

 

 

 

4.    Dificuldades e soluções

4.1.    Introdução
            Como em todo desenvolvimento de software, sempre existem algumas dificuldades para 
concretizar o seu total desenvolvimento.  No desenvolvimento dessa aplicação de migração de dados não 
foi diferente.  Foram muitas as dificuldades encontradas.  Desde a identificação dos nomes, tipos e 
tamanhos dos campos até a migração dos dados em si.

4.2.    Dificuldades e soluções encontradas
            Os componentes padrões do Delphi possuem uma certa complexidade de uso, sendo necessário 
uma busca por novas opções de componentes com maior facilidade e flexibilidade de uso, onde os do 
RxLib (http://www.rxlib.com) se mostraram uma certa facilidade na sua utilização.  Algumas 
informações nós pudemos obter através da Home Page do grupo que desenvolveu o pacote de 
componentes, além de grupos de discussões que foi de muita utilidade para dúvidas que surgiam.  Dentre 
os grupos de discussões, o que mais se destacou foi o Clube Delphi (http://www.clubedelphi.com.br), 
pois, além de um excelente grupo de discussões, possui uma revista mensal que trata somente de 
novidades e dicas sobre o Delphi e sua forma de desenvolvimento.

                Procuramos pela Internet, vários componentes que pudessem resolver determinados problemas.  

Entre esses lugares,  os que mais visitamos foi o Clube Delphi e a  Home Page Torry’s Button Page 

(http://www.torry.ru/right.htm).

E dentre os vários componentes que encontramos, sempre encontrávamos alguma complexidade 

para se utilizar, uma vez que alguns componentes não possuem um arquivo de ajuda para facilitar a sua 

utilização.  Além disso, sempre que procurávamos um componente, achávamos um que realizava somente 

uma certa operação, depois um outro que o complementava para obtermos o restante das informações que 

precisávamos.

            Já os componentes do RxLib, além de ser um pacote que possui diversos componentes, por ser um 

pacote que mais se utiliza com o Delphi, praticamente temos certeza que eles sempre serão atualizados, 

http://www.rxlib.com/
http://www.torry.ru/right.htm
http://www.clubedelphi.com.br/


uma vez que outros componentes que encontramos, se não possuirmos os fontes, pode ser que em futuras 

versões do Delphi não possamos utiliza-los pela falta de continuidade do desenvolvimento.

            A maior dificuldade encontrada, foi na detecção do tamanho e precisão dos campos.  A grande 
maioria não mostrava o tamanho.  Já o componente “TtableItens” (componente que retorna informações 
sobre uma tabela) do RxLib se mostrou um excelente componente para o retorno dessas informações. 

            Um empecilho no retorno desse componente era que em campos do tipo float ou currency, o valor 
retornado era 65536 menos o tamanho da precisão do campo.  A tabela abaixo apresenta exemplos dos 
dados apresentados e como eles devem ser calculados para serem apresentados ao usuário.

 

Tamanho retornado do componente Tamanho a ser entendido

65535 1

65534 2

65533 3

65532 4

65531 5

Tabela 3.1 – Tabela de apresentação do formato de retorno de precisão de campos

 

            Uma outra dificuldade encontrada era como os dados seriam migrados, até que depois diversas 
pesquisas em grupos de discussão, o recomendado era a utilização do componente “Tquery” (componente 
que simula uma tabela com o resultado de baseado em uma cláusula SQL) com a introdução da cláusula 
de inclusão em tempo de execução.  A performance era melhor que a utilização de um componente 
“Ttable” (componente que retorna uma tabela do banco de dados) para essa tarefa.

4.3.    Comparativo com outras ferramentas
A principal ferramenta que os usuários que necessitar efetuar uma migração entre diferentes bases 

é o  DataPump que vem com o Delphi.  Só que em vários grupos de discussões havia críticas a esse 

software.  Vários usuários que em alguma vez necessitava dessa tarefa de migração e foram utilizar o 

DataPump,  reclamavam  que  o  sotware travava  e  nem  sempre  migrava  todos  os  dados.  Isso  foi 

comprovado por usuários do grupo de discussão do Clube Delphi, que consideramos como sendo uma dos 

melhores grupos de discussão sobre essa ferramenta de programação.

Já esse software desenvolvido, apesar de estar ainda em sua primeira versão, não houve ocorrência 

de nenhum travamento em todos os testes que foram efetuadas, o que nos leva a crer que em futuras 

versões ele possa até ser mais funcional que o DataPump, além de estar totalmente em português, o que 

pode facilitar para alguns usuários que não possuem ainda tanta afinidade com outros idiomas.



Algumas  das  possibilidades  que  existem  no  DataPump que  não  existem  nesse  sistema  é  a 

possibilidade de se migrar os dados também escolhendo o caminho onde os arquivos estão, e não somente 

pelo seu apelido criado no Borland Database Engine.

4.4.    Conclusão
Foram  várias  as  dificuldades  encontradas  para  apresentação  dos  apelidos  disponíveis,  da 

identificação das tabelas do apelido selecionado, dos nomes, tipos e precisão e a migração dos dados em 

si.

Através de pesquisa na Internet sobre a melhor maneira, identificamos o pacote de componentes 

RXLib o mais fácil para a identificação desses dados.  Com ele, grande parte das dificuldades encontradas 

foram solucionadas de forma fácil e funcional, o que pode ser constatado quando se desejar fazer uma 

migração.

 



 
 

 

 

 

 

5.    Testes e resultados

5.1.    Introdução
            Os teste realizados foram efetuados para verificar a integridade da detecção dos atributos e a 
migração dos dados entre as bases de dados.  

            Esses testes foram efetuados entre algumas plataformas (dBase, Paradox, FoxPro e Interbase) e 
em todas elas, o aplicativo se mostrou confiável, tanto na detecção dos atributos quando na migração dos 
dados.  Todo o processo de detecção de atributos (nome, tipo e precisão) de acordo com as bases de 
origem testadas e a sua criação nas bases de destino foram realizados com sucesso.

            Vários dados foram inseridos nas tabelas de origem para teste da migração e todos foram 
migrados para as tabelas de destino com sucesso.

5.2.    Facilidades de utilização
            O aplicativo se mostrou fácil de se utilizar, onde as telas não são cheias de informações, fazendo 
com que o usuário consiga se localizar a qualquer momento.

            Além disso, sempre que o usuário executa alguma operação, como, por exemplo, a conexão com 
as bases, o aplicativo informa qual a situação do processo em execução.  Se houve erro na conexão ou se 
a conexão foi efetuada com sucesso.

            No início da operação da migração, o sistema verifica se todas as informações necessárias foram 
fornecidas e só assim prosseguir com o processo.

5.3.    Facilidades de manutenção e atualização
            O aplicativo possui uma grande facilidade de manutenção e atualização, pois no momento da 
criação das telas, já houve previsão de possíveis incorporações de novas plataformas.

            Alguns métodos de armazenamento dos dados detectados das bases de dados já foram criados 
pensando em futuras versões, como por exemplo, o nome, o tipo e o tamanho dos campos de origem e 
destino foram armazenados separadamente em um vetor, tornando possível em futuras versões, o usuário 
escolher qual será o nome do campo de destino ou até informar o tipo de campo diferente do tipo do 



campo de origem e o sistema irá automaticamente converter para o tipo de dado escolhido pelo usuário.

5.4.    Conclusão
Foram criadas diversas tabelas com diversos tipos de atributos, entre eles, string, data, float, inteiro 

e memo, para realização dos testes da migração das bases.

Os testes foram realizados com diversas bases (dBase, FoxPro, Paradox e Interbase) e em todas 

elas,  todos  os  metadados  foram criados  nas  base  de  destino  e  todos  os  dados foram migrados  com 

sucesso.

   Durante o processo de migração, o  software apresenta o percentual progresso da migração da 

base, tabela a tela, para que o usuário tenha noção do andamento do processo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Conclusão
            Depois de realizados inúmeros testes com diversas bases, o aplicativo se mostrou confiável tanto 
na criação das tabelas quanto na migração dos dados para essas novas tabelas criadas.  

            Este aplicativo se mostrou de muita utilidade para usuários que desejam utilizar novos aplicativos 
e ainda utilizar os dados já existentes nas aplicações, evitando a tarefa de redigitar todos os dados, 
evitando com isso uma tarefa cansativa e demorada.

                Os testes realizados foram satisfatórios, tanto no processo de criação dos metadados quando na 

migração dos dados em si, conseguindo migrar com sucesso todas as bases que escolhemos para realizar 

os testes, sendo essas bases, compostas de atributos de vários tipos como, string, data, numérico etc.

            Ao desenvolver o software, já foi previsto para futuras versões que o usuário tenha a possibilidade 
de alterar o nome, tipo e tamanho a ser criado nas tabelas de destino, sendo possível, por exemplo, um 
campo tipo data na tabela de origem ser gravado em um campo string na tabela de destino. 

                Além dessa melhoria de escolha de tipos campos já estamos prevendo também para futuras 

versões, outras bases para migração, inclusive o acréscimo de bases sem formato definido, como por 

exemplo, uma base de dados COBOL.
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