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Resumo 

Os avatars, ou ferramentas de análise de desempenho de sistemas distribuídos 

baseadas em tecnologias de realidade virtual, surgem como novas ferramentas de 

monitoramento e visualização gráfica do comportamento dos sistemas paralelos e 

distribuídos. Neles o formato de arquivo utilizado é o SDDF (Self-Defining Data Format) que 

vem se tornando padrão de armazenamento entre as ferramentas baseadas nesta tecnologia. 

A finalidade desde trabalho é investigar e desenvolver um sistema de captura e 

rastreamento das operações no formato ODBC (Open Database Connectivity), que ocorrem 

no ambiente intranet e disponibilizar tais dados no formato especifico, o SDDF possibilitando 

a visualização em avatars. 



Abstract 

The avatars or analyzer of performance toolkits appear as new tools to 

monitoring and graphics visualization for parallel and distributed systems. They are based on 

virtual reality technologies. Where, their file formats are SDDF (Self-Defining Data 

Format), which are becoming a storage standard among these technology-based tools. 

In this work have been investigated and developed a system that provides the 

capture and the rastering of aze ODBC (Open Database Connectivity), and these operations 

occur on intranet environment. The system aini is to disponibilize the collected of information 

in the SDDF specified formar, becoming able their visualiza tion on avatars. 
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Introdução 

1.1 - Considerações Iniciais 

Os Sistemas Computacionais Distribuídos, há mais de uma década, já deixaram de 

ser apenas uma promessa, não estando mais restritos a pesquisas realizadas nos meios 

acadêmicos. Hoje, com um maior ou menor grau de conformidade em relação aquilo que se 

considera "distribuído", já há vários exemplos bem-sucedidos de implementações e o número e 

a diversidade das aplicações distribuídas não para de crescer, abrangendo ambientes tão 

diversos como o meio acadêmico, comércio, indústria e residências. 

Contudo, a difiisão do conceito de sistemas distribuídos incentivou o surgimento 

de outras tecnologias como os Bancos de Dados Distribuídos, que viabilizaram o 

desenvolvimento de aplicativos baseadas no modelo cliente-servidor. Hoje com a popularidade 

da Web e fazendo uso de linguagens de programação apropriada como CGI (Common 

Gateway Interface), Java, Perl (Practical Extraction and Report Language) e outras é possível 

construir aplicativos baseados na tecnologia Internet que realizam acessos aos bancos de dados 

distribuídos. Da mesma forma, a restrição de acesso às informações pode ser controlada 

adotando soluções como por exemplo, as intranets. 

Sendo assim, a análise de desempenho dos sistemas distribuídos é importante, 

havendo a necessidade por ferramentas de monitoramento e coleta das informações que são 
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disparadas nos sistemas distribuídos. Estas informações geram um conjunto de dados 

estatísticos, que permite visualizar o comportamento do sistema em questão. 

1.2 - Motivação 

Com o aparecimento de novas ferramentas de visualização gráfica de dados 

baseada em tecnologia de realidade virtual, conhecidas como avatars, qualquer tipo de dados 

coletados, sejam dados relativos à monitoramento ou dados coletados para análise de 

desempenho podem ser visualizados no mesmo formato de sistemas de realidade virtual. 

Pode-se portanto visualizar se o comportamento de vários componentes 

pertencentes a um sistema distribuído, e sua interação com o ambiente através de análise 

visual em tempo real em tais avatars, desde que seja possível de se realizar o rastreamento e 

captura de tais dados em tempo real e disponibilizá-los em formato adequado para 

visualização em realidade virtual. 

Considerando a crescente interação entre ambientes paralelos e distribuídos e a 

utilização de técnicas e ferramentas de sistemas paralelos, principalmente aquelas de captura e 

análise de desempenho, pode-se então utilizar tais ferramentas como apoio ao 

desenvolvimento de um sistema de captura no ambiente distribuído. 

Neste trabalho, pretende-se investigar e desenvolver um sistema de captura e 

rastreamento de operações em ambiente distribuído e disponibilizá-los em um formato 

especifico para visualização em avatars, - SDDF (Self-Defining Data Format). Tal formato 

de arquivo também é bastante utilizado por ferramentas de análise de desempenho como por 

exemplo: Intel's ParAide Pe;formance Environment e Pablo Pvformance Analysis 

Environment [Ree92]. 

Com o intuito de desenvolver futuramente um sistema de captura e 

monitoramento de uso geral, começou-se por rastrear as operações em formato ODBC (Open 

Database Connectivity), em um ambiente distribuído restrito, de forma a limitar o escopo 

desta investigação inicial. 
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1.3 - Organização do Trabalho 

Nas seções anteriores foram apresentadas as bases que motivaram a realização 

deste trabalho no ambiente intranet. 

No capítulo 2 desta dissertação, faz-se uma revisão dos conceitos básicos 

relacionados à área de Sistemas Distribuídos destacando suas características principais e o 

paradigma cliente-servidor. 

No capitulo 3, são abordadas intranets e algumas de suas particularidades. Serão 

descritos as vantagens de se utilizar intranets quando comparadas às tecnologias de workj7ow e 

groupware. Pretende-se também apresentar a Intranet Data Warehouse e a maneira pela qual 

realizam acessos aos dados armazenados em SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados) através de consultas SQL. A Intranets Data Warehouse utilizam ODBC como 

interface de acesso ao banco de dados. Sendo assim, é relevante que faça-se uma abordagem 

dessa interface de acesso explorando o seu funcionamento. 

Passa-se, então, para o Capítulo 4, onde será descrito o ambiente utilizado para 

realizar o rastreamento das requisições ODBC, sendo possível identificar os dados gerados 

pelas requisições e selecionar os que serão pertinentes para armazenar no formato SDDF. No 

capítulo 5, apresenta-se o formato SDDF, suas principais características e por que os dados 

coletados no capítulo 4 será armazenado neste formato. 

No capitulo 6, será descrito a implementação do RasODBC - Sistema Rastreador 

de Operações ODBC -, apresentando a plataforma em que foi desenvolvida, a linguagem de 

programação utilizada e como objetivo principal identificar as operações ODBC que são 

disparadas quando consultas SQL são enviadas ao servidor intranet para recuperar 

informações armazenada no banco de dados. Dessa forma, pretende-se identificar o maior 

número possível de chamadas que o ODBC realizada quando enviadas consultas SQL ao 

servidor. 

Finalmente, no Capítulo 7, chega-se à conclusão da dissertação, sendo destacadas 

suas contribuições mais importantes e apontados caminhos para melhoramentos e trabalhos 

futuros. 



2 

Sistemas Distribuídos 

Neste capítulo, serão abordados alguns tópicos essenciais à área de sistemas 

distribuídos, tais como o conceito e suas principais características diferenciando do sistema 

centralizado convencional. Finalmente, será abordado o modelo cliente-servidor, pois seus 

conceitos constituem a base teórica para interação entre os componentes da maioria dos 

sistemas distribuídos existentes. 

2.1 - Introdução 

O termo "sistema distribuído", como tantos outros no campo da Informática, tem 

sido aplicado com pouco critério, para descrever desde simples sistemas operacionais de rede 

até complexas implementações de sistemas distribuídos reais. Assim, como outras expressões 

popularmente utilizadas, corre se o risco de perder seu sentido original. 

Portanto, faz-se necessário delimitar o escopo deste termo. Uma definição bastante 

coerente, embora antiga, é enunciada por Tanembaum [Tan85] descreve um sistema 

distribuído que se apresente aos seus usuários como um sistema centralizado, mas que, na 

verdade, funciona em diversas CPUs independentes. Além disso, um sistema distribuído não 
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deve ter pontos críticos de falha, ou seja, caso alguns componente do mesmo quebrar, isto não 

deve fazer com que o sistema falhe em sua totalidade. 

Já Coulouris [Cou941 apresenta outra visão, descrevendo que o sistema 

Computacional Distribuído é um conjunto de computadores autônomos interligados por uma 

rede de comunicação e equipados com um sistema operacional distribuído. Esse sistema 

operacional é o responsável por coordenar as atividades desenvolvidas e compartilhar os 

recursos do sistema como hardware, software e dados. Usuários de um sistema distribuído 

bem projetado devem ter a impressão de que eles estão utilizando um sistema operacional 

único e integrado, embora esse sistema esteja implementado em vários computadores, em 

diferentes locais. 

O desenvolvimento dos sistemas distribuídos foi possível após o aparecimento de 

tecnologias de rede de computadores com maior desempenho e confiabilidade, no início da 

década de 70. Essas redes permitiram que, computadores que antes trabalhavam de maneira 

isolada, pudessem ser interligados, trazendo vários beneficios para a computação. Mas 

recentemente, a disponibilidade de computadores pessoais e estações de trabalho de maiores 

desempenho possibilitou que sistemas distribuídos fossem implementados com grandes 

vantagens em relação aos sistemas centralizados em termos de desempenho e disponibilidade. 

Além disso, a confiabilidade (a quebra de uma máquina não implica necessariamente que os 

sistema deixe de funcionar), poder de expansão de capacidade computacional do sistema e a 

natureza de algumas aplicações que são inerentemente distribuídas, tornam os sistemas 

distribuídos com o desenvolvimento de vários projetos cada vez mais eficazes e difundidos. 

Entre os exemplos desses projetos, destacam-se: Amoeba, Mach, DCE e o Chorus [Tan90] 

[Tan92] [Mü193] [Cou94]. 

Finalmente, é importante a contribuição de Müllender [Mü193], no sentido de que 

um sistema distribuído como sendo um conjunto de computadores realizando juntos alguma 

operação, destaca três características básicas: múltiplos computadores, conexões entre 

computadores e controle da concorrência. Ele enfatiza a potência computacional que os 

sistemas distribuídos possuem a mais em relação aos centralizados, citando a tolerância a falhas 

e o paralelismo como aspectos importantes. 



Sistemas Distribuídos 	 6 

Os sistemas distribuídos também apresentam algumas desvantagens. Tanenbaum 

[Tan92] cita três delas: 

• software distribuído: apesar da evolução, necessita de uma consolidação de 

conceitos relacionados ao projeto, implementação e ferramentas para a 

construção de sistemas distribuídos; 

• utilização de redes de computadores: apesar do surgimento de novas 

tecnologias, representam em certa situações um gargalo do sistema, além de 

muitas vezes corromper e danificar os dados que são transmitidos; 

• falta de segurança: em virtude do compartilhamento de dados e utilização do 

sistema por um número maior de usuários. 

Embora significativas, essas desvantagens são compensadas e superadas pelas 

vantagens comuns aos sistemas distribuídos [Tan92]. 

2.2 - Características dos Sistemas Distribuídos 

Cada autor descreve um conjunto de características que um sistema deve possuir 

para que ele possa ser considerado distribuído. Coulouris, Dollimore e Kindberg [Cou94] 

citam as seguintes características: compartilhamento de recursos, capacidade de expansão e 

modularidade, concorrência, tolerância a falhas e transparência [Cou94]. 

Compartilhamento de Recursos. O termo "recurso" neste contexto, refere-se a 

qualquer componente do sistemas que possa ser compartilhado. Incluindo tanto componentes 

de hardware (discos, impressoras, scanners) quanto elementos como arquivos, aplicativos e 

outros. O compartilhamento de recursos é uma característica fundamental em qualquer 

sistema, seja ele centralizado ou distribuído. Nos sistemas centralizados, o compartilhamento é 

imediato, uma vez que os recursos estão concentrados num único local, ao qual se conectam 

os terminais. Já no caso distribuído, os recursos encontram-se espalhados pela rede e o acesso 

a eles é gerenciado por meio de softwares servidores, que determinam as operações que 

podem ser realizadas e por quem. 
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Capacidade de Expansão (Scalability) e Modularidade. [Cou94] Em um 

sistema centralizado, há um limite fisico para o número máximo de processadores que podem 

ser incorporados numa máquina, para a capacidade máxima de memória e para o número de 

discos. Ao contrário dos sistema distribuído, teoricamente não existe limite para o número de 

máquinas que podem compor o sistema, nem para a distância e diversidade das mesmas. Isto, 

com certeza, é uma característica desejável para qualquer sistema, mas dificulta o 

desenvolvimento de software distribuído, uma vez que este deve permanecer se comportando 

satisfatoriamente à medida que o sistema cresce. Outro ponto de pressão é a rede, que pode vir 

a ter sua capacidade prejudicada pelo excesso de mensagens e dados circulando na mesma. A 

modularidade implica que o sistema pode ser expandido gradualmente, introduzindo-se 

software e máquinas conforme a necessidade, facilitando a manutenção do sistema e o 

isolamento de falhas. 

Concorrência. Existe quando M processos disputam a utilização de N recursos 

(sendo que M> N). Quando M = N os processos podem ser executados simultaneamente, ou 

seja, eles são executados em paralelo. Em sistemas distribuídos existem vários computadores 

com um ou mais processadores, cada um executando o(s) seu(s) processo(s). Por essa razão, a 

execução paralela e a concorrente ocorrem naturalmente, trazendo o beneficio de maior 

desempenho e o problema de um gerenciamento mais complicado, pois os acessos 

concorrentes e a atualização de recursos devem ser sincronizados. Considere, por exemplo, 

que os serviços de sistema podem ser executados em diferentes servidores, o que implica dizer 

que as requisições de serviço por parte dos clientes são efetivamente atendidas em paralelo. 

Isto é particularmente interessante para serviços muito solicitados, como o acesso a arquivos, 

porém é necessário dotar as máquinas de um software adequado a fim de sincronizar as 

requisições e garantir que o paralelismo na execução das operações não venha a provocar o 

surgimento de inconsistências. Assim, vê-se que, em um sistema distribuído, é bastante 

presente a concorrência na execução das tarefas. 

Tolerância a Falhas. A tolerância a falhas é uma característica importante, pois 

muitas vezes os computadores falham, gerando resultados incorretos ou dados inconsistentes. 

A tolerância a falhas em um sistema distribuído pode ser alcançada através de dois 
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mecanismos: a redundância de hardware (utilização de componentes replicados) e redundância 

de software (utilização de programas destinados à recuperação de falhas). 

Transparência. Transparência, neste contexto, significa esconder dos usuários e 

programadores a separação inerente aos componentes de um sistema distribuído, de modo que 

estes o percebam como um todo integrado e não como um conjunto de elementos 

independentes [Cou94]. A separação dos componentes do sistema é que permite, por exemplo, 

o paralelismo real na execução dos programas, como já foi comentado, o isolamento de falhas 

em regiões especificas do sistema e sua recuperação com o objetivo de empregar políticas de 

segurança, e também garante a capacidade de crescimento ou redimensionamento do sistema à 

medida em que isto se faz necessário. Entretanto, é de suma importância, em um sistema 

distribuído, que essa dispersão dos seus componentes seja estendida dos usuários através do 

uso de soflwares apropriados de gerenciamento. A seguir, serão comentados alguns tipos de 

transparência que podem ser encontrados em um sistema. 

A Transparência de Acesso significa que as operações utilizadas para se ter acesso 

a um objeto ou recurso (arquivos, dispositivos, processos) são as mesmas, independentemente 

do fato de este se encontrar na mesma máquina onde foi solicitada a operação ou em um 

equipamento remoto. Outro aspecto que auxilia no aumento da transparência é o fato de que o 

nome de um objeto deve conter nenhuma informação acerca de sua localização, de modo que 

este possa ser invocado sem conhecimento de seu lugar fisico. Isso leva a dois tipos de 

transparência: a de Localização (por óbvios) e a de Migração, que implica que um objeto pode 

ser movido de um lugar para outro do sistema (leia-se rede) sem afetar a maneira como os 

usuários ou programas os referenciam. Se um sistema possui transparência de acesso e 

localização diz-se que ele apresenta a chamada Transparência de Rede, que facilita a utilização 

dos recursos do sistema distribuído, devendo ser, portanto, um dos principais objetivos a 

serem perseguidos pelos projetistas dos mesmo. 

A Transparência de Concorrência permite que diversos processos tenham acesso 

aos mesmos objetos concorrentemente sem que um afete o trabalho do outro e sem que ocorra 

uma degradação significativa no desempenho. A Transparência de Replicação garante que 

diferentes réplicas de um objeto podem ser mantidas pelo sistema a fim de aumentar a 

confiabilidade e melhorar seu desempenho sem que os usuários percebam. A transparência em 
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relação a Falhas significa que estas serão confinadas ao local onde ocorreram, na medida do 

possível, a fim de que os usuários não diretamente afetados possam continuar trabalhando 

normalmente, apesar dos erros ocorridos no hardware e software. Outro tipo interessante é a 

Transparência de Desempenho, que permite o sistema se reconfigure (por exemplo, através da 

migração de processos de uma máquina para outra) a fim de continuar oferecendo a mesma 

qualidade de serviço aos usuários, apesar da variação de sua carga de trabalho. Finalmente, a 

Transparência de Expansão (Scaling) garante que o sistema distribuído possa se expandir sem 

alterar a sua estrutura básica e sem provocar a necessidade de se rescrever os programas 

existentes. 

Para concluir, vale acrescentar que não há, atualmente, nenhum sistema que 

apresente todas estas formas de transparência. Na verdade, elas são apenas diretrizes que 

devem nortear o projeto de qualquer sistema distribuído, a fim de garantir uma maior 

homogeneidade e coerência no acesso a seus objetos, por parte dos usuários e programas. 

2.3 - O Modelo Cliente-Servidor 

Atualmente, o modelo sobre o qual baseia-se a maior parte dos sistemas 

distribuídos é o paradigma cliente-servidor. Basicamente, este especifica que existem um 

conjunto de processos servidores, os quais gerenciam o acesso a um determinado tipo de 

recurso e uma série de processos clientes, os quais necessitam do acesso a.os recursos 

compartilhados para realizarem tarefas, fazendo, portanto, solicitações aos servidores. Dessa 

maneira, todo e qualquer recurso existente no sistema distribuído (software, hardware e dados) 

está sob a guarda de um processo servidor, o qual é o responsável por administrar o acesso 

concorrente dos diversos clientes ao mesmo. 

A fim de firmar bem o conceito de cliente-servidor, considere que um cliente pode 

ser qualquer computador ou estação de trabalho conectado ao sistema através da rede, que o 

usuário utiliza para ter acesso aos recursos disponíveis. Um servidor é uma máquina que provê 

aos clientes recursos como discos de grande capacidade, bancos de dados, conexões com 

outras redes, serviços de impressão etc. Os servidores podem ser computadores de grande 

porte, minicomputadores, estações de trabalho poderosas ou dispositivos de redes. 
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O modelo cliente-servidor é responsável por muito da flexibilidade e melhor 

desempenho dos sistemas distribuídos quando comparados aos sistemas centralizados, já que 

os servidores podem ser espalhados pela rede a fim de ficarem mais próximos dos clientes que 

os utilizam e é possível dividir a tarefa de gerenciamento entre várias máquinas. Um ponto 

interessante a esclarecer é que normalmente haverá mais de um servidor para cada tipo de 

recurso, justamente para atingir as vantagens que acabou de mencionar, sendo importante 

diferenciar entre os serviços que os sistema provê aos seus clientes e os servidores que os 

suportam: o serviço é sempre único; os servidores podem ser vários, inclusive atuando de 

forma cooperativa [Cou94]. Outro aspecto é que um determinado processo pode ser servidor 

de outro, mas cliente de um terceiro, o que torna o sistema como um todo bem flexível. 

2.3.1 - Comunicação 

Os componentes de um sistema distribuído encontram-se lógica e fisicamente 

separados e, portanto, para que desempenham suas tarefas, é necessário que haja uma troca de 

informações entre eles. No caso particular do modelo cliente-servidor (Figura 2.1), a 

comunicação objetiva principalmente a realização de serviços e, basicamente, consiste na 

transmissão de uma requisição de um processo cliente para um processo servidor, recepção da 

mensagem e execução da solicitação pelo servidor, e envio de uma resposta ao cliente. O 

desempenho de um sistema distribuído depende, e muito, da eficiência da comunicação entre 

suas partes e esta não provém apenas da rede, mas também de quão cuidadosamente o 

subsistema de comunicação é projetado, em nível de software. 

Figura 2.1 - A Comunicação no Modelo Cliente-Modelo 
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A seguir, serão examinadas duas abordagens geralmente utilizadas para a 

comunicação [Kor93]. 

Message Passing 

Esta é a forma mais simples de todas e faz uso de primitivas básicas de 

programação do tipo Send e Receive [Tan85]. Acontece entre um par de processos e envolve a 

transmissão de uma seqüência de valores (uma mensagem) de um processo emissor para um 

receptor através de um meio fisico (a rede) e a conseqüente aceitação dessa mensagem pelo 

processo receptor. 

As primitivas de comunicação podem ser síncronas ou assíncronas (bloqueantes e 

não bloqueantes). No caso das primitivas Assíncronas, tão logo o Send seja emitido e a 

mensagem colocada em uma fila para transmissão, o controle retorna ao programa. No caso do 

Receive assíncrono, o programa informa sua intenção de receber uma mensagem e aloca um 

buffer para a recepção. Quando esta chegar, o programa sofre uma interrupção ou, então, 

periodicamente faz uma pesquisa (polling) para verificar se a mensagem já chegou. Na 

abordagem Síncrona, um send não retornará o controle ao programa emissor até que a 

mensagem tenha sido efetivamente despachada e, se o Send for do tipo confiável, o programa 

deverá até mesmo aguardar pelo acknowledgement de recepção da mensagem. Um Receive 

bloqueante bloqueia a execução do programa até a chagada da uma mensagem. As primitivas 

síncronas facilitam a programação, porém implicam em perda de desempenho, já que os 

programas que as utilizam não podem operar em paralelo com a transmissão e recepção de 

mensagens. 

Remote Procedure Cal! (RPCs) 

As chamadas de procedimentos remotas (RPC) representam o próximo nível de 

complexidade em relação ao message passing e sua idéia básica é fazer com que a 

comunicação entre processos em máquinas diferentes seja o mais semelhante possível a uma 

chamada convencional de procedimentos, conceito que é amplamente dominado pelos 

programadores em geral. 
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O mecanismo de RPCs, permite uma comunicação síncrona entre dois processos, 

através da chamada de uma função que é executada em um espaço de endereçamentos 

diferente do processo que efetuou a chamada [B1r84] [W1187] [Tan92] [Cou94]. Esse modelo 

fornece uma abstração para a comunicação cliente-servidor, escondendo os detalhes de 

comunicação efetuada entre os processos. A sua comunicação é viabilizada por procedimentos 

chamados stubs. Para cada procedimento remoto, existe um stub correspondente, responsável 

pela ordenação (marshaffing) dos argumentos e pela supervisão de toda a comunicação 

efetuada durante uma chamada RPC. 

Os mecanismos de RPCs, por sua simplicidade e por esconder dos programadores 

os dificeis detalhes de comunicação, tornou-se virtualmente o padrão para a transmissão de 

mensagens e implementação de aplicações no modelo cliente-servidor e nos sistemas 

distribuídos de um modo geral. 

2.4 - Conclusão 

Neste Capítulo, apresentou-se um panorama geral da área de Sistemas Distribuídos, 

introduzindo-se alguns conceitos e características dos mesmos. Finalmente, foi abordado o 

modelo cliente-servidor, solução que tem sido amplamente adotada nas implementações dos 

sistemas distribuídos atuais, considerando-se suas vantagens, desvantagens e os mecanismos de 

comunicação utilizados. 



3 

Ambiente Intranet 

Neste capítulo, serão abordadas as Intranets, bem como o seu crescimento e os 

motivos que levam muitas organizações optarem por elas. Além disso, será discutido a sua 

utilização para realizar acessos as informações armazenadas em Sistemas Gerenciadores de 

Bancos de Dados Distribuídos através de consultas SQL enviadas aos servidores utilizando a 

interface de programação padrão, ODBC. 

3.1 - Introdução 

Com a abertura da Internet a sua popularidade foi aumentando e despertando o 

interesse de muitas organizações comerciais, principalmente, à disponibilizarem suas 

informações na rede mundial. Em pouco tempo ficou fácil encontrar na Internet os mais 

variados tipos de informações, desde catálogos de especificações técnicas de equipamentos, 

empresas prestadoras de serviços, propagandas de instituições de ensino particulares e 

estaduais à assuntos polêmicos como a doação de órgãos. Assim, as ferramentas da Internet: 

gopher, FTP (File Transfer Protocol ), Web e muitas outras, tornaram-se bastante utilizadas 

surgindo programas pilotos para verificar os beneficios quando aplicados na área comercial. 
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Baseado nos resultados obtidos com a experiência na área comercial, muitas 

companhias começaram realizar experimentos com a Internet disponibilizando sistemas de e-

mails e servidores Web em suas empresas. Desta forma, as informações disponibilizadas como: 

estatutos, circulares e comunicados poderiam ser visualizados através de browsers (Netscape 

ou Internet Explorer), software gráfico desenvolvido com o intuito de prover mecanismos 

fáceis para buscar as informações na Web. 

No inicio o uso da Internet interna foi chamada por vários nomes. Algumas 

empresas chamaram-na de "Webs Internas", enquanto outras de "Clones.  da Internet", "Webs 

Corporativas" e somente em 1995, a mídia divulgou com o nome de intranet e assim continua. 

A utilização da intranet é quase ilimitada. Pode-se usar uma intranet para publicar 

informações, melhorar a comunicação e oferecer funções a baixo-custo de groupware (veja 

seção 3.3). Algumas das funcionalidades são implementadas com a criação de páginas Webs 

usando HTML (HyperText Markup Language), enquanto outras requerem extensiva 

programação fazendo uso de diversas linguagens, podendo mencionar as mais difundidas 

como: Java, JBuilder, Visua1J++, linguagens de scripting (Perl, CGI, shell Unix e outras) e 

caso deseja-se realizar acesso à SGBD existem opções de interface de acesso, como o ODBC 

(veja seção 3.5), JDBC (Jcrva Database Connectivity) entre outras. Atualmente as informações 

encontradas nas intranets são: gráficos organizacionais, memorandos, manuais, marketing, 

vídeos e apresentações, quadro de empregos, informações de produtos em desenvolvimento, 

relatórios de vendas e financeiros. 

Para concluir, vale acrescentar que, atualmente, o browser Web vem se tornando 

uma interface de usuário padrão utilizada para realizar a comunicação, publicação e 

compartilhamento das informações, permitindo aos usuários operarem em suas próprias 

intranets, conseqüentemente, surge uma plataforma estratégica para o futuro, influenciando 

diretamente sobre as tecnologias cliente-servidor e groupware. 
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3.2 - Vantagens do ambiente Intranet 

Em virtude da evolução da tecnologia Web, principalmente com a possibilidade de 

disponibilizar o acesso às informações de banco de dados, o uso da intranet está se tornando 

mais vantajosa quando comparada com aplicações cliente-servidor. Algumas delas são:[Hi197] 

• softwares de browsers Webs são muito mais baratos comparados com sistema 

proprietáris cliente-servidor; 

• intranets são fáceis de construir, usar e gerenciar. Já as aplicações cliente-

servidor requerem muita programação; 

• browser Web oferece interface de usuário comum para todas as aplicações, 

enquanto a interface de usuário das aplicações cliente-servidor variam; 

• browsers Webs existem para todos os sistemas operacionais, enquanto é 

necessário construir diferentes aplicações cliente-servidor para atender as demais 

plataformas; 

3.3 - Vantagens da Intranet sobre Groupware Proprietário 

As intranets também destacam vantagens sobre workflow e software de 

groupware. Para tanto, apresentar-se uma definição de workflow e groupware. 

Workflow. Há pouco consenso sobre o que seja um workflow e quais 

características um sistema de gerenciamento de workflow deve ter. Rusinkiewcz, em [Rus94], 

define workflow como as atividades envolvendo a execução coordenada de múltiplas tarefas 

executadas por entidades de processamento diferentes. Georgakopoulos, em [Geo95], define 

workflow como sendo uma coleção de tarefas organizadas para concluir algum processo de 

negócio. As publicações comerciais geralmente distinguem três tipos de workflow [Geo95]: ad 

hoc, administrativo e de produção, os quais se distinguem basicamente pelos recursos técnicos 

utilizados e pelo nível de intervenção humana que exigem. Os softwares de workflow tem 

como objetivo facilitar o fluxo do trabalho através de processos. Permitindo que o trabalho 

flua entre as várias pessoas que têm responsabilidade por partes diferentes do processo. Entre 
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as ferramentas de workflow proprietária destacam-se: Lotus Notes, IBM FlowMarks, e 

Action Technologies Action Workflow. 

Groupware. Um termo genérico utilizado para definir a colaboração existente nos 

trabalho realizados em grupo. Geralmente, esses grupos são pequenas equipe de um projeto-

orientado que possui importantes tarefas e prazos restritos. Groupware pode envolver 

software, hardware, serviço e/ou suporte para processo de grupo [Joh88]. Os software de 

groupware são baseados em rede que permitem a cooperação e comunicação entre os grupos 

de trabalho através de ferramentas como correio eletrônico, envio de fax e lista de discussão; 

promovendo o fluxo livre das informações, aumentando as inovações e facilitando a liderança 

coletiva. Exemplos de softwares de groupware proprietário são: Lotus Notes, Microsoft 

Exchange e Novell Groupwise [Hi197]. 

As vantagens para utilizar intranets com características de groupware são: 

• servidores Web são baseados em tecnologia aberta, na qual significa que 

muitas ferramentas estão disponíveis do que para os produtos proprietários 

de groupware. Browsers Webs e servidores são baratos comparadas as 

muitas ferramentas proprietárias. Por exemplo, mesmo que o preço do Notes 

venha baixar como está acontecendo o valor de um browser Web é duas 

vezes menor. Além disso, o Notes requer administradores e desenvolvedores 

altamente treinados; 

• ferramentas Webs estão começando incorporar muitas das características de 

groupware, tais como: correio eletrônico, discussão de grupos e 

videoconferência. A intranet ainda não oferece todas as características de 

groupware mas com a compra da Collabra pela Netscape está sendo 

incorporado ao browser o produto de groupware Collabra Share; 

• geralmente o software de groupware replicam as bases de dados, enquanto 

que as intranets podem ser acessadas através da Internet sem que haja a 

necessidade de replicação dos dados; 

• servidores Web interagem facilmente com ambiente que realizam acessos à 

base de dados via ODBC. 
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3.4 - Intranet Data Warehouse 

A intranet data warehouse é a combinação das tecnologias: Internet em rede 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intentet Protocol) privada; sistema gerenciadores de 

banco de dados (que permite aos usuários gerarem, dinamicamente, consultas SQL à base de 

dados); análise de processamento (critérios aplicados para analisar os dados, como por 

exemplo, execução de funções matemáticas) e o resultado obtidos (arquivos textos ou 

imagens) são exibidos em browsers Webs. O uso dessas tecnologias é a chave para o 

desenvolvimento de uma intranet data warehouse, pois não requer nenhum software de PC 

além do browser Web; sendo que warehouse e software de análise são facilmente acessíveis 

via URL (Universal Resource Locator) [Tan97]. 

Geralmente, as diretrizes que envolvem o planejamento e gerenciamento de uma 

intranet data warehouse são os mesmos que as tradicionais data warehousing requerem, 

diferenciando-se entre si, devido ao fato que nas intranet data warehouse encontra-se um 

grande número de usuários não-técnicos. Neste aspecto, aumenta-se a facilidade de uso, 

performance e segurança. Data warehouse projetada para intranet são desenvolvidas para ser 

utilizadas por vários usuários, cada um com técnicas diferentes e suas próprias definições de 

"facilidade de uso" razão pela qual levam a intranet data warehouse evoluírem para uma 

combinação de base de dados distribuídas. Performance e segurança podem ser alcançados 

criando separadamente pequenos modelos de dados. 

3.4.1 — Os componentes da Intranet Data Warehouse 

Existem três tecnologias chaves que estão convergindo parar formar o básico de 

uma nova infra-estrutura de informações (Intranet Data Warehouse) são: 

• Data warehousing é a criação completa e precisa de base de dados. Nas 

intrcmets, data warehouse gerencia conteúdo. Elas possuem um conteúdo 

estruturado; isto é, dados alfanuméricos armazenados em linhas e colunas da 

base de dados. Ao contrário da Internet, onde muitos tipos de dados são 

apresentados em conteúdo desestruturado, incluindo imagens, áudio e texto. 
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• Online Analytic Processing (OLAP) fornece ferramentas necessárias para 

acessar e analisar os dados. Funções OLAP incluem consultas e relatórios 

(na qual especifica geração de código SQL), análise multidimensional e 

análise estatística. 

• Tecnologias Internet, especificamente intranet, permitem a comunicação e 

o compartilhamento das informações. As intranets são as vanguardas do 

paradigma da computação de rede distribuídas, redefinindo o 

desenvolvimento de aplicações servidoras e estratégias. 

A infra-estrutura da informação que surge com a convergência dessas três 

tecnologias destacam o gerenciamento de dados em uma dimensão, a análise de dados na 

segunda e a comunicação dos dados em uma terceira dimensão. (veja Figura 3.1). 

Figura 3.1 — Três tecnologias convergindo para formar uma nova infra-estrutura de informação. 

3.4.2 — Estrutura da Intranet Data Warehouse 

O básico da estrutura intranet são: servidores conectados em redes TCP/EP 

privada e clientes utilizando o mesmo padrão e protocolo, como na Internet. A intranet 

geralmente conecta-se a Internet através de firewall ' que limita o acesso externo para 

aumentar a segurança. 

Dispositivo de segurança colocado em uma rede local para protegê-la dos intrusos da Internet. Isto pode ser 
um tipo especial de roteadores de hardware, um software, ou ambos. 
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Inicialmente, o objetivo das intranets eram armazenar estaticamente páginas de 

textos, tais como: listas de preços, manuais de treinamentos e boletins informativos. A 

capacidade de desenvolvimentos das páginas e facilidade de alteração realizada com 

componentes básicos da tecnologia Internet, tornou a intranet extremamente popular nas 

grandes empresas. A Figura 3.2 ilustra o básico da arquitetura intranet recuperando as 

informações em um conteúdo desestruturado. 

Figura 3.2 - Arquitetura intranet 

Com o aprimoramento das intranets visando oferecer uma grande variedade de 

aplicações de negócios, incluindo a intranet data warehouse que permite aos usuários acesso a 

conteúdo estruturado, as intranets estão superando o desenvolvimento de aplicações cliente-

servidor, que altera o processamento pesado realizado pelos clientes, em favor de servidores 

centrais que distribui o processamento através da rede. Por esta razão os brawsers Web, estão 

se tomando uma interface universal para a grande parte das aplicações de negócios e recursos 

de informações. Em virtude desse novo contexto, pode-se constatar uma importante diferença 

entre a Internet e a intranet: a tecnologia Internet está caminhando para suportar o comércio 

eletrônico, enquanto a intrcmet suporta uma nova distribuição no desenvolvimento de 

aplicativos para as rede de computadores, modelo capaz de gerenciar uma grande variedade de 
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negócios; embora ambas sejam baseadas na mesma tecnologia e aderirem aos mesmos 

protocolos e padrões estão seguindo caminhos evolucionários diferentes [Tan97]. 

O desenvolvimento de uma base de dados para intrcmet data warehouse envolvem, 

essencialmente, os mesmos passos para criar base de dados para data warehouse cliente-

servidor. Geralmente, data warehouse desenvolvida para acesso cliente-servidor também pode 

disponibilizar acesso a intrcmet sendo que, o usuário da informação solicita suporte de decisão 

operacional e tática versus decisão estratégica, associada a alta performance, escalabilidade e 

segurança. 

As funções OLAP que existem entre o browser e a base de dados dos sistemas de 

intranet data warehouse representa um único aspecto, pois data warehouse precisa ser um 

browser Web on-line e os processos de análise devem ser executados para gerar informações 

que o browser exibirá. Na perspectiva do usuário, a diferença entre cliente-servidor e intranet 

data warehouse é quanto a disponibilidade de estratégias que aparece com relação a camada de 

apresentação. Nas intranets, a camada de apresentação é simplesmente o browser que exibe as 

informações recuperadas nos servidores Web e/ou base de dados (veja Figura 3.3). Já em 

sistemas data warehouse cliente-servidores tradicionais, os usuários iniciam o processo de 

recuperação da informação através do código aplicativo clientes que interagem para produzir o 

conteúdo. O reverso é verdadeiro nas intranets, onde o código aplicativo desaparece por 

detrás do conteúdo. Em ambiente cliente-servidor o usuário é freqüentemente atendido por um 

array de aplicativos stand-alone e nas intranets o usuário possui uma enorme quantidade de 

conteúdo que é organizado por trás de uma simples interface de entrada universal — o browser. 

O desafio para desenvolvedores intranet é manter a simplicidade da interface do browser 

enquanto realiza o complexo processamento de análise necessário para recuperar os dados dos 

banco de dados relacionais, isto é, formular consultar SQL e processar os dados para serem 

exibidas no browser. 

As intranet data warehouse tem como característica principal oferecer aos 

usuários a recuperação das informações dinamicamente através de funções OLAP entre o 

browser e o data warehouse. As informações podem ser recuperadas através da geração de 

consultas SQL realizadas pelo cliente enviadas para a data warehouse via ODBC. A Figura 3.3 

ilustra as funções OLAP residente no servidor Web que enviam consultas para a data 
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warehouse. Após processado e formatado, o resultado é mandado de volta para o browser, 

normalmente como um documento HTML. 

Figura 3.3 — Intranet Data Warehouse 

A Figura 3.4 mostra como uma aplicação de data warehouse pode ser construída 

utilizando um browser (Internet Explorer), Internet Information Server, ODBC e o servidor de 

banco de dados. Uma aplicação com este tipo de arquitetura trabalha da seguinte maneira: 

1. O usuário visualiza uma página HTML em algum browser, na qual oferece 

mecanismo para construir alguns tipo de consulta SQL que são passadas para o 

servidor. 

2. Os dados de entrada do usuário são organizadas como strings de parâmetros, 

concatenadas no fim do URL mandado para o servidor via o protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

3. O Internet Information Server recebe esses parâmetros, que irá comunicar-se 

com base de dados via ODBC recuperando as informações do banco de dados. 
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4. O resultado da consulta é publicada dinamicamente como um documento 

HTML e mandando de volta para ser visualizado no browser, conforme 

exemplificada na Figura 3.4. 

Figura 3.4 - Uma aplicação data warehouse utilizando plataforma Windows. 

A seguir, será abordado o ODBC, geralmente utilizado como interface de acesso 

às informações do banco de dados. 

15-0DBC 

Para tornarem-se competitivas nos anos 90, as organizações precisavam acessar 

informações precisas muito rapidamente, sem saber da localização, origem dos dados ou 

plataforma [Vig96]. Com uma interface de programação padrão seria possível permitir que os 

usuários realizem acesso a diferentes tipos de sistemas gerenciadores de banco de dados 

usando SQL. 

Em virtude dessa necessidade a Microsoft e outros desenvolvedores de banco de 

dados, implementaram o ODBC - Open Database Connectivio) -, um padrão capaz de realizar 

a comunicação com alguns SGBD. O ODBC foi baseado no trabalho do SQL Access Group 

que definiu métodos de acessos às bases de dados para simplificar a computação cliente- 
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servidor. Um dos objetivos do grupo foi estabelecer sintaxes SQL comuns, para ser uma 

linguagem de programação padrão entre as aplicações de banco de dados relacional e seus 

desenvolvedores. Entretanto, muitas aplicações de banco de dados criaram suas próprias 

versões de SQL e em virtude do desenvolvimento do ODBC, para as partes que envolvem 

SQL, foram estabelecidas sintaxes padronizadas visando a comunicação com os SGBD, 

transformando-se portanto em padrão de comunicação. Em outras palavras, o ODBC pode ser 

explicado como sendo uma simples API2  que esconde as diferenças entre o SGBD e o usuário. 

As aplicações front-end fazem chamadas ao ODBC API, e enviam as requisições para o SGBD 

através do driver ODBC (Figura 3.5). O ODBC é uma comunicação padrão na qual são 

passadas comandos da sintaxe SQL para o banco de dados, podendo portanto realizar acesso à 

banco de dados relacional (ou não), através de múltiplas plataformas, ou seja, é uma API 

"aberta", que isola o usuário final de algumas mudanças ou atualizações do dado original 

[Bas95]. 

3.5.1 - A Arquitetura ODBC 

A arquitetura ODBC é baseada em quatro componentes: aplicação, gerenciador 

de driver, agente de banco de dados e driver e a fonte de dados (veja Figura 3.5). 

A aplicação utiliza interface ODBC e realiza as seguintes tarefas: 

• requer uma conexão ou sessão com a origem de dados; 
• envia requisições SQL para a origem de dados; 
• processa os erros; 
• retorna para o usuário um relatório de resultados; 
• requer operações de Commit/Rollback3  para controlar as transações. 

2  Application Programming Interface — conjunto de funções fornecidas pelo sistema operacional como uru 
serviço para os programadores. Usar uma API facilita e ajuda a assegurar alguma consistência através de 
todos os programas que rodam num dado sistema operacional. 

3  COMMit - comando para tornar permanentes as alterações feitas no banco de dados. Antes que o resultado de 
um comando INSERT, UPDATE ou DELE!.t. seja armazenado, o dado novo e o anterior existem 
simultaneamente, de modo que as alterações podem tomar-se permanentes ou rejeitadas. Após a execução do 
comando COMMIT, todas as modificações resultantes da transação são efetivadas, substituindo assim o dado 
antigo no banco de dados. Rollback - desfaz modificações feitas no banco de dados durante urna transação ou 
unidade lógica de trabalho; é o oposto do COMMIT [Hur90]. 
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O gerenciador de driver oferecido pela Microsoft é uma importante DLL 

(Dynamic Link Library) e seu objetivo principal é carregar dinamicamente os drivers quando 

necessário, além de se responsabilizar pelas chamadas aos processos de inicialização ODBC e 

o status da transação. 

O terceiro componente, driver e agente de banco de dados responde as chamadas 

das funções ODBC para a aplicação. Geralmente as respostas para as chamadas das operações 

ODBC são: estabelecer a conexão e enviar requisições a origem de dados, retornar o resultado 

para a aplicação e formatar os códigos de erro padrão. O driver é implementado como uma 

DLL e roda no ambiente Windows já o agente de banco de dados é um processo daemon que 

roda no servidor de banco de dados associado. 

O quarto componente, a fonte de dados, consiste de dados na qual o usuário 

deseja acessar e está associado a um sistema operacional, SGBD e rede de computador. 

Figura 3.5 - Arquitetura ODBC 

Antes do ODBC tornar-se uma padrão de fato permitindo que os programas 

Windows comunicassem com os sistemas de banco de dados, os programadores eram forçados 

a utilizar linguagens proprietárias referente aos banco de dados que desejassem conectar-se. A 

partir de uma perspectiva da programação, a vantagem do ODBC é que o aplicativo pode ser 

escrito para usar o mesmo conjunto de chamadas de função para realizar interface com 
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qualquer banco de dados (fonte de dados), sem preocupar-se com o fornecedor. O código-

fonte do aplicativo não se altera, independentemente de se referir ao Oracle ou Sybase, por 

exemplo. No caso especifico do Windows o sistema operacional usa as informações do 

registo,' escritas pelo Administrador ODBC para determinar quais drivers (baixo nível) são 

necessários para comunicar-se com a fonte de dados (como por exemplo, a interface para 

Oracle ou Sybase) e a carga do drivers ODBC é transparente para o programa aplicativo 

ODBC. [Zim97] 

Uma desvantagem apresentada pelo ODBC é quanto a eficiência para interfaces de 

banco de dados nativos (embora a Microsoft esteja planejando tornar o ODBC em interface 

nativa para o SQL Server). Muitos programadores têm acusado o ODBC de ser muito lento e 

a Microsoft sempre tem reivindicado que o fator crítico no desempenho do ODBC é atribuída 

a qualidade do software de drivers usado. 

O ODBC padrão define níveis de conformidade para os drivers em duas áreas: 

ODBC API e a gramática SQL ODBC. 

- Níveis de Conformidade do ODBC API 

ODBC API possui três níveis de conformidade; core, nível 1 e nível 2. As API são 

um conjunto de 54 chamadas de funções. Dessas funções, 23 pertence ao core API, 15 ao nível 

1 e 16 ao nível 2. A Tabela 3.6 resume esses níveis de conformidade: 

4  Banco de Dados do sistema Windows 95 e Windows NT que mantém as informações de configuração para 
hardware e software. 



Aloca e libera ambiente, cone-
xões e manipula estruturas; 

Estabelece a conexão com a 
origem de dados e utiliza múl-
tiplas estruturas para a cone-
xão; 

Prepara e executa estrutura 
SQL imediatamente e recupera 
dados de um conjunto de re-
sultados; 

Transfere dados para parâme-
tros das estruturas SQL; 

Realiza 	transações 	de 
Commit/Rollback; 

Recuperar informações de er-
ros. 

Desempenha todas as funções 
do Core API; 

Conecta a origem de dados 
com driver especifico através 
de caixas de diálogos; 

Manda ou recupera parte, ou 
todos valores de um parâmetro; 

Recuperar informações de ca-
tálogos (tabelas, colunas e es-
tatísticas); 

Recupera informações refe-
rente ao driver e capacidades 
dos dados de origem; 

Desempenha todas as funções 
do Core API e o Nível 1; 

Lista a base de dados disponí-
vel; 

Mandar arrays de valores de 
parâmetros. Recupera arrays 
de resultados dos valores das 
colunas; 

Recuperar a forma nativa das 
estruturas SQL; 

Recupera informações de ca-
tálogos (privilégios, chaves 
primárias e procedimentos); 

Chama uma transação DLL. 
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Tabela 3.6 — Nível da API ODBC. 

- Níveis de Conformidade do ODBC SQL 

ODBC SQL define uma gramática (core) que corresponde aproximadamente com 
as especificações do Call Levei Interface' do X/Open SQL Access Group SQL', mínima para o 
nível básico de conformidade do ODBC e a gramática extendida para fornecer extensão 
comum de SGBD para SQL [Jen96] (veja Tabela 3.7). 

'Interface de Programação desenvolvida para realizar acesso as informações de banco de dados SQL. O CLI foi 
criado por um comitê do SQL Access Group. 
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Tabela 3.7 — Nível de Conformidade S L ODBC. 

 

    

CREATE TABLE 

DROP TABLE 

ALTER TABLE 
CREATE TABLE 
DROP INDEX 
CREATE VIEW 
DROP VIEW 
GRANT 
FtEVOKE 

  

    

SELECT simples 
INSERT 
UPDATE busca 
DELETE busca 

   

Todos SELECT JOINS 
UPDATE posicionados 
DELETE posicionados 
SELECT para UPDATE 
UNION 

 

    

  

Sub-consultas 
Conjunto de funções 

  

 

Simples Funções escalares tais como: 
substrings e ABS, data, hora 
e literais de timestram,s 8  

 

   

CHAR 
VARCHAR 
LONG VARCHAR 

   

DECIMAL 
NUMERIC 
SMALLINT 
INTEGER 
REAL 
FLOAT 
DOUBLE PFtECISION 

BIT 
TINYTNT 
BIGINT 
VARBINARY 
LONG VARBINARY 
DATE 
TIME 
Ti- 

 

     

   

Chamadas SQL em lote 
Chamadas de Procedimentos 

 

      

Embora existam interfaces alternativas que possam ser utilizadas para conectar 

clientes Windows com base de dados SQL, um exame dos software clientes indica que o 

ODBC API vem tornando-se rapidamente um padrão de facto. O ODBC, portanto, é um 

padrão e não um produto [Gor95]. 

7  Data Definition Language — conjunto de comandos SQL utilizado para especificar o esquema do banco de 
dados. Tais comandos são: CREATE TABLE, CREATE INDEX, ALTER TABLE, DROP TABLE DROP 
VIEW e DROP INDEX. 

8  Data Manipulation Language — são comandos que permite realizar a manipulação no banco de dados 
incluindo inserções, atualizações, exclusões e consultas. Os comandos disponíveis são: INSERT, UPDATE, 
DELETE e SELECT. 

8  Tipo de Dado que permite armazenar a informação no formato 5ryyy-mm-dd hh:mm:ss[.[nnnnnnfi'. 
Ex: 	TIMESTAMP '1998-04-28 12:00:00.000000' 

TIM:ESTAMP '1945-10-17 18:30:45' 
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3.6 - Conclusão 

Neste capitulo, foi discutido a tecnologia intranets e as vantagens e desvantagens 

oferecidas quando comparadas a soluções proprietárias de aplicativos cliente-servidor e 

software de groupware. Foi abordado o surgimento de uma nova infra-estrutura de 

informações - a Intranet Data Warehouse -, bem como a utilização da interface de acesso à 

banco de dados, o .0DBC, que tem sido adotado nas implementações de Intranet Data 

Warehouse, principalmente em arquiteturas Microsoft. 



4 

Ambiente Utilizado para 
Rastrear as Operações ODBC 

Este capitulo irá descrever o ambiente intranet em que o RasODBC atuará para 

coletar os dados referente as requisições ODBC. Será detalhada a plataforma, bem como, os 

procedimentos e ferramentas de desenvolvimento utilizada na implementação. Dessa forma, 

será explicado como foi utilizado o ODBC no ambiente intranet para permitir acesso ao 

Banco de Dados Sybase SOL Server. 

4.1 - Introdução 

A Web (World Wide Web) tornou-se uma plataforma atraente para 

disponibilização de informações devido a vários fatores: independência de plataforma, 

facilidade de uso e acesso [Ber94][Bie97] são alguns deles. A simplicidade dos protocolos, 

linguagens e ferramentas utilizados na Web conquistaram de usuários a desenvolvedores e 

fizeram surgir desde sites de presença institucional - sites que disponibilizam informações 

corporativas para clientes e/ou parceiros -, até complexos sistemas de informação. 

Para o desenvolvimento de sistemas de informação, em particular, é interessante 

notar a grande popularidade da rede. A Web possui, atualmente, mais de 50 milhões de 
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usuários e estima-se que se chegue a 200 milhões no ano 2001. Só no Brasil são mais 

110.000 hosts espalhados em mais de 50.000 domínios registrados [Fap98]. Entretanto, apesar 

destes números, a implementação de sistemas que utilizem uma atualização descentralizada 

de dados ainda encontra sérias dificuldades na Web. 

A atualização descentralizada permite que a inserção e/ou alteração de dados seja 

feita pela própria fonte que os gerou. Por exemplo, num site de informações sobre produção 

científica de uma instituição, os dados das publicações poderiam ser atualizados por seus 

próprios autores, ao invés de serem encaminhados a algum ponto central, que fosse o 

responsável pelas atualizações do sistema. Quando se centraliza a atualização dos dados, 

normalmente gera-se um maior trânsito de informações, aumentando a possibilidade de erros 

e o tempo necessário para a disponibilização das informações no sistema. 

O processo de descentralizar a atualização de dados é especialmente importante 

em sistemas onde a quantidade de informação a atualizar é grande, vinda de várias fontes, e 

com uma alta freqüência. Porém, é justamente para estes sistemas, que a adoção da Web 

como plataforma básica, apresenta maiores problemas. Basicamente, isso ocorre devido a 

imaturidade da tecnologia envolvida no desenvolvimento de aplicações para a Web (em 

países como o Brasil, com uma infra-estrutura de rede ainda em formação) e devido a falta de 

conexões rápidas e ao custo relativamente alto, para o usuário final, das conexões feitas 

através de linhas telefônicas. 

O presente capítulo, discute esses problemas no contexto da Internet no Brasil, e 

descreve a implementação para o acesso ao banco de dados no ambiente intranet através de 

operações ODBC. A seção 4.2 apresenta as características da rede atualmente. A seção 4.3 

apresenta as características da intranet da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), 

do sistema AtivA e como o acesso as informações em sua base de dados foi disponibilizada 

aos usuários da FMRP. 
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4.2 - Imaturidade da Tecnologia 

Apesar de todas as vantagens que a Web apresenta, os sistemas de informação que 

a utilizam como plataforma básica encontram vários problemas oriundos da própria estrutura 

da rede e do modo como esta cresceu. A seguir, serão descritas as causas de alguns dos 

problemas encontrados, e de forma sucinta, algumas soluções serão apresentadas. 

4.2.1 - Protocolo Usado para Comunicação 

Apesar dos browsers usarem um certo número de protocolos, como FTP (File 

Transfer Protocol) [Pos85] e Gopher [Ank93], o protocolo mais usado para a comunicação 

entre browsers e servidores na Web é o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [HTT97], que 

foi designado para transmitir páginas de hipertexto na Web. 

No protocolo HTTP, uma vez que um único documento foi transmitido, a conexão 

é encerrada, por isso é chamado "sem conexão" e não existe memória entre as conexões, estas 

são realizadas sem contexto. Estas características simplificam a construção de servidores, mas 

geram a necessidade de conexões repetidas pois um documento Web geralmente é formado de 

várias partes (texto, imagem, etc.). 

No caso dos sistemas de informação (acesso ao banco de dados), onde a interação 

do usuário necessita de contexto, tal protocolo não é adequado, demandando a criação de 

mecanismos alternativos que permitam contornar esta característica. 

4.2.2 - Linguagem Básica Limitada 

HTML (Hypertext Mctrkup Language) [HTM97], a linguagem básica da Web, foi 

designada para ser extremamente simples tanto para os autores de documentos, como para os 

desenvolvedores de browsers. Esta simplicidade restringe a funcionalidade desta linguagem 

que, como resultado, oferece poucos recursos para a construção de interfaces gráficas 

complexas. 
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As interfaces para a entrada de dados construídas usando HTML são muito 

limitadas, sendo necessário o uso de outras linguagens, por exemplo JcrvaScript [F1a97], para 

a validação dos dados digitados pelos usuários. HTML é independente de plataforma, porém, 

estas outras linguagens não são implementadas em todos os browsers, gerando uma 

dependência de plataforma de software. 

4.2.3 - Limitações da Redes 

Apesar do crescimento da Intemet no Brasil, ainda hoje usuários de cidades do 

interior e de algumas capitais como, Boa Vista e Rio de Janeiro, ainda têm um acesso muito 

lento à Intemet. Mesmo nas capitais, muitos dos usuários que se conectam à Intemet usando a 

rede telefónica, via um provedor de acesso, podem ter um tempo de espera muito grande em 

ocasiões variadas inviabilizando a sua interação com sistemas de informação complexos. 

Além dessas dificuldades, os custos de acesso a provedores e do serviço 

telefónico ainda são bastante elevados no Brasil. Esta situação tem conseqüências negativas 

para usuários de aplicações na Web que requerem inserções de um grande volume de dados, 

pois este é um processo demorado. 

4.2.4 - Possíveis Soluções 

Levando em consideração os aspectos mencionados anteriormente, algumas 

soluções em pesquisa são descritas a seguir. 

Estão sendo desenvolvidas novas tecnologias para atuarem com a linguagem 

HTML, como XML (Extensible Markup Language) [Con98] e CSS (Cascading Style Sheets) 

[Lie98], que trazem melhorias na apresentação e localização dos documentos. Porém, ainda 

vai demorar um certo tempo até que todos os browsers implementem estas extensões. 

Em relação ao protocolo HTTP, está sendo desenvolvida uma nova versão, 

conhecida como HTTP-NG (HTTP- Next Generation [Nie98]), que vai permitir uma 

performance muito melhor, mas esta versão ainda não está sendo usada. 
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E, apesar da estrutura da rede estar evoluindo rapidamente, as necessidades dos 

usuários também estão crescendo rapidamente. Desta forma, a curto prazo, torna-se dificil se 

chegar a uma solução. Portanto, enquanto estas soluções não forem efetivamente usadas, 

torna-se necessária uma solução temporária que controle tais problemas. 

4.3 - O Servidor Intranet da FMRP 

O servidor Intranet da FMRP foi desenvolvido com o objetivo de fornecer 

informações relevantes que dizem respeito apenas ao público desta Instituição. Assim, é 

possível encontrar desde e-ma/is dos usuários, oficios e circulares, normas de utilização da 

rede FMRPnet, bem como os serviços oferecidos e também uma seção de comunicados, onde 

publicam-se informações sobre defesa de teses, reuniões de estudos de casos clínicos, 

seminários dos alunos de pós-graduação e outras. 

Atualmente, o servidor Intranet da FMRP está disponível no endereço 

http://intra.fmrp.usp.br:81  (veja Figura 4.1) que permite o acesso apenas para o domínio da 

FMRPnet. O hardware utilizado é uma Sun Enterprise 3000, sistema operacional Solaris 2.5.1 

e o servidor Web Netscape Fast Track Server 2.01. Para o desenvolvimento das páginas foi 

utilizado o software FrontPage98 o qual facilita a manutenção. 
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Figura 4.1 - Servidor Intranet da FMRP. 

4.3.1- Sistema AtivA 

Além da intranet, a FMRP também está trabalhando no desenvolvimento do 

sistema AtivA (Atividades Acadêmicas) que permitirá aos docentes cadastrarem as atividades 

acadêmicas desenvolvidas ao longo do ano para posteriormente ser elaborado o Relatório de 

Atividades Anual da FMRP, onde informações como: produção científica dos docentes, 

orientação de alunos em programas de especialização, mestrado e doutorado, participações em 

cursos, congressos e concursos, entre outras, poderão ser encontradas. O AtivA também é de 

grande valia para a Comissão de Orçamento, pois com base nas informações referentes à 

produção cientifica dos 14 departamentos da FMRP será realizada a distribuição dos recursos 

monetários destinados à FMRP. 

O sistema AtivA baseia-se no conceito cliente-servidor e o Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados (SGDB) utilizado para armazenar as informações é o Sybase SOL Server 
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11, já para o desenvolvimento da interface foi realizado com o Delphi 4.0. Os usuários que 

têm permissão para atualizar (inserir, alterar e excluir) as informações da base de dados são 

apenas docentes e secretárias de departamentos. No Apêndice A, encontra-se a modelagem de 

dados do AtivA com restrição de acesso. 

Em virtude do AtivA, a FMRP possui uma base de dados bastante complexa, 

principalmente no que diz respeito a sua produção científica e participações em eventos. 

Sendo assim, seria de grande importância aos pesquisadores da FMRP consultar a base de 

dados através de browsers, tornando desnecessário o desenvolvimento de novos módulos. 

Portanto, a proposta mais viável é o desenvolvimento de uma intranet que realize consultas à 

base de dados do AtivA. 

4.3.2 - O Servidor - Versão Beta 

O banco de dados da FMRP, Sybase SQL Server 11, está disponível para as 

plataformas: Solaris e Windows NT. Na plataforma Solaris fica a base de dados do sistema 

AtivA e no Windows NT as bases de dados dos sistemas menores como: Sistema de 

Patrimônio e Avaliação de Disciplina. 

Com o objetivo de oferecer aos usuários da FMRPnet acesso às informações da 

base de dados AtivA, está sendo implementada uma nova intrcmet na plataforma Windows 

NT, denominada versão Beta. Nesta nova intranet o acesso está liberado apenas aos 

funcionários da administração que deverão possuir senha (password) e código de acesso 

(login), permitindo consultar às informações do AtivA. Na seção 4.3.3 está descrito como foi 

implementado o acesso à base de dados utilizando requisições ODBC. 

O hardware utilizado pela versão Beta é uma máquina Pentium II 	- 300 

MHZ, com 96 MB de Ram e capacidade de 4 GB de disco rígido. O sistema operacional 

instalado é o Windows NT Server 4.0, devido as facilidades de configuração e por oferecer o 

IIS (Internet Information Server) que inclui um servidor Web de alto desempenho além de 

servidores FTP e Gopher. 
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4.3.3 - Publicando informações de um banco de dados 

Com o serviço de WWW e drivers ODBC fornecidos pelo RS é possível criar 

páginas Web com as informações extraídas do banco de dado. Além disso, as operações 

básicas como: alterar, inserir, consultar e remover informações do banco de dados podem ser 

realizadas através de entrada de dados do usuário usando como interface, uma página Web 

[Mic96]. Basicamente, o acesso ao banco de dado é feito pelo IIS como mostra a Figura 4.2. 

Figura 4.2 - TIS acessando uni banco de dados. 

Browser Web (Internet Explorer, ou 

browsers de outras empresas como o Nestcape) 

envia requisição para o servidor Internet através 

do protocolo HTTP a qual responde à 

requisição com um documento no formato 

HTML. Utilizando o IIS a conexão com o banco 

de dados é feita através de um dos seus 

componentes, chamado Internet Database 

Connector (IDC). O IDC, httpodbc.d11, é um 

Microsoft Internet Server Programming 

Interface (ISAPI DLL) que faz uso do ODBC 

para estabelecer conexão com banco de dado. A 

Figura 4.3 mostra os componentes necessários 

para conectar-se com um determinado banco de 

dado. Figura 4.3 - Componentes utilizados para 
conectar-se com banco de dados. 
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O IDC usa dois tipos de arquivos para controlar como o banco de dado é acessado 

e como o resultado das instruções SQL enviadas ao banco será organizada no formato HTML. 

Esses arquivos são: Internei Database Connector (.idc) e o HTML Extentido (.htx). 

No arquivo .idc estão as informações necessárias para conectar-se com a fonte de 

dados ODBC, sintaxe do comando SQL para ser enviado ao banco e também contém o nome 

e a localização do arquivo HTML Extentido (.htx). O arquivo .htx é um template que tem 

como função mesclar as informações retomada do banco de dados gerando um documento 

HTML, assim as informações poderão ser visualizadas por hrowser Web. 

- Exemplo de uma página Web acessando o banco de dado Sybase. 

Este exemplo inicia-se com uma simples página Web chamada consulta.htm 

exibida na Figura 4.4 pelo browser da Netscape, exibindo alguns hyperhnks. Através desses 

hyperhnks são enviadas requisições ao servidor intranet e repassadas para o IIS, que por sua 

vez, envia comandos SQL à base de dados do AtivA, utilizando o driver ODBC PD Sybase 

Consultando à base de dados do AtivaProdução Cienfifira da FMRP - Notscape 
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Gonne,* Done 

Figura 4.4 - Página Web exibindo informações da base de dado do AtivA. 
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SQL Server. Após processada as requisições HTTP e SQL, o resultado da consulta será 

exibida em outra página Web (veja Figura 4.6). 

Inicialmente, para permitir acesso ao banco de dados em páginas Web é 

necessário criar os arquivos IDC (.idc) e HTML Extentido (.htx). Após a criação desses 

arquivos o usuário seleciona um dos hyperlink, ilustrado na Figura 4.4 e um Unifortn 

Resource 	Locator 	(URL) é enviado para o servidor intranet 

(<a href=" iscripts/ativa/artigo.idc?"> Artigos de Peri6dicos </a>). A 

Figura 4.5 mostram os passos necessários para o ES e o IDC processarem as requisição do 

browser cliente. 

Passo 3. Httpodbc.d11 lê o arquivo .idc 

Client Web Browser 
http://143.107.199.122/scriptsiativaiestigoidc  

41(HTTP) 	I 60-ITML document) 

Internet Server 
a 

12 (ISAPI) 
HTX files 

5 

Httpodbe.dil 

1 3  

4 (SQL request) 

S(SQL resuit data) 
IDO files 

ODBC 

driver PD Sybase SQL Server 

4 	t 
Sybase SQL Server 

\,. 	ill  

a 
Base de Dados Sybase SQL Server (Ativa) 

Figura 4.5 - IIS e IDC processando a requisição. 

Passo 1. A requisição URL é recebido 

pelo IIS 

O URL é mandado pelo browser Web. 

Passo 2. lis carrega o httpodbc.d11 e 

prepara-o com o restante da informação 

do URL 

O arquivo .idc é mapeado para o 

httpodbc.d11. O httpodbc.d11 é carregado 

e o URL informa o nome do arquivo 

.idc (artigo.idc) para o IIS. 

O arquivo .idc possui várias entradas no 

formato campo: valor, O conteúdo do arquivo artigoldc é: 

Datasource: SYBASE ODBC 
Username: web 
Password: ****** 
ODBCOptions: SQL_OPT_TRACE=1,SQL_OPT_TRACEFILE=C:\sybase.log 
Template: artigo.htx 
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SQLStatement: 
+select PARTICIPANTE.nome rb_parti, 
+ESCREVE.co autorl, ESCREVE.co autor2, 
+ESCREVE.co autor3,ESCREVE.co autor4, 
+PRoD_INTELãcTUAL.titulo_prod:M COMUNICACAO.nome_meio, 
+TRABALHO ANAIS.vol ana, TRABALHO ANAIS.pg ini_ana, 
+TRABALHO —ANAIS.pg  fimana,PROD INTELECTUAL. ano prod 
+f tom PARTICIPANTE, PRED INTELECTUAL, ESCREVE, — 
+TRABALHO ANAIS,M COMUNIEACAD,E DIVULGADA 
+where ESEREVE.n_"Prod = PROD IN-SELECTUAL.n_prod 
+and PARTICIPANTE.n_parti=ESEREVE.n_parti 
+and TRABALHO ANAIS.n prod=ESCREVE.n prod 
+and PROD INTELECTUALTn_prod = E DIVULGADA.n_prod 
+and E DIVULGADA.n meio = M COMURICACAO.n_meio 
+and P-ÃOD INTELECTUAL. tipo 11)rod=2 

No arquivo artigaidc o nome da fonte de dados é SYBASE ODBC que foi criado com o 

auxilio do aplicativo "Administrador de fonte de dados ODBC". Os demais items 

especificados no arquivo artigoidc são: 

• Username é um código de acesso (login) válido para a fonte de dados ODBC. 
Neste exemplo, o login Web é uma conta criada no Sybase SQL Server que 
possui permissão apenas de leitura na base de dados do AtivA. 

• Password é a senha do usuário autenticada pelo banco de dados. 

• ODBCOptions é um campo opcional que foi utilizado para armazenar as 
informações das requisições ODBC 

• Template especifica o nome do arquivo (.htx) utilizado para mesclar o 
resultado. 

• SQLStatement contém o comando SQL que é enviado ao banco de dados para 
ser executado e retornar um conjunto de informações. 

Passo 4. O IDC conecta-se à fonte de dados e executa o comando SQL existente no 

arquivo artigoidc 

A conexão é feita utilizando driver ODBC, que neste exemplo carrega o driver 

ODBC PD Sybase SQL Server e conecta-se ao servidor especificado na definições da 

fonte de dados ODBC. Uma vez feita a conexão, o campo SQLStatement do 

arquivo .ide é mandado para o driver ODBC PD Sybase SQL Server, a qual envia o 

comando SQL para o banco de dados Sybase. 
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Passo 5. O IDC busca os dados no banco de dados e mescla com o arquivo artigo.htx 

Após o comando SQL ter sido executado, o IDC lê o arquivo artigo.htx, definido no 

campo template de artigo.idc . O arquivo artigo.htx possui tags especiais a qual o 

componente IDC usa para controlar onde e como os dados retomado do comando SQL 

serão mesclados. No Apêndice B, encontra-se o arquivo artigo.htx e artigaidc. 

Passo 6. O MC manda o arquivo mesclado (artigo.htx) de volta para o IIS, a qual 

retorna para o browser cliente 

Após todos os dados serem mesclados no artigo.htx o documento HTML é 

completado e retomado para ao browser, resultando em uma nova página Web 

mostrada na Figura 4.6. 

PiH“jultudt, ii Guris ultu• 

http://sHostiniscriptsjedivenienigo.idc? 

Publicação de Artigos da FMRP 
Cardoso Ni, Falcão R. P., 7ago M.A, Bottura C, Coutinho V. - Aumento de um braço 
curto de um cromossomo G (Gp+) na miolos° aplítstica, Revista Paulista de 
Medicina, vol.3 , pp.101-106, 1973. 

Figueiredo J.C, Costa F. E, Freitas T. C., Cardoso M., Weimer T.A - Caracterização 
citogenética leucemia mlobSide crônica, Scandinavian Journal of 
Haematology, vol.18 , pp.23-78, 1978. 

Ribeiro Filho A., Ismael S. J., Simões B. P., Figueiredo M. S., Costa F. F. - Natureza 
do defeito da síntese de hemoglobina nas talassemias, Revistada Associação Médica 
Brasileira, vol.3 , pp.67-98, 1981. 

Figueiredo J.C, Ribeiro Filho, A., Cardoso M., Salzarto E M, Silva- Jr W. A. - 
Enfermidades drepsmociticas eu una poblaciónbrasiletia, Scandinavian Journal of 
Haematology, vol.3 , pp.12-'76, 1988. 

Figura 4.6 — Resultado da consulta ao banco de dados Sybase. 
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44 - Conclusão 

O objetivo principal deste capitulo foi apresentar o ambiente intranet que será 

utilizado pelo sistema RasODBC para efetuar o rastreamento das operações ODBC. Assim, 

foi ilustrada a arquitetura do servidor intranet e detalhados os procedimentos para realizar 

acesso à base de dados do sistema AtivA. 

Também foram discutidas as vantagens e desvantagens de se utilizar a Web como 

uma plataforma atraente para disponibilizar informações, uma vez que a mesma também pode 

ser utilizada para consultar e atualizar bases de dados através de browsers. 



5 

Pablo Self-Defining Data 
Format 

Este capitulo tem como objetivo apresentar o Pablo SDDF (Self-Defining Data 

Formal), um meta-formato de arquivo flexível que foi desenvolvido para descrever o layout 

estrutural dos registros de eventos e armazenar dados de desempenho. Será apresentada 

também, a motivação para o desenvolvimento do SDDF e o alto nível do formato, abordando 

os componentes dos arquivos e detalhes da sintaxe do meta-formato. 

5.1 - Introdução 

O grupo Pablo da Universidade de Illinois desenvolveu um ambiente integrado de 

análise de dados de desempenho chamado Pablo [Ree91]. O objetivo do sistema Pablo é 

fornecer ferramentas para coletar e analisar dados de desempenhos em sistemas paralelos de 

memória distribuída SIMD (Single Instruction, Multiple Data) e MIMD (Multiple Instruction, 

Multiple Data). O componente de captura de dados gera arquivos contendo registros de 

eventos de desempenho do sistema em estudo. Já o componente de análise permite ao usuário 

manipular e apresentar as informações, para se obter uma visão do comportamento do sistema 

paralelo. O formato do arquivo de desempenho devem estar de acordo com a filosofia do 

Pablo, que são portabilidade, "esealabilidade" e extensibilidade. 
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Enquanto muitas comunidades cientificas possuem seus formatos de dados bem • 

estruturados para armazenar e distribuir informações relativas a sua área, não existe nenhum 

padrão para especificar os registros de evento de desempenho. A regra tem sido, portanto, 

que cada desenvolvedor defina um formato de registro fixo capaz de representar esses eventos 

de acordo com o sistema em estudo. Devido tal necessidade, inexiste um formato de arquivo 

consistente para representar dados de desempenho em vários tipos de máquinas. A falta de 

uma linguagem de dados padrão dificultou o compartilhamento dos resultados e inviabilizou 

utilizar as ferramentas de análise desenvolvidas em um sistema, dos dados coletados em 

outro. Sem um padrão pre-existente o grupo Pablo definiu um formato de arquivo que 

satisfaça alguns requisitos básicos para armazenar os dados de desempenho (registros de 

eventos): 

• arquivos grandes - geralmente o tamanho do arquivo chega em torno de 

megabyte ou até mesmo gigabyte, portanto a compactação é critica e a 

compressão de dados é quase impossível; 

• os dados podem ser coletados em uma máquina e analisados em outra; 

conseqüentemente o formato deve ser capaz de acomodar diferenças em 

potencial na ordem de byte, no tamanho das palavras, e na representação de 

ponto flutuante. 

• uma das características dos dados de desempenho é permitir a facilidade 

para variar conforme os componentes do sistema em estudo (software 

aplicativo, sistema de software, hardware) bem como, características básicas 

de arquiteturas especificas (memória compartilhada distribuída), entretanto, 

um conjunto de diversos tipos de eventos devem ser suportados; 

• formato de arquivo não pode ser restrito apenas aos tipos de eventos 

disponíveis preliminarmente, deve oferecer também novos tipos de dados 

quando forem necessários. 

Em outras palavras, o formato de arquivo para armazenar os registros de eventos 

do desempenho de um sistema em estudo deve atender aos requisitos de compactação, 

portabilidade, generalidade e extensibilidade. Sendo assim, o grupo Pablo desenvolveu um 

novo formato de arquivo de dado auto-descritivo, o SDDF. 
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5.2 - Fabio Self-Defining Data Format 

O Pablo SDDF é uma linguagem de definição utilizada para especificar a estrutura 

do registro de dado e sua respectiva instância, pois o formato pode descrever registros de 

dados gerais e é melhor visto como um meta-formato de dados. Geralmente, o formato 

suporta definição de registro contendo inteiros, caracteres e vetores (arrays) dos tipos básicos 

encontrados em muitas linguagem de programação (byte, caracter, inteiro e ponto flutuante de 

dupla precisão) [Ayd97a]. 

O meta-formato não descreve um conjunto fixo de tipos de eventos, informações 

adicionais para um dado tipo, ou como tipo de dado específico será armazenado. Dessa forma, 

verifica-se que a semântica dos dados não é imposta no formato do arquivo permitindo ao 

coletor de dados decidir o que é apropriado para determinadas situações e descrever os 

registros de eventos adequados [Ayd97a]. 

Um arquivo SDDF válido segue a sintaxe do meta-formato como descrito nas 

gramáticas, e não há intenção alguma de ser impor significado semântico ou corrigir o 

conteúdo do arquivo. Este meta-formato garante os requisitos de generalidade e 

extensibilidade além de oferecer um conjunto diverso de tipos de eventos e facilidade para 

adicionar novos tipos de eventos quando forem necessários. 

O formato binário garante a compactação dos arquivos mas a ordem de byte e a 

representação dos números em algumas máquina faz com que a portabilidade seja 

prejudicada. Já com arquivos ASCII tem-se a vantagem da portabilidade e são legíveis mas 

falha no que se refere a característica de compactação. Ao invés de atender apenas um dos 

requisitos, foi desenvolvida gramática SDDF que possibilite a representação dos dados de 

desempenho tanto em ASCII como binário. O formato binário pode ser usado quando a 

compactação é de máxima necessidade, e o formato ASCII oferece portabilidade quando 

necessário10 . 

I°  Em experiências realizadas pelo grupo Fabio, o arquivo SDDF binário tem sido 42% a 75% menor que o 

arquivo ASCII correspondente. 
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Para beneficiar a compactação do formato binário, a gramática do arquivo SDDF 

binário suporta um grau limitado de portabilidade em máquinas com diferentes conversões 

na ordem de byte. Cada arquivo binário contém um flag indicando a ordem de byte utilizado 

no arquivo. 

5.3 - Um exemplo de arquivo SDDF 

O básico do meta-formato SDDF pode ser melhor descrito por um exemplo. Nesta 

seção um pequeno arquivo SDDF ASCII mostra como a estrutura do registro de dado e a 

instância são representadas usando o SDDF. O meta-formato SDDF possui quatro classes de 

registros distintas, cada uma atende a propósitos específicos no contexto de um arquivo 

SDDF. Suas classes são: 

• Command: permite a comunicação entre processos; 

• Stream Attribute: fornece informações pertinente a entrada do arquivo; 

• Record Descriptor: declara a estrutura do registro; 

• Record Data: encapsula os valores dos dados. 

No contexto do registro de dados, a Stream Attribute pode informar a data da 

coleta dos dados, como por exemplo, o Record Descriptor é declarado para cada tipo de 

evento e o Record Data contém os valores da instância de dados dos eventos. 
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SDDFA 
/* 
* "run date" "Fevereiro de 1992" 

#1.  
// "event" "mensagem enviada para um ou mais processadores" 
"message send" { 

double "timestamp"; 
// 'Origem" "Processador mandando mensagem" 
int 	"sourcePe"; 
// "destino" "Processador(es) recebendo a mensagem" 
int 	"destinationPe"{}; 
// "Tamanho" "Comprimento da mensagem em bytes" 
int 	"messageLength"; 

#2: "context switch" { 
double "timestamp"; 
int 	"processor"; 
char "processName"[]; 

"context switch" {100.150000,2, 
[8] {"file 1/0"} };; 

"message send" {101.i0000, O, 
[4] {1,3,5,7}, 512 };; 

"message send" {102.150000, 7, 
[1] {11 1012 };; 

"context switch" (108.000000, 4, 
[4] {"idle"}};; 

Figura 5.1 — Exemplo de um arquivo SDDF- representação ASCII. 

A Figura 5.1 mostra um arquivo SUDF que armazena dados de desempenho. O 

arquivo possui um simples ,S'ireanz 'Wh/mie, dois Record Descriptor, e quatro instâncias da 

classe Record Data. Stream Attribute possui informações gerais sobre o arquivo, como por 

exemplo, a data de criação "2 de Fevereiro de 1992". O Record Desci-pior define dois tipos 

de eventos: "message send" e "anum switch". As linhas "#1:" e "#2:" associam as tags com 

cada tipo de evento. Cada instancia do Record Data contém os valores dos dados relacionados 

com a simples captura do evento, na qual verifica-se a existência de informações de 

desempenho nos dois eventos: "message senti" e "context .switch". 



Pablo Self-Defining Data Format 	
47 

Usando o meta-formato SDDF é possível definir novos tipos de eventos, inclusive 

o Record Descriptor apropriado para o arquivo. O SDDF não associa significado semântico 

para os dados — os valores dos dados existentes nas instâncias dos Record Data são 

interpretados pela referência correspondente ao Record Descriptor. Nas representações ASCII 

o identificador usado para escolher o Record Descriptor correto é o nome do registro 

("message send" e "context switch')." Observando o Record Descriptor do evento "context 

switch", na primeira instância do dado, nota-se que o chaveamento do evento "context switch" 

para o estado de entrada/saída do arquivo (file 1/0") ocorreu em 100.15 no processador 2 

(dois). A segunda instância da classe Record Data pode ser interpretada usando o Record 

Descriptor do evento "message send": o processador O (zero) envia 512 bytes de mensagem 

para os processadores 1,3,5 e 7 (um, três, cinco e sete) no tempo de 101.1. 

5.4 - Os componentes do arquivo SDDF 

O arquivo SDDF é composto pelos componentes: headers e tipos de pacotes 

(classes) como: Command, Stream Attributes, Record Descriptor e Record Data. Na seção 

anterior (seção 5 3) uma breve apresentação do arquivo SDDF foi feita, demonstrando a 

variedade de informações que pode ser representada e como é realizada a interpretação do 

arquivo em suas instâncias de dados (Record Data). 

5.4.1 - Headers 

Cada arquivo SDDF começa com um identificador de header tanto para arquivo 

SDDF binário como ASCII. Para representar arquivos SDDF ASCII, o header é formado pela 

string "SDDFA" e para arquivos binários o header utilizado é "SDDFB". O header binário 

também contém informações identificando a ordem de byte usado no arquivo e outras 

representações numéricas especificas, como por exemplo, o tamanho do tipo de dado básico. 

11  Na representação binária, uma única tags é usada como identificador. 
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5.4.2 - Tipos de Pacotes SDDF 

Após o header SDDF tem sido lido, os dados dos arquivos SDDF são processado 

um por vez; um registro é referenciado como um pacote. Assim, um arquivo SDDF pode ser 

definido como uma string de pacotes SDDF que estão ordenados de acordo com a localização 

no arquivo. O meta-formato SDDF define quatro tipos de pacotes (classes): Command, 

Stream Attribute, Record Descriptor e Record Data. Além disso, para pre-escrever a sintaxe 

desses pacotes, o meta-formato impõem um número limitado de restrições para a ordenação e 

conteúdo dos pacotes SDDF que estão presentes nos arquivos. 

Os pacotes são blocos básico da construção ou componentes de um arquivo 

SDDF. As instâncias desses componentes, chamados de registros ou pacotes, estão agrupados 

numa ordem especifica para produzir o arquivo SDDF. As regras da sintaxe governa a forma 

dos componentes individuais e dita o relacionamento válido entre os componentes da 

instância de um dado arquivo. 

Um pacote geralmente consiste de duas partes: header e body. O header 

especifica o tamanho, tipo e a tag do pacote, sendo que não existe tag para o pacote Stream 

Attribute. No body defini-se o Record Descriptor, contendo os registros de dados ou 

informações sobre o contexto e para o pacote Command não existe body associado. 

Quando usado o formato SDDF binário, o header aparece explicitamente no 

começo de cada pacote por razões de desempenho. Com  o formato ASCII, o header pode ser 

reconstruido a partir do conteúdo do pacote, contendo informações previamente processada 

no pacote Record Descriptor para reduzir a tag no Record Data. Uma das vantagens obtida 

com a utilização da padronização de uma interface uniforme para os arquivos SDDF binários 

e ASCII. Dessa forma, será utilizada a representação ASCII para demonstrar os vários tipos 

de pacotes e observa-se que o pacote ASCII é terminado por dois ponto-e-virgula (;;). 



Pablo Self-Defining Data Format 	 49 

5.4.3 - Pacote Command 

O pacote Command encapsula comandos. Cada Command é representado por uma 

tag diferente. O Command possui o body (corpo) vazio, consiste somente de um cabeçalho, 

tendo como propósito oferecer mecanismos para a comunicação entre diferentes processos 

que compartilham cadeia de dados SDDF. 

A Figura 5.2 mostra um pacote Command com a tag 17. O caracter % indica que 

o pacote Command (%17:) seguido de : (dois pontos) é uma tag requerida. Note que não 

existe corpo no pacote. 

%17: ;; 

Figura 5.2 — Pacote Command — representação ASCII. 

5.4.4 - Pacote Stream Attribute 

O pacote Stream Attribute contém informações pertinente a entrada do arquivo, 

como por exemplo, incluir a data de criação do arquivo, a máquina em que foi gerado e o 

nome do programa que o gerou. Este pacote começa com o caracter `/4" e termina com `*/'. A 

informação de alguns pacotes Stream Attribute é organizada com um ou mais pares de 

atributos chave/valor, onde ambos, são caracteres entre aspas duplas. Na versão ASCII do 

SDDF, cada par de atributo aparece em linhas separadas no registro. Não existe opção para 

especificar tag na representação ASCII para o pacote Stream Attribute. A representação 

binária inclui tag como um formato fixo do header, mas o valor do campo é ignorado pelas 

bibliotecas de rotinas de interface SDDF, por está razão não se utiliza tag nos pacotes Stream 

Attribute. 

Na Figura 5.3 é mostrado o pacote Stream Attribute com dois pares de atributos 

(chave/valor). O primeiro possui a chave "Data de Criação" e o valor "Março 10, 1997" e o 

segundo par de atributos são "máquina" e "Intel iPSC/860". Os métodos de acessos da 

biblioteca SDDF suporta busca para recuperar valores do atributo. Um número arbitrário de 

pares de atributos pode aparecer em simples pacotes Stream Attribute e não existem valores 

pré-definidos para os atributos. 
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/* 
"Data de Criação' "Março 10, 1997" 
* "maquina" "Intel iPSC/860° 

Figura 5.3 — Pacote Stream Attribute —representação ASCII 

5.4.5 - Pacote Record Descriptor 

O pacote Record Descriptor descreve o layout do registro, similiar as declarações 

de estruturas da linguagem de programação C. Cada pacote Record Descriptor associa uma 

tag particular e o nome do registro com uma descrição dos campos que aparecerá em todas as 

instância dos registros de dados que possuírem a tag. O nome da tag deve ser um número 

maior que zero (0). Também é importante ressaltar que tanto a tag como o nome do registro 

devem ser únicos no arquivo SDDF. Na versão ASCII, o pacote Record Descriptor começa 

com o caracter "#" seguido pelo nome da tag e o caracter ":" (#1:). 

Um Record Attribute opcional pode ser associado ao pacote Record Descriptor; 

devendo aparecer após a tag. O Record Attribute contém informações relevante a entrada do 

registro e é composto por um ou mais pares de atributos chave/valor. Na representação 

ASCII, cada par de atributo aparece em uma linha separada no registro e começa com duas 

barras (//). Assim como no pacote Strem Attribute, a chave e o valor, são caracteres e estão 

entre aspas duplas. O restante do pacote Record Descriptor é composto por Field Descriptor 

que são declarados entre colchetes. 

Cada Field Descriptor é composto por Field Attribute opcional. Já o tipo do 

campo e o nome do campo são obrigatórios, o campo de dimensão é opcional terminando a 

declaração com ponto-e-vírgula (;). O Field Attribute é associado ao Field Descriptor, 

fornecendo informações descritiva sobre o campo. Se um Field Attribute existe, ele aparece 

antes do Field Descriptor e é composto por pares de atributos chave/valor, assim como o 

Record Attribute. Cada par de atributo aparece em uma linha no arquivo ASCII e começa com 

duas barras (//), geralmente são strings entre aspas duplas. 
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O tipo do campo é obrigatório e geralmente são: char, int, floal e double que 

correspondem aos tipos de dados das linguagens C e C++. Seguido do tipo do campo, o nome 

do campo é declarado entre aspas duplas. Todo Field Descriptor de um dado Record 

Descriptor deve ter nomes de campos únicos. A última parte do Field Descriptor, a dimensão 

do campo é opcional. Se o campo possuir valor escalar quantitativo, a dimensão do campo 

não é explicitamente especificado. Se o campo é um array, o número de dimensões é indicado 

por abre/fecha colchetes (H) representando cada dimensão do array. Embora o número de 

dimensão é especificada a cada campo no Record Descriptor, o número de elementos de cada 

dimensão do array não é definida neste instante. Ao invés disso, o pacote Record Data 

correspondente a estrutura definida por este Record Descriptor conterá não somente os 

valores para popular as células do array, mas também o tamanho de cada dimensão do array. 

#1: 
// "evento" "mensagem enviada para um ou mais processadores" 
"message send" { 

// "From" "Processador mandando Mensagem" 
int 	"fromPe"; 

// "To" "Processador(es) recebendo mensagem"; 
int 	"toPe" []; 

// "Tamanho" "Comprimento da mensagem em bytes" 
int 	"messageLength"; 

// "Tipo" "Caracter que define o tipo da mensagem" 
char "messageType"; 

// "Tempo" "Timestamp" 
// "Unidade" "segundo" 

double "time stamp"; 

Figura 5.4 — Pacote Record Descriptor para o evento Message Send. 
Representação ASCII 

A Figura 5.4 mostra o pacote Record Descript representada pela tag 1 e o nome 

do registro "message send". Este pacote possui um Record Attribute onde o atributo chave 

possui o conteúdo "evento" e o atributo valor, "mensagem enviada para um ou mais 

processadores".  O pacote Record Descriptor contém cinco Field Descriptor; cada um 

terminado por ponto-e-virgula (;). Todos os Field Descriptors deste pacote possuem Field 

Attribute descrevendo informações sobre o campo. O primeiro Field Attribute possui apenas 

um par de atributo chave/valor e o último possui dois pares de atributos. O primeiro e o 

terceiro Field Descriptor descreve valores escalares do tipo inteiro com os respectivos nomes 

"fromPe" e "messageLength". O segundo detalha um tipo de dado inteiro com o nome de 
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"toPe". Ele é um array de valores de dimensão um (vetor de inteiros). O quatro campo é 

chamado "messageType" que contém apenas caracteres. Finalmente, o campo "time stamp" é 

um tipo escalar duplo. 

5.4.6 - Pacote Record Data 

O tipo de pacote SDDF final é o Record Data. Pacotes desses tipo contém o dado 

para serem processados, com comandos, comentários, ou especificações de como os dados 

deverá ser formatado. Na versão ASCII, cada pacote do Record Data possui o nome do 

registro correspondente ao nome do registro do Record Descriptor que precede ao arquivo 

SDDF. 

Para campos não escalares, o valor é composto por várias partes. Primeiramente, 

para cada dimensão do arrays, o número de elementos em que é dada a dimensão, seguido 

pelos valores entre chaves ([4] {1,3,5,7}), listado em ordem decrescente e separados por 

virgulas. No caso de strings utiliza-se aspas duplas. 

"message send" 	{O, 
[4] {1,3,5,7}, 
512, B, 100.100000};; 

Figura 5.5 - Pacote Record Data para o evento Message Send - Representação ASCII 

A Figura 5.5 ilustra o pacote Record Data onde o registro chama-se "message 

send", correspondente ao pacote Record Descriptor da Figura 5.4; o corpo do pacote Record 

Data é interpretado com base no layout descrito no Record Descriptor (Figura 5.4). O valor 

do campo inteiro "fromPe" é O (zero). O vetor "toPe" tem quatro elemento com os valores 1, 3, 

5, e 7. O campo "messageLength" armazena o valor inteiro 512. O campo "messageType" tem 

o caracter de valor B e o valor 100.100 é atribuído ao campo "time stamp". 
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5.5 - A Biblioteca de Interface SDDF 

Para o meta-formato, foi desenvolvido uma biblioteca de classes C++ que fornece 

uma interface para os dados armazenados em SDDF. As classes e seus métodos associados 

suportam as operações necessárias para interpretar e gravar o arquivo no formato SDDF. 

Usando a biblioteca de interface para gerar arquivos SDDF, primeiramente criam-se novas 

instâncias das classes descrevendo o tipo de evento desejado e posteriormente são atribuídos 

valores aos registros através das classes C++ [Ayd97a]. Quando ocorre a leitura de um 

arquivo SDDF, existem rotinas para reorganizar e salvar a descrição do tipo de evento. 

Valores de dados particulares são acessados via registro e o nome dos campos associados aos 

descritores de tipos de eventos nunca são manipulados diretamente. A documentação 

completa das classes e métodos podem ser encontrados em [Ayd976]. 

5. 6 — Conclusão 

Neste capitulo, foi abordado o Pablo SDDF apresentando o contexto em que foi 

desenvolvido e as dificuldades existentes para implementar um sistema de arquivo com a 

finalidade de armazenar dados de desempenho. Foi apresentado também, a estrutura do 

arquivo SDDF composta pelas classes: Command Stream Atribute, Record Descritor e 

Record Data. 

O próximo capitulo se dedica exclusivamente ao RasODBC e fez-se necessário 

mencionar as informações neste capitulo, no intuito de facilitar o entendimento do formato do 

arquivo SDDF, cujo as informações rastreadas serão armazenadas. 
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O RasODBC 

Este capitulo tem como objetivo apresentar o RasODBC, Sistema Rastreador das 

Operações ODBC que atua na plataforma Windows com o objetivo de identificar as 

operações ODBC realizada em ambiente intranet. A primeira versão do RasODBC foi 

implementada em C/C++ utilizando as API's do Windows. Será abordada bem como a sua 

estrutura funcional, arquitetura e algumas considerações sobre a implementação e o 

desempenho do mesmo. 

6.1 - A Estrutura Funcional 

O sistema RasODBC é composto de dois módulos funcionais básicos: o módulo 

de interface e o módulo de rastreamento. 

A Figura 6.1 dá uma idéia dessa estrutura, indicando inclusive tanto o fluxo de 

controle como o fluxo de dados no sistema. 
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Figura 6,1 - A Estrutura Funcional do RasODBC 

6.1.1 - Módulo de Interface 

O módulo de interface é constituído por um conjunto de funções que manipulam a 

interface gráfica através da qual o usuário interage com o sistema (Figura 6.2). 
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Figura 6.2 - Interface Principal do RasODBC. 
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O RasODBC foi desenvolvido com a API WIN32 que suporta aplicativos baseado 

na GUI (Grafic User Interface). A API WIN32 define um conjunto de funções que um 

aplicativo pode chamar e também como estas funções se comportam. Através deste módulo, o 

usuário pode identificar quais funções ODBC API foram chamadas ao realizar o acesso no 

banco de dados em ambiente intranet, conforme descrito na seção 4.3.3. Uma vez rastreadas 

as funções ODBC API, o RasODBC possibilita gravar no formato SDDF, a qual permite 

visualizar os dados coletados por software de visualização apropriado para o formato de 

arquivo SDDF, como por exemplo, o runSDDFstatistics. Outra particularidade do sistema é a 

possibilidade de oferecer informações básicas dos drivers ODBC (nome do Data Source, 

usuário e servidor, versão do drivers), funções ODBC API e SQL implementadas para o 

drivers, tipos de dados e as limitações do driver, conforme ilustrado na Figura 6.3. 

Figura 6.3 - Informações ODBC do drivers Microsoft Access. 

6.1.2 - Módulo de Rastreamento 

O rastreamento das operações ODBC são disparadas no momento em que inicia-

se o acesso ao banco de dados. Conforme mencionado em seções anteriores, o RasODBC foi 

desenvolvido com o objetivo de atual em servidores intranet que neste caso foi desenvolvido 

utilizando o IDC descrito no capitulo 4. Quando faz-se uso do componente IDC para realizar 

acesso ao banco de dados é necessário criar os arquivos: .idc e o .htx, conforme exemplo no 
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Apêndice B. No arquivo .idc estão especificadas informações necessárias para conectar-se 

com a fonte de dados ODBC e também os parâmetros necessários para gerar o arquivo de log 

que irá armazenar as funções ODBC API chamadas pelo driver responsável pelo acesso ao 

banco de dados O arquivo de log desempenha a função de parser, ou seja, serve como o 

arquivo de entrada para converter os dados coletados pelo módulo de rastreamento no formato 

SDDF. 

O acesso às informações do banco de dados é feito através de páginas html, 

portanto, o resultado da consulta também é visualizadas através de browsers (Internet 

Explorer, Netscape ou outro) momento em que inicia o rastreamento de todas as funções 

ODBC API utilizado pelo driver. Este rastreamento é feito por uma DLL construída apenas 

para esta finalidade. 

À seção 6.2 deste capítulo descreve, em linhas gerais, como esse procedimento foi 

implementado no RasODBC. 

6.2 - Detalhes de Implementação 

O objetivo deste item é esclarecer as caraterísticas mais importantes na 

implementação dos módulos do sistema. Inicialmente descreve-se como são rastreadas as 

funções ODBC API, na seqüência outras informações que o RasODBC oferece e finalmente 

como os dados armazenados em SDDF foram visualizados por outro sistema e em outra 

plataforma. 

6.2.1 - O rastreamento das funções ODBC API 

As informações necessárias para se iniciar o rastreamento das funções ODBC API 

são encontradas no registro do Windows, que determina a DLL responsável pelo rastreamento 

das funções e onde será armazenado o arquivo de log. 

Uma vez configurado o registro do Windows, o rastreamento das funções ODBC 

API é disparada no momento que algum usuário da intranet da FMRP visite uma das páginas 
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responsáveis pela consulta às informações do banco de dados Sybase a qual utiliza o driver 

PD Sybase SQL Server como interface de acesso. 

O módulo de rastreamento é implementado de maneira bastante simples, pois o 

arquivo de log gerado conforme instruções implementadas na DLL de rastreamento, servirá 

como um arquivo de entrada de dados. Este processo utiliza o arquivo para executar a leitura 

e a análise sintática dos dados coletados (arquivo ASCII, com extensão ".LOG") que contém 

as informações das funções ODBC API. Como dito anteriormente, o processo de rastreamento 

consiste na identificação das funções ODBC API chamadas pelo driver em questão, o tipo de 

dado, os valores dos argumentos da função, bem como o código da função em hexadecimal. 

Sendo assim, foi feita uma análise no arquivo (entrada de dados) com o objetivo de armazenar 

apenas os dados relevantes no formato SDDF, portanto os dados que estão sendo 

armazenados ,são as funções chamadas pelo driver ao enviar instruções SQL para o servidor 

intranet. Dessa forma, tem-se uma visão das funções necessárias para realizar determinadas 

instruções SQL encaminhadas ao banco de dados. 

A DLL de rastreamento possui as funções DoTrace() chamada para rastrear as 

funções ODBC API, TraceRetumo implementada para identificar as próximas funções e a 

ProcessTrace() que recupera e grava o tipo de dado e os valores das funções ODBC API 

rastreadas e armazenadas no arquivo de log. 

A seguir, a Figura 6.4 mostra como o sistema RasODBC interage com o ambiente 

intranet e quais os componentes e DLL envolvidas no processo de rastreamento da operações 

ODBC realizadas através de driver ODBC. 
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Figura 6.4 - O RasODBC interagindo com o ambiente intranet e quais os componentes e DLL. 

6.2.2 - Visualizando informações de driver ODBC e o endereçamento de DLL 

Para obter informações do driver ODBC utilizado para realizar o acesso ao banco 

de dados foi implementado um outro módulo. Assim, é possível identificar quais funções 

ODBC API estão disponíveis para o driver ODBC. Geralmente, os drivers ODBC possuem 

em média mais de 200 funções ODBC API e as mais comuns são: SQLConnect, 

SOLDisconnect, SQL Tables, SOLExecute entre outras. Além dessas informações, também 

estão disponíveis informações referente as limitações do drivers como: número máximo de 
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registros retornados de uma consulta SQL, número máximo de tabelas mencionadas em um 

estrutura SELECT, conforme exibe a Figura 6.3. Outro tipo de informação que o RasODBC 

oferece é o endereçamento das DLL utilizadas pelo módulo de rastreamento das firnções 

ODBC API e do Windows. Dessa forma, torna-se conhecido o número de DLL utilizadas e 

quais são elas, dando uma visão geral do endereçamento de memória alocado pelo sistema 

RasODBC, conforme ilustra a Figura 6.5 . 
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Figura 6.5 - Endereçamento de memória alceado pelo RasODBC. 

6.2.3 — O Software de Visualização runSDDFStatistics 

O software runSDDFStatistas é distribuído com parte do componente SDDF do 

Ambiente de Análise de Performance Pablo [Ree92] que oferece uma interface gráfica que 

exibe informações estatísticas de um determinado arquivo SDDF Este software foi 

desenvolvido para a plataforma Sun SunOS 5.6 e compilada com o gcc versão 2.8.1, portanto, 

os requisitos mínimos do sistema são: 

• Compilador C++; 

• Gnu make 3.5 e 

• XII eMotif para executar o runSDDFStatistes. 
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Uma vez rastreadas as informações das operações ODBC realizadas no ambiente 

intranet e obtendo como resultado arquivo no formato SDDF, foi necessário testar a validade 

do arquivo obtido pelo RasODBC e visualizar sua estrutura, portanto para esse procedimento 

foi adotado o software runSDDFStatistcs. 

O software runSDDFStatistcs permite visualizar graficamente informações 

estatísticas de um arquivo SDDF como por exemplo: o número de registro e tamanho do 

arquivo. A Figura 6.6 exibe as informações do arquivo ODBC.sddf gerado pelo RasODBC. 

Figura 6.6 — informaçOes estatísticas do arquivo ODBC.sddf. 

Neste exemplo, o nome de cada estrutura do registro de dado e sua respectiva 

quantidade de instância podem ser vista do lado esquerdo da Figura 6.6, já o lado direito é 

exibido o nome de cada campo do registro, o tipo de dado e os valores mínimo, máximo e a 

média que pode ser armazenada no campo. 

Além do software realizar a análise estatística do arquivo também é bastante 

recomendado para verificar se a definição da estrutura dos registros e as instâncias de cada um 

está respeitando a sintaxe do formato SDDF e suas devidas classes que são: Command, 

Stream Attribute, Record Descriptor e Recorda Data conforme explicado no capítulo 5. 
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6.3 - Conclusão 

Este capitulo teve por objetivo apresentar o RasODBC, um sistema destinado ao 

rastreamento da operações ODBC API efetuada quando o banco de dados é acessado em 

ambiente intranet 

Foi ilustrada sua estrutura funcional, ressaltando-se o papel de cada um dos 

módulos que compõem o sistema. Também foram discutidos alguns aspectos principais da 

implementação do mesmo. 
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Conclusão 

7.1 — Aspectos Gerais 

O trabalho apresentado permite identificar as operações ODBC que são disparadas 

quando instruções SQL são enviadas ao servidor intranet para recuperar as informações 

armazenadas no banco de dados utilizando o sistema RasODBC. Uma das características do 

sistema é permitir que os dados coletados sejam armazenados no formato SDDF 

possibilitando que a análise seja feita em outro sistema, como por exemplo, o 

runSDDFstatistics. 

Os componentes lDC e IIS disponíveis para o Windows NT possibilitou o 

desenvolvimento do servidor Web que recuperam informações através de driver ODBC 

especifico ao banco em que as informações estão armazenadas. Tais características facilitaram 

o desenvolvimento da intranet, restringindo acesso aos usuários da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, assim somente os usuários autorizados visualizam as informações do banco de 

dados (Sybase SQL Server) referente principalmente, a produção cientifica. 
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Os dados coletados a partir do rastreamento das operações ODBC são 

armazenados no formato SDDF, possibilitando a que sejam analisados em outro sistema. 

Dessa maneira, garante-se, por exemplo, que a análise possa ser feita em ambiente de 

apropriado como o Pablo [Noe96a][Noe96b][Ayd95][Ree92] para ser visualizados em 

Realidade Virtual. 

Para exemplificar essa aplicação do sistema de rastreamento permitindo que os 

dados sejam armazenados no formato SDDF, foram considerados a intranet da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto e o sistema AtivA. 

7.2 — Contribuições do Trabalho 

Na.  literatura especializada há um grande número de trabalhos publicados sobre a 

coleta e análise de dados de desempenho em sistemas paralelos de memória distribuída SIMD 

e MIMD. Muitos, conceituando-os, descrevendo com detalhes as ferramentas de coleta de 

dados e a geração do arquivo padrão no formato SDDF que irá permitir a análise em crvatars, 

surgindo, portanto, ambiente de análise de desempenho como Pablo [Ree92] e Avatar 

[Lam96] 

Esses sistemas visam, geralmente, atuarem em ambiente distribuído 

proporcionando informações como: tempo de resposta, utilização dos processadores, 

chamadas de procedimentos, passagem de mensagens e entrada/saída. Estas informações 

geram um conjunto de dados de desempenho, obtendo, portanto, uma visão geral do 

desempenho do sistema em questão. 

Poucos trabalhos estão voltados para ambiente envolvendo acesso à base de dados 

utilizando como interface de acesso ODBC. Destaca-se aqui o projeto Avatar [Lam96], 

desenvolvido para realizar a análise de desempenho de servidores WWW e visualizar a 

evolução do tráfego em Realidade Virtual. 

Este trabalho contribuiu para a pesquisa sobre o ODBC por apresentar uma 

interface de acesso bastante viável para recuperar informações de base de dados, 

principalmente, quando faz-se uso da plataforma Windows NT e seus serviços (IIS e IDC) 
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para construir uma intrcmet. Assim, foi implementada a intranet da FMRP, descrita no 

capítulo 4. 

O trabalho proposto nesta Dissertação de Mestrado foi a concepção e o 

desenvolvimento do sistema Rastreador de Operações ODBC para armazenar os dados 

coletados em formato de arquivo específico , o SDDF. Assim, foi idealizado o RasODBC 1.0, 

Sistema Rastreador de Operações ODBC, destinado ao rastreamento das operações em 

ambiente intranet para a plataforma Windows NT, e com os dados coletados armazenados no 

formato SDDF a análise pode ser realizada por outros sistemas, como exemplo: Pablo 

[Ree92] e Avatar [Lam96]. 

O formato de arquivo SDDF utilizado para armazenar os dados coletados no 

ambiente intranet foi adotado principalmente para garantir a característica de portabilidade, 

ou seja, os dados podem ser coletados em uma máquina e analisados em outra e também 

devido a disponibilidade de avatares para realizar a visualização gráfica dos dados baseada 

em tecnologia de realidade virtual. 

Enfim, o trabalho apresenta contribuições tanto para a divulgação do formato de 

arquivo SDDF que de acordo com Aydt e outros, em [Ayd97a] é uma linguagem de definição 

utilizada para especificar a estrutura do registro de dados e sua respectiva instância, pois o 

formato pode descrever registros de dados gerais e é melhor visto como um meta-formato de 

dados. Além disso, o trabalho propiciou a implementação do RasODBC que permite 

identificar as operações disparadas quando enviadas instruções SQL ao banco de dados, 

podendo quantificar quais operações ODBC são necessárias para executar determinadas 

instruções SQL. 

7.3 — Sugestões para Trabalhos Futuros 

A seguir serão brevemente descritas algumas extensões ao sistema RasODBC: 

• Incorporar novas técnicas de rastreamento de dados no RasODBC baseada no 

atendimento das operações ODBC enviada ao servidor por diversos clientes; 
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• Introduzir um analisador dos dados SDDF, com capacidade de interpretação e 

conversão de SDDF/VRML num formato tridimensional, de dados relativo ao 

desempenho das operações ODBC; 

• Disponibilizar o sistema para rastrear operações ODBC em plataforma como: 

Solaris, Linux e outras derivações de UNIX; 
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Apêndice A 

Modelagem - E/R 

Modelagem de Dados — Entidade e Relacionamento (M-E/R) do Sistema AtivA, 

referente apenas à Produção Científica. 
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Apêndice B 

Arquivos artigo.idc e artigo.htx 

Os arquivos artigoidc e o artigo.htx aqui incluídos foram utilizados para consultar 

as informações da base de dados do sistema AtivA e organizar-Ias para ser visualizadas pelo 

browser Web respectivamente. 

artigo.ide 
Datasource: SYBASE ODBC 
Usemame: web 
Password: w&bOdbc 
ODBCOptions: SQL_OPT_TRACE=1,SQL_OPT TRAC.EFILE=C: Nsybase.log 
Template: artigo.htx 
SQLStatement: 
+select PARTICIPANTE.nome_rb_parti, 
+ESCREVE. co autor I, ESCREVE.co_autor2, ESCREVE.co_autorUSCREVE.co_autor4, 
+PROD_INTECECTUAL.titulo_prod, M_COMUNICACAO.nome_meio, 
+TRABALHO_ANAIS.vol_ana, TRABALHO_ANAIS.pg jni_ana,TRABALHO_ANAIS.pg_fim_ana, 
+PROD_INTELECTUAL.ano_prod 
+from PARTICIPANTE, PROD INTELECTUAL,ESCREVE, 
+TRABALHO_ANAIS,M_COMUNICACAO,E_DIVULGADA 
+where ESCREVE.n_prod = PROD_INTELECTUAL.n_prod 
+and PARTICIPANTE.n_parti=ESCREVE.n_parti and TRABALHO_ANAIS.n_prod=ESCREVE.n_prod 
+and PROD INTELECTUAL.n_prod = E_DIVULGADA.n_prod 
+and E_DINFULGADA.n_meio = M COMUNICACAO.n_meio and PROD_INTELECTUAL.tipo_prod=2 

artigo.htx 

<HTML> 
<HEAD>CITLE>Resultado da Consulta</TITLE></HEAD> 
<font> 
<P align="center"><big><big>Publicação de 4><i>Artigos</i></b> da FMRP</big></big>< /p> 
<font size="3"><P align="left"> 

<%begindetailVo> 
<Yonome_rb_partiVo>,&nbsp;<Voco_autorl%>,&nbsp;<Voco_autorr/o>,&nbsp;<Voco_autorWo>,&nbsp; 
<0/0co_autor4°/0><b>&nbsp;-&nbsp; 
<%titulo_prod%></b>,&nbsp;<Yonome_meio%>,&nbsp;vol.<%vol_anaVo>,&nbsp;pp.<%pg_ini_ana%>-
<%pg_fim_anaVo>,&nbsp;<%ano_prod%>.<br><br> 
<910enddetailVo> 
</font></P></P></font></BODY></HTML> 


