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RESUMO 

Durante uma atualização de sistema ou uma adição de alguma funcionalidade 

geralmente a base de dados sofre alguma mudança, assim acarretando ao desenvolvedor 

a atualização das bases utilizadas pelos clientes, este processo pode ser demorado e 

desgastante dependendo do número de clientes e também pode ocasionar erros por ser um 

trabalho manual.  

O Sistema de Sincronização de Banco de Dados(SSBD) consiste em um sistema 

de comparação de bases de dados, onde o mesmo realiza as tarefas de comparação e 

sincronização de duas bases, mantendo seus dados ilesos e seus esquemas idênticos. 

Outro recurso do sistema é a realização de um backup do esquema da base de dados 

selecionada e a restauração da mesma.  

O sistema foi desenvolvido em Java utilizando a API do NetBeans, com o objetivo 

de se tornar um plugin para a ferramenta NetBeans IDE. 

Palavras-chave: banco de dados, NetBeans, esquemas, backup, plugin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TITLE:” SYNC SYSTEM DATABASE (SSD)” 

 

ABSTRACT 

During a system upgrade or adding some functionally usually the database 

undergoes some change, thus causing the developer to update the databases used by 

customers and can also lead to errors by be manual.   

The Sync System Database (SSD) consists of a comparison system database, 

where it performs the tasks of comparison and synchronization of two bases, while 

keeping your data unharmed and his identical schemas. Another feature of the system and 

performing a backup scheme selected database and restore it. 

The system was developed in Java using the NetBeans API, intended to become a 

tool plugin for NetBeans IDE. 

Keywords: database, NetBeans, schemes, backup, plugin. 
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1. INTRODUÇÃO 

No atual contexto empresarial, observa-se um grande volume de processos em 

negócios e nos sistemas de informação que dão suporte aos mesmos. Tendo em vista que 

muitas empresas, por motivos diversos, aumentam ou diminuem seus segmentos de 

negócios e sua diversidade de atividades, os sistemas que atendem às suas necessidades 

devem acompanhar tal dinamismo. 

Para se adequar as novas funcionalidades do negócio, o sistema passa por um 

processo de modificação, incluindo a manutenção de códigos-fonte. Dessa forma, o 

conjunto de novas funcionalidades implica na alteração do esquema da base de dados da 

qual o sistema está submetido, ou seja, é necessário realizar uma restauração parcial ou 

completa da base de dados. 

Este trabalho aborda um problema em que diversas empresas que fabricam 

softwares ou que não utilizam software produzidos por elas mesmo. Fazendo uma análise   

pode-se identificar que as alterações no sistema implicam na manutenção da base de 

dados. Como cada cliente possui seu próprio banco de dados, a manutenção deve ser feita 

na base de cada cliente, de forma a manter o perfeito funcionamento do sistema. 

Dependendo do número de clientes que utilizam o software e também do volume de 

alterações que foram feitas, a manutenção das bases de dados pode se tornar um trabalho 

de bastante risco. O trabalho repetitivo de realizar as mesmas alterações em cada banco 

pode ocasionar alguma modificação errada, assim comprometendo parte do sistema. 

O Sistema de Sincronização de Banco de Dados(SSBD) realizado como projeto 

de graduação tem como objetivo a sincronização de ambas bases de dados, para isto o 

sistema irá fazer a comparação entre duas bases e apontar a diferença entre ambas, caso 

houver, e a partir desta comparação ele irá sincronizá-las assim mantendo seus dados 

intactos e seus esquemas idênticos. O sistema é capaz de realizar um backup do esquema 

do banco selecionado e também é possível fazer a restauração de um backup gerado. Para 

o desenvolvimento da ferramenta foi utilizado o NetBeans IDE 7.3 e o PostgreSQL 9.1. 

O capitulo 2 apresenta como foi feito o sistema e seu funcionamento. No capítulo 

3 é apresentada a Plataforma NetBeans, que está sendo utilizada como base para o 



11 
 

desenvolvimento do sistema e também servirá como ferramenta de estudo para a 

comunidade de desenvolvedores, já que hoje existe muito pouco material em português 

tratando desse assunto em especifico. O capitulo 4 se trata dos requisitos funcionais do 

sistema. No capítulo 5 é apresentada a modelagem do sistema.  No capítulo 6 é 

apresentado uma comparação entre programas já existentes e o sistema criado. Já no 

capitulo 7 é apresentada as telas que já foram criadas para o sistema. E por fim no capitulo 

8 está a conclusão sobre o projeto. 
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2. O SISTEMA 

O Sistema de Sincronização de Banco de Dados(SSBD) consiste em um sistema 

de comparação de base de dados desenvolvido em Java utilizando a API NetBeans 

Platform com o objetivo de se tornar um plugin para o NetBeans IDE, com isso integrando 

a ferramenta com o IDE de desenvolvimento garantindo mais rapidez para o 

desenvolvedor. 

O sistema utiliza a API JDBC para fazer a conexão com o banco de dados, assim 

utilizando a classe DatabaseMetaData para trazer as informações gerais sobre a base de 

dados conectada. Para o armazenamento do resultado da comparação foi utilizada a 

tecnologia de XML com a biblioteca XStream com isso diminuindo o consumo de 

memória da aplicação e não precisando de um banco de dados para guardar o resultado. 

2.1 O funcionamento 

 

 

 

Analisando a Figura 1 percebemos que o funcionamento do sistema é bastante 

simples e intuitivo para os desenvolvedores, onde os mesmos devem se conectar à duas 

bases de dados escolhendo qual será a base alvo, assim ao fazer a comparação o sistema 

gera um XML contendo as diferenças encontradas entre as bases de dados, para a 

sincronização o sistema lê estes XML criados e assim monta as instruções SQL para a 

atualização da base de dados selecionada. 

Figura 1: Diagrama explicativo do sistema 
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Para fazer a comparação é utilizada a DatabaseMetaData para termos as 

informações do esquema da base de dados conectada. A partir disso o sistema começa 

comparando as tabelas, caso o nome das tabelas seja igual ele realiza a comparação das 

colunas começando pelo tipo da coluna, após realizar a comparação das colunas, o sistema 

realiza a comparação das constraints da tabela, caso as constraints possuam nomes 

diferentes mas se referencie a mesma tabela e coluna, o sistema irá informar ao usuário 

que o nome das constraints são diferentes mas se referenciam a mesma coluna. Para salvar 

as informações da comparação é utilizado 3 xml, separados em, Alter, Delete e Create. 

Após feita a comparação o usuário poderá escolher entre sincronizar automaticamente ou 

gerar um script de sincronização, ao escolher qualquer uma dessas opções o sistema irá 

ler esse xml criados e montar as intruções sql. No caso da sincronização automática caso 

ocorra algum erro durante o sistema irá fazer rollback das modificações e irá informar ao 

usuário o erro que ocorreu 
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3. PLATAFORMA NETBEANS 

A Plataforma NetBeans é uma estrutura genérica do NetBeans baseada em Swing 

(PLATAFORMA NETBEANS, 2012) que fornece recursos para o desenvolvimento de 

módulos de aplicativos desktop. Com ela podemos economizar tempo de 

desenvolvimento utilizando seus recursos disponíveis. Sua arquitetura favorece o 

desenvolvimento em camadas, pois com ela é necessário construir sistemas utilizando 

modularidade. Com a arquitetura modular é mais fácil criar aplicações mais robustas e 

também torna mais fácil a manutenção. 

O sistema foi desenvolvido utilizando a plataforma pois com ela não é necessário 

se preocupar com o gerenciamento de aplicativos desktop e também com o intuito de 

transformar o sistema em um plugin para o IDE. Outra coisa importante é a sua arquitetura 

modular (BÖCK, 2009) (PETRI, 2010), que permite o desenvolvimento e a integração 

com outros módulos já existentes em nossa aplicação assim facilitando futuras 

atualizações. 

Existem vários sistemas que utilizam a Plataforma NetBeans como por exemplo: 

I. iReport1 – é uma ferramenta open source, de designer de relatório para 

JasperReports, criado pela Jaspersoft Corporation, onde podemos criar 

relatórios sofisticados, contendo gráficos, imagens, sub-relatorios, tabelas 

cruzadas e podemos acessar seus dados através de JDBC, TableModels, 

JavaBeans, XML, Hibernate, CSV e fontes personalizadas. Ela também é 

capaz de publicar relatórios como PDF, RTF, XML, CSV, HTML, 

XHTML, DOCX ou Open Office. 

II. Oracle NetBeans IDE 2– é um ambiente de desenvolvimento integrado 

para o desenvolvimento de softwares, criado pela Oracle é uma ferramenta 

open source, onde temos todas as ferramentas para a criação de um 

ambiente de trabalho profissional, empresarial, web e aplicações moveis 

                                                           
1 iReport - http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer 
2 Oracle NetBeans IDE - https://netbeans.org/ 

http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer
https://netbeans.org/
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com Java, HTML 5, C/C++ entre outros. 

III. MassTk3 – O MassTk é um aplicativo de análise de engenharia pela 

Boeing. Ele incorpora a funcionalidade de várias aplicações de análise de 

propriedades de massa legados que foram originalmente escritos em Java, 

Fortran, C, e até mesmo Perl. MassTk é construído em cima da plataforma 

NetBeans. Ele fornece uma interface gráfica rica com editores 

personalizados para todos os objetos de negócios, incluindo visualização 

2D e 3D. A Boeing utiliza o MassTk para executar soluções de equilíbrio 

de carga, análise de capacidade de carga, análise de gestão de combustível, 

análise de propriedade massa de combustível e distribuição em massa de 

modelos de elementos finitos. 

3.1 Criando um projeto 

 

 Este é o primeiro passo para criar a estrutura do sistema. Utilizaremos o NetBeans 

7.3 que é um ambiente de desenvolvimento que ajudará a criar um novo projeto de 

Plataforma. 

I. Ao abrir o NetBeans, clique no menu Arquivo, e em seguida em Novo 

Projeto. Na caixa de Categorias, selecione Módulo do NetBeans e na 

caixa de Projetos selecione Aplicação da Plataforma NetBeans. 

Conforme a figura 2.  

                                                           
3 MassTk - https://netbeans.org/community/articles/boeing-netbeans-platform.html 

https://netbeans.org/community/articles/boeing-netbeans-platform.html
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Figura 2: Janela Novo Projeto do NetBeans 

II. Em seguida clique em Próximo, na caixa Nome do Projeto, especifique 

um nome para o gerenciador de módulos. Na caixa do Localização do 

Projeto, informe o diretório onde deseja armazena-lo. 

III. No combo Plataforma NetBeans selecione IDE de Desenvolvimento, que 

vem selecionado como padrão, após clique em Finalizar. 

3.2 Criando um módulo 

A estrutura modular da Plataforma evita a repetição de códigos, pois podemos 

criar um aplicativo através de módulos já existentes. Portanto para trabalhar com a 

plataforma precisamos criar um módulo. 

I. Na janela de Projeto procure seu projeto e clique com o botão direito na 

pasta Módulos e selecione Adicionar Novo, caso queira adicionar um 

módulo já existente, selecione Adicionar Existente. 

II. Na caixa Nome do Projeto, insira o nome para o seu Módulo, em seguida 

clique em Próximo. 

III.  Na próxima janela em Base do Nome de Código, insira o nome do pacote 

onde o módulo ficará, no campo Nome para Exibição do Módulo 
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especifique um nome para o módulo Em seguida clique em Finalizar. 

Conforme a figura 3.  

 

 

Figura 3: Tela de Criação de um Módulo 

3.3 Criando uma interface 

Uma das principais vantagens da plataforma em relação com o Swing é o seu 

gerenciamento de janelas, com a plataforma podemos utilizar o sistema de janelas do 

NetBeans, o chamado TopComponent (BÖCK, 2009) (PETRI, 2010) que possui vários 

métodos para o controle de janelas. Primeiro precisamos abrir o módulo criado, clique 

com o botão direito no módulo e depois em Abrir Projeto. Conforme a figura 4 

 

Figura 4: Janela de Projetos 
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I. Em seguida clique com o botão direito sobre o módulo que você abriu e 

clique em Novo e após em Outro. 

II. Em Categorias selecione Desenvolvimento de Módulo, e na caixa de Tipos 

de Arquivo selecione Janela, após clique em Próximo. 

Ao criarmos uma janela utilizando o assistente o NetBeans automaticamente cria 

notificações na janela principal, por exemplo ele adicionar automaticamente o acesso a 

mesma no menu. 

III. Na próxima janela podemos definir a posição onde queremos que nossa 

janela apareça, em Posição da Janela selecione editor, para que a janela 

apareça em abas, selecione a opção Abrir na Inicialização da Aplicação e 

clique em Próximo. 

Na caixa de Posição da Janela (Figura 5) do assistente, podemos selecionar a 

opção Explorer para que a janela abra no canto esquerdo da estrutura do projeto, como 

por exemplo, a janela de Projetos, Serviços e Arquivos que encontramos no NetBeans. 

Também temos a possibilidade de selecionar a opção de output, onde a janela irá abrir no 

canto inferior da tela, onde por exemplo temos a janela de Saída. Mais abaixo temos por 

optar por:  

 

Figura 5: Configurações da Janela 
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 Manter tamanho preferencial ao encaixar. 

 Deslizamento não permitido. 

 Fechamento não permitido. 

 Desencaixar não permitido. 

 Arrastar não permitido. 

 Maximização não permitido. 

 

IV. Na caixa Prefixo do Nome da Classe, digite o nome para a janela, por 

exemplo Principal, na caixa de Ícone, podemos informar qual ícone 

queremos para a nossa janela, este ícone aparecerá no menu.  

Quando o assistente for finalizado, podemos notar que foram criados dois 

arquivos, o PrincipalTopComponent.form, onde podemos utilizar componentes Swing, e 

o PrincipalTopComponent.java, onde temos os métodos para o controle da janela. 

 

3.4 Criando uma biblioteca  

Como a estrutura da Plataforma do NetBeans exige trabalharmos com 

modularidade, criaremos um novo projeto que será nossa biblioteca de classes de entidade 

para em seguida adicionarmos o JAR da biblioteca a plataforma integrando-a com o banco 

de dados (TutorialCRUD ,2010). 

I. Clique no menu Arquivo, em seguido em Novo Projeto, na caixa de 

Categorias selecione Java e na caixa de Projetos selecione Biblioteca de 

Classe Java. 

II. Clique no botão Próximo, na caixa Nome do Projeto insira o nome de sua 

biblioteca. 

III. Na caixa Local do Projeto, informe o diretório onde ele irá armazenar a 

biblioteca e clique no botão Finalizar.  

Nessa biblioteca você irá configurar todo o acesso ao banco de dados, incluindo a 

classe que cria a conexão com o banco, além das classes BEAN e DAO. Nesta biblioteca 

podemos utilizar tanto JPA quanto JDBC, para utilizarmos JDBC devemos anexar o 



20 
 

driver de conexão ao projeto (Figura 6). Para isso devemos realizar o download do driver 

e seguir os seguintes passos:  

 

Figura 6: Inserindo o driver JDBC 

I. Clique com o botão direito no seu projeto e selecione Propriedades. 

II. No painel de Categorias, selecione Bibliotecas e em seguida clique em 

Adicionar JAR/Pasta. 

III. Selecione o driver que foi baixado e após clique em abrir. 

IV. Voltando a tela anterior clique em OK para finalizar. 

3.5 Integrando a biblioteca com a Plataforma 

Ao adicionarmos um JAR a plataforma, é criado automaticamente um módulo. 

I. Clique com o botão direito na pasta Módulos, na aba de Projetos, e clique 

em Adicionar Nova Biblioteca. 

II. Clique em Procurar na caixa de Biblioteca e selecionar o JAR gerado na 

pasta DIST de sua biblioteca, é possível adicionar a Licença também. 

Observe a figura 7. 
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Figura 7:Integrando a biblioteca com a Plataforma 

 

III. Na caixa Nome do Projeto, digite o nome do novo módulo, por exemplo: 

Library, não modifique o Local do Projeto Sugerido pelo NetBeans e 

clique em Próximo. 

IV. No campo Base de Nome de Código digite o nome do pacote onde ficará 

o módulo e clique em Próximo. 

V. Clique com o botão direito no módulo criado e em seguida clique em Abrir 

Projeto, dentro do projeto aberto, abra a pasta Bibliotecas e veja os 

arquivos contidos. 

3.6 Adicionando dependências 

Quando criamos dois ou mais novos módulos utilizando o módulo da biblioteca 

de classes, o NetBeans automaticamente adiciona no módulo da biblioteca de classes as 

dependências, uma para cada módulo criado. Isso é necessário para que eles tenham 

vínculo entre si. Por isso que o nosso primeiro módulo criado não tem nenhum vínculo 
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com os demais, para que possamos utilizar classes de outros módulos necessitamos em 

adicionar dependências conforme vejamos a seguir: 

I. Clique com o botão direito no primeiro módulo criado, após clique em 

Propriedades. 

II. No painel de Categorias selecione Bibliotecas, e na aba de Dependências 

de Módulo, clique em Adicionar Dependências. 

III. Na caixa Filtro digite o nome do módulo que deseja, notasse que já existem 

várias API (Figura 8) que podemos utilizar como biblioteca, após 

selecionar a sua clique em OK.  

 

Figura 8:Tela de adicionar dependências ao Módulo 

IV. Voltando a tela de Propriedades clique em OK.  

Pronto, agora o primeiro módulo pode fazer referência a classe desse módulos. 
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4. ANÁLISE DE PROGRAMAS EXISTENTES 

Neste capitulo será apresentado uma análise de alguns programas já existentes que 

foram implementados por outras empresas, salientando algumas diferenças e semelhanças 

entre elas com um ponto de vista que foca a usabilidade e a solução do problema. Ao 

termino será feita uma comparação entre essas ferramentas com o sistema aqui proposto. 

Para os testes foram criadas bases de dados no PostgreSQL 9.1 criadas 

exclusivamente para esse fim. Os softwares analisados foram: SQL Power Architect e o 

DB Solo. 

 

4.1 SQL Power Architect 

O SQL Power Architect v1.06 Community Edition é um software livre, 

desenvolvido pela SQL Power Software com o objetivo de fazer a comparação entre base 

de dados. O software também pode ser utilizado em outros banco de dados como Oracle, 

MySQL, SQL Server. Suas principais funcionalidades são: 

 Comparação de modelos de dados com identificação de diferenças e 

geração de scripts de sincronização. 

 Engenharia reversa para a construção de projetos. 

 Acesso ao banco de dados via JDBC. 

 Geração do banco de dados através do projeto. 

Durante os testes foram encontrados alguns problemas ou desvantagens, como 

por exemplo: 

 Falta de suporte a visões, triggers e restrições  

 Falta de uma ferramenta de backup. 

 Uma interface melhor para identificar as diferenças entre as bases. 

 Alguns erros nos tipos de dados na geração dos scripts. 
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4.2 DB Solo  

O DB Solo 4 é um software pago com licença gratuita de 30 dias desenvolvido 

pela DB Solo LLC com o objetivo de fazer a comparação entre base de dados. O software 

também tem suporte a outros bancos de dados como Oracle, SQL Server, MySQL e 

SQLite. Suas principais funcionalidades são: 

 Comparação entre as bases de dados selecionadas e geração do script de 

atualização. 

 Possui um editor de Queries. 

 Possui um número muito grande de opções de comparação. 

 Representa as diferenças entre as base em forma de árvore. 

 Realiza a comparação dos dados presentes nas duas bases analisadas. 

 Realiza a comparação entre servidores  

 Realiza pesquisa na base de dados selecionada 

 

Durante os teste foram encontrados alguns problemas ou desvantagens, como por 

exemplo: 

 Permite a criação de duas conexões com o mesmo nome. 

 Não possui a funcionalidade de sincronizar automático as bases de dados. 

 Não possui uma função para fazer um backup da base. 
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4.3 Comparação de funcionalidades 

As ferramentas analisadas apresentaram um número bom de funcionalidades e 

uma taxa baixa de erros, com isso iremos fazer uma comparação das funcionalidades 

desses programas com o SSBD.  

 SSBD SQL Power Architect DB Solo 

Comparação de bases X X X 

Sincronização 

automática 

X   

Gera script de 

atualização 

X X  

Engenharia Reversa  X  

Realiza Backup X   

Editor de Queries   X 

Integrado ao IDE X   

Tabela 1: Tabela de comparação de funcionalidades 

Ao analisarmos a Tabela 1 podemos perceber que o SSBD possui algumas 

funcionalidades a mais que os outros programas analisados, como a sincronização 

automática e a realização de um backup. Porém existem algumas funções bastante uteis 

que poderão ser adicionados posteriormente como um editor de queries e também a 

possibilidade de utilizar a engenharia reversa. 

 

4.4 Comparação de Performance  

A partir dos testes feitos iremos fazer uma comparação de performance entre os 

sistemas, para isso foi utilizado uma máquina com as seguintes configurações: 

 Processador: Core i3 2120 3.30 GHz 

 Memória RAM: 4GB DDR3 

 HD: 500Gb SATA 2 

 Placa de Vídeo: ATI HD 7850 

 Sistema Operacional: Microsoft Windows 7 Ultimate 64bits 
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Neste teste foi utilizada uma base de dados do PostgreSQL 9.1 com 325 tabelas e 

cerca de 5000 colunas. Em todos os programas foram utilizadas as mesmas configurações. 

Os testes foram executados 7 vezes, para calcular a média foi somado o tempo das 7 vezes 

e dividido pelo número de testes executados.   

 

 SSBD SQL Power Architect DB Solo 

Conectar no Banco 11,5 segundos 8 segundos 5,1 segundos 

Comparar Bases 288 segundos 300,7 segundos 279,6 segundos 

Gerar Script 2,4 segundos 3 segundos 3,2 segundos 

Tabela 2: Comparação de Performance 

Ao analisarmos a Tabela 2 podemos perceber que o apesar do SSBD demorar um 

pouco mais ao conectar ao banco de dados, ele consegue se destacar na comparação de 

bases de dados onde é 15 segundos mais rápido que o SQL Power Architect, também 

podemos perceber que o DB Solo foi superior em quase todos os testes perdendo apenas 

na geração do script de atualização. 
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5. REQUISITOS 

 

5.1 Métodos de especificação dos requisitos  

Para realizar a especificação dos requisitos, foram utilizados três métodos de 

coleta de informação, foram eles o de Observação, BrainStorm e Análise de Sistemas 

Existentes. Estes métodos foram utilizados por se encaixarem melhor no processo de 

aprendizado sobre o sistema. 

5.2 Requisitos funcionais 

A seguir serão apresentados de forma descritiva os requisitos funcionais do 

sistema implementado. 

[RF 01] Configurar conexão  

O sistema deve conter uma tela para a configuração a um banco de dados. 

[RF 02] Visualizar base de dados 

O sistema deverá contar com uma tela de visualização da base de dados 

selecionada. 

[RF 03] Remover da base de dados 

O sistema deve conter uma função para remover a base de dados selecionada. 

[RF 04] Comparar base de dados 

O sistema deve conter uma função para comparar as tabelas selecionadas 

[RF 05] Visualizar resultado da comparação 

O sistema deve ter uma interface para mostrar o resultado da comparação das 

bases. 
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 [RF 06] Sincronizar base de dados 

O sistema deve conter uma função para sincronizar as bases de acordo com o 

que for selecionado. 

 

[RF 07] Gerar script de sincronização  

O sistema deve conter uma função para gerar um script de sincronização das 

bases. 

[RF 08] Visualizar resultado da sincronização  

O sistema deve gerar um relatório do resultado da sincronização 

 [RF 09] Realizar backup 

O sistema deverá contar com um sistema de backup da base de dados 

selecionada. 

[RF 10] Restaurar base de dados 

O sistema deve conter uma ferramenta para a restauração de uma base de dados. 

 

5.3 Requisitos não funcionais 

A seguir serão apresentados de forma descritiva os requisitos não funcionais do 

sistema implementado. 

[RNF 01] Sistema Operacional 

O sistema deve ser compatível com o sistema operacional Windows e Linux. 

[RNF 02] Plataforma NetBeans 

O sistema deve ser desenvolvido utilizando a plataforma NetBeans. 

[RNF 03] Tempo de resposta comparação 

Limitar o tempo para a comparação de 10 minutos. 
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[RNF 04] Autenticação com o banco de dados 

A base de dados deverá ser protegida contra usuários não autorizados 

[RNF 05] Conexão com o banco de dados 

O sistema deve conter uma conexão com um banco de dados PostgreSQL ou 

SQL Server 

[RNF 06] Tempo de resposta sincronização  

O tempo para geração do relatório de sincronização não deverá ultrapassar 30 

segundos 

[RNF 07] Conexão pelo sistema  

O sistema deve testar e realizar a conexão com a base de dados diretamente pelo 

software 
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6. MODELAGEM DO SISTEMA 

 

6.1  Diagrama de Casos de Uso 

Abaixo será apresentado um diagrama referenciando os casos de usos do usuário 

do sistema. 

 

Figura 9:Diagrama de Casos de Uso 
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6.2 Descrição dos Casos de Uso 

 

Nome: Configurar conexão 

Ator: Usuário 

Prioridade :5 

Pré- Condições: Ter um banco de dados instalado 

Fluxo principal: O ator inicia o sistema. Ao abri-lo ele deve informar as 

credenciais de acesso ao banco de dados, como usuário, senha, servidor, porta 

e ip. O sistema tenta fazer a conexão e ao ser validada ele informa ao ator. 

Fluxo alternativo: O ator pode entrar com alguma informação invalida, então 

o sistema não consegue conectar e reinicia a operação. 

 

Nome: Comparar bases 

Ator: Usuário 

Prioridade:5 

Pré - Condições: Estar conectado ao banco de dados 

Fluxo principal: O ator deve selecionar duas bases de dados para serem 

comparadas, após o termino da comparação será mostrado ao ator o resultado. 

Fluxo alternativo: O ator pode selecionar apenas uma base, então o sistema irá 

informa-lo e reiniciará o processo. 

Casos de uso incluídos: Conexão 

 

Nome: Comparar tabelas 

Ator: Sistema 

Prioridade:5 

Fluxo principal: O sistema irá comparar o nome das tabelas dos dois esquemas 

selecionados, ao término ele irá separar entre os iguais e os diferentes. 

Casos de uso incluídos: Comparar bases 
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Nome: Comparar nome das colunas 

Ator: Sistema 

Prioridade:5 

Pré - Condições: Ambas tabelas tem que possuir o mesmo nome 

Fluxo principal :O sistema irá comparar se o nome das colunas são iguais, ao 

término ele irá separar entre os iguais e os diferentes. 

Casos de uso incluídos: Comparar bases, Comparar tabelas 

 

Nome: Comparar tipo das colunas 

Ator: Sistema 

Prioridade 5 

Pré - Condições: Ambas colunas devem possuir o mesmo nome 

Fluxo principal: O sistema irá comparar se os tipos da colunas são iguais, ao 

termino ele irá separar entre os iguais e os diferentes. 

Casos de uso incluídos: Comparar bases, Comparar tabelas, Comparar nome 

das colunas 

 

Nome: Sincronizar bases 

Ator: Usuário 

Prioridade: 4 

Pré - Condições: Estar conectado ao banco de dados 

Fluxo principal: Ao termino da comparação das bases, o ator deve selecionar 

qual colunas, tabelas serão sincronizadas 

Fluxo alternativo: Caso as bases forem idênticas, o sistema irá abortar a ação 

Casos de uso incluídos: Conexão, Comparar Bases 

 

Nome: Sincronizar tabelas 

Ator: Sistema 

Prioridade: 5 

Fluxo principal: O sistema irá sincronizar as tabelas que forem diferentes e 

que foram selecionadas pelo usuário. 

Casos de uso incluídos: Conexão, Sincronizar bases 
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Nome: Sincronizar colunas 

Ator: Sistema 

Prioridade:5 

Fluxo Principal: O sistema irá sincronizar as colunas que foram diferentes e 

que foram selecionadas pelo usuário. 

Casos de uso incluídos: Conexão, Sincronizar colunas 

 

Nome: Criar backup 

Ator: Usuário 

Prioridade: 3 

Pré-Condições: Estar conectado ao banco de dados 

Fluxo Principal: O ator irá selecionar onde será salvo o backup da base, após 

o sistema irá criar um backup da base no lugar escolhido pelo autor. 

Fluxo alternativo: O ator pode informar um diretório inválido, caso ele seja 

inválido o sistema reinicia o processo 

Pós-Condições: Verificar se o diretório é válido 

Casos de uso incluídos: Conexão 

 

Nome: Restaurar base 

Ator: Usuário 

Prioridade: 3 

Pré-Condições: Estar conectado ao banco 

Fluxo Principal: O ator irá informar o diretório onde está o arquivo de backup, 

após o sistema irá restaurar a base selecionada. 

Fluxo alternativo: Caso o autor informe um arquivo corrompido ou não esteja 

conectado ao banco, o sistema irá reiniciar o processo. 

Pós-Condições: Verificar se o diretório é válido 

Casos de uso incluídos: Conexão. 
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7. TELAS DO SISTEMA 

Neste capitulo serão apresentadas as telas do sistema, todas desenvolvidas na 

Plataforma NetBeans, utilizando a ferramenta de Swing. 

A Figura 10 representa a tela principal do sistema onde se encontram as 

informações da tabela selecionada na aba de conexão. 

 

Figura 10: Tela Principal do sistema 

. A Figura 11 representa os atalhos da aplicação que são eles, em ordem da 

esquerda para a direita: 

 

Figura 11: Atalhos da aplicação 

 Nova conexão. 

 Comparar BD. 

 Atualizar. 

 Sincronizar Automaticamente. 

 Gerar Script de Sincronização. 

 Backup 

 Restaurar 
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A Figura 12 representa o menu da aplicação, onde podemos ter acesso a todas as 

funcionalidades do sistema. 

 

 

Figura 12: Menu do sistema 

A Figura 13 representa a aba de conexão do sistema, onde podemos ver 

representada em forma de árvore a conexão a uma base de dados. As chave amarelas se 

refere as chaves primarias da tabela, já as cinzas as chave estrangeiras. Ao clicarmos com 

o botão direito em Conexões nós teremos duas opções, Nova Conexão e Atualizar, se 

clicarmos no nome da conexão temos a opção de desconectar da base de dados.  

 

 

Figura 13: Aba de conexão 

A Figura 14 representa a tela de conexão do sistema, onde devemos informar as 

credenciais para conectar com a base de dados. 
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Figura 14: Tela de conexão 

A Figura 15 representa a tela de comparação, onde nós informamos a base antiga 

e também a base atual e clicamos em comparar, após o termino da comparação será 

informado através de texto as diferenças das bases na primeira aba e na segunda aba 

apresentará as igualdades delas. 

 

 

Figura 15:Tela de Comparação 

A Figura 16 representa a tela de salvar o script, após realizarmos a comparação 

nos clicamos em gera o script de sincronização e selecionamos aonde queremos salvar o 

arquivo. 
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Figura 16: Tela de salvar o script 

A Figura 17 representa a tela de backup do sistema, onde nos selecionamos a base 

que desejamos realizar o backup e clicamos em backup, após isso aparecerá uma janela 

para selecionarmos onde queremos salvar o arquivo. Na tela abaixo será informada 

através de texto o resultado do backup. 

 

 

Figura 17: Tela de backup 
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Esta tela (Figura 18) se refere a tela de restaurar uma base de dados, ele é 

semelhante a de backup onde escolhemos a base e clicamos em restaurar.  

 

 

Figura 18: Tela de restaurar 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1 Conclusão  

Ao fim do processo de desenvolvimento, o objetivo inicial foi concluído, tendo 

em vista que o sistema ficou realmente como havia sido planejado, cumprindo as 

expectativas iniciais e realizando todas as funcionalidades prometidas no levantamento 

de requisitos. 

As principais dificuldades encontradas no desenvolvimento foi o estudo sobre a 

Plataforma NetBeans onde foi difícil a localização de um material de explicação na língua 

portuguesa, outra dificuldade foi a escassez de bibliografia especifica de sincronização 

de banco de dados. Apesar disso, o acesso a informações técnicas em literaturas 

relacionadas ao funcionamento geral de banco de dados e sua manutenção viabilizou a 

elaboração da solução proposta. 

8.2 Trabalhos Futuros 

Neste capitulo veremos um pouco das previsões de mudanças que deverão ser 

executadas futuramente neste sistema, modificações tanto estética quanto funcionais que 

deverão ser implementadas aos poucos para que não haja um impacto muito grande ao 

usuário. 

Dentre as modificações esperadas, pode-se citar a tradução do sistema para a 

língua inglesa, visando atingir um número maior de usuários, outra modificação seria um 

editor de queries onde poderá ser executadas queries diretos da aplicação sem ter que 

abrir outra aplicação para isto, mais uma funcionalidade a ser implementada seria a 

comparação entre dois bancos de dados de diferentes marcas. 

Em relação a melhorias pode-se citar a criação de uma árvore para a representação 

das diferenças entre as bases de dados, outra melhoria seria a adição de novas opções de 

comparação como por exemplo a de comparar apenas as tabelas ou colunas escolhidas 

pelo usuário. 
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