
Plataforma de Migração de Código Legado



Transformação Digital – Modernização de Legados

Um processo

contínuo…

Análise da aplicação legada. 

Subsequente análise de novo código. 

• Descoberta de padrões, avaliar riscos e 
fazer estimativa de esforço

• Conversão de código;

• Refatorização de código;

• Restruturação do código.

Manutenção evolutiva de 
aplicações convertidas.

• Crie novas aplicações com 
pouco código

• GUI de fácil uso e 
prototipagem



Como funciona o morphis transformer (configurações)
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Processo de transformação

• Projetos de modernização são sempre únicos por causa das suas peculiaridades:

• tecnologias envolvidas (origem e destino)

• padrões específicos specific code patterns in the source code

• APIs de sistema utilizadas e a utilizar

• standards de código para sistema destino

• etc.

• ... mas todos necessitam um processo automático e flexivel!



Processo de transformação

• Quanto mais aberta a linguagem de 
origem, maior a possibilidade de 
diferentes padrões 
de código.

• Maior necessidade de atenção no 
processo de preparação do processo de 
transformação.

• Eixo vertical é FTE working weeks
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Processo de transformação

3. Migração

Conversão

Completude de 
Código

Testes

4. Pós Migração

Melhoramentos

Produção
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O que faz?
• Transforma

• Oracle Forms e Reports – versão 4.5 até 12c;

• PowerBuilder;

• COBOL;

• PL1;

• Delphi;

• Progress;

• VB6;

• Conversão para Java ou .NET;

• Até 95% de conversão. 



Transformação Arquitetural
• Contrariamente aos métodos típicos de 

conversão, que tentam mapear a semântica 
entre linguagens, Morphis Transformer
utiliza um Modelo de Retificação e 
Transformação, onde as estruturas de código 
são moldadas para uma arquitetura 
totalmente nova

• O código final gerado pela ferramentas está 
organizado de forma a facilitar uma 
arquitetura multi-tier / multi-camada
baseada em serviços.

• Como exemplo as estruturas Oracle Forms
são transformadas para uma arquitetura 
Model-View-Controller (MVC).

Form

Data 
Blocks

Canvas

Task
Model

Controller

View



Transformação de código
• A migração funciona a nível semântico, reconhecendo padrões de código da 

linguagem origem e convertendo para padrões .NET/Java.

• Sempre que possível a micro estrutura e funcionalidade do código original é 
preservada.

• Todas as técnicas de migração têm que resolver as diferenças semânticas entre o 
ambiente original e o de destino.
• A solução adotada consiste em preservar a logica de negócio da aplicação utilizando uma framework 

(FOUNDATIONS) em run-time para suportar o comportamento da aplicação original. Simplifica a 
migração, permitindo uma “migração mais inteligente” dividia entre as ferramentas de transformação e 
a framework.  



Customizações
• Transformação Morphis é uma plataforma extremamente flexivel, permitindo incorporar 

requerimentos específicos do cliente no processo de transformação:

• Remoção de código morto;

• Remoção de código duplicado

• Regras de naming;

• Restruturação do layout (UI/UX);

• Com as ferramentas da Morphis é possível intervir em todas as fases do processo de 
transformação. Antes, durante e depois.
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Pré-Transformações (Eliminação de GOTO)

• Transformação de PL/SQL para PL/SQL antes do Transformer Morphis
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Exemplo de Customização – Layout não posicional
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Benefícios

• Redução de tempo e esforço até  comparando com uma 
reescrita manual ou migrações tradicionais automáticas;

• Redução de riscos ao preservar a logica de negócio;

• Processos totalmente customizáveis e adaptáveis;

• Resultados uniformes e consistentes;

• Código gerado de acordo com os standards e melhores 
praticas.



Entre em contato conosco

Telefone: (47) 3340 – 2990
E-mail: comercial@datainfo.inf.br

www.datainfo.inf.br


