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Objetivos

� Realizar a auditoria de um SGBD através de um 
Sistema Gerenciador de Streams de Dados (SGSD);

� Utilização de ferramentas livres.
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Abordagem

� Realizar a auditoria utilizando logs gerados pelo 
SGBD;

� Utilizar características como análise em tempo real e 
janelas de tempo providas pelo SGSD;

� Integrar as tecnologias de SGBD e SGSD.
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SGSD

� Difere de um SGBD por ter consultas estáticas e dados 
dinâmicos:

− A entrada é um fluxo contínuo de dados chamado de stream;

− As consultas são registradas no sistemas e aplicadas sobre este 
stream;

� Apresenta uma linguagem baseada em álgebra relacional, 
estendida com o conceito de “janela de tempo”;

� Os resultados são gerados em tempo real.
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Arquitetura do Sistema
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SGBD PostgreSQL

� Não apresenta método próprio para auditoria, necessitando de ações 
externas ou intervenção do administrador do sistema;

� Permite ser configurado para gerar um log sobre suas operações;

� Exemplo:

Org:127.0.0.1(57303);Tsmp:2007-06-24 17:04:02.291BRT;DB:db-curso; Usr:us-
curso;Cmd:SELECT;ID:467ece31.1601-5;LOG: duration: 9.861 ms

Org:127.0.0.1(57303);Tsmp:2007-06-24 17:04:02.669 BRT;DB:db-curso;Usr:us-
curso;Cmd:UPDATE;ID:467ece31.1601-6;LOG: duration: 376.788 ms
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SGSD Borealis

� O desenvolvimento de uma aplicação envolve as 
seguintes etapas:

� Definição do esquema de entrada;

� Registro de consultas;

� Desenvolvimento de um programa para a captura dos 
registros de entrada.
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Esquema de Entrada
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Consulta

� A consulta pode ser criada através da edição direta 
do XML ou por uma interface gráfica;

� Consulta registrada:

− Tempo médio de execução dos comandos processados 
pelo SGBD, sendo agrupado por tipo de comando e 
ordenados por ordem de chegada:

� Janela de 10 registros;

� Avanço de 5 sobre a entrada;

� Timeout de 20 segundos.



10ERBD 2008

Consulta
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Consulta
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Consulta
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Programa de Entrada e Saída

� Um programa em C++ que:

− Captura as entradas e transforma-as em um fluxo de 
dados para o Borealis; 

− Recebe as saídas do sistema, que podem ser exibidas ou 
armazenadas no SGBD.
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Exemplo de Resultado 
da Consulta

� Tempo médio de operações aplicadas no SGBD, 
com base em janela de tempo:

Tempo medio para a execucao dos comando 
abaixo listados
Os tempos estao expressos em ms

Select Insert Update Delete Internal
8.60    198.00   641.70   260.00 166.50
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Resultados

� As tecnologias empregadas permitiram a criação de um 
aplicativo que pode agregar novas funcionalidades ao 
PostgreSQL, tais como a análise de desempenho em tempo 
real;

� Apesar do sistema desenvolvido ser bastante simples, ele 
mostrou que as tecnologias de SGBD e SGSD podem ser 
empregadas em conjunto, dando suporte a uma grande 
demanda e permitindo respostas rápidas.
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Trabalhos futuros

� Um estudo de caso mais detalhado sobre o poder de 
expressão da linguagem necessária para auditorias 
mais complexas;

� Tornar o sistema mais dinâmico, não havendo a 
necessidade de sua compilação sempre que novos 
esquemas sejam registrados no sistema.
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Dúvidas?
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Obrigado.
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