
COBOL Analyzer
O Micro Focus COBOL Analyzer é um poderoso conjunto de ferramentas de análise e visualização 
de código projetado para enfrentar os desafios de trabalhar com complexas aplicações de grande 
porte. Ele fornece um entendimento sobre as aplicações empresariais por todo o inventário, seus 
relacionamentos e suas dependências, proporcionando insights importantes sobre a aplicação para 
executivos, desenvolvedores e analistas. O repositório de conhecimento do COBOL Analyzer ajuda 
as equipes de TI a planejar e implementar alterações das aplicações com confiança, assegurando 
que exista uma compreensão completa de seu impacto por toda a base de código.

Desafio comercial
Todos os principais processos de negócios 
(de relatórios financeiros ao gerenciamento 
de clientes) dependem de aplicações de soft- 
ware. Eles devem ser eficientes, confiáveis, 
compatíveis e suficientemente flexíveis para 
ter suporte aos novos requisitos de negócios. 
Mas essas aplicações foram desenvolvidas no 
decorrer de muitos anos, ou até mesmo déca-
das, em diversos ambientes, sendo aprimo-
radas com pressões de tempo apertadas. A 
documentação é raramente atual, e os espe-
cialistas no sistema frequentemente seguiram 
em frente. A complexidade desses sistemas 
e os insights limitados do portfólio de aplica-
ções podem provocar: 

 ■ Falta de especialização no assunto: 
SMEs com pouca especialização deixam 
uma lacuna de conhecimento e, com 
documentação limitada, o desenvolvimento 
de novas aplicações é colocado em risco

 ■ Processos de desenvolvimento 
dispendiosos: as equipes de 
desenvolvimento global podem gastar até 
mais de 80% dos orçamentos de TI em 
atividades de manutenção de aplicações, 
desviando recursos que poderiam ser 
usados em novas inovações 

 ■ Inconsistência nas informações: a 
visibilidade limitada entre a fase de análise 
e de desenvolvimento gera alterações 
arriscadas nas aplicações e retrabalho 
dispendioso

 ■ Interrupção dos projetos de 
modernização: as empresas reconhecem 
o valor de modernizar portfólios de 
aplicações, mas não podem fazer isso 
sem o insight para priorizar e analisar 
essas atividades de alto valor

 ■ Lentidão no tempo de resposta das 
solicitações de alterações nos negócios: 
as aplicações são complexas demais 
para serem adaptadas rapidamente 
e sem riscos. Além disso, os usuários 
empresariais e a TI se esforçam para 
converter as necessidades comerciais  
em requisitos de desenvolvimento

Como o Micro Focus COBOL 
Analyzer pode ajudar
O COBOL Analyzer é uma solução de análise 
abrangente, projetada para aplicações compi-
ladas em Micro Focus COBOL. Ele permite que 
desenvolvedores, analistas e executivos obte-
nham uma compreensão mais detalhada do 
portfólio de aplicações, fornecendo insights 
comerciais e técnicos nas aplicações, com 
informações armazenadas em um repositó-
rio seguro e centralizado. O COBOL Analyzer 
permite que as equipes de TI identifiquem, 
priorizem e implementem atividades de alte-
ração nas aplicações que estejam alinhadas 
às necessidades comerciais atuais. 

Principais recursos
 ■ Insight de aplicação no momento da 

alteração: os desenvolvedores são 
capazes de analisar continuamente o 
código antes e depois de fazer alterações 
no ambiente local e antes de aplicar essas 
alterações no fluxo de gerenciamento de 
controle do código-fonte

 ■ Repositório de aplicações escalável: 
o COBOL Analyzer baseia-se em um 
RDBMS (Relational Database Management 
System, sistema de gerenciamento de 
banco de dados relacional) padrão do 
setor para o armazenamento centralizado 
de informações sobre as aplicações
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Principais benefícios
 ■  Recursos eficientes de geração de relatórios: 

gere relatórios para gerenciar e monitorar 
projetos de modernização, padrões de 
codificação, métricas de qualidade e muito 
mais. O COBOL Analyzer oferece uma 
metodologia altamente personalizável para criar 
relatórios com as informações mais recentes e 
fornecer controle sobre seus projetos

 ■  Agilidade nas solicitações de alterações: 
projetada para aplicações complexas e feita 
de modo personalizado para o COBOL, essa 
ferramenta de análise de impacto identifica 
alterações de código na aplicação e elimina 
trabalhos inesperados

 ■   Reutilização de regras de negócios:  
os arquitetos da aplicação podem facilmente 
isolar a lógica de negócios em componentes 
reutilizáveis para suportar novos casos de uso

 ■  Restabelecimento da especialização no 
assunto: a ampla seleção de ferramentas de 
relatório inerentes identifica o código morto, 
visualiza gráficos de chamadas e diagramas 
de dependência, analisa fluxos de dados entre 
programas e cria documentações de aplicações

 ■  Facilidade na transferência de conhecimento: 
essas ferramentas acabam com os obstáculos 
que desaceleram o ritmo da transferência de 
conhecimento e capacitam novos especialistas 
nas aplicações utilizando ferramentas de 
visualização e documentação integradas

 ■  Escalabilidade empresarial: projetado para 
atender às necessidades até mesmo das 
maiores bases de código, o COBOL Analyzer 
suporta milhões de linhas de código usando 
sua exclusiva arquitetura escalável
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 ■ Visualização de aplicação: visualizações 
intuitivas, sincronizadas e interativas 
garantem que os desenvolvedores 
recebam atualizações das alterações de 
código atuais mesmo nas aplicações mais 
complexas, visualizando: 

 –  Como as aplicações se adaptam 
ao inventário, suas dependências 
e seus relacionamentos

 – A estrutura do programa, com navegação 
rápida para as áreas de interesse 

 – O impacto da alteração da aplicação 
nos programas, fluxos de dados 
e módulos de código-fonte

 ■ Instalações de pesquisa de código 
eficientes e totalmente personalizadas: 
uma biblioteca de consultas pré-compilada 
inclui um conjunto de consultas comuns 
para localizar os pontos de interesse 
no código da aplicação. São totalmente 
personalizáveis, e os resultados podem ser 
compartilhados com os desenvolvedores 
da aplicação para melhorar a visibilidade 
quanto às alterações do código. As 
consultas integradas incluem pesquisas 

relacionadas à detecção de problemas de 
migração, otimizações de desempenho e 
padrões de codificação

 ■ Recurso de fatiamento de código: 
permite que desenvolvedores e arquitetos 
criem novos componentes reutilizáveis, 
separando a lógica de negócios e os 
cálculos em novos objetos resgatáveis. 
Isso permite simplificar a complexidade dos 
programas e expor a lógica necessária para 
testes, documentação e criação de novas 
APIs a partir do código existente

 ■ Ferramentas de análise detalhada: 
permitem módulos de análises de códigos 
pelo portfólio de aplicações e em áreas de 
interesse específicas, incluindo: 

 –  Entendimento em nível de aplicação e 
de programa usando extensas métricas, 
relatórios, exibições diagramáticas 
e ferramentas de consulta Figura 1. Análise interativa e visualização de aplicação

Figura 2. Biblioteca de consultas pré-compilada que pode ser totalmente personalizada



Figura 3. Recursos poderosos de fatiamento de código para criar componentes reutilizáveis a partir da 
lógica de negócios existente

 – Ferramentas abrangentes para 
analisar e determinar o impacto da 
alteração do código em um inventário 
de aplicações, acompanhando os 
impactos por meio de interfaces de 
aplicação, códigos, dados e relatórios 

 –  Avaliações de portabilidade e migração 
para ajudar a avaliar o inventário do 
portfólio, as principais métricas e as 
áreas de risco para a nova hospedagem 
da plataforma da aplicação, upgrades 
do produto e projetos de modernização 

 –  Consultas de qualidade de código 
padrão atuando como orientação 
para melhorar as práticas de 
qualidade do código nas fases de 
desenvolvimento e manutenção

 ■ Identificação de código morto: encontre 
declarações e parágrafos inativos, itens de 
dados não utilizados e código semelhante 
na aplicação. A remoção e consolidação 
dessas descobertas pode reduzir 
significativamente o tamanho do  
código-fonte da aplicação.

 ■ Nova API REST de análise e plug-in 
Jenkins: uma nova API REST de análise 
padrão e fácil de usar, agora disponível 
para integração com outras ferramentas, 
como pipelines de integração contínua. 
Um plug-in Jenkins também está disponível.

 ■ Novo suporte para verificações de 
segurança COBOL desenvolvido pelo 
Micro Focus Fortify: o COBOL Analyzer 
agora permite a criação de pacotes Micro 
Focus Fortify (MBS) com um clique, para 
verificações de segurança de aplicações 
COBOL. O pacote pode ser usado no 
Fortify SCA e Fortify on Demand.

 ■ Analisador de alterações: essa 
ferramenta fornecerá todo o código 
afetado pelo evento de alteração de 
código planejado. Assim, os usuários 
podem investigar facilmente e avançar 
para as etapas seguintes para concluir a 
atividade de alteração de código.

 ■ Conhecimento sobre a aplicação 
facilmente acessível: obtenha acesso 
instantâneo ao conhecimento da aplicação 
por meio de uma interface da Web intuitiva. 
Essa interface eficiente com estilo de 
pesquisa na Web pode ser acessada 
dentro do repositório disponível do COBOL 
Analyzer, permitindo a rápida implantação 
para as equipes de desenvolvimento.

 ■ Integrado à cadeia de ferramentas de 
desenvolvimento: integração integrada 
com o Micro Focus Visual COBOL. 
Interface em lote e API REST disponíveis 
para integração com outras ferramentas, 
bem como um plug-in Jenkins para 
integração perfeita ao Jenkins.

160-PB0112-007 | M | 06/22 | © 2022 Micro Focus ou uma de seus afiliados. Micro Focus, o logotipo Micro Focus e COBOL Analyzer, 
entre outros, são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Micro Focus ou de suas subsidiárias ou afiliadas no Reino 
Unido, nos Estados Unidos e em outros países. Todas as demais marcas são propriedades de seus respectivos proprietários.

"As informações fornecidas pelo COBOL Analyzer 
são fatores decisivos para uma empresa. Meia hora 

após a instalação, eu tinha uma sinopse geral do 
problema e pude agir rapidamente, sem precisar 

do conhecimento total sobre os negócios."

ERIC DUCHACEK
Desenvolvedor

David Kopf Instruments

Requisitos do sistema
 As ferramentas do COBOL Analyzer Server 
e Client estão disponíveis nos seguintes 
sistemas operacionais de 32/64 bits:

 ■ Windows 10, 11
 ■  Windows Server 2016, 2019, 2022

 Os repositórios do COBOL Analyzer 
podem ser criados usando as seguintes 
plataformas de RDBMS de 32/64 bits: 

 ■  Novo PoststrgeSQL 13
 ■  Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 

2017 e 2019
 ■  O Microsoft SQL Server Express 2014 

pronto para uso também é fornecido 
como uma opção de instalação

 O acesso de cliente Web do COBOL 
Analyzer exige um dos seguintes browsers:

 ■ Firefox 3.6 ou posterior
 ■  Internet Explorer 6 ou posterior
 ■  Chrome 6 ou posterior
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