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Objetivos

● A diferença entre dados e informações.

● Definição de banco de dados.

● Os diferentes tipos de banco de dados e recursos.

● A importância do projeto de bancos de dados.

● A evolução dos bancos de dados modernos a partir de sis-
temas de arquivos.

● Principais componentes do sistemas de bancos de dados.

● Principais funções de um sistemas gerenciador de banco 
de dados (SGBD).
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Introdução

● DadosDados: fatos brutos (sem significado).
● InformaçõesInformações: resultado do processamento de 

dados brutos para revelar seu significado.
● ConhecimentoConhecimento: implica familiaridade, consciên-

cia e compreensão das informações conforme 
se apliquem a um ambiente.

● Gerenciamento de dadosGerenciamento de dados: foca na geração, no 
armazenamento e na recuperação adequada 
dos dados.
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● Banco de dadosBanco de dados: coleção de dados relaciona-
dos.
– Representa algum aspecto do mundo real (minimun-

do).

– Coleção logicamente coerente de dados com algum 
significado.

– É projetado, construído e populado com dados para 
uma finalidade específica.

● Base de dadosBase de dados: se refere aos dados armazena-
dos no sistema de banco de dados.
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● Sistema gerenciador de banco de dados Sistema gerenciador de banco de dados 
(SGBD) (SGBD) – Database Management System 
(DBMS)
– Conjunto de programas que gerenciam a estrutura 

do banco de dados e controlam o acesso aos da-
dos armazenados.
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Função do SGBD

● Sistema de software de uso geral que facilita o 
processo de definição, construção, manipula-
ção e compartilhamento de bancos de dados 
entre diversos usuários e aplicações.

● Intermediário entre o usuário e o banco de da-
dos.

● Sua estrutura é armazenada como um conjunto 
de arquivos e o único modo de acessar os da-
dos nesses arquivos é por meio do SGBD.
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● DefinirDefinir: especificar os tipos, estruturas e restri-
ções dos dados a serem armazenados (dicioná-
rio ou metadados).

● ConstruirConstruir: processo de armazenar os dados em 
algum meio controlado pelo SGBD.

● ManipularManipular: inclui funções como consulta ao ban-
co de dados para recuperar dados específicos, 
atualização do banco de dados para refletir mu-
danças no minimundo e geração de relatórios 
com base nos dados.

● CompartilharCompartilhar: permite que diversos usuários e 
programas acessem-no simultaneamente.
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Vantagens do SGBD

● Permite que os dados no banco sejam compar-
tilhados por diversas aplicações e usuários.

● Integra visualizações muito diferentes dos 
usuários sobre os dados em um único repositó-
rio de dados que engloba tudo.
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● Controle de redundância
● Restrição a acesso não autorizado
● Armazenamento persistente para objetos do 

programa
● Estruturas de armazenamento
● Técnicas de pesquisa para o processamento 

eficiente de consulta
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● Backup e recuperação
● Oferece múltiplas interfaces do usuários
● Representa relacionamentos complexos entre 

dados.
● Impõe restrições de integridade
● Permite dedução e ações usando regras
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● Garante padrões
● Tempo reduzido para desenvolvimento de apli-

cações
● Flexibilidade
● Disponibilidade de informações atualizadas
● Economias de escala
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Tipos de Bancos de Dados

● O SGBD pode dar suporte a muitos tipos de 
bancos de dados.

● Podem ser classificados de acordo com o nú-
mero de usuários, localização(ões), e o tipo e a 
extensão do uso esperado.
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● Monousuário:Monousuário: suporta apenas um usuário por 
vez (banco de dados de desktop).

● Multiusuário:Multiusuário: suporta vários usuários simulta-
neamente (banco de dados de grupo de traba-
lho, banco de dados empresarial).
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● Centralizado:Centralizado: suporta dados localizados em um 
único local.

● Distribuído:Distribuído: suporta dados distribuídos por vá-
rios locais diferentes
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● Operacional, transacional, de produção:Operacional, transacional, de produção: dá su-
porte às operações diárias de uma empresa.

● Data warehouses:Data warehouses: armazenam dados utilizados 
para gerar informações necessárias à tomada 
de decisões táticas e estratégicas.
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● Dados não estruturados:Dados não estruturados: existem em seu esta-
do original (bruto), no formato em que foram co-
letados.

● Dados estruturados:Dados estruturados: resultado da obtenção de 
dados não estruturados e de sua formatação 
(estruturação) visando facilitar o armazenamen-
to, a utilização e a geração de informações.

● Dados semiestruturados:Dados semiestruturados: dados que já foram 
parcialmente processados.
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Projeto de Banco de Dados

● Atividades que focam na elaboração da estrutu-
ra que será utilizada para armazenar e geren-
ciar dados do suário final.
– Identificar com precisão a utilização esperada do 

banco de dados.

– Precisão e consistência dos dados.

– Velocidade operacional.

– Facilita o gerenciamento dos dados.
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Pessoas Envolvidas no Projeto

● Administrador de banco de dados (DBA – data-
base administrator)
– Autorizar o acesso ao banco de dados

– Coordenar e monitorar seu uso

– Adquirir recursos de software e hardware conforme 
a necessidade.

– Falhas na segurança.

– Demora no tempo de resposta do sistema.
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● Projetista de banco de dados
– Identificar os dados a serem armazenados
– Escolher estruturas apropriadas para representar e 

armazenar esses dados.

– Se comunicar com todos os potenciais usuários a fim 
de entender suas necessidades e criar um projeto que 
as atenda.

– Interage com cada potencial grupo de usuários e de-
senvolve visões do banco de dados que cumprem os 
requisitos de dados e processamento desses grupos.



 Banco de Dados I 22

● Usuários finais
– Casuais (gerentes).

– Iniciantes ou paramétricos (caixas de banco, agen-
tes de companhia aéreas, hotéis, locadoras de au-
tomóveis, funcionários).

– Sofisticados (engenheiros, cientistas, analistas de 
negócio).

– Isolados (mantêm bancos de dados pessoais).
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● Analistas de sistemas (Engenheiros de software)
– Identificam as necessidades do usuários finais inician-

tes e paramétricos.

– Definem as especificações das transações padrões 
que atendem a eles.

● Programadores de aplicações (Desenvolvedores 
de sistema de software)
– Implementam essas especificações como programas.

– Testam, depuram, documentam e mantêm essas tran-
sações programadas.
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● Projetistas e implementadores de sistemas de 
SGBD
– Projetam e implementam os módulos e interfaces 

do SGBD.

– Módulos:Módulos: processamento de linguagem de consul-
ta, processamento de interface, acesso e buffering 
de dados, controle de concorrência, tratamento de 
recuperação e segurança de dados.

– Interfaces:Interfaces: sistema operacional e compiladores 
para diversas linguagens de programação.
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● Desenvolvedores de ferramentas
– Projetam e implantam pacotes de software que faci-

litam a modelagem e o projeto do banco de dados, 
o projeto do sistema de banco de dados e a melho-
ria no desempenho.

● Operadores e pessoal de manutenção
– Responsáveis pela execução e manutenção do 

ambiente de hardware e software para o sistema 
de banco de dados.
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História das Aplicações de Banco de Dados

● Dados:Dados: número de telefone, data de aniversá-
rio, nome de cliente, valor de vendas acumula-
das no ano.

● Campo:Campo: caractere ou grupo de caracteres (al-
fabéticos ou numéricos).

● Registro:Registro: conjunto logicamente conectados de 
um ou mais campos que descreve uma pessoa, 
local ou coisa.

● Arquivo:Arquivo: conjunto de registros relacionados.
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Antigas aplicações:
– Mantinham registros com estrutura semelhante.

– Existiam muitos tipos de registros e muitos inter-relacio-
namentos entre eles.

– Mistura de relacionamentos conceituais com o armaze-
namento e posicionamento físico dos registros no disco.

– Não ofereciam capacidades de abstração de dados e 
independência entre dados e programas.

– Ofereciam apenas interfaces da linguagem de progra-
mação.
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– Começando em meados da década de 1960, conti-
nuando nos anos 1970 e 1980.

– Baseados em três paradigmas principais: 
● sistemas hierárquicos
● Sistemas baseados em modelo de rede
● Sistemas de arquivo invertidos
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Bancos de dados relacionais
– Separa o armazenamento físico dos dados de sua 

representação conceitual.

– Fornece uma base matemática para a representa-
ção e a consulta dos dados.

– Introduziu linguagens de consulta de alto nível.

– A abstração de dados e a independência entre da-
dos e programas eram mais desenvolvidas.
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– Desenvolvidos no final da década de 1970.

– Eram lentos, usavam ponteiros de armazenamento 
físico ou posicionamento de registro para acessar 
registros de dados relacionados.

– Desenvolveram novas técnicas de armazenamento.

– Houve melhora no desempenho do processamento 
e otimização de consulta.

– É o tipo de sistema de banco de dados dominante 
para aplicações tradicionais.
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Bancos de Dados Orientados a Objeto
– Forneciam estruturas de dados mais gerais.

– Incorporavam tipos de dados abstratos, encapsu-
lamento de operações, herança e identidade de ob-
jeto.

– A complexidade do modelo e a falta de um padrão 
inicial contribuíram para seu uso limitado.

– São usado em aplicações especializadas (projeto 
de engenharia, publicação de multimídia e sistemas 
de manufatura).
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XML (eXtended Markup Language)
– 1990, e-commerce

– Partes da informação nas páginas Web eram da-
dos extraídos dinamicamente dos SGBDs.

– A XML é o principal padrão para intercâmbio entre 
diversos tipos de bancos de dados e páginas Web.

– Combina conceitos dos modelos usados nos siste-
mas de documentos com os conceitos de modela-
gem de banco de dados.
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Novas aplicações
– Científicas (energia, mapeamento do genoma hu-

mano, descoberta de estruturas de proteínas).

– Imagens (notícias escaneadas, fotografias, ima-
gens de satélite, imagens de procedimentos médi-
cos, ressonância magnética).

– Vídeos (filmes, clipes de vídeo de notícias, de câ-
meras digitais).

– Mineração de dados, aplicações espaciais, série 
temporais.
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– ERP (Enterprise Resource Planning – planejamento 
de recursos empresariais): produção, vendas, dis-
tribuição, marketing, finanças, recursos humanos, 
etc.

– CRM (Customer Relationship Managment, gerenci-
amento do relacionamento com o cliente): proces-
samento de pedido, marketing, suporte ao cliente.
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Bancos de dados X Recuperação da Informação
– Aplicações de rotina no governo, no comércio e na 

indústria

– Setores de manufatura, varejo, bancos, seguros, fi-
nanças e saúde

– Dados estruturados, coletados por meio de formu-
lários, faturas, documentos de registro de paciente.
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– RI (Recuperação de Informação): busca por conte-
údo com base em palavras-chave.

● Livros.
● Manuscritos.
● Artigos baseados em biblioteca.
● Processamento de documento.
● Processamento de texto.
● Recuperação de informações na Web.
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Quando não usar um SGBD

● Custos adicionais do uso de um SGBD:
– Investimento em hardware, software e treinamento.

– Generalidade para definição e processamento de 
dados.

– Segurança, controle de concorrência, recuperação 
e integridade.
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● É mais desejável usar arquivos comuns sob as 
seguintes circunstâncias:
– Aplicações de banco de dados simples e bem defi-

nidas, onde não se espera muitas mudanças.

– Requisitos rigorosos, de tempo real.

– Sistemas embarcados.

– Nenhum acesso de múltiplos usuários aos dados.
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Exercícios

CD_PROJETO NM_GERENTE NR_FONE_GERENTE END_GERENTE VL_OFERTA_PROJETO

21-5Z Orlando Silva 44-3366-3838 R. do Arvoredo, 372 – cj. 15 – sl. 2 – Maringá/PR 16833460,00

25-2D
Janete 
Gomes 43-3372-4000 Av. das Nações, 58 – sl. 3 – Londrina/PR 12500000,00

25-5A Jorge Dantas 41-3271-1515 Pç. da Juventude, 500 – sl. 23 – Curitiba/PR 32512420,00

25-9T Orlando Silva 44-3366-3838 R. do Arvoredo, 372 – cj. 15 – sl. 2 – Maringá/PR 21583034,00

27-4Q Jorge Dantas 41-3271-1515 Pç. da Juventude, 500 – sl. 23 – Curitiba/PR 10314545,00

29-2D Orlando Silva 44-3366-3838 R. do Arvoredo, 372 – cj. 15 – sl. 2 – Maringá/PR 25559999,00

31-7P Willian Mota 45-3520-4500
R. Carmelita, 300 – cj. 9 – sl. 318 – Foz do 
Iguaçu/PR 56850000,00

1)Quantos registros o arquivo contém?
2)Há quantos campos por registro?
3)Que problema encontraria se desejasse produzir uma listagem por cidade?
4)Como resolveria o problema acima alterando a estrutura de arquivos?
5)Que redundâncias de dados você notou?
6)Como essas redundâncias poderiam levar a anomalias?
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CD_PROJ NM_PROJ CD_FUNC NM_FUNC CD_CARGO QT_CARGA_HORA VL_HORA_PR
OJ

CD_TEL_FUNC

1 Furacão 101 João Neves EE 85 13,3 44-3234-3245

1 Furacão 105 Davi Silva CT 60 16,2 44-3234-1123

1 Furacão 110 Ana Romão CT 60 14,3 44-3233-5568

2 Coxa 101 João Neves EE 85 19,8 44-3234-3245

2 Coxa 108 Juliana Santos EE 85 17,5 44-9554-7812

3 Tubarão 110 Ana Romão CT 62 11,6 44-3233-5568

3 Tubarão 105 Davi Silva CT 26 23,4 44-3234-1123

3 Tubarão 123 Maria Penha EE 85 19,1 44-3233-5432

3 Tubarão 112 Alice Souza BE 85 20,7 44-8678-6879

7)Identifique e discuta os graves problemas de redundância exibidos na estrutura de arquivo 
apresentada na figura acima.

8)Identifique as diferentes fontes de dados no arquivo examinado no problema anterior.
9)Com a sua resposta ao problema anterior, que novos arquivos deveriam ser criados para 

ajudar a eliminar a redundância de dados encontradas no arquivo exibido na figura acima?
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CD_EDIFICIO CD_SALA NM_PROF SNM_PROF NM_TIT_PROF DD_HR_PROF

INF 204E Horácio Cobra Dr. SQSx 8:00-8:50

INF 123 Maria Cardoso Esp. SQSx 8:00-8:50

ENG 504 Ronaldo Silva Me. TQi 13:00-14:15 

INF 34 Ana Bispo Pós-Dr. SQSx 10:00-10:50

BIO 225B Tiago Reis Dr.M. TQi 9:00-10:15

ENG 301 Janete Pedroso TQi 9:00-10:15

INF 204E Maria Cardoso Esp. SQSx 9:00-9:50

ENG 504 Horácio Cobra Dr. TQi 13:00-14:15

INFO 34 Maria Cardoso Esp. SQSx 11:00-11:50

ENG 504 Ronaldo Silva Me. SQSx 14:00-14:50

10)Identifique e discuta os graves problemas de redundância de dados exibidos pela estrutura 
de arquivos apresentada na figura acima.

11)Dada a estrutura de arquivos apresentada na figura acima, que problemas podem ser 
encontrados se o edifício INF for excluído?
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