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Objetivos

● Discutir o ciclo de vida do sistema de informação dentro 
das organizações com ênfase particular no sistema de 
banco de dados.

● Destacar as fases de uma metodologia de projeto de 
banco de dados dentro do contexto organizacional.

● Conduzir avaliações e revisões em modelos de ciclo de 
vida do desenvolvimento de sistemas (CVDS) e ciclo de 
vida do desenvolvimento de banco de dados (CVBD.

● Refletir sobre estratégias de projeto de bancos de da-
dos.
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Sistema de Informação

● Banco de dados:Banco de dados: depósito de fatos cuidadosa-
mente projetado e estruturado.

● Sistema de informação:Sistema de informação: fornece a coleta de da-
dos, o armazenamento e recuperação deles.

● Análise de sistemas:Análise de sistemas: processo que estabelece 
a necessidade e a extensão de um sistema de 
informações.

● Desenvolvimento de sistemas:Desenvolvimento de sistemas: processo de cri-
ação de sistemas de informação.
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O desempenho de um sistema de informação de-
pende de três fatores:
● Projeto e implementação do banco de dados.
● Projeto e implementação de aplicações.
● Procedimentos administrativos.
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Desenvolvimento de bancos de dados: Desenvolvimento de bancos de dados: processo 
de projeto e implementação de bancos.
● Criar modelos conceituais, lógicos e físicos
● Normalizados, não redundantes, total integra-

dos.
● Criar estrutura de armazenamento, carrega-

mento e gerenciamento de dados.
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O contexto organizacional para o uso de sistemas de banco de dados

Por que os departamentos de tecnologia da in-
formação (TI) e gestão de recursos de informação 
(GRI) têm sido reconhecidos por grandes organi-
zações como sendo fundamentais para o geren-
ciamento comercial bem-sucedido?



 Banco de Dados I 8



 Banco de Dados I 9

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Sistemas
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Planejamento

Avaliação inicialAvaliação inicial
● Os sistemas existentes devem permanecer?
● Os sistemas existentes devem ser modificados?
● Os sistemas existentes devem ser substituídos?

Estudo de viabilidadeEstudo de viabilidade
● Aspectos técnicos de hardware e exigência de softwa-
re.

● Custo do sistema.
● Custo operacional.
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Análise

Requisitos do usuárioRequisitos do usuário
● Quais são as necessidades dos usuários finais do sistema atual?
● Elas se ajustam às exigências gerais de informações?

Avaliação do sistema existenteAvaliação do sistema existente
● Procedimentos de dependência entre aplicações.

Projeto lógico do sistemaProjeto lógico do sistema
● Diagramas de fluxo de dados (DFDs)
● Diagramas hierárquicos de entrada-processamento-saída (HIPO)
● Diagrama de entidade-relacionamento (ER)
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Projeto

Projeto detalhado dos sistemasProjeto detalhado dos sistemas
● Projeto detalhado dos processos do sistema.
● Especificações técnicas (telas, menus, relató-

rios, e etc.)
● Projeto do sistema de banco de dados.
● Projeto dos sistemas de aplicativos que usam e 

processam o bando de dados por meio de re-
cuperações e atualizações.
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Implementação e Teste

ImplementaçãoImplementação
● Codificação, teste e depuração.
● Criação do banco de dados
● Criação de tabelas e visualizações, autoriza-

ções de usuários, etc.

Validação e teste de aceitaçãoValidação e teste de aceitação
● O sistema atende aos requisitos dos usuários e 

critérios de desempenho?
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Implantação e Operação

ImplantaçãoImplantação
● Revisão e impressão da documentação final.
● Treinamento dos usuários finais.

OperaçãoOperação
● Todas as funções do sistema estão em funcio-

namento e foram validadas.
● O sistema é continuamente avaliado e passa 

por sintonização fina.
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Manutenção

CorretivaCorretiva
● Erros dos sistemas

AdaptativaAdaptativa
● Alterações no ambiente de negócios

AperfeiçoamentoAperfeiçoamento
● Aprimoramento do sistema
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Ciclo de Vida do Banco de Dados
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1. Definição do Sistema

Análise da situação da empresa.
● Qual é o ambiente operacional geral da organização?
● Qual sua missão nesse ambiente?
● Qual é a estrutura da organização?

Definição dos problemas e restrições.
● Como o sistema existente funciona?
● Que entrada exige?
● Que documento gera?
● Por quem e como os dados de saída do sistema são utiliza-

dos?



 Banco de Dados I 18

Definição dos objetivos.
● Qual é o objetivo inicial do sistema proposto?
● O sistema fará interface com outros sistemas 

existentes ou futuros da empresa?
● O sistema compartilhará os dados com outros 

sistemas ou usuários?
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Definição do escopo e fronteiras do sistema de 
banco de dados.
● O projeto de banco de dados englobará a or-

ganização inteira, um ou mais departamentos 
da organização, ou uma ou mais funções de 
um único departamento?
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Visão do gerente
● Quais são os problemas?

● Quais são as soluções?

● Quais informações são ne-
cessárias para implementar 
as soluções?

● Quais dados são necessá-
rios para gerar as informa-
ções desejadas?

Visão do projetista
● Como os dados devem ser 

estruturados?

● Como os dados serão aces-
sados?

● Como os dados serão trans-
formados em informações?
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2. Projeto de Banco de Dados

Projeto conceitualProjeto conceitual

1.Análise e requerimentos de bancos de dados.

2.Modelagem entidade-relacionamento e normalização.

3.Verificação do modelo de dados.

4.Projeto de banco de dados distribuído.

Seleção do software de SGBDSeleção do software de SGBD

Projeto lógicoProjeto lógico

Projeto físicoProjeto físico
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Projeto Conceitual

Análise e necessidades de dadosAnálise e necessidades de dados
● Que tipos de informação necessária deve ser 

gerada pelo sistema?
● Quais informações o sistema atual gera e em 

que medida essa informação é adequada?
● Onde as informações devem ser encontradas?
● Uma vez encontradas, como serão extraídas?
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● Quais os elementos de dados são necessários 
para produzir as informações?

● Quais são os atributos de dados?
● Que relacionamento ocorrem entre os dados?
● Qual é o volume de dados?
● Com que frequência os dados são utilizados?
● Quais transformações de dados serão utiliza-

das para gerar as informações necessárias?



 Banco de Dados I 25

Quais as fontes utilizadas para compilar as inforQuais as fontes utilizadas para compilar as infor--
mações necessárias?mações necessárias?
● Desenvolvimento e coleta das visualizações de 

dados dos usuários finais.
● Observação direta do sistema atual: dados de 

saída existentes e desejados.
● Interface com o grupo de projeto de sistemas.
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Regras de negócioRegras de negócio
● Compreensão necessária do negócio como um todo.
● O conjunto de dados adquire significado.
● Definem entidades, atributos, relacionamentos e restri-

ções.
● Os dados vistos pela empresa.
● Principais fontes de informações para descrição de 

operações: gerentes da empresa, elaboradores de políticas, 
gerentes de departamento, documentações por escrito, pa-
drões e operações.
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Modelagem entidade-relacionamento e normalizaModelagem entidade-relacionamento e normaliza--
çãoção
● Definir entidades, atributos, chaves primárias e 

chaves estrangeiras.
● Tomar decisões sobre a adição de novos atribu-

tos de chave primária que satisfaçam as neces-
sidades de processamento e/ou usuário final.

● Tomar decisões sobre o tratamento de atributos 
com vários valores.
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● Tomar decisões sobre a adição de atributos derivados para 
satisfazer as necessidades de processamento.

● Tomar decisões sobre o posicionamento de chaves estrangei-
ras em relacionamentos 1:1.

● Evitar relacionamentos ternários desnecessários.
● Traçar o diagrama ER correspondente.
● Normalizar as entidades.
● Incluir todas as definições de elementos de dados no dicioná-

rio.
● Tomar decisões sobre as convenções de nomenclatura pa-

dronizadas.
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Verificação do modelo de dadosVerificação do modelo de dados
● Identificação da entidade mais importante (central) dos mode-

los ER.
● Identificação de cada módulo e de seus componentes.
● Identificação das necessidade de transação de cada módulo 

(internas e externas).
● Verificação de todos os processo em relação ao modelo ER.
● Execução de todas as alterações sugeridas na etapa anterior.
● Repetição de todas as etapas anteriores.
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Projeto de banco de dados distribuídosProjeto de banco de dados distribuídos
● As partes de um banco de dados podem residir 

em várias localizações físicas.
● Os processos que acessam o banco de dados 

também podem variar de um local para outro.
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Seleção do Software do SGBD

● Custo
● Recursos e ferramentas do SGBD
● Modelo subjacente
● Portabilidade
● Necessidades de hardware do SGBD.
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Projeto Lógico

● É dependente do SGBD.
● Traduz o modelo conceitual em definições de 

tabelas, visualizações, etc.
– Domínios de atributos

– Formatos adequados de restrição de acesso.
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Projeto Físico

● Dependente de hardware.
● Definir as estruturas de armazenamento e ca-

minhos de acesso para desempenho ideal.
– Recursos de mídia de armazenamento

– Tempo de busca

– Tamanho de setor e bloco

– Tamanho de buffer

– Número de pratos de disco e de cabeçotes de leitu-
ra/gravação
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3. Implementação e Carga

● Grupo de armazenamento, table space e tabe-
las.
– Estruturas especiais relacionadas ao armazena-

mento para abrigar as tabelas do usuário final.

– Realizada pelo administrador do sistema.

– Obrigatória para bancos de dados de mainframe.

● Atribuir direitos de acesso aos espaços de tabe-
la e às tabelas dentro dos espaços especifica-
dos.
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DesempenhoDesempenho
● Varia de acordo com o ambiente de hardware e 

software utilizado.
● Tamanho do banco.
● Parâmetros de configuração do sistema de 

banco de dados.
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SegurançaSegurança
● Segurança física.
● Segurança com senha.
● Direitos de acesso.
● Trilhas de auditoria.
● Criptografia de dados.
● Estações de trabalho sem disco.
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Backup e recuperaçãoBackup e recuperação
● Backup completo
● Backup diferencial
● Backup de log de transações
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IntegridadeIntegridade
● Chave primária e estrangeira.
● Política de gerenciamento de dados.

Padrões da empresaPadrões da empresa
● Implementar e aplicar padrões de bancos de 

dados definidos por exigências específicas da 
empresa.
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4. Teste e Avaliação

Após carregados os dados
– Testar e refinar a sintonização quanto a desempenho, inte-

gridade, acesso concorrente e restrições de segurança 
(DBA).

– Criar protótipos das aplicações durante a codificação dos 
programas, gerar relatórios, telas e menus (programadores).

– Sintonizar pelo parâmetros de configuração específicos do 
sistema e do SGBD (projetista).

– Modificar o projeto físico/lógico.

– Atualizar ou alterar o software do SGBD e/ou plataforma de 
hardware.
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5. Operação

● Após o estágio de avaliação o banco de dados 
é considerado operacional.

● Inicia o processo de evolução do sistema.
● A demanda por alterações é uma preocupação 

constante do projetista.
● Normalmente os sistemas antigos e os novos 

são operados em paralelo por um período de 
tempo.
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6. Monitoramento, Manutenção e Evolução

● O sistema é constantemente monitorado e 
mantido.

● Manutenção preventiva (backup).
● Manutenção corretiva (recuperação).
● Manutenção adaptativa.
● Atribuição de permissões de acesso e manu-

tenção para usuários novos e antigos.
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● Geração de estatísticas de acesso ao banco de 
dados para aprimorar a eficiência e a utilidade 
de auditorias e monitorar o desempenho do sis-
tema.

● Auditorias de segurança periódicas com base 
nas estatísticas geradas pelo sistema.

● Resumos periódicos de utilização do sistema 
para fins de cobrança interna e orçamentos.



 Banco de Dados I 45



 Banco de Dados I 46

Estratégias de Projetos de Banco de Dados

● Top-down
– Identifica os conjuntos de dados.

– Define os elementos de dados de cada um desses 
conjuntos.

– Identificação de diferentes tipos de entidade.

– Definição de cada atributo.

● Bottom-up
– Identifica os elementos de dados (itens).
– Agrupa-os em conjuntos de dados.
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Centralizado X Descentralizado

● Escopo
● Tamanho do sistema
● Estilo de gerenciamento
● Estrutura da empresa
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