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3 ARQUITETURA

A arquitetura dos SGBDs tem evoluído desde os primeiros sistemas monolíticos até

os  mais  modernos.  Essa  evolução  espelha  as  tendências  na  computação,  em  que

grandes computadores mainframes centralizados está sendo substituídos por centenas de

estações de trabalho distribuídas e computadores pessoais,  conectados por  redes de

comunicação a vários tipos de máquinas servidoras.

Em  uma  arquitetura  básica  de  SGBD  cliente/servidor,  o  módulo  servidor  é

projetado para executar em uma estação de trabalho ou computador pessoal; o módulo

servidor  é  responsável  pelo  armazenamento  de  dados,  acesso,  pesquisa  e  outras

funções.

3.1 MODELOS DE DADOS, ESQUEMAS E INSTÂNCIAS

Uma característica da abordagem de banco de dados é a abstração de dados, que

se  refere  à  supressão  de  detalhes  da  organização  e  armazenamento  de  dados,

destacando recursos essenciais para um melhor conhecimento desses dados, de modo

que diferentes usuários possam percebê-los sem seu nível de detalhe preferido.

Um modelo de dados é uma coleção de conceitos que podem ser usados para

descrever a estrutura de um banco de dados. O modelo de dados oferece meios para

alcançar essa abstração. A maioria dos modelos de dados também inclui um conjunto de

operações básicas para especificar recuperações e atualizações no banco de dados.

Além das  operações  básicas  genéricas  (inserir,  excluir,  modificar  ou  recuperar

qualquer tipo de objeto), o modelo de dados inclui conceitos para especificar o aspecto

dinâmico ou comportamento de uma aplicação de banco de dados. O projetista do banco

de dados especifica um conjunto de operações válidas, definidas pelo usuário, sobre os

objetos do banco de dados. Como exemplo,  definir a operação calcular média para ser

aplicada a um objeto aluno.
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3.1.1 Categorias de Modelos de Dados

Muitos modelos de dados foram propostos e podem ser classificados de acordo

com os tipos de conceitos que eles utilizam para descrever  a estrutura do banco de

dados.

● Modelos  de  dados  de  alto  nível  ou  conceituais  oferecem  conceitos  que  são

próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados.

● Modelos de dados de baixo nível ou físicos oferecem conceitos que descrevem os

detalhes de como os dados são armazenados no computador (discos magnéticos).

● Modelos de dados representativos ou de implementação, oferece conceitos que

podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais, mas estão muito longe do

modo como os dados são organizados e armazenados no computador.

● Modelos de dados de objeto é considerado uma nova família de modelos de dados

de implementação de nível mais alto e que são mais próximos dos modelos de

dados conceituais.

Os modelos de dados conceituais utilizam conceitos como:

● Entidade.  Uma  entidade  representa  um  objeto  ou  conceito  do  mundo  real

(funcionário, projeto) que é descrito no banco de dados.

● Atributo. Um atributo representa alguma propriedade de interesse que descreve

melhor uma entidade (nome, salário).

● Relacionamento. Um relacionamento entre duas ou mais entidades representa uma

associação entre elas.

Os modelos de dados representativos são os usados com mais frequência nos

SGBDs comerciais tradicionais. Os modelos de dados representativos mostram os dados

usando estruturas de registro.

Os  modelos  de  dados  físicos  descrevem  o  armazenamento  de  dados  como

arquivos  no  computador,  com informações  como  formatos  de  registro,  ordenação  de

registro e caminhos de acesso.

Um caminho de acesso (índice) é uma estrutura que torna eficiente a busca por

registros de um banco de dados em particular.
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3.1.2 Esquemas

Esquema do banco de dados é  a  descrição especificada durante  o  projeto  do

banco de dados e não se espera que mude com frequência. A representação de um

esquema é chamada de diagrama de esquema. O diagrama apresenta a estrutura de

cada tipo de registro, mas não as instâncias reais dos registros. Cada objeto no esquema

é chamado de construtor do esquema.

Um diagrama de esquema representa apenas alguns aspectos de um esquema,

como os nomes de tipos de registros e itens de dados, e alguns tipos de restrições.

Muitos tipos de restrições são muito difíceis de representar em forma de diagrama.

O esquema não deve mudar com frequência, embora não é raro que as mudanças,

ocasionalmente,  precisem ser  aplicadas  ao esquema,  à  medida  que os  requisitos  da

aplicação mudam. Isso é conhecido como evolução do esquema.

3.1.3 Instâncias

Os dados reais armazenados em um banco de dados podem mudar com muita

frequência.  Os  dados  no  banco  de  dados  em  determinado  momento  no  tempo  são

chamados de estado ou instante do banco de dados. Também são chamados de conjunto

atual de ocorrências ou estâncias no banco de dados.

3.1.4 Estado do Banco de Dados

Quando definimos um novo banco de dados, especificamos seu esquema apenas

pra o SGBD. Nesse ponto, o estado do banco de dados correspondente é o estado vazio,

sem dados.

Quando o banco de dados é populado ou carregado com os dados iniciais obtemos

o estado inicial.

Em qualquer outro ponto no tempo, o banco de dados tem um estado atual. O
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estado atual também é chamado de instante atual do banco de dados e de instância do

banco de dados. Mas, preferivelmente, o termo instância se refere a registros individuais.

O SGBD é parcialmente responsável por garantir  que todo estado do banco de

dados  seja  um  estado  válido,  ou  seja,  que  satisfaça  a  estrutura  e  as  restrições

especificadas no esquema.

O esquema (metadados) às vezes é chamado de intenção, e um estado do banco

de dados é chamado de extensão do esquema.

3.2 ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS

O objetivo da arquitetura de três esquemas é separar as aplicações do usuário do

banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos nos três

níveis interno, conceitual, externo ou de visão.
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3.2.1 Nível Interno

O  nível  interno  tem  um  esquema  interno,  que  descreve  a  estrutura  do

armazenamento físico do banco de dados. O esquema interno usa um modelo de dados

físico e descreve os detalhes completos do armazenamento de dados e caminhos de

acesso para o banco de dados.

3.2.2 Nível Conceitual

O nível conceitual tem um esquema conceitual que descreve a estrutura do banco

de dados inteiro  para uma comunidade de usuários.  O esquema conceitual  oculta os

detalhes  das  estruturas  de  armazenamento  físico  e  se  concentra  na  descrição  de

entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações do usuário e restrições.

Normalmente,  um  modelo  de  dados  representativo  é  usado  para  descrever  o

esquema  conceitual  quando  um  sistema  de  banco  de  dados  é  implementado.  Esse

esquema  conceitual  de  implementação  costuma  estar  baseado  em  um  projeto  de

esquema conceitual em um banco de dados de alto nível.

3.3 INDEPENDÊNCIA DE DADOS

O conceito de independência de dados é definido como a capacidade de alterar o

esquema em um nível do sistema de banco de dados sem ter de alterar o esquema no

nível mais alto. Os tipos de independência de dados são lógico e físico.

O  catálogo  de  um  SGBD  de  múltiplos  níveis  deve  ser  expandido  para  incluir

informações sobre como mapear solicitações e dados entre os diversos níveis. O SGBD

usa software adicional  para realizar esses mapeamentos, recorrendo à informação de

mapeamento no catálogo. A independência de dados ocorre porque, quando o esquema é

alterado  em  algum  nível,  o  esquema  no  próximo  nível  mais  elevado  permanece

inalterado; somente o mapeamento entre os dois níveis é alterado. Logo, os programas
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de aplicação que fazem referência  ao  esquema de nível  mais  alto  não precisam ser

alterados.

3.3.1 Independência Lógica de Dados

É a capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter de alterar os esquemas

externos ou os programas de aplicação. É possível alterar o esquema conceitual para

expandir o banco de dados – acrescentar algum tipo de registro ou item de dado – para

alterar restrições ou para reduzir o banco de dados – remover um tipo de registro ou item

de dado.

Somente a definição da visão e os mapeamentos precisam ser alterados em um

SGBD que suporta a independência lógica de dados. Depois  que o esquema conceitual

passa por  uma reorganização lógica,  os  programas de aplicação que referenciam as

construções  do  esquema  externo  devem  trabalhar  da  mesma  forma  que  antes.  As

mudanças nas restrições podem ser  aplicadas ao esquema conceitual  sem afetar  os

esquemas externos ou os programas de aplicação.

A independência lógica de dados é mais difícil de ser alcançada porque permite

alterações estruturais e de restrição sem afetar os programas de aplicação – um requisito

muito mais restrito.

3.3.2 Independência Física de Dados

É  a  capacidade  de  alterar  o  esquema  interno  sem  ter  de  alterar  o  esquema

conceitual. Logo, os esquemas externos também não precisam ser alterados.

Mudanças no esquema interno podem ser  necessárias  porque alguns arquivos

físicos foram reorganizados para melhorar o desempenho da recuperação ou atualização.

Se os mesmos dados de antes permanecerem no banco de dados, provavelmente não

teremos de alterar o esquema conceitual.

A  independência  física  de  dados  existe  na  maioria  dos  bancos  de  dados  e

ambientes de arquivo, nos quais detalhes físicos, como a localização exata dos dados no
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disco,  e  detalhes  de  hardware  sobre  codificação  e  armazenamento,  posicionamento,

compactação,  divisão,  mesclagem de  registro,  e  assim  por  diante,  são  ocultados  do

usuário. As demais aplicações ignoram esses detalhes.

3.4 LINGUAGENS DO BANCO DE DADOS 

Quando um projeto de um banco de dados é finalizado e um SGBD é escolhido

para implementá-lo, o primeiro passo é especificar esquemas conceituais e internos para

o banco de dados e quaisquer mapeamentos entre os dois.

3.4.1 Linguagem de Definição de Dados

A linguagem de definição de dados (DDL – Data Definition Language) é usada pelo

DBA e pelos projetistas de banco de dados para definir os esquemas. O SGBD terá um

compilador  DDL a  fim  de  identificar  as  descrições  dos  construtores  de  esquema  e

armazenar a descrição de esquema no catálogo do SGBD.

Nos SGBDs que mantêm uma separação clara entre os níveis conceitual e interno,

a DDL é usada para especificar apenas o esquema conceitual.

3.4.2 Linguagem de Definição de Armazenamento

A linguagem de definição de armazenamento (SDL – Storage Definition Language)

especifica  o  esquema interno.  Os  mapeamentos  entre  os  dois  esquemas podem ser

especificados em qualquer uma dessas linguagens. Na maioria dos SGBDs relacionais o

esquema  interno  é  especificado  por  uma  combinação  de  funções,  parâmetros  e

especificações  relacionadas  ao  armazenamento,  que  permitem  aos  DBAs  controlar

opções de indexação e mapeamentos dos dados que serão armazenados.
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3.4.3 Linguagem de Definição de Visão

A linguagem de definição de visão (VDL –  View Definition Language) especifica

visões do usuário  e seus mapeamentos ao esquema conceitual,  mas na maioria  dos

SGBDs a DDL é usada para definir tanto o esquema conceitual como o externo.

Nos SGBDs relacionais a SQL é usada pela VDL para definir visões do usuário ou

da aplicação como resultados de consultas predefinidas.

3.4.4 Linguagem de Manipulação de Dados

Quando os esquemas são compilados e o banco de dados é populado, os usuários

precisam manipulá-lo de alguma forma. As manipulações típicas incluem recuperação,

inserção, exclusão e modificação dos dados. A linguagem de manipulação de dados (DML

– Data Manipulation Language) oferece um conjunto de operações para essas finalidades.

Existem dois tipos de DMLs, de alto nível ou não procedural e de baixo nível ou

procedural.

● Uma DML de  alto  nível  ou  não  procedural  pode  ser  utilizada  para  especificar

operações  de  banco  de  dados  complexas  interativamente  em  um  monitor  ou

terminal ou embutidas em uma linguagem de programação de uso geral.

● Uma DML de baixo nível ou procedural deve ser embutida em uma linguagem de

programação de uso geral. Esse tipo de DML precisa de construções de linguagem

de programação, como looping, para recuperar e processar cada registro de um

conjunto de registros.

Quando comandos DML são incorporados em uma linguagem de programação de

uso geral, ela é chamada de linguagem hospedeira e a DML é chamada de sublinguagem

de dados.

Uma DML de alto nível usada em uma maneira interativa é chamada de linguagem

de consulta.
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3.5 INTERFACES DE SGBD

Os usuários finais casuais costumam usar uma linguagem de consulta de alto nível

para  especificar  suas  solicitações,  enquanto  os  programadores usam a DML em sua

forma embutida.  Os usuários comuns e paramétricos utilizam interfaces amigáveis ao

usuário para interagir com o banco de dados.

3.5.1 Menu

São  interfaces  que  apresentam  ao  usuário  uma  lista  de  opções  (menus)  que

acompanham o usuário na formulação de uma solicitação. A consulta é composta passo a

passo ao escolher opções de um menu que é exibido pelo sistema.

3.5.2 Formulário

Uma interface baseada em formulário apresenta um formulário para cada usuário.

Os usuários podem preencher todas as entradas do formulário para inserir novos dados

ou preencher apenas certas entradas  e o SGBD recupera os dados para as entradas

restantes.

Os formulários, normalmente, são projetados e programados para usuário finais

como interfaces para transações já programadas. Muitos SGBDs possuem linguagens de

especificações  de  formulários,  que  são  linguagens  especiais  que  ajudam  os

programadores a especificar tais formulários.

3.5.3 Interfaces Gráficas com o Usuário

Uma GUI  normalmente  apresenta  um esquema para  o  usuário  em formato  de
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diagrama. O usuário pode especificar uma consulta manipulando o diagrama. Em muitos

casos, as GUIs utilizam menus e formulários.

3.5.4 Interfaces de Linguagem Natural

As  interfaces  de  linguagem natural  aceitam solicitações  escritas  em inglês  (ou

outro idioma) e tentam entendê-las.

Uma  interface  de  linguagem  natural  costuma  ter  o  próprio  esquema,  que  é

semelhante ao esquema conceitual do banco de dados, como um dicionário de palavras

importantes.

Essa interface recorre às palavras em seu esquema para interpretar a solicitação.

Se  a  interpretação  for  bem-sucedida,  a  interface  gera  uma  consulta  de  alto  nível

correspondente  à  solicitação  de  linguagem  natural  e  a  submete  ao  SGBD  para

processamento; caso contrário, um diálogo é iniciado com o usuário para esclarecer a

solicitação.

3.5.5 Entrada e Saída de Voz

Aplicações com vocabulários limitados permitem que a voz como entrada e saída

facilite o acesso a informações pelos clientes.

A entrada de voz é detectada usando uma biblioteca de palavras predefinidas e

usadas para configurar os parâmetros fornecidos para as consultas.

Para saída acontece uma conversão semelhante de texto ou de números para voz.

3.5.6 Interfaces para Usuários Paramétricos

Os analistas de sistemas e programadores projetam e implementam uma interface

especial  para  cada  classe  conhecida  de  usuários  finais.  O  objetivo  é  permitir  que  o
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usuário paramétrico prossiga com um número mínimo de toques de teclas.

3.5.7 Interfaces para o DBA

Incluem comandos privilegiados para criar contas, definir parâmetros do sistema,

conceder  autorização  de  conta,  alterar  um  esquema  e  reorganizar  as  estruturas  de

armazenamento de um banco de dados.

3.6 O AMBIENTE DO SISTEMA DE BANCO DE DADOS

Um SGBD é um sistema de software complexo constituído de componentes de

software que interagem com software de sistema de computação.

A figura  2 ilustra  os componentes típicos  do SGBD. A parte  superior  da  figura

refere-se aos vários usuários do ambiente de banco de dados e suas interfaces. A parte

inferior  mostra  os  detalhes  internos  do  SGBD,  responsáveis  pelo  armazenamento  de
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dados e processamento de transações.

3.6.1 Módulos Componentes do SGBD

O banco de dados e o catálogo do SGBD são armazenados em disco. O acesso ao

disco é controlado pelo sistema operacional (SO), que escalona leitura/escrita em disco.

Muitos SGBD possuem o próprio módulo de gerenciamento de  buffer para planejar a

leitura/escrita em disco, por questão de desempenho.

A parte de cima da figura 2 mostra as interfaces para:

● DBAs que definem o banco de dados e realizam ajustes, alterando sua definição

por meio da DDL e de outros comandos privilegiados.

● Usuários casuais que trabalham com interfaces interativas para formular consultas.

● Programadores de aplicação que criam programas usando algumas linguagens de

programação hospedeira.

● Usuários paramétricos ou leigos que realizam a entrada dos dados fornecendo

parâmetros para transações predefinidas.

Na parte  inferior  da figura  2,  o  processador  de  banco de dados em tempo de

execução, executa os comandos privilegiados, os planos de consulta executáveis e as

transações programadas com parâmetros em tempo de execução.

É comum que o programa cliente acesse o SGBD executando em um computador

separado (computador cliente) do computador em que o banco de dados reside (servidor

de banco de dados). Em alguns casos, o cliente acessa um computador intermediário

(servidor de aplicações), que, por sua vez, acessa o servidor de banco de dados.

3.6.2 Utilitários do Sistema de Banco de Dados

A maioria dos SGBDs  possui utilitários de banco de dados que ajudam o DBA a

gerenciar o sistema. Os utilitários têm, basicamente, os seguintes tipos de funções:

● Carga  é  um utilitário  usado para  carregar  os  arquivos  de dados existentes  no
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banco de dados.

● Backup  é  um utilitário  que  cria  uma  cópia  de  segurança  do  banco  de  dados.

Normalmente  copia  o  banco  de  dados  inteiro  para  fita  ou  outro  meio  de

armazenamento em massa.

● Reorganização do armazenamento do banco de dados é um utilitário usado para

reorganizar  um  conjunto  de  arquivos  do  banco  de  dados  em  diferentes

organizações  de  arquivos,  e  cria  novos  caminhos  de  acesso  para  melhorar  o

desempenho.

● Monitoração de desempenho é um utilitário que monitora o uso do banco de dados

e oferece estatísticas ao DBA, para que ele decida se deve ou não reorganizar

arquivos, excluir ou remover índices para melhorar o desempenho.

Além desses,  outros  utilitários  para  classificar  arquivos,  tratar  compactação  de

dados, monitorar o acesso pelos usuários, realizar a interface com a rede e etc., podem

estar disponíveis.

3.6.3 Ferramentas, Ambientes de Aplicação e Facilidades de Comunicações

Outras ferramentas estão frequentemente disponíveis aos projetistas de bancos de

dados, usuários e ao SGBD.

● Ferramentas CASE (engenharia de software auxiliada por computador) são usadas

na fase de projeto dos sistemas de banco de dados.

● Sistema de dicionário de dados ou repositório de dados é usado para armazenar

informações  de  catálogo  sobre  esquemas  e  restrições,  decisões  do  projeto,

padrões de uso, descrições de programa de aplicação e informações do usuário.

● Ambientes de desenvolvimento de aplicação incluem facilidades que ajudam em

muitas  facetas  dos  sistemas,  incluindo  projeto  de  bando  de  dados,

desenvolvimento GUI, consulta e atualização, e desenvolvimento de programas de

aplicação.

● Software de comunicação permite que os usuários em locais remotos do sistema

de  banco  de  dados  acessem  o  banco  de  dados  por  meio  de  terminais  de

computador, estações de trabalho ou computadores pessoais.
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3.7 ARQUITETURAS

As arquiteturas para  SGBDs têm seguido tendências  semelhantes  àquelas dos

sistemas de computação em geral.

3.7.1 Centralizadas

As  arquiteturas  anteriores  usavam  computadores  mainframe  para  oferecer  o

processamento  principal  para  todas  as  funções  do  sistema,  incluindo  programas  de

aplicação do usuário e programas de interface com o usuário, e toda a funcionalidade do

SGBD.  A  maioria  dos  usuários  acessava  tais  sistemas  através  de  terminais  de

computador que não tinham poder de processamento e só ofereciam capacidades de

exibição. O processamento era realizado remotamente no computador central, e somente

informações de exibição e controles eram enviadas do computador para os terminais de

vídeo, que eram conectados ao computador central por meio de vários tipos de redes de

comunicação.

3.7.2 Cliente/Servidor

A  arquitetura  cliente/servidor  foi  desenvolvida  para  lidar  com  ambientes  de

computação em um grande número de PCs, estações de trabalho, servidores de arquivos,

impressoras, servidores de banco de dados, servidores Web, servidores de correio (e-

mail) e outros software e equipamentos conectados por uma rede.

3.7.3 Cliente/Servidor de Duas Camadas

Em tal  arquitetura,  o  servidor  é  chamado  servidor  de  consulta  ou  servidor  de
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transação. As funcionalidades de consulta e de transação relacionadas ao processamento

SQL permaneceram no lado do servidor.

Os programas da interface com o usuário e os programas de aplicação podem ser

executados  no  lado  do  cliente.  Um  padrão  denominado  Conectividade  de  Banco  de

Dados  Aberta  (ODBC  –  Open  Database  Connectivity)  oferece  uma  interface  de

programação de aplicações (API – Application Programming Interface), que permite que

os programas do cliente chamem o SGBD.

Na arquitetura de duas camadas os componentes de software são distribuídos por

dois sistemas: cliente e servidor. É uma arquitetura simples e compatível com os sistemas

existentes.

3.7.4 Arquiteturas de Três Camadas

As aplicações Web utilizam uma arquitetura de três camadas, que acrescenta uma

camada intermediária  entre  o cliente e o servidor,  chamada servidor  de  aplicação ou

servidor Web. A interface com o usuário, as regras da aplicação e o acesso aos dados

atual como três camadas.

Os  fornecedores  de  pacotes  de  ERP  (Enterprise  Resource  Planning)  e  CRM

(Customer Relationship Management) costumam utilizar uma camada de middleware, que

é responsável pelos módulos de front-end (clientes) que se comunicam com uma série de

bancos de dados de back-end (servidores).

3.8 CLASSIFICAÇÃO DOS SGBD

Vários critérios são normalmente utilizados para classificar SGBDs.

1. Modelo  de  dados:  modelo  de  dados  relacional,  de  objeto,  hierárquico  e  de  rede,

objeto-relacional.

2. Número de usuários: sistemas monousuário e sistemas multiusuário.

3. Número  de  locais:  centralizado  (único  computador),  distribuído  (vários  locais,

conectados por uma rede de computadores),  homogêneos (o mesmo software em
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todos  os  locais),  heterogêneos  (pode  usar  um software  diferente  em cada  local),

softwarfe  middleware  (acessa  vários  bancos  de  dados  autônomos  preexistentes,

armazenados sob SGBDs heterogêneos), federado ou sistema multibanco de dados

(fracamente acoplado com certo grau de autonomia local).

4. Custo: código aberto (MySQL e PostgreSQL), sistemas vendidos em formato modular

(distribuição, replicação, processamento paralelo, capacidade móvel, etc.), custo extra

(data warehousing e mineração de dados).

3.9 EXERCÍCIOS

1. (ENADE – 2008) A figura abaixo apresenta uma proposta de classificação de sistemas

de informação, organizada tanto no que se refere ao nível hierárquico, no qual atuam

os  sistemas  no  âmbito  de  uma  organização,  quanto  no  que  se  refere  às  áreas

funcionais nas quais esses sistemas são aplicados.

Considere a situação hipotética em que uma rede de supermercados deverá tomar uma

decisão com relação à substituição do sistema de automação de “frente de loja”,  que

apóia as atividades dos caixas nos check-outs. A decisão envolve substituir o sistema

atual, que emprega tecnologia de terminais “burros”, por um que emprega computadores

pessoais e  redes sem fio.  Nesse sentido e  considerando a  proposta  de classificação

apresentada, qual das opções a seguir apresenta uma classificação adequada de nível

hierárquico, área funcional e grupo atendido pelo sistema de informações, que oferece

apoio direto à referida tomada de decisão?

a) A estratégico, vendas e marketing, gerentes seniores

b) B conhecimento, finanças, trabalhadores do conhecimento
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c) C gerencial, contabilidade, gerentes médios

d) D operacional, vendas e marketing, gerentes operacionais

e) E estratégico, recursos humanos, gerentes médios

2. Defina os seguintes termos:

a) Modelo de dados

b) Esquema de banco de dados

c) Estado de banco de dados

d) Esquema interno

e) Esquema conceitual

f) Esquema externo

g) Independência de dados

h) Linguagem DDL

i) Linguagem DML

j) Linguagem SDL

k) Linguagem VDL

l) Linguagem de consulta

m) Linguagem hospedeira

n) Utilitário de banco de dados

o) Catálogo

p) Arquitetura cliente/servidor

q) Arquiterura de três camadas

3. Assinale V, se verdadeiro, e F, se falso:

(     ) Uma consulta a um dado, efetuada por um processo, é suficiente para indicar que

o dado é útil ao sistema.

(     ) Desde  que  bem  descrito,  um  dado  pode  aparecer  até  três  vezes  no  modelo

conceitual de dados.

(     ) Em alguns casos é possível  desenvolver o modelo físico de dados sem antes

desenvolver o modelo conceitual de dados.

(     ) Os quatro tipos de banco de dados comercialmente em uso são: hierárquico, rede,

relacional e objeto-relacional.

(     ) Durante a construção do modelo conceitual  de dados não há participação dos

usuários.

(     ) Banco de dados e base de dados significam a mesma coisa.

(     ) A entidade é formada por vários atributos, os conteúdos dos atributos formam as

instâncias, e cada instância descreve uma ocorrência do mundo real.

(     ) Entidade é um conjunto de coisas concretas ou abstratas do mundo real a qual há

interesse em guardar informações.

(     ) Tupla é a mesma coisa que atributo.

(     ) Atributo é uma propriedade, uma característica de uma entidade que o sistema

necessita conhecer.

(     ) A DML (data  manipulation  language)  é  uma  linguagem  para  manipulação  de

objetos do banco dados que pode ser utilizada, por exemplo, para alteração de
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esquemas das tabelas e visões. 

(     ) O catálogo do sistema é um repositório com função de armazenar as definições

dos esquemas dos bancos de dados. 

(     ) Os aplicativos e consultas residem no nível externo da arquitetura de banco de

dados. 

(     ) O nível conceitual de uma arquitetura de banco de dados descreve quais dados

são armazenados e seus relacionamentos de forma mais simples comparada ao

nível interno. 

(     ) Um  SGBD  é  uma  coleção  de  programas  que  permite  aos  usuários  criar  e

manipular uma base de dados. De forma equivalente, é um sistema de software

de propósito geral que facilita o processo de definir, construir e manipular bases

de dados de diversas aplicações. 

(     ) Um SGBD pode ser definido como uma aplicação ou conjunto de aplicações que

permite ao usuário criar, definir e manter uma base de dados, além de controlar o

acesso ao mesmo. 

(     ) Fornecer  suporte  a  linguagem  de  definição  de  dados  e  a  linguagem  de

manipulação de dados é uma das funções básicas de um SGBD. 

(     ) A  função  do  catálogo  de  um  SGBD  é  a  de  armazenar  os  esquemas,  ou

descrições, das bases de dados que o SGBD mantém. 
4. Considere os textos a seguir e indique em cada um, as entidades, os atributos e os

conteúdos dos atributos que estão citados:

a) Compramos mais três livros, O código da Vinci de Dan Brown, Beijos roubados de

Nora Roberts, e o Povo brasileiro de Darcy Ribeiro. São ótimos.

b) Conseguimos mais alguns assinantes, a sra. Ana Lisa, psicanalista, que fará uma

assinatura semestral do jornal A Gazeta do Povo a partir  de 15/06/2013 e o sr.

Inácio Filho, médico obstetra, que fará uma assinatura anual da revista Veja a partir

de 01/07/2013.

5. (AL-SP – 2010) NÃO é uma vantagem do SGBD:

a) controle de redundância.

b) compartilhamento de dados.

c) restrição a acesso não autorizado.  

d) tolerância a falhas.

e) custo. 

6.  (TCM-PA – 2010)  São inclusos entre  as  principais  funções e  componentes  de um
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SGBD (C. J. DATE):

a) manipulação de dados,  dicionário  de  dados,  definição de dados,  segurança de

dados, integridade de dados, recuperação de dados e concorrência.

b) definição de dados e manipulação de dados, apenas. 

c) definição de dados, manipulação de dados e desempenho, apenas. 

d) manipulação de dados, recuperação de dados e concorrência, apenas.

e) manipulação de dados e recuperação de dados, apenas.]

7. (MEC – 2009) Em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, os elementos

de  dados  possuem  uma  estrutura  lógica  visualizada  na  forma  de  tabelas.

Nesse sentido,  existem inclusive,  pacotes  nos SGBDs que podem vincular  elementos

oriundos de várias tabelas desde que essas compartilhem elementos comuns de dados.

Essa estrutura lógica de dados é conhecida como do tipo:

a) Em rede

b) Relacional

c) Em pilha

d) Hierárquica

e) Em árvore
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	3 ARQUItetura
	A arquitetura dos SGBDs tem evoluído desde os primeiros sistemas monolíticos até os mais modernos. Essa evolução espelha as tendências na computação, em que grandes computadores mainframes centralizados está sendo substituídos por centenas de estações de trabalho distribuídas e computadores pessoais, conectados por redes de comunicação a vários tipos de máquinas servidoras.
	Em uma arquitetura básica de SGBD cliente/servidor, o módulo servidor é projetado para executar em uma estação de trabalho ou computador pessoal; o módulo servidor é responsável pelo armazenamento de dados, acesso, pesquisa e outras funções.
	3.1 Modelos de dados, esquemas e instâncias
	Uma característica da abordagem de banco de dados é a abstração de dados, que se refere à supressão de detalhes da organização e armazenamento de dados, destacando recursos essenciais para um melhor conhecimento desses dados, de modo que diferentes usuários possam percebê-los sem seu nível de detalhe preferido.
	Um modelo de dados é uma coleção de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um banco de dados. O modelo de dados oferece meios para alcançar essa abstração. A maioria dos modelos de dados também inclui um conjunto de operações básicas para especificar recuperações e atualizações no banco de dados.
	Além das operações básicas genéricas (inserir, excluir, modificar ou recuperar qualquer tipo de objeto), o modelo de dados inclui conceitos para especificar o aspecto dinâmico ou comportamento de uma aplicação de banco de dados. O projetista do banco de dados especifica um conjunto de operações válidas, definidas pelo usuário, sobre os objetos do banco de dados. Como exemplo, definir a operação calcular média para ser aplicada a um objeto aluno.
	3.1.1 Categorias de Modelos de Dados
	Muitos modelos de dados foram propostos e podem ser classificados de acordo com os tipos de conceitos que eles utilizam para descrever a estrutura do banco de dados.
	Modelos de dados de alto nível ou conceituais oferecem conceitos que são próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados.
	Modelos de dados de baixo nível ou físicos oferecem conceitos que descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador (discos magnéticos).
	Modelos de dados representativos ou de implementação, oferece conceitos que podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais, mas estão muito longe do modo como os dados são organizados e armazenados no computador.
	Modelos de dados de objeto é considerado uma nova família de modelos de dados de implementação de nível mais alto e que são mais próximos dos modelos de dados conceituais.
	Os modelos de dados conceituais utilizam conceitos como:
	Entidade. Uma entidade representa um objeto ou conceito do mundo real (funcionário, projeto) que é descrito no banco de dados.
	Atributo. Um atributo representa alguma propriedade de interesse que descreve melhor uma entidade (nome, salário).
	Relacionamento. Um relacionamento entre duas ou mais entidades representa uma associação entre elas.
	Os modelos de dados representativos são os usados com mais frequência nos SGBDs comerciais tradicionais. Os modelos de dados representativos mostram os dados usando estruturas de registro.
	Os modelos de dados físicos descrevem o armazenamento de dados como arquivos no computador, com informações como formatos de registro, ordenação de registro e caminhos de acesso.
	Um caminho de acesso (índice) é uma estrutura que torna eficiente a busca por registros de um banco de dados em particular.

	3.1.2 Esquemas
	Esquema do banco de dados é a descrição especificada durante o projeto do banco de dados e não se espera que mude com frequência. A representação de um esquema é chamada de diagrama de esquema. O diagrama apresenta a estrutura de cada tipo de registro, mas não as instâncias reais dos registros. Cada objeto no esquema é chamado de construtor do esquema.
	Um diagrama de esquema representa apenas alguns aspectos de um esquema, como os nomes de tipos de registros e itens de dados, e alguns tipos de restrições. Muitos tipos de restrições são muito difíceis de representar em forma de diagrama.
	O esquema não deve mudar com frequência, embora não é raro que as mudanças, ocasionalmente, precisem ser aplicadas ao esquema, à medida que os requisitos da aplicação mudam. Isso é conhecido como evolução do esquema.

	3.1.3 Instâncias
	Os dados reais armazenados em um banco de dados podem mudar com muita frequência. Os dados no banco de dados em determinado momento no tempo são chamados de estado ou instante do banco de dados. Também são chamados de conjunto atual de ocorrências ou estâncias no banco de dados.

	3.1.4 Estado do Banco de Dados
	Quando definimos um novo banco de dados, especificamos seu esquema apenas pra o SGBD. Nesse ponto, o estado do banco de dados correspondente é o estado vazio, sem dados.
	Quando o banco de dados é populado ou carregado com os dados iniciais obtemos o estado inicial.
	Em qualquer outro ponto no tempo, o banco de dados tem um estado atual. O estado atual também é chamado de instante atual do banco de dados e de instância do banco de dados. Mas, preferivelmente, o termo instância se refere a registros individuais.
	O SGBD é parcialmente responsável por garantir que todo estado do banco de dados seja um estado válido, ou seja, que satisfaça a estrutura e as restrições especificadas no esquema.
	O esquema (metadados) às vezes é chamado de intenção, e um estado do banco de dados é chamado de extensão do esquema.


	3.2 arquitetura de três esquemas
	O objetivo da arquitetura de três esquemas é separar as aplicações do usuário do banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos nos três níveis interno, conceitual, externo ou de visão.
	3.2.1 Nível Interno
	O nível interno tem um esquema interno, que descreve a estrutura do armazenamento físico do banco de dados. O esquema interno usa um modelo de dados físico e descreve os detalhes completos do armazenamento de dados e caminhos de acesso para o banco de dados.

	3.2.2 Nível Conceitual
	O nível conceitual tem um esquema conceitual que descreve a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários. O esquema conceitual oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações do usuário e restrições.
	Normalmente, um modelo de dados representativo é usado para descrever o esquema conceitual quando um sistema de banco de dados é implementado. Esse esquema conceitual de implementação costuma estar baseado em um projeto de esquema conceitual em um banco de dados de alto nível.


	3.3 independência de dados
	O conceito de independência de dados é definido como a capacidade de alterar o esquema em um nível do sistema de banco de dados sem ter de alterar o esquema no nível mais alto. Os tipos de independência de dados são lógico e físico.
	O catálogo de um SGBD de múltiplos níveis deve ser expandido para incluir informações sobre como mapear solicitações e dados entre os diversos níveis. O SGBD usa software adicional para realizar esses mapeamentos, recorrendo à informação de mapeamento no catálogo. A independência de dados ocorre porque, quando o esquema é alterado em algum nível, o esquema no próximo nível mais elevado permanece inalterado; somente o mapeamento entre os dois níveis é alterado. Logo, os programas de aplicação que fazem referência ao esquema de nível mais alto não precisam ser alterados.
	3.3.1 Independência Lógica de Dados
	É a capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter de alterar os esquemas externos ou os programas de aplicação. É possível alterar o esquema conceitual para expandir o banco de dados – acrescentar algum tipo de registro ou item de dado – para alterar restrições ou para reduzir o banco de dados – remover um tipo de registro ou item de dado.
	Somente a definição da visão e os mapeamentos precisam ser alterados em um SGBD que suporta a independência lógica de dados. Depois que o esquema conceitual passa por uma reorganização lógica, os programas de aplicação que referenciam as construções do esquema externo devem trabalhar da mesma forma que antes. As mudanças nas restrições podem ser aplicadas ao esquema conceitual sem afetar os esquemas externos ou os programas de aplicação.
	A independência lógica de dados é mais difícil de ser alcançada porque permite alterações estruturais e de restrição sem afetar os programas de aplicação – um requisito muito mais restrito.

	3.3.2 Independência Física de Dados
	É a capacidade de alterar o esquema interno sem ter de alterar o esquema conceitual. Logo, os esquemas externos também não precisam ser alterados.
	Mudanças no esquema interno podem ser necessárias porque alguns arquivos físicos foram reorganizados para melhorar o desempenho da recuperação ou atualização. Se os mesmos dados de antes permanecerem no banco de dados, provavelmente não teremos de alterar o esquema conceitual.
	A independência física de dados existe na maioria dos bancos de dados e ambientes de arquivo, nos quais detalhes físicos, como a localização exata dos dados no disco, e detalhes de hardware sobre codificação e armazenamento, posicionamento, compactação, divisão, mesclagem de registro, e assim por diante, são ocultados do usuário. As demais aplicações ignoram esses detalhes.


	3.4 linguagens do banco de dados
	Quando um projeto de um banco de dados é finalizado e um SGBD é escolhido para implementá-lo, o primeiro passo é especificar esquemas conceituais e internos para o banco de dados e quaisquer mapeamentos entre os dois.
	3.4.1 Linguagem de Definição de Dados
	A linguagem de definição de dados (DDL – Data Definition Language) é usada pelo DBA e pelos projetistas de banco de dados para definir os esquemas. O SGBD terá um compilador DDL a fim de identificar as descrições dos construtores de esquema e armazenar a descrição de esquema no catálogo do SGBD.
	Nos SGBDs que mantêm uma separação clara entre os níveis conceitual e interno, a DDL é usada para especificar apenas o esquema conceitual.

	3.4.2 Linguagem de Definição de Armazenamento
	A linguagem de definição de armazenamento (SDL – Storage Definition Language) especifica o esquema interno. Os mapeamentos entre os dois esquemas podem ser especificados em qualquer uma dessas linguagens. Na maioria dos SGBDs relacionais o esquema interno é especificado por uma combinação de funções, parâmetros e especificações relacionadas ao armazenamento, que permitem aos DBAs controlar opções de indexação e mapeamentos dos dados que serão armazenados.

	3.4.3 Linguagem de Definição de Visão
	A linguagem de definição de visão (VDL – View Definition Language) especifica visões do usuário e seus mapeamentos ao esquema conceitual, mas na maioria dos SGBDs a DDL é usada para definir tanto o esquema conceitual como o externo.
	Nos SGBDs relacionais a SQL é usada pela VDL para definir visões do usuário ou da aplicação como resultados de consultas predefinidas.

	3.4.4 Linguagem de Manipulação de Dados
	Quando os esquemas são compilados e o banco de dados é populado, os usuários precisam manipulá-lo de alguma forma. As manipulações típicas incluem recuperação, inserção, exclusão e modificação dos dados. A linguagem de manipulação de dados (DML – Data Manipulation Language) oferece um conjunto de operações para essas finalidades.
	Existem dois tipos de DMLs, de alto nível ou não procedural e de baixo nível ou procedural.
	Uma DML de alto nível ou não procedural pode ser utilizada para especificar operações de banco de dados complexas interativamente em um monitor ou terminal ou embutidas em uma linguagem de programação de uso geral.
	Uma DML de baixo nível ou procedural deve ser embutida em uma linguagem de programação de uso geral. Esse tipo de DML precisa de construções de linguagem de programação, como looping, para recuperar e processar cada registro de um conjunto de registros.
	Quando comandos DML são incorporados em uma linguagem de programação de uso geral, ela é chamada de linguagem hospedeira e a DML é chamada de sublinguagem de dados.
	Uma DML de alto nível usada em uma maneira interativa é chamada de linguagem de consulta.


	3.5 interfaces de sgbd
	Os usuários finais casuais costumam usar uma linguagem de consulta de alto nível para especificar suas solicitações, enquanto os programadores usam a DML em sua forma embutida. Os usuários comuns e paramétricos utilizam interfaces amigáveis ao usuário para interagir com o banco de dados.
	3.5.1 Menu
	São interfaces que apresentam ao usuário uma lista de opções (menus) que acompanham o usuário na formulação de uma solicitação. A consulta é composta passo a passo ao escolher opções de um menu que é exibido pelo sistema.

	3.5.2 Formulário
	Uma interface baseada em formulário apresenta um formulário para cada usuário. Os usuários podem preencher todas as entradas do formulário para inserir novos dados ou preencher apenas certas entradas e o SGBD recupera os dados para as entradas restantes.
	Os formulários, normalmente, são projetados e programados para usuário finais como interfaces para transações já programadas. Muitos SGBDs possuem linguagens de especificações de formulários, que são linguagens especiais que ajudam os programadores a especificar tais formulários.

	3.5.3 Interfaces Gráficas com o Usuário
	Uma GUI normalmente apresenta um esquema para o usuário em formato de diagrama. O usuário pode especificar uma consulta manipulando o diagrama. Em muitos casos, as GUIs utilizam menus e formulários.

	3.5.4 Interfaces de Linguagem Natural
	As interfaces de linguagem natural aceitam solicitações escritas em inglês (ou outro idioma) e tentam entendê-las.
	Uma interface de linguagem natural costuma ter o próprio esquema, que é semelhante ao esquema conceitual do banco de dados, como um dicionário de palavras importantes.
	Essa interface recorre às palavras em seu esquema para interpretar a solicitação. Se a interpretação for bem-sucedida, a interface gera uma consulta de alto nível correspondente à solicitação de linguagem natural e a submete ao SGBD para processamento; caso contrário, um diálogo é iniciado com o usuário para esclarecer a solicitação.

	3.5.5 Entrada e Saída de Voz
	Aplicações com vocabulários limitados permitem que a voz como entrada e saída facilite o acesso a informações pelos clientes.
	A entrada de voz é detectada usando uma biblioteca de palavras predefinidas e usadas para configurar os parâmetros fornecidos para as consultas.
	Para saída acontece uma conversão semelhante de texto ou de números para voz.

	3.5.6 Interfaces para Usuários Paramétricos
	Os analistas de sistemas e programadores projetam e implementam uma interface especial para cada classe conhecida de usuários finais. O objetivo é permitir que o usuário paramétrico prossiga com um número mínimo de toques de teclas.

	3.5.7 Interfaces para o DBA
	Incluem comandos privilegiados para criar contas, definir parâmetros do sistema, conceder autorização de conta, alterar um esquema e reorganizar as estruturas de armazenamento de um banco de dados.


	3.6 O ambiente do sistema de banco de dados
	Um SGBD é um sistema de software complexo constituído de componentes de software que interagem com software de sistema de computação.
	A figura 2 ilustra os componentes típicos do SGBD. A parte superior da figura refere-se aos vários usuários do ambiente de banco de dados e suas interfaces. A parte inferior mostra os detalhes internos do SGBD, responsáveis pelo armazenamento de dados e processamento de transações.
	3.6.1 Módulos Componentes do SGBD
	O banco de dados e o catálogo do SGBD são armazenados em disco. O acesso ao disco é controlado pelo sistema operacional (SO), que escalona leitura/escrita em disco. Muitos SGBD possuem o próprio módulo de gerenciamento de buffer para planejar a leitura/escrita em disco, por questão de desempenho.
	A parte de cima da figura 2 mostra as interfaces para:
	DBAs que definem o banco de dados e realizam ajustes, alterando sua definição por meio da DDL e de outros comandos privilegiados.
	Usuários casuais que trabalham com interfaces interativas para formular consultas.
	Programadores de aplicação que criam programas usando algumas linguagens de programação hospedeira.
	Usuários paramétricos ou leigos que realizam a entrada dos dados fornecendo parâmetros para transações predefinidas.
	Na parte inferior da figura 2, o processador de banco de dados em tempo de execução, executa os comandos privilegiados, os planos de consulta executáveis e as transações programadas com parâmetros em tempo de execução.
	É comum que o programa cliente acesse o SGBD executando em um computador separado (computador cliente) do computador em que o banco de dados reside (servidor de banco de dados). Em alguns casos, o cliente acessa um computador intermediário (servidor de aplicações), que, por sua vez, acessa o servidor de banco de dados.

	3.6.2 Utilitários do Sistema de Banco de Dados
	A maioria dos SGBDs possui utilitários de banco de dados que ajudam o DBA a gerenciar o sistema. Os utilitários têm, basicamente, os seguintes tipos de funções:
	Carga é um utilitário usado para carregar os arquivos de dados existentes no banco de dados.
	Backup é um utilitário que cria uma cópia de segurança do banco de dados. Normalmente copia o banco de dados inteiro para fita ou outro meio de armazenamento em massa.
	Reorganização do armazenamento do banco de dados é um utilitário usado para reorganizar um conjunto de arquivos do banco de dados em diferentes organizações de arquivos, e cria novos caminhos de acesso para melhorar o desempenho.
	Monitoração de desempenho é um utilitário que monitora o uso do banco de dados e oferece estatísticas ao DBA, para que ele decida se deve ou não reorganizar arquivos, excluir ou remover índices para melhorar o desempenho.
	Além desses, outros utilitários para classificar arquivos, tratar compactação de dados, monitorar o acesso pelos usuários, realizar a interface com a rede e etc., podem estar disponíveis.

	3.6.3 Ferramentas, Ambientes de Aplicação e Facilidades de Comunicações
	Outras ferramentas estão frequentemente disponíveis aos projetistas de bancos de dados, usuários e ao SGBD.
	Ferramentas CASE (engenharia de software auxiliada por computador) são usadas na fase de projeto dos sistemas de banco de dados.
	Sistema de dicionário de dados ou repositório de dados é usado para armazenar informações de catálogo sobre esquemas e restrições, decisões do projeto, padrões de uso, descrições de programa de aplicação e informações do usuário.
	Ambientes de desenvolvimento de aplicação incluem facilidades que ajudam em muitas facetas dos sistemas, incluindo projeto de bando de dados, desenvolvimento GUI, consulta e atualização, e desenvolvimento de programas de aplicação.
	Software de comunicação permite que os usuários em locais remotos do sistema de banco de dados acessem o banco de dados por meio de terminais de computador, estações de trabalho ou computadores pessoais.


	3.7 Arquiteturas
	As arquiteturas para SGBDs têm seguido tendências semelhantes àquelas dos sistemas de computação em geral.
	3.7.1 Centralizadas
	As arquiteturas anteriores usavam computadores mainframe para oferecer o processamento principal para todas as funções do sistema, incluindo programas de aplicação do usuário e programas de interface com o usuário, e toda a funcionalidade do SGBD. A maioria dos usuários acessava tais sistemas através de terminais de computador que não tinham poder de processamento e só ofereciam capacidades de exibição. O processamento era realizado remotamente no computador central, e somente informações de exibição e controles eram enviadas do computador para os terminais de vídeo, que eram conectados ao computador central por meio de vários tipos de redes de comunicação.

	3.7.2 Cliente/Servidor
	A arquitetura cliente/servidor foi desenvolvida para lidar com ambientes de computação em um grande número de PCs, estações de trabalho, servidores de arquivos, impressoras, servidores de banco de dados, servidores Web, servidores de correio (e-mail) e outros software e equipamentos conectados por uma rede.

	3.7.3 Cliente/Servidor de Duas Camadas
	Em tal arquitetura, o servidor é chamado servidor de consulta ou servidor de transação. As funcionalidades de consulta e de transação relacionadas ao processamento SQL permaneceram no lado do servidor.
	Os programas da interface com o usuário e os programas de aplicação podem ser executados no lado do cliente. Um padrão denominado Conectividade de Banco de Dados Aberta (ODBC – Open Database Connectivity) oferece uma interface de programação de aplicações (API – Application Programming Interface), que permite que os programas do cliente chamem o SGBD.
	Na arquitetura de duas camadas os componentes de software são distribuídos por dois sistemas: cliente e servidor. É uma arquitetura simples e compatível com os sistemas existentes.

	3.7.4 Arquiteturas de Três Camadas
	As aplicações Web utilizam uma arquitetura de três camadas, que acrescenta uma camada intermediária entre o cliente e o servidor, chamada servidor de aplicação ou servidor Web. A interface com o usuário, as regras da aplicação e o acesso aos dados atual como três camadas.
	Os fornecedores de pacotes de ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management) costumam utilizar uma camada de middleware, que é responsável pelos módulos de front-end (clientes) que se comunicam com uma série de bancos de dados de back-end (servidores).


	3.8 Classificação dos sgbd
	Vários critérios são normalmente utilizados para classificar SGBDs.
	1. Modelo de dados: modelo de dados relacional, de objeto, hierárquico e de rede, objeto-relacional.
	2. Número de usuários: sistemas monousuário e sistemas multiusuário.
	3. Número de locais: centralizado (único computador), distribuído (vários locais, conectados por uma rede de computadores), homogêneos (o mesmo software em todos os locais), heterogêneos (pode usar um software diferente em cada local), softwarfe middleware (acessa vários bancos de dados autônomos preexistentes, armazenados sob SGBDs heterogêneos), federado ou sistema multibanco de dados (fracamente acoplado com certo grau de autonomia local).
	4. Custo: código aberto (MySQL e PostgreSQL), sistemas vendidos em formato modular (distribuição, replicação, processamento paralelo, capacidade móvel, etc.), custo extra (data warehousing e mineração de dados).

	3.9 exercícios
	1. (ENADE – 2008) A figura abaixo apresenta uma proposta de classificação de sistemas de informação, organizada tanto no que se refere ao nível hierárquico, no qual atuam os sistemas no âmbito de uma organização, quanto no que se refere às áreas funcionais nas quais esses sistemas são aplicados.
	Considere a situação hipotética em que uma rede de supermercados deverá tomar uma decisão com relação à substituição do sistema de automação de “frente de loja”, que apóia as atividades dos caixas nos check-outs. A decisão envolve substituir o sistema atual, que emprega tecnologia de terminais “burros”, por um que emprega computadores pessoais e redes sem fio. Nesse sentido e considerando a proposta de classificação apresentada, qual das opções a seguir apresenta uma classificação adequada de nível hierárquico, área funcional e grupo atendido pelo sistema de informações, que oferece apoio direto à referida tomada de decisão?
	a) A estratégico, vendas e marketing, gerentes seniores
	b) B conhecimento, finanças, trabalhadores do conhecimento
	c) C gerencial, contabilidade, gerentes médios
	d) D operacional, vendas e marketing, gerentes operacionais
	e) E estratégico, recursos humanos, gerentes médios
	2. Defina os seguintes termos:
	a) Modelo de dados
	b) Esquema de banco de dados
	c) Estado de banco de dados
	d) Esquema interno
	e) Esquema conceitual
	f) Esquema externo
	g) Independência de dados
	h) Linguagem DDL
	i) Linguagem DML
	j) Linguagem SDL
	k) Linguagem VDL
	l) Linguagem de consulta
	m) Linguagem hospedeira
	n) Utilitário de banco de dados
	o) Catálogo
	p) Arquitetura cliente/servidor
	q) Arquiterura de três camadas
	3. Assinale V, se verdadeiro, e F, se falso:
	( )
	Uma consulta a um dado, efetuada por um processo, é suficiente para indicar que o dado é útil ao sistema.
	( )
	Desde que bem descrito, um dado pode aparecer até três vezes no modelo conceitual de dados.
	( )
	Em alguns casos é possível desenvolver o modelo físico de dados sem antes desenvolver o modelo conceitual de dados.
	( )
	Os quatro tipos de banco de dados comercialmente em uso são: hierárquico, rede, relacional e objeto-relacional.
	( )
	Durante a construção do modelo conceitual de dados não há participação dos usuários.
	( )
	Banco de dados e base de dados significam a mesma coisa.
	( )
	A entidade é formada por vários atributos, os conteúdos dos atributos formam as instâncias, e cada instância descreve uma ocorrência do mundo real.
	( )
	Entidade é um conjunto de coisas concretas ou abstratas do mundo real a qual há interesse em guardar informações.
	( )
	Tupla é a mesma coisa que atributo.
	( )
	Atributo é uma propriedade, uma característica de uma entidade que o sistema necessita conhecer.
	( )
	A DML (data manipulation language) é uma linguagem para manipulação de objetos do banco dados que pode ser utilizada, por exemplo, para alteração de esquemas das tabelas e visões.
	( )
	O catálogo do sistema é um repositório com função de armazenar as definições dos esquemas dos bancos de dados.
	( )
	Os aplicativos e consultas residem no nível externo da arquitetura de banco de dados.
	( )
	O nível conceitual de uma arquitetura de banco de dados descreve quais dados são armazenados e seus relacionamentos de forma mais simples comparada ao nível interno.
	( )
	Um SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manipular uma base de dados. De forma equivalente, é um sistema de software de propósito geral que facilita o processo de definir, construir e manipular bases de dados de diversas aplicações.
	( )
	Um SGBD pode ser definido como uma aplicação ou conjunto de aplicações que permite ao usuário criar, definir e manter uma base de dados, além de controlar o acesso ao mesmo.
	( )
	Fornecer suporte a linguagem de definição de dados e a linguagem de manipulação de dados é uma das funções básicas de um SGBD.
	( )
	A função do catálogo de um SGBD é a de armazenar os esquemas, ou descrições, das bases de dados que o SGBD mantém.
	4. Considere os textos a seguir e indique em cada um, as entidades, os atributos e os conteúdos dos atributos que estão citados:
	a) Compramos mais três livros, O código da Vinci de Dan Brown, Beijos roubados de Nora Roberts, e o Povo brasileiro de Darcy Ribeiro. São ótimos.
	b) Conseguimos mais alguns assinantes, a sra. Ana Lisa, psicanalista, que fará uma assinatura semestral do jornal A Gazeta do Povo a partir de 15/06/2013 e o sr. Inácio Filho, médico obstetra, que fará uma assinatura anual da revista Veja a partir de 01/07/2013.
	5. (AL-SP – 2010) NÃO é uma vantagem do SGBD:
	a) controle de redundância.
	b) compartilhamento de dados.
	c) restrição a acesso não autorizado.
	d) tolerância a falhas.
	e) custo.
	6. (TCM-PA – 2010) São inclusos entre as principais funções e componentes de um SGBD (C. J. DATE):
	a) manipulação de dados, dicionário de dados, definição de dados, segurança de dados, integridade de dados, recuperação de dados e concorrência.
	b) definição de dados e manipulação de dados, apenas.
	c) definição de dados, manipulação de dados e desempenho, apenas.
	d) manipulação de dados, recuperação de dados e concorrência, apenas.
	e) manipulação de dados e recuperação de dados, apenas.]
	7. (MEC – 2009) Em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, os elementos de dados possuem uma estrutura lógica visualizada na forma de tabelas. Nesse sentido, existem inclusive, pacotes nos SGBDs que podem vincular elementos oriundos de várias tabelas desde que essas compartilhem elementos comuns de dados. Essa estrutura lógica de dados é conhecida como do tipo:
	a) Em rede
	b) Relacional
	c) Em pilha
	d) Hierárquica
	e) Em árvore
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