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CAPITULO 11 

PROJETO DE 

ARMAZENAGEM DE DADOS 

Uma equipe de projeto planeja o componente de armazenagem de dados de um sistema usando 

uma abordagem de duas etapas: a seleção do formato de armazenagem de dados e, em segui

da, sua otimização para que ele funcione de forma eficiente. Este capítulo descreve primeiro as 

diferentes formas em que os dados podem ser armazenados e, depois, as diversas características 

importantes que devem ser consideradas durante a escolha entre os formatos de armazenagem de 

dados. Como um dos formatos de armazenagem de dados mais conhecidos hoje em dia é o banco 

de dados relacionai, o restante deste capítulo enfocará a otimização de bancos de dados relacio

nais tanto da perspectiva de armazenagem quanto de acesso a dados. 

OBJETIVOS 

• Familiarizar-se com diversos formatos de arquivos e bancos de dados. 
• Conhecer várias metas da armazenagem de dados. 
• Ser capaz de otimizar um banco de dados relacionai visando à armazenagem de dados e ao 

acesso a eles. 
• Familiarizar-se com os índices. 
• Ser capaz de estimar o tamanho de um banco de dados. 

ESTRUTURA DO CAPITULO 

Introdução 
Formatos de Armazenagem dé Dados 

Arquivos 
Bancos de Dados 
Seleção de um Formato de Armazenagem 

Otimização da Armazenagem de Dados 
Otimização da Eficiência da 

Armazenagem 

Otimização da Velocidade de Acesso 
Estimando o Tamanho da Armazenagem 

Aplicação dos Conceitos à CD Selections 
Seleção do Formato de Dados 
Otimização da Armazenagem de Dados 
Dimensionamento dos Dados 

Resumo 

MPLEMENTACAO 



INTRODUÇÃO 

"i^omo explicado no Capítulo 9, o trabalho feito por qualquer aplicativo pode ser dividido em qua
tro funções gerais: armazenagem de dados, lógica de acesso aos dados, lógica do aplicativo e ló
gica da apresentação. A função de armazenagem de dados gerencia como os dados são armazena
dos e tratados pelos programas que estão sendo executados no sistema. Este capítulo descreve como 
uma equipe de projeto planeja a armazenagem de dados usando uma abordagem de duas etapas: 
selecionando o formato da armazenagem de dados e, em seguida, otimizando-o para que funcione 
de forma eficiente. 

Os aplicativos têm pouca utilidade sem os seus dados. Qual a utilidade de um aplicativo de 
multimídia que não possa incorporar imagens e sons? Por que uma pessoa efetuaria logon em 
um sistema para localizar informações se ela levasse menos tempo para localizá-las manual
mente? A fase de projeto do SDLC {system development life cycle) inclui duas etapas para o 
projeto de armazenagem de dados que diminuem as chances de chegarmos ao final com siste
mas ineficientes, tempos longos de resposta do sistema e usuários que não podem obter as in
formações necessárias da maneira que precisam — o que, de forma global, pode afetar o suces
so do projeto. 

A primeira parte deste capítulo descreve vários formatos de armazenagem de dados e explica 
como selecionar o formato apropriado para sua aplicação. Há dois tipos básicos de formatos usa
dos para armazenar dados de sistemas de aplicações: arquivos e bancos de dados. Cada um possui 
diversos tipos; por exemplo, os bancos de dados podem ser relacionais, multidimensionais, orien
tados a objetos, e assim por diante. Cada tipo possui certas características que o tornam mais apro
priado para alguns tipos de sistemas do que para outros. 

Assim que o formato da armazenagem de dados for selecionado para dar suporte ao sistema, 
ele deve ser projetado para otimizar o processamento de forma eficiente, o que será enfocado na 
segunda parte deste capítulo. Uma das principais reclamações feitas pelos usuários finais é que o 
sistema final é muito lento; assim, para evitar essas reclamações os membros da equipe de projeto 
devem levar mais tempo durante a fase de projeto para se certificar de que o arquivo ou banco de 
dados esteja sendo executado com a maior rapidez possível. Ao mesmo tempo, a equipe precisa 
manter baixos os custos de hardwares, minimizando o espaço de armazenagem que a aplicação 
exigirá. As metas de maximizar o acesso aos dados e minimizar a quantidade de espaço ocupado 
pela armazenagem de dados podem ser conflitantes. Portanto, projetar a armazenagem de dados 
de forma eficiente pode exigir compromissos. 

FORMATOS DE ARMAZENAGEM DE DADOS 

Há dois tipos principais de formatos de armazenagem de dados. Os arquivos são listas eletrônicas 
de dados que foram otimizadas para executar uma determinada transação. Por exemplo, a Figura 
11-1 mostra um arquivo de consultas de clientes com informações sobre as consultas desses clien
tes, na forma em que são usadas, para que as informações possam ser acessadas e processadas 
rapidamente pelo sistema. 

Um banco de dados é uma coleção de grupos de informações que estão relacionadas entre si 
de alguma maneira (p. ex., por meio de campos comuns). Os grupos lógicos de informações podem 
incluir categorias como dados do cliente, informações sobre um pedido e informações de produ
tos. Um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS, database management system) é 
o software que cria e manipula esses bancos de dados (Figura 11-2). Os DBMS para usuários 
finais, como o Access da Microsoft, trabalham com bancos de dados de pequena escala, que são 
usados para melhorar a produtividade pessoal; e os DBMS empresariais, como DB2, Jasmine e 
Oracle, podem gerenciar imensos volumes de dados e interfacear com aplicativos que controlam 
toda a empresa. Um DBMS para o usuário final é significativamente mais barato e mais fácil 
para iniciantes do que seu congênere empresarial, mas não dispõe dos recursos ou capacidades 
necessárias para a interface com sistemas cruciais para o funcionamento da empresa, ou de gran
de escala. 

A próxima seção descreve diversos tipos diferentes de arquivos e bancos de dados que podem 
ser usados para manipular os requisitos de armazenagem de dados de um sistema. 
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Data 
da 

Consulta 

Horário 
da 

Consulta 

Duração Razão dentificação 
do 

Paciente 

Primeiro 
Nome 

Sobre
nome 

Telefone Identificação 
do 

Médico 

Sobrenome 
do 

Médico 

23/11/2003 2:30 15 min Gripe 758843 Patrick Dennis 548-9456 V524625587 Vroman 

23/11/2003 2:30 1 hora Exame físico 136136 Adelaide Kin 548-7887 T445756225 Tantalo 

23/11/2003 2:45 15 min Vacina 544822 Chris Pullig 525-5464 V524625587 Vroman 

23/11/2003 3:00 1 hora Exame físico 345344 Felicia Marston 548-9333 B544742245 Brousseau 

23/11/2003 3:00 30 min Enxaqueca 236454 Thomas Bateman 667-8955 V524625587 Vroman 

23/11/2003 3:30 30 min Problema muscular 887777 Ryan Nelson 525-4772 V524625587 Vroman 

23/11/2003 3:30 15 min Vacina 966233 Peter Todd 667-2325 T445756225 Tantalo 

23/11/2003 3:45 45 min Problema muscular 951657 Mike Morris 663-8944 T445756225 Tantalo 

23/11/2003 4:00 1 hora Exame físico 223238 Ellen Whitener 525-8874 B544742245 Brousseau 

23/11/2003 4:00 30 min Gripe 365548 Jerry Starsia 548-9887 V524625587 Vroman 

23/11/2003 4:30 1 hora Pequena cirurgia 398633 Susan Perry 525-6632 V524625587 Vroman 

23/11/2003 4:30 30 min Enxaqueca 222577 Elizabeth Gray 667-8400 T445756225 Tantalo 

24/11/2003 8:30 15 min Vacina 858756 Elias Awad 663-6364 T445756225 Tantalo 

24/11/2003 8:30 1 hora Pequena cirurgia 232158 Andy Ruppel 525-9888 V524625587 Vroman 

24/11/2003 8:30 15 min Gripe 244875 Rick Grenci 548-2114 B544742245 Brousseau 

24/11/2003 8:45 30 min Problema muscular 655683 Eríc Meier 667-0254 T445756225 Tantalo 

24/11/2003 8:45 1 hora Exame físico 447521 Jane Pace 548-0025 B544742245 Brousseau 

24/11/2003 9:30 30 min Gripe 554263 Trey Maxham 663-8547 V524625587 Vroman 

FIGURA 1 1 - 1 

Arquivo de Consultas 

Arquivos 

Um arquivo contém uma lista eletrônica de informações que é formatada para uma determinada 
transação, e essas informações são alteradas e manipuladas pelos programas escritos para essas 
finalidades. Em geral, os arquivos são organizados seqüencialmente e os novos registros são adi
cionados ao final do arquivo. Esses registros podem ser associados a outros registros usando um 
ponteiro, que é uma informação sobre a localização do registro relacionado. Um ponteiro é colo
cado no final de cada registro e "aponta" para o próximo registro em uma série ou grupo. Às vezes 
os arquivos são denominados listas de vínculos, por causa da forma como os registros estão vin
culados usando os ponteiros. Há diversos tipos de arquivos diferentes na maneira como são usa
dos para dar suporte a uma aplicação: arquivos-mestres, arquivos de pesquisa, arquivos de transa
ção, arquivos de auditoria e arquivos de históricos. 

Os arquivos-mestres (masterfiles) armazenam informações essenciais que são importantes para 
a empresa e, mais especificamente, para a aplicação, como informações de pedidos ou informa
ções sobre endereços de clientes.„Eles normalmente são mantidos por longos períodos, e novos 
registros são acrescentados ao final do arquivo como novos pedidos ou novos clientes que são 
capturados pelo sistema. Se for necessário fazer alterações nos registros existentes, será preciso 
escrever programas que atualizem as informações antigas. 

Os arquivos de pesquisa (look-up files) contêm valores estáticos, como uma lista de códigos 
válidos ou os nomes dos estados americanos. Normalmente, a lista é usada para validação. Por 
exemplo, se o endereço de um cliente estiver gravado em um arquivo-mestre, o nome do estado 
será validado confrontando-o com um arquivo de pesquisas que contenha os estados americanos 
para se certificar de que o operador digitou o valor corretamente. 

Um arquivo de transação (transactionfile) armazena informações que podem ser usadas para 
atualizar um arquivo-mestre. O arquivo de transação pode ser destruído após as alterações serem 
adicionadas, ou salvo no caso de as transações precisarem ser acessadas novamente no futuro. As 
alterações do endereço de um cliente, em primeiro lugar, seriam armazenadas em um arquivo de 
transação até um programa ser executado atualizando o arquivo-mestre de endereços de clientes 
com as novas informações. 

Para fins de controle, uma empresa poderia armazenar informações sobre as alterações efetu
adas nos dados ao longo do tempo. Por exemplo, à medida que os funcionários do departamento 
de recursos humanos alteram os salários de empregados em um sistema de recursos humanos, o 
sistema deve registrar a pessoa que efetuou as alterações dos valores salariais, a data e a alteração 
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Data da 
Consulta 

Horário 
da 

Consulta 

Duração Razão Identificação 
do Paciente 

Identificação 
do Médico 

23/11/2003 2:30 30 min Gripe 758843 V524625587 

23/11/2003 2:30 1 hora Exame físico 136136 T445756225 

23/11/2003 2:45 15 min Vacina 544822 V524625587 

23/11/2003 3:00 1 hora Exame físico 345344 B544742245 

23/11/2003 3:00 30 min Enxaqueca 236454 V524625587 

23/11/2003 3:30 30 min Problema muscular 887777 V524625587 

23/11/2003 3:30 15 min Vacina 966233 T445756225 

23/11/2003 3:45 45 min Problema muscular 951657 T445756225 

23/11/2003 4:00 1 hora Exame físico 223238 B544742245 

23/11/2003 4:00 30 min Gripe 365548 V524625587 

23/11/2003 4:30 1 hora Pequena cirurgia 398633 V524625587 

23/11/2003 4:30 30 min Enxaqueca 222577 T445756225 

24/11/2003 8:30 15 min Vacina 858756 T445756225 

24/11/2003 8:30 1 hora Pequena cirurgia 232158 V524625587 

24/11/2003 8:30 15 min Gripe 244875 B544742245 

24/11/2003 8:45 30 min Problema muscular 655683 T445756225 

24/11/2003 8:45 1 hora Exame físico 447521 B544742245 

24/11/2003 9:30 30 min Gripe 554263 V524625587 

Tabelas relacionadas usando a 
identificação do cliente 

Tabelas relacionadas usando 
a identificação do médico 

Identificação 
do 

Paciente 

Primeiro 
Nome 

Sobre
nome 

Telefone 

136136 Adelaide Kin 548-7887 

222577 Elizabeth Gray 667-8400 

223238 Ellen Whitener 525-8874 

232158 Andy Ruppel 525-9888 

236454 Thomas Bateman 667-8955 

244875 Rick Grenci 548-2114 

345344 Felicia Marston 548-9333 

365548 Jerry Starsia 548-9887 

398633 Susan Perry 525-6632 

447521 Jane Pace 548-0025 

544822 Chris Pullig 525-5464 

554263 Trey Maxham 663-8547 

655683 Eric Meier 667-0254 

758843 Patrick Dennis 548-9456 

858756 Elias Awad 663-6364 

887777 Ryan Nelson 525-4772 

951657 Mike Morris 663-8944 

Identificação 
do 

Médico 

i 
Sobrenome 

B544742245 Brousseau 

T445756225 Tantalo 
V524625587 Vroman 

FIGURA 11-2 
Banco de Dados de Consultas 
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real que foi feita. Um arquivo de auditoria registra as imagens dos dados "antes" e "depois" à 
medida que são alterados, para que se possa executar uma auditoria se a integridade dos dados for 
questionada. 

Às vezes os arquivos se tornam tão grandes que ficam difíceis de lidar, e muitas das informa
ções contidas nos arquivos não serão mais usadas. O arquivo de históricos (historyfile ou archive 
file) armazena transações passadas (p. ex., clientes antigos, pedidos atendidos) que não são mais 
necessárias aos usuários do sistema. Portanto, outros arquivos, como os arquivos-mestres, podem 
ser racionalizados para incluir apenas informações ativas ou muito recentes. 

Bancos de Dados 

Há muitos tipos diferentes de bancos de dados existentes no mercado hoje em dia. Nesta seção, 
forneceremos uma breve descrição de quatro bancos de dados com os quais você pode vir a ter 
contato: preeexistente, relacionai, de objeto e multidimensional. Você provavelmente encontrará 
diversas maneiras de classificar bancos de dados em seus estudos, mas neste livro classificamos 
os bancos de dados em termos de como armazenam e manipulam os dados. 

Bancos de Dados Preexistentes O nome banco de dados preexistente é dado àqueles bancos de 
dados baseados em tecnologia antiga e às vezes obsoleta, que raramente é usada para desenvolver 
novas aplicações; porém, você pode deparar com eles ao fazer a manutenção ou migração de sis
temas que já existam em sua empresa. Como exemplos de bancos de dados preexistentes, pode
mos incluir dois: bancos de dados hierárquicos e de rede. Os bancos de dados hierárquicos (p. 
ex., IDMS) usam hierarquias ou árvores invertidas para representar os relacionamentos (similares 
aos relacionamentos "um para muitos" [1 : M] que foram descritos no Capítulo 7). O registro na 
parte superior da árvore tem zero ou mais registros-filhos, que sucessivamente podem servir como 
pais para outros registros (Figura 11-3). 

Os bancos de dados hierárquicos podem não representar de forma eficiente os relacionamentos 
"muitos para muitos" (M : M) ou associações não-hierárquicas — uma desvantagem importante 
—; assim, os bancos de dados de rede foram desenvolvidos para tratar dessa limitação (e de ou
tras) da tecnologia hierárquica. Os bancos de dados de rede (p. ex., IDMS/R, DBMS 10) são co
leções de registros que estão relacionados entre si por meio de ponteiros. Basicamente, um regis
tro é um membro em um ou mais grupos, e os ponteiros vinculam os membros de um conjunto 
(Figura 11-4). 

Os dois tipos de sistemas preexistentes podem manipular os dados de forma muito eficiente, 
mas requerem muito esforço de programação. O software aplicativo precisa conter códigos que 
manipulem os ponteiros do banco de dados; em outras palavras, o programa precisa compreender 
como o banco de dados está construído e ser escrito para acompanhar a estrutura do banco de dados. 
Quando a estrutura do banco de dados é alterada, o programa precisa ser reescrito para alterar a 
forma de funcionar, o que torna as aplicações que usam esse tipo de bancos de dados difíceis de 
serem construídas e mantidas. No passado, quando o hardware era caro e a hora de trabalho do 
programador barata, os bancos de dados hierárquicos e de rede eram boas soluções para sistemas 
grandes. Entretanto, como os preços de hardware foram reduzidos e o custo do trabalho das pes
soas disparou, essas soluções tornaram-se muito menos viáveis economicamente. 

Bancos de Dados Relacionais O banco de dados relacionai é o tipo mais popular de banco de dados 
em uso hoje em dia para o desenvolvimento de aplicações. Embora seja menos "eficiente em ter-

11-1 SISTEMA DE ADMISSÃO DE ESTUDANTES 

V E Z 

Imagine que você esteja construindo um sistema baseado na 
Web para o escritório de admissões em sua universidade, o qual 
será usado para aceitar solicitações eletrônicas de estudantes. 
Todos os dados do sistema serão armazenados em diversos 
arquivos. 

PERGUNTA: 

Dê um exemplo usando o sistema descrito há pouco para cada 
um dos tipos de arquivos a seguir: mestre, de pesquisa, de 
transação, de auditoria e de históricos. Quais tipos de infor
mações cada arquivo conteria e como seria usado? 
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Filhos: 

Observe como o Pedido serve como um filho para o Cliente e como um pai para o Produto. 

O Cliente como pai 

1035 Black 
235 23/11/00... 

1556 Fracken 
236 23/11/00... 
243 26/11/00... 

4254 Bailey 
234 23/11/00... 
242 26/11/00... 

9500 Chin 

233 23/11/00... 
244 26/11/00... 
262 30/11/00... 

FIGURA 1 1 - 3 
Banco de Dados Hierárquico 

Exemplos de Registros: 

O Pedido como pai 

2274 Goodin 
237 23/11/00... 
245 26/11/00... 
260 30/11/00... 
275 7/12/00... 

233 23/11/00... 
444 Embalagem de Vinho para Presente 
222 Abridor de Garrafa 
555 Tábua de Queijos 

234 23/11/00 ... 
222 Abridor de Garrafa 

235 23/11/00... 
555 Tábua de Queijos 
222 Abridor de Garrafa 

236 23/11/00...-
333 Geléias & Gelatinas 
222 Abridor de Garrafa 

237 23/11/00 
111 Carta de Vinhos 

248 26/11/00... 
444 Embalagem de Vinho para Presente 

243 26/11/00 ... 
333 Geléias & Gelatinas 
222 Abridor de Garrafa 
555 Tábua de Queijos 

Clientes 

Pedidos 

FIGURA 1 1 - 4 
Banco de Dados de Rede 
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Cust ID é a chave 
primária de Clientes 

mos de máquina" do que o banco de dados preexistente, é muito mais fácil de trabalhar com ele, 
sob uma perspectiva de desenvolvimento. Um banco de dados relacionai está baseado em cole
ções de tabelas, cada uma apresentando uma chave primária — um campo, ou campos, cujo valor 
é diferente para cada linha da tabela. As tabelas são relacionadas entre si colocando a chave pri
mária de uma tabela como uma chave estrangeira na tabela relacionada (Figura 11-5). 

A maioria dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais (RDBMS, relational 
database management system) utiliza a técnica de integridade referencial para assegurar que os 
valores que vinculam as tabelas por meio das chaves primárias e estrangeiras são válidos e estão 
corretamente sincronizados. Por exemplo, se um digitador usando as tabelas da Figura 11-5 ten
tasse adicionar o pedido 254 para o cliente número 1111, teria cometido um erro porque não exis
te nenhum cliente na tabela Clientes com esse número. Se o RDBMS utilizasse a integridade re
ferencial, verificaria os números dos clientes na tabela Clientes, descobriria que o número 1111 é 
inválido e devolveria uma indicação de erro para o digitador. Então, o digitador retornaria ao for
mulário do pedido original para uma nova verificação das informações do cliente. Você pode 
imaginar os problemas que ocorreriam se o RDBMS permitisse que o digitador adicionasse o pedido 
com as informações erradas? Não haveria nenhuma maneira de descobrir o nome do cliente do 
pedido 254. 

As tabelas possuem um número definido de colunas e um número variável de linhas que con
têm ocorrências de dados. A Structured Query Language (SQL) é uma linguagem-padrão para 
acessar os dados nas tabelas e opera nas tabelas como um todo, em vez de nos registros individu
ais das tabelas. Portanto, a consulta escrita em SQL é aplicada a todos os registros em uma tabela 

Clientes Pedidos 

Identificação Sobre- Primeiro 
do Cliente nome Nome 
4254 Baily Ryan 
9500 Chin April 
1556 Fracken Chris 
2487 Hancock Bill 
2243 Harris Linda 
1035 Black John 
1123 Williams Mary 
9501 Kaplan Bruce 
4453 Min Julie 
9505 Marvin Sandra 
2282 Lau Mark 
5927 Lee Diane 
2241 Jones Chris 
2242 DeBerry Ann 
2274 Goodin Dan 
9507 Nelson Dave 
2264 White Anthony 

Número 

do Pedido 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

Data 

23/11/00 
23/11/00 
23/11/00 
23/11/00 
23/11/00 
23/11/00 
23/11/00 
23/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 
24/11/00 

Cust ID é uma chave estrangeira em Pedidos 

Integridade referencial: 
• Todos os valores de Tipo de 

Pagamento na tabela Pedidos 
precisam primeiro estar presentes 
na tabela Tipo de Pagamento 

• Todos os valores de Cust ID na 
tabela Pedidos precisam primeiro 
estar presentes na tabela Clientes 

Identificação 
do Cliente 

4254 
9500 
1556 
2487 
2243 
1035 
1556 
1123 
9501 
4453 
9505 
2282 
5927 
2241 
4254 
2242 
2274 
9507 
2487 

Quantia 

$30,00 
$20,00 
$20,00 
$60,00 
$50,00 
$50,00 
$20,00 
$40,00 
$30,00 
$30,00 
$20,00 
$20,00 
$60,00 
$50,00 
$50,00 
$50,00 
$20,00 
$10,00 
$60,00 
$40,00 

Tipo de 
Pagamento 
MC 
VISA 
VISA 
AMEX 
MC 
AMEX 
VISA 
MC 
VISA 
VISA 
VISA 
AMEX 
MC 
VISA 
AMEX 
AMEX 
MC 
MC 
MC 
AMEX 

Tipo de Pagamento é uma 
chave estrangeira em Pedidos 

Tipo de Pagamento 

Tipo de Pagamento Descrição 

MC Mastercard 
VISA VISA 

American Express 

FIGURA l i - 5 Tipo de Pagamento é a chave primária 
da tabela Tipo de Pagamento 
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simultaneamente, o que é diferente de muitas linguagens de programação que manipulam os re
gistros de dados individualmente. Quando as consultas precisam incluir informações de mais de 
uma tabela, as tabelas primeiro são reunidas com base em seus relacionamentos de chaves primá
ria e estrangeira, e tratadas como se fossem uma grande tabela. Os exemplos de softwares RDBMS 
são Microsoft Access, Oracle, DB2, Sybase, Informix e Microsoft SQL Server. 

Bancos de Dados de Objetos O próximo tipo de banco de dados é o banco de dados de objeto, ou 
banco de dados orientado a objeto. (Veja o Capítulo 15 para obter mais informações sobre as abor
dagens orientadas a objeto.) A premissa básica de orientação a objeto é que tudo deve ser tratado 
como um objeto que possui dados e processos. As alterações em um objeto não têm nenhum efei
to sobre outros objetos, porque os dados e processos são autocontidos ou encapsulados em cada 
um. Esse encapsulamento permite que os objetos sejam reutilizados para construir muitos siste
mas diferentes, porque podem ser inseridos e removidos de aplicações com poucos efeitos colate
rais. Por exemplo, um objeto cliente poderia ser definido uma vez como possuindo dados (isto é, 
número do cliente, nome do cliente) e processos (p. ex., inserir um cliente, excluir um cliente) e, 
em seguida, esse objeto cliente poderia ser usado para construir qualquer sistema que envolvesse 
um cliente. 

Em bancos de dados orientados a objeto, a combinação de dados e processos é representada 
pelas classes do objeto, que são as categorias principais de objetos do sistema, e uma classe pode 
conter diversas subclasses ou casos especiais daquela classe. Por exemplo, uma classe de pessoa 
pode ter subclasses de empregado e cliente porque estes são casos especiais de pessoas. Uma ins
tância de dados em bancos de dados orientados a objeto é citada como uma instanciação (p. ex., 
John Smith é uma instanciação do objeto cliente), e os relacionamentos entre as classes são man
tidos usando ponteiros (Figura 11-6). 

Os sistemas de gerenciamento de banco de dados orientado a objeto (OODBMS, object-oriented 
database management sistems) são usados principalmente para dar suporte a aplicações de 
multimídia ou sistemas que envolvam dados complexos (elementos gráficos, vídeo e som). Seto
res de telecomunicações, serviços financeiros, assistência médica e transportes têm sido os mais 
receptivos aos bancos de dados orientados a objetos, que estão se tornando uma tecnologia popu
lar para dar suporte ao comércio eletrônico, a catálogos on-line e grandes aplicações Web de 
multimídia. 

Embora existam OODBMS puros, como Jasmine, a maioria das empresas investe em tecnolo
gia OODBMS híbrida, que inclui bancos de dados tanto com o recurso relacionai como com o 
orientado a objeto. Por exemplo, a Oracle, uma líder no mercado de bancos de dados relacionais, 
incorpora funcionalidade e capacidades de objeto no produto relacionai. 

Classe do Objeto Os objetos são vinculados usando ponteiros 

Subclasse do Objeto 

Identificação Sobre- Primeiro 
do Cliente nome Nome 

FIGURA 11-6 \ 

Banco de Dados Orientado a Objeto instanciação da Classe de Cliente 
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Embora a expectativa seja a de que o mercado de OODBMS cresça, o mercado de U$164 mi
lhões para essa tecnologia é ofuscado pelo mercado de bancos de dados relacionais (U$6,2 bi
lhões).1 Em primeiro lugar, há muito mais desenvolvedores experientes e ferramentas na esfera 
do banco de dados relacionai. Além disso, os usuários de bancos de dados relacionais acham que 
a tecnologia OODBMS é muito difícil de aprender. 

Bancos de Dados Multidimensionais Um dos membros mais novos no campo dos bancos de dados 
é o banco de dados multidimensional, que tem sido conduzido em grande parte pelo crescimento 
da criação de data warehousing. Um procedimento de data warehousing é a prática de acessar os 
dados de sistemas de processamento de transações de uma empresa, transformá-los (p. ex., orga-
nizando-os, totalizando-os, agregando-os) e, em seguida, armazená-los para serem usados em um 
data warehouse (especificamente, um grande banco de dados) que dá apoio a sistemas de suporte 
de decisão (DSS, decision support systems). Um data warehouse propriamente dito vale-se da 
tecnologia relacionai como seu formato de armazenagem; porém, as empresas podem criar data 
marts, que são bancos de dados menores baseados nos dados do data warehouse. Em geral, um 
data mart recebe conjuntos de dados do data warehouse regularmente, e tem uma interface com 
o DSS de um departamento específico ou área funcional da empresa. Por exemplo, o departamen
to de marketing pode dispor de um data mart que dê suporte a seu DSS de gerenciamento de cam
panhas. Os data marts normalmente são criados por meio de bancos de dados multidimensionais. 

Na maioria dos casos, o DSS é projetado não para pesquisar um registro específico (p. ex., "O 
que John Smith pediu em 5 de julho de 2001?"), mas para exibir informações que estão agrega
das (totalizadas ou compondo uma média) em vários de muitos registros (p. ex., "Qual foi a venda 
média do trimestre do produto A?"). Portanto, os data marts que dão suporte a um DSS requerem 
que os dados estejam armazenados em um formato em que possam ser agregados e manipulados 
facilmente em várias dimensões (tempo, produto, região, vendedores). Infelizmente, os bancos de 
dados preexistentes, orientados a objeto e relacionais, são projetados e otimizados para fornecer 
acesso a registros individuais, não para armazenar dados agregados em dimensões múltiplas. 

Quando os dados são armazenados primeiro em um banco de dados multidimensional, o banco 
de dados faz um cálculo prévio dos dados em múltiplas dimensões e armazena as respostas usan
do matrizes ou alguma outra técnica. Embora o carregamento inicial dos dados possa ser muito 
lento, por causa de todos os cálculos que precisam ser feitos, o acesso aos dados é extremamente 
rápido devido às "respostas" que já existem nas matrizes. Por exemplo, o cubo na Figura 11-7 
representa um banco de dados multidimensional que contém dados organizados por cliente, tipo 
de pagamento e data do pedido. As informações quantitativas sobre o cálculo prévio (p. ex., to
tais, médias) são armazenadas na interseção das dimensões (em cada bloco), e o DSS acessa esses 
blocos diretamente. Como os blocos contêm informações sobre o cálculo prévio, a necessidade de 
processamento é muito menor para fornecer ao DSS os resultados agregados. 

Seleção de um Formato de Armazenagem 

Cada formato de armazenagem de dados em arquivo e banco de dados tem suas vantagens e des
vantagens, e nenhum formato é inerentemente melhor do que os outros. De fato, às vezes uma 
equipe de projeto selecionará diversos formatos de armazenagem de dados (p. ex., um banco de 
dados relacionai para um depósito de dados, um arquivo para outro e um banco de dados 
multidimensional para um terceiro). Portanto, é importante conhecer as vantagens e desvantagens 
de cada formato e saber quando usar cada um deles. A Figura 11-8 resume as características de 
cada um e as características que podem ajudar a identificar quando cada tipo de banco de dados é 
mais apropriado. 

Tipos de Dados A primeira questão é o tipo de dados que precisará ser armazenado no sistema. A 
maioria das aplicações precisa armazenar tipos de dados simples, como texto, datas e números, e 
todos os DBMS estão equipados para tratar esse tipo de dados. Normalmente, porém, a melhor 
opção para a armazenagem de dados simples é o banco de dados relacionai, porque a tecnologia 
se consolidou ao longo do tempo e melhorou continuamente para tratar dados simples de forma 
muito eficiente. 

"'Objects StiüFaceaTough Sell", de Criag Stedman, Computerworld, 9 de fevereiro de 1998, 32(6):33. 



3 1 8 Capítulo Onze 

FIGURA 1 1 - 7 

Banco de Dados Multidimensional 

No último trimestre, quantos clientes fizeram 
mais de uma compra usando um cartão 

American Express? 

/ DBMS DBMS 
DBMS DBMS Orientado Multi

Arquivos Preexistente Relacionai a Objeto dimensional 

Principais vantagens Os arquivos podem Produtos Líder no mercado Capaz de manipular Configurado para 
ser projetados perfeitamente de bancos de dados complexos responder 
para acelerar o desenvolvidos dados; pode rapidamente a 
desempenho; são manipular diversas perguntas de 
bons para necessidades de suporte de decisão 
armazenagem de dados 
dados a curto 
prazo 

Principais Dados redundantes; Não é capaz de Não pode manipular 
dados complexos 

Tecnologia ainda em Uso altamente 
desvantagens os dados devem armazenar dados 

Não pode manipular 
dados complexos desenvolvimento; especializado; 

ser atualizados de forma tão conhecimentos são conhecimentos 
usando programas eficiente; futuro difíceis de são difíceis de 

limitado encontrar encontrar 

Tipos de dados Simples Não tecomendado Simples Complexos (p. ex., Agregados 
suportados pata novos 

sistemas 
vídeo, áudio, 
imagens) 

Tipos de sistemas Processamento Não recomendado Processamento de Processamento Tomada de decisão 
de aplicações de transações para novos transações e de transações 
suportados sistemas tomada de 

decisões 

Formatos de dados Depende da Depende da Depende da Depende da Depende da 
existentes empresa empresa empresa empresa empresa 

Necessidades Perspectivas futuras Perspectivas futuras Perspectivas Perspectivas Perspectivas 
futuras insatisfatórias insatisfatórias futuras boas futuras incertas futuras incertas \ 

DBMS = sistema de gerenciamento de banco de dados 

FIGURA 11 -8 

Comparação dos Formatos de Armazenagem de Dados 
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Progressivamente, os aplicativos estão incorporando dados complexos, como vídeo, imagens 
ou áudio; e os bancos de dados orientados a objetos são melhores para tratar dados desse tipo. Os 
dados complexos são armazenados como objetos que podem ser manipulados muito mais rápido 
que outros formatos de armazenagem. Outras aplicações requerem dados agregados (especifica
mente, informações que foram somadas, compostas em média ou combinadas de alguma manei
ra). Os bancos de dados multidimensionais são especialmente projetados para armazenar dados 
de forma que possam ser "desmembrados" e examinados por meio de dimensões importantes para 
a empresa. Se o sistema estiver sendo construído para dar suporte a decisões analíticas, então essa 
opção provavelmente será a mais adequada. 

Tipo de Sistema de Aplicação Há muitos tipos diferentes de sistemas de aplicação que podem ser 
desenvolvidos. Os sistemas de processamento de transações são projetados para aceitar e proces
sar muitas solicitações simultâneas (p. ex., entrada de dados de pedidos, distribuição, folha de pa
gamento). Nos sistemas de processamento de transações, os dados são atualizados continuamente 
por um grande número de usuários; e as consultas que são solicitadas aos sistemas normalmente 
são predefinidas ou dirigidas a um pequeno subconjunto de registros (isto é, "Liste os pedidos que 
estavam atrasados hoje", "Quais produtos o cliente número 1234 pediu em 12 de maio de 2001?"). 

Outro grupo de sistemas de aplicação é aquele projetado para dar suporte à tomada de deci
sões, como os sistemas de informações de gerenciamento (MIS, management information systems) 
de inteligência da empresa, os sistemas de informações executivas (EIS, executive information 
systems) e os sistemas especialistas (ES, expert systems). Esses sistemas de suporte de decisão 
(DSS) são construídos para dar suporte aos tomadores de decisões que precisam examinar gran
des quantidades de dados históricos somente para leitura. As questões que eles levantam freqüen
temente são específicas e incluem centenas ou milhares de registros de cada vez (p. ex., "Liste 
todos os clientes na região oeste que compraram um produto custando mais de U$500 pelo menos 
três vezes", "Quais produtos aumentaram as vendas nos meses de verão, mas não são classifica
dos como mercadorias de verão?"). 

Portanto, o processamento de transações e o DSS possuem necessidades de armazenagem de 
dados muito diferentes. Os sistemas de processamento de transações precisam de formatos de 
armazenagem de dados que estejam voltados para muitas atualizações de dados e recuperação rápida 
de questões predefinidas e específicas. Os arquivos, os bancos de dados relacionais e os orienta
dos a objetos podem dar suporte a esses tipos de solicitações. Inversamente, os sistemas que dão 
suporte à tomada de decisões em geral são dados somente para leitura (que não podem ser 
atualizados), freqüentemente específica. As melhores opções para esses sistemas normalmente são 
os bancos de dados relacionais e multidimensionais, porque esses formatos podem ser configura
dos especialmente para necessidades que podem não ser claras e menos aptas a alterar os dados. 

Formatos de Dados Existentes O formato de armazenagem de dados deve ser selecionado com 
base principalmente no tipo de dados e no tipo do sistema de aplicação que está sendo desenvol
vido. Entretanto, as equipes de projeto devem considerar os formatos de armazenagem de dados 
existentes na empresa ao tomarem decisões sobre o projeto. Dessa maneira, elas podem compre
ender melhor as qualificações técnicas que já existem e o grau de dificuldade de aprendizagem 
que será apresentado quando o formato de armazenagem de dados for adotado. Por exemplo, uma 
empresa que está familiarizada com bancos de dados relacionais terá poucos problemas em adotá-
los para o projeto, enquanto um banco de dados orientado a objeto pode requerer um treinamento 
substancial do desenvolvedor. Na última situação, a equipe de projeto pode ter de planejar por 
mais tempo para integrar o banco de dados orientado a objeto com os sistemas relacionais da 
empresa. 

Necessidades Futuras Uma equipe de projeto não deve considerar apenas a tecnologia de armaze
nagem de dados na empresa, mas também deve estar ciente das tendências e tecnologias atuais 
que estão sendo usadas por outras empresas. Um grande número de instalações de um tipo de 
formato de armazenagem de dados sugere que a seleção daquele formato é "segura", porque co
nhecimentos e produtos estão disponíveis. Assim, provavelmente seria mais fácil e mais barato 
encontrar especialistas em bancos de dados relacionais ao implementar um sistema do que encon
trar ajuda com um formato de armazenagem de dados multidimensional. Pessoas qualificadas em 
bancos de dados preexistentes provavelmente também seriam difíceis de encontrar. 
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OTIMIZAÇÃO DA ARMAZENAGEM DE DADOS  

Logo que o formato de armazenagem de dados for selecionado, a segunda etapa do projeto de 
armazenagem de dados é otimizá-lo para que o processamento se dê de forma eficiente. Os méto
dos de otimização variarão com base no formato que você selecionar; entretanto, os conceitos 
básicos permanecerão os mesmos. Uma vez que você saiba como otimizar um determinado tipo 
de armazenagem de dados, terá alguma idéia sobre como abordar a otimização de outros forma
tos. Esta seção enfoca a otimização do formato de armazenagem de dados mais popular: os ban
cos de dados relacionais. 

Há duas dimensões em que otimizar um banco de dados relacionai: da eficiência da armazena
gem e da velocidade de acesso. Infelizmente, essas duas metas geralmente são conflitantes, por
que o melhor projeto para a velocidade de acesso pode ocupar uma grande parte do espaço de 
armazenagem, quando comparado a outros projetos menos velozes. Esta seção descreve como 
otimizar a armazenagem de dados visando à eficiência da armazenagem usando a normalização 
(Capítulo 7). A próxima seção apresenta técnicas de projeto, como a desnormalização e a indexa
ção, que acelerarão o desempenho do sistema. No final, a equipe de projeto terá de fazer uma série 
de concessões até atingir o equilíbrio ideal entre as duas dimensões de otimização. Finalmente, a 
equipe de projeto precisa estimar o tamanho da armazenagem de dados necessária para garantir 
que haja capacidade suficiente no(s) servidor(es). 

Otimização da Eficiência da Armazenagem 

As tabelas mais eficientes em um banco de dados relacionai em termos de espaço de armazena
gem não têm nenhum dado redundante e muito poucos valores nulos, porque a presença deles sugere 
que o espaço está sendo desperdiçado (e mais dados a armazenar significam custos maiores com 
hardwares de armazenagem de dados). Nesse sentido, observe que o exemplo da tabela de regis
tros da Figura 11-9 repete as informações de clientes, como nome e estado, sempre que um cliente 
faz um pedido, e contém muitos valores nulos nas últimas quatro colunas. Esses valores nulos 
ocorrem quando um cliente faz um pedido de menos de três itens (o número máximo em um pe
dido). 

Além de desperdiçar espaço, a redundância e os valores nulos também dão margem maior a 
erros e aumentam a probabilidade de que possam surgir problemas com a integridade dos dados. 
O que acontece se o cliente 1135 se mudar de Maryland para a Geórgia? No caso da Figura 11-9, 
um programa precisa ser escrito para garantir que todas as instâncias daquele cliente serão atuali
zadas para exibir "GA" como o novo estado de residência. Se alguma das instâncias for negligen
ciada, então a tabela conterá uma anomalia de atualização, pela qual alguns registros conterão o 
valor atualizado corretamente para o estado e outros registros conterão a informação antiga. 

Os valores nulos ameaçam a integridade dos dados porque são difíceis de interpretar. Um valor 
em branco nos campos de produtos da tabela de pedidos de clientes significa (1) que o cliente não 
desejaria mais de um ou dois produtos em seu pedido, (2) que o operador esqueceu de digitar to
dos os três produtos no pedido ou (3) que o cliente cancelou parte do pedido e os produtos foram 
excluídos pelo operador. É impossível ter certeza do significado real dos valores nulos. 

J J U I 11-2 SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE DONATIVOS 

V E Z 

Uma importante universidade pública gradua aproximadamen
te 10.000 estudantes por ano, e seu departamento de desenvol
vimento decidiu construir um sistema baseado na W e b que soli
cite e localize donativos do grande corpo de ex-alunos da uni
versidade. Em última análise, os desenvolvedores esperam usar 
as informações no sistema para compreender melhor os padrões 
de doações dos ex-alunos para que possam melhorar os índices 
de doações. 

PERGUNTAS: 

1. Que tipo de sistema é esse? 
2. Esse sistema possui características de mais de um tipo? 
3. Quais tipos diferentes de dados esse sistema usará? 
4. Com base em suas respostas, que tipo de formato ou forma

tos de armazenagem de dados você recomenda para esse 
sistema? 
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PEDIDO DO CLIENTE 

Dados redundantes Células nulas 
/ 

/ 
Número Dala Identificação Sobre Primeiro Estado J ' Quantia Imposto Produto Descrição do Produto 2 Descrição do\ Produto 3 Descrição do 

do Pedido do Cliente nome Nome 
MD / 

1 Produto 1 Produto 2 \ Produto 3 
239 23/11/00 1135 Black John MD / S50.00 0,05 555 Tábua de Queijos 
260 24/11/00 1135 Black John MD / $40,00 0.05 444 Emb, de Vinho para F \ 273 
241 

27/11/00 
23/11/00 

1135 
1123 

Black John MD / $20.00 
$40.00 

0,05 
0.08 

222 
444 

Abridor de Garrafa 
Emb. de Vinho para Presente 

273 
241 

27/11/00 
23/11/00 

1135 
1123 Williams Mary CA / 

C A ' 

$20.00 
$40.00 

0,05 
0.08 

222 
444 

Abridor de Garrafa 
Emb. de Vinho para Presente 

262 24/11/00 1123 Williams Mary 
CA / 
C A ' $20 00 0,08 222 Abridor de Garrafa 

287 27/11/00 1123 Williams Mary CA $20,00 0,08 222 Abridor de Garrafa 
290 
234 

30/11/00 
23/11/00 

1123 
2242 

Williams Mary CA $50,00 
$50,00 

0,08 
0.065 

555 
555 

Tábua de Queijos 
Tábua de Queijos 

290 
234 

30/11/00 
23/11/00 

1123 
2242 DeBerry Ann DC 

$50,00 
$50,00 

0,08 
0.065 

555 
555 

Tábua de Queijos 
Tábua de Queijos 

237 7/11/00 2242 DeBerry Ann DC $50,00 0.065 111 Carta de Vinhos 444 Emb. de Vinho para Presente 
238 10/11/00 2242 DeBerry Ann DC $40,00 0.065 444 Emb. de Vinho/ para Presente 
245 11/11/00 2242 DeBerry Ann DC $20.00 0,065 222 Abridor de Garrafa 
250 18/11/00 2242 DeBerry Ann DC $20.00 0,065 222 Abridor de Garrafa 
252 22/11/00 2242 DeBerry Ann DC $60,00 0,065 ! 222 Abridor de Garrafa 444 Emb. de Vinho para Presente 
253 23/11/00 2242 DeBerry Ann DC $60,00 0,065 222 Abridor de Garrafa 444 E-nb. de Vinho para Presente 
297 24/11/00 2242 DeBerry Ann DC $30,00 0,065 '• 333 Geléias & Gelatinas 
243 11/11/00 4254 Bailey Ryan MD $50,00 0,05 555 Tábua de Queijos 
246 18/11/00 4254 Bailey Ryan MD $30,00 0,05 333 Geléias & Gelatinas 
248 22/11/00 4254 Bailey Ryan MD $60.00 0.05 222 Abridor de Garrafa 333 Geléias & Gelatinas 111 Carta de Vinhos 
235 17/11/00 9500 Chin April KS $20.00 0,05 222 Abridor de Garrafa 
242 23/11/00 9500 Chin April KS $30,00 0.05 333 Geléias & Gelatinas 
244 24/11/00 9500 Chin April KS $20,00 0,05 222 Abridor de Garrafa 
251 27/11/00 $10,00 0,05 111 Carta de Vinhos 

FIGURA 1 1 - 9 
a Armazenagem de Dados 

Por essas duas razões—espaço de armazenagem desperdiçado e ameaças à integridade de dados 
— as equipes de projeto devem remover a redundância e os valores nulos do projeto de armazena
gem de dados. Durante a fase de projeto, o modelo de dados lógico é usado para examinar o pro
jeto de armazenagem de dados e otimizá-lo visando à eficiência da armazenagem. Se você seguir 
as instruções e diretrizes de modelagem que foram apresentadas no Capítulo 7, terá poucos pro
blemas para criar um projeto que seja altamente otimizado dessa maneira, porque um modelo de 
dados lógico bem modelado não contém redundância ou muitos valores nulos. 

Às vezes, porém, uma equipe de projeto precisa começar com um modelo lógico que foi cons
truído inadequadamente ou com um modelo que foi criado para arquivos, ou um tipo não-relaci-
onal de formato de armazenagem de dados. Nesses casos, a equipe de projeto deve seguir uma 
série de etapas que servem para verificar o modelo de dados lógico visando à eficiência da arma
zenagem. Essas etapas constituem um processo denominado normalização, que é descrito em 
detalhes no Capítulo 7. A título de recapitulação, as etapas de normalização estão listadas na Fi
gura 11-10. A normalização é a melhor maneira de otimizar a armazenagem de dados visando à 
eficiência. 

Otimização da Velocidade de Acesso 

Após você ter otimizado o projeto de modelo de dados visando à eficiência da armazenagem de 
dados, o resultado final são dados que estão distribuídos por diversas tabelas. Quando os dados de 
diversas tabelas precisam ser acessados ou consultados, primeiro as tabelas devem ser reunidas. 
Por exemplo, na Figura 11-2 antes que o responsável pelo consultório possa imprimir uma lista
gem de consultas com os nomes dos pacientes e dos médicos, primeiro as tabelas de pacientes e 

Identificação do Cliente 
Sobrenome 
Primeiro Nome 
Estado 
Quantia 
Imposto 
Produto 1 
Descrição do Produto 1 
Produto 2 
Descrição do Produto 2 
Produto 3 
Descrição do Produto 3 

Número do Pedido 
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FIGURA 1 1 - 1 0 
Etapas da Normalização 

Algum atributo possui diversos 
valores para uma única instância 
e uma entidade? 

O identificador é compreendido por 
mais de um atributo? Caso positivo, 
algum valor de atributo depende 
apenas em parte do identificador? 

Algum valor de atributo depende 
de um atributo que não seja o 
identificador da entidade? 

0 Forma normal 

Sim: remova os atributos e grupos repetidos. Crie uma 
entidade que descreva os atributos. Normalmente você 
precisará adicionar um relacionamento para conectar a 
antiga e a nova entidades. 

Não: o modelo de dados está na 1NF. 

1 Forma normal 

Sim: remova a dependência parcial. Mude os atributos para 
uma entidade em que seus valores sejam dependentes do 
identificador como um todo. Normalmente você precisará 
criar uma nova entidade e adicionar um relacionamento 
para conectar a antiga e a nova entidades. 

Não: o modelo de dados está na 2NF. 

2 Forma normal 

Sim: remova a dependência transitiva ou o atributo derivado. 
Mude os atributos para uma entidade em que seus valores 
sejam dependentes do identificador. Normalmente você 
precisará criar uma nova entidade e adicionar um 
relacionamento para conectar a antiga e a nova entidades. 

Não: o modelo de dados está na 3NF. 

3 Forma normal 

de médicos precisam ser reunidas à tabela de consultas baseada nos campos de identificação do 
paciente e de identificação do médico. Somente depois as informações sobre consultas, pacientes 
e médicos podem ser incluídas na saída da consulta. Reunir as tabelas pode levar muito tempo, 
especialmente se elas forem grandes ou muitas tabelas estiverem envolvidas. 

Considere um sistema de pedidos que armazene informações sobre 10.000 produtos diferen
tes, 25.000 clientes e 100.000 pedidos, cada pedido com três produtos, em média. Se um analista 
quisesse investigar se havia diferenças regionais nas preferências de compras ele precisaria com
binar todas as tabelas para ser capaz de examinar os produtos que foram pedidos e, ao mesmo 
tempo, conhecer o local de onde os clientes estão fazendo os pedidos. Uma consulta dessas infor
mações resultaria em uma imensa tabela com 300.000 linhas (especificamente, o número de pro
dutos que foram pedidos) e muitas colunas representando as colunas das três tabelas combinadas. 

Há diversas técnicas que a equipe de projeto pode usar para tentar acelerar o acesso aos dados: 
desnormalização, agrupamento, indexação e estimar o tamanho dos dados para fins de planeja
mento do hardware. 

Desnormalização Após o modelo de dados lógico ser otimizado em termos de armazenagem de 
dados, a equipe de projeto pode decidir desnormalizar ou adicionar redundância novamente ao 
projeto que está representado no modelo de dados físico. A desnormalização reduz o número de 
combinações que precisam ser executadas em uma consulta, acelerando assim o acesso aos da
dos. A Figura 11-11 mostra um modelo de dados físico desnormalizado para os pedidos de clien
tes. O sobrenome do cliente foi adicionado novamente na tabela PEDIDO porque a equipe de projeto 
descobriu durante a fase de projeto que as consultas sobre pedidos normalmente exigem o campo 
de sobrenome dos clientes. Em vez de combinar a tabela PEDIDO repetidamente com a tabela 
CLIENTE, o sistema agora precisa acessar apenas a tabela PEDIDO, porque ela contém todas as 
informações relevantes. 
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FIGURA 11-11 

i de Dados Desnormalizado 

CLIENTE 

cli_prímeironome:VARCAR(15) 

cli_sobrenome:VARCAR(20) 

cli_endereco:VARCAR(50) 

cli_cidade:VARCAR(25) 

cli_estado:CAR(2) 

cli_cep:NUMERO(5) 

cli telefone:NUMERO(10) 

PEDIDO 

cli_id:CAR{9)(FK) 

ped_data:DATA 

ped_.quantia:NUMERO(6,2) 

clijDrimeironome:VARCAR(15) 

cli_sobrenome:VARCAR(20) 

O nome do cliente será 
armazenado nas duas tabelas 

É claro que a desnormalização deve ser aplicada com moderação pelas razões descritas na se
ção anterior, mas é ideal em situações em que as informações são consultadas freqüentemente, 
ainda que raramente atualizadas. Há quatro casos em que você pode contar com a desnormalização 
para reduzir as combinações e melhorar o desempenho. Primeiro, a desnormalização pode ser 
aplicada no caso de tabelas de pesquisa, que são tabelas que contêm descrições de valores (p. ex., 
uma tabela de descrição de produtos, uma tabela de tipos de pagamentos). Como as descrições de 
códigos raramente mudam, pode ser mais eficiente incluir a descrição junto com seus respectivos 
códigos na tabela principal, a fim de eliminar a necessidade de combinar a tabela de pesquisa sempre 
que uma consulta for executada (Figura 11-12). 

Segundo, os relacionamentos 1:1 são bons candidatos à desnormalização. Embora duas enti
dades logicamente devam estar separadas, de um ponto de vista prático as informações sobre as 
duas entidades podem ser acessadas juntas regularmente. Pense em um pedido e em suas informa
ções sobre o despacho. Logicamente, pode fazer sentido separar os atributos relacionados ao des
pacho em uma entidade separada, mas como resultado as consultas relativas ao despacho prova
velmente sempre precisarão de um elo com a tabela PEDIDO. Se a equipe de projeto achar que 
certas informações sobre o despacho, como o estado e a forma de entrega, são necessárias quando 
os pedidos forem acessados, poderá decidir combinar as entidades ou incluir alguns atributos do 
despacho na entidade pedido (Figura 11-12). 

Terceiro, às vezes será mais eficiente incluir atributos de uma entidade-pai em sua entidade-
filho no modelo de dados físico. Por exemplo, considere uma tabela de clientes e uma de pedidos 
que compartilhem um relacionamento 1 :N, com o cliente como o pai e o pedido como o filho. Se 
consultas relacionadas a pedidos exigirem continuamente informações sobre clientes, os campos 
de cliente mais comuns podem ser empregados para reduzir as combinações requeridas para as 
tabelas de clientes, como foi feito com os sobrenomes de clientes na Figura 11-12. 

Finalmente, a desnormalização é aplicada quando for usada uma técnica de modelagem de dados 
conhecida como projeto de esquema estrelar Aprender como modelar usando o esquema estrela 
está além do escopo deste livro, mas há diversos recursos e livros disponíveis na Web que estão 
listados no Web site deste livro. Basicamente, o esquema estrela é uma maneira de modelar dados 

12-3 DESNORMALIZANDO UM ARQUIVO DE ATIVIDADES DE ESTUDANTE 

VEZ 

Considere o modelo de dados lógico que você criou no Capí
tulo 7 para o tópico "Sua vez 7-7". Examine o modelo e descre
va as oportunidades possíveis de desnormalização. 

PERGUNTA: 

Como você desnormalizaria o modelo físico de dados, e quais 
são os benefícios de suas alterações? 

2Um bom livro sobre o projeto de esquema estrela é o The Data Warehouse Toolkit, de Ralph Kimball, New York: John 
Wiley & Sons, 1996. 
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Razão Descrição 

Tabela de 
pesquisa 

Inclui uma 
descrição de 
código na tabela 
usando esse 
código se a 
descrição for 
usada 
freqüentemente. 

PEDIDO 

ped_data:DATA 
ped_quantia:NUMERO(6,2) 
pag_tipo:CAR(2)(FK) 
pag_descricao:VARCAR(15) 

TIPO DE PAGAMENTO 

é_pago_usando 

pag__descricao:VARCAR(15) 

Relacionamentos 
1:1 

Combina tabelas 
se estiverem 
relacionadas em 
1:1 e se elas 
normalmente 
forem acessadas 
juntas. 

PEDIDO 

**v ped_numero:CAR(18) 

DESPACHO 

ped_data:L 
ped_quantia:NUMERO(6,2) 
des. estado :CAR(2) 
des_metodo:CAR(4) 

des_endereco:VARCAR(50) 
é^enviado^para des_estado:CAR(2) 

1* des_cidade:VARCAR(25) 
des_cep:CAR(5) 
des__metodo:CAR(4) 

Relacionamentosl 
1:N 

Coloca campos 
databela-pai (1) 
na tabela-filho (N) 
se os campos da 
tabela-pai forem 
usados 
freqüentemente 
com informações 
da tabela-filho. 

CLIENTE 

cli primeironome:VARCAR(15) 
cli_sobrenome:VARCAR(20) 
cli_endereco:VARCAR(50) 
cli_cidade:VARCAR(25) 
cli_estado:CAR(2) 
cli_cep:NUMERO(5) 
cli_telefone:NUMERO(10) 

faz 

PEDIDO 

A ped_numero:CAR(18) 

cli_id:CAR(9)(FK) 
ped_data:DATA 
ped_quantia:NUMERO(6,2) 
cli_primeironome:VARCAR(15) 
des_sobrenome:VARCHAR(20) 

Projeto de 
esquema 
estrela 

Os data marts 
geralmente são 
modelados 
usando o projeto 
de esquema 
estrela, que usa 
a 
desnormalização 
para maximizar o 
desempenho da 
consulta ao DSS. 

CLIENTE 

clí_primeironome:VARCAR(15) 
cli_sobrenome:VARCAR(20) 
cli_endereco:VARCAR(50) 
cli_cidade:VARCAR(25) 
cli_estado:CAR{2) 

cli_cep:NUMERO(5) 
cliJelefone:NUMERO(10. 
cli_sexo:CAR(1) 
cli datadenascimento:DATA 

TEMPO 

tem_diadesemana:NUMERO(l) 
tem_numerodasemana:NUMERO(2) 
tem_numerodomes:NUMERO(2) 

tem_trimestre:NUMEROi I) 
tem_ano:NUMERO(4) 
tem_anofiscal:NUMERO{4) 
tem_avisoferiado:CHAR( 1) 

PEDIDO 

ped_tipodepagamento:CARACTER(2) 
ped_estadodedespacho:CARACTER(2) 
ped_metododedespacho:VARCAR(8) 

dimensão 3 

FAT„quantiadopedido NUMERO(8,2) 
FAT_custodopedido NUMERO(8,2) 
cli_id:CAR(9)(FK) 
tem_data:DATA(FK) 
ped_numero:CAR(18)(FK) 

dimensão 2 

FIGURA 1 1 - 1 2 
Razões para Desnormalizar 
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na qual os dados são desnormalizados para acelerar o acesso a eles para o DSS. Ele usa dois tipos 
de tabelas — de fatos e de dimensões — para armazenar dados numéricos e aditivos e dados des
critivos, respectivamente. A modelagem no esquema estrela é uma maneira na qual os bancos de 
dados relacionais podem ser projetados para emular um banco de dados multidimensional. Con
sulte a Figura 11-12 para obter um exemplo de um projeto do esquema estrela de um banco de 
dados de pedidos de clientes. A tabela de fatos contém as quantidades e o custo do pedido (espe
cificamente, dados aditivos), e as tabelas de dimensões contêm informações descrevendo as di
mensões diferentes de um pedido: o cliente, o próprio pedido e o horário. 

Agrupamento A velocidade de acesso também é influenciada pela maneira na qual os dados são 
recuperados. Imagine que você esteja indo fazer compras em uma mercearia. Se você tiver uma 
lista de produtos para comprar mas não estiver familiarizado com a disposição das mercadorias na 
loja, precisará, então, percorrer todos os corredores para se certificar de não estar faltando nada de 
sua lista. Da mesma forma, se os registros não estiverem organizados em uma unidade de disco 
rígido em uma determinada ordem (ou organizados em uma ordem que seja irrelevante para as 
necessidades de seus dados) qualquer consulta dos registros, então, resultará em uma varredura 
da tabela em que o DBMS terá de acessar cada linha da tabela antes de recuperar o resultado de
terminado. A varredura de tabela é o método mais ineficiente de recuperação de dados. 

Uma maneira de melhorar a velocidade de acesso é reduzir o número de vezes que o meio de 
armazenagem precisa ser acessado durante uma transação. Um método é agrupar registros fisica
mente para que os registros semelhantes sejam armazenados em setores. Com o agrupamento intra-
arquivo, os registros semelhantes na tabela são armazenados juntos de alguma forma. Portanto, 
quando uma consulta procura registros pode ir diretamente ao ponto certo do disco rígido (ou outro 
meio de armazenagem), porque ela sabe em que ordem os registros estão armazenados, assim como 
podemos caminhar diretamente para o corredor do pão para escolhermos um pão de forma. O 
agrupamento interarquivos combina registros de mais de uma tabela que normalmente são recu
perados juntos. Por exemplo, se as informações sobre clientes normalmente são acessadas com as 
informações relacionadas aos pedidos, então os registros das duas tabelas podem ser armazena
dos fisicamente de uma maneira que preserve o relacionamento cliente/pedido. Retornando ao 
cenário da mercearia, um agrupamento interarquivos seria como armazenar pasta de amendoim, 
geléia e pão próximos um ao outro no mesmo corredor porque normalmente eles são comprados 
juntos, não porque são tipos parecidos de produtos. É claro que cada tabela pode ter apenas uma 
estratégia de agrupamento, porque os registros podem ser organizados fisicamente apenas de uma 
maneira. 

Indexação Algo que proporciona muita economia de tempo e que você está familiarizado é um 
índice localizado na parte posterior de um livro que indica exatamente a página, ou páginas, que 
contém o assunto de seu interesse. Imagine quanto tempo você levaria para localizar todas as ocor
rências das palavras banco de dados relacionai neste livro-texto, se não pudesse contar com o 
índice. Um índice na armazenagem de dados é como um índice na parte posterior de um livro; é 
uma minitabela que contém valores de uma ou mais colunas de uma tabela e a localização dos 
valores na tabela. Em vez de folhear todo o livro, você pode se dirigir diretamente às páginas cor
retas e obter as informações de que precisa. Os índices são uma das maneiras mais importantes de 
melhorar o desempenho do banco de dados. Quando você tiver problemas de desempenho, o pri
meiro lugar a examinar é o índice. 

Uma consulta pode usar um índice para encontrar os locais somente daqueles registros que estão 
incluídos na resposta da consulta, e uma tabela pode ter um número ilimitado de índices. A Figura 
11-13 mostra um índice que ordena os registros por tipo de pagamento. Uma consulta que procure 
por todos os clientes que usaram o American Express pode usar esse índice para encontrar os lo
cais dos registros que contenham o cartão American Express como tipo de pagamento sem ter de 
fazer a varredura de toda a tabela de pedidos. 

As equipes de projeto podem fazer os índices serem executados ainda mais rapidamente colo
cando-os na memória principal do hardware de armazenagem de dados. Recuperar informações a 
partir da memória é muito mais rápido do que a partir de outro meio de armazenagem, como uma 
unidade de disco rígido — imagine a rapidez com que você recupera um número de telefone que 
tem memorizado, em vez de precisar procurá-lo na caderneta de telefones. De forma similar, quando 
um banco de dados dispõe de um índice na memória pode localizar os registros muito mais rapi
damente. 
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FIGURA 1 1 - 1 3 
índices do Tipo de Pagamento 

ÍNDICE DO TIPO DE 
PAGAMENTO 

Tipo de Pagamento Ponteiro 

T ABELA PE DIDO ABELA PE 

Io Pedido Data ID do Cliente Quantia Tipo de F 

234 23/11/00 4254 $30,00 MC 
235 23/11/00 9500 $20,00 VISA 
236 23/11/00 1556 $20,00 VISA 
237 23/11/00 2487 $60,00 AMEX 
238 23/11/00 2243 $50,00 MC 
239 23/11/00 1035 $50,00 AMEX 
240 23/11/00 1556 $20,00 VISA 
241 23/11/00 1123 $40,00 MC 
242 24/11/00 9501 $30,00 VISA 
243 24/11/00 4453 $30,00 VISA 
244 24/11/00 9505 $20,00 VISA 
245 24/11/00 2282 $20,00 AMEX 
246 24/11/00 5927 $60.00 MC 
247 24/11/00 2241 $50,00 VISA 
248 24/11/00 4254 $50,00 AMEX 
249 24/11/00 2242 $50,00 AMEX 
250 24/11/00 2274 $20,00 VISA 
251 24/11/00 9507 $10,00 VISA 
252 24/11/00 2487 $60,00 VISA 
253 24/11/00 2264 $40,00 AMEX 

É claro que os índices requerem custos adicionais, porque ocupam espaço no meio de armaze
nagem. Além disso, precisam ser atualizados à medida que os registros são inseridos, excluídos 
ou alterados nas tabelas. Portanto, embora as consultas proporcionem o acesso mais rápido aos 
dados, elas retardam o processo de atualização. Em geral, você deve ser mais cuidadoso ao criar 
índices para sistemas de transações ou que requeiram muitas atualizações, mas aplicar índices 
generosamente ao projetar sistemas de suporte de decisão (Figura 11-14). 

Normalmente, as ferramentas CASE permitem definir índices e estratégias de agrupamento no 
projeto do modelo físico de dados. A Figura 11-15 mostra a tela de índice em uma ferramenta 
CASE (ERvvm) para a tabela de pedidos. Nesse exemplo, três índices foram projetados para a ta
bela, e durante a fase de implementação a ferramenta CASE gerará o código necessário para cons
truir esses índices no DBMS. 

Estimando o Tamanho da Armazenagem 

Mesmo que você tenha desnormalizado seu modelo físico de dados, agrupado registros e criado 
índices adequadamente, o sistema será executado inadequadamente se o servidor de bancos de 
dados não puder manipular seu volume de dados. Portanto, uma última maneira para planejar vi
sando a um bom desempenho é aplicar a estimativa volumétrica, o que significa estimar a quanti
dade de dados com a qual o hardware precisará trabalhar. Você pode incorporar suas estimativas 
nas especificações do servidor de bancos de dados para se certificar de que o hardware que atende 
aos bancos de dados é suficiente para as necessidades do projeto. O tamanho do banco de dados 

CONCEITOS 

EM AÇÃO 

11 -A CATÁLOGO DE PRODUTOS NEGOCIADOS POR REEMBOLSO POSTAL 

Uma empresa sediada na Virgínia faz a entrega de seus pro
dutos via postal, e envia aproximadamente 25 milhões de catá
logos todo ano usando uma tabela de clientes com 10 milhões 
de nomes. Embora a chave primária da tabela de clientes seja 
o número de identificação do cliente, a tabela também contém 
um índice de sobrenome dos clientes. A maioria das pessoas que 
telefona para fazer pedidos se lembra de seu sobrenome, mas 
não do seu número de identificação de cliente, assim esse índi
ce é usado freqüentemente. 

Um funcionário da empresa explicou que os índices são cru
ciais para tempos de respostas razoáveis. Uma consulta bastan

te complicada foi desenvolvida para localizar clientes pelo esta
do onde moram, e levou três semanas para fornecer uma res
posta. Foi criado um índice para os estados dos clientes, e essa 
mesma consulta foi respondida em 20 minutos, isto é, 1.512 ve
zes mais rápido! 

PERGUNTA: 
Como analista, como você pode se certificar de que os índi

ces apropriados foram colocados no lugar para que os usuários 
não fiquem esperando semanas para receber as respostas a suas 
questões? 
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• Use índices com moderação para sistemas de transações. 

• Use muitos índices para melhorar os tempos de resposta nos sistemas de suporte à decisão. 

• Para cada tabela, crie um índice exclusivo que esteja baseado na chave primária. 

• Para cada tabela, crie um índice que esteja baseado na chave estrangeira para melhorar o 

desempenho das combinações. 

• Crie um índice para campos que são usados freqüentemente para agrupar, classificar ou como 

critérios. 

será determinado pela quantidade de dados não-processados nas tabelas e de requisitos de sobre
carga do DBMS. Para estimar o tamanho, você precisará ter um bom conhecimento do tamanho 
inicial de seus dados, assim como da taxa de crescimento esperada no decorrer do tempo. 

Dados não-processados são todos aqueles que são armazenados nas tabelas do banco de dados 
e calculados com base em uma abordagem bottom-up (de baixo para cima). Primeiro, anote a lar
gura média estimada para cada coluna (campo) na tabela e some os valores para obter um tama
nho total do registro (Figura 11-16). Por exemplo, se a uma coluna de sobrenome de extensão 
variável for atribuída uma extensão de 20 caracteres, você poderá anotar 13 como a extensão média 
de caracteres da coluna. Na Figura 11-16, o tamanho estimado do registro é 49. 

Depois, calcule a sobrecarga para a tabela como uma porcentagem de cada registro. A sobre
carga inclui o espaço necessário para que o DBMS admita funções como ações administrativas 
e índices, e deve ter uma atribuição baseada em experiência passada, em recomendações de for
necedores de tecnologia ou em parâmetros que são construídos em softwares escritos para calcu
lar as estimativas volumétricas. Por exemplo, o seu fornecedor de DBMS pode recomendar que 
você aloque 30% do tamanho dos dados não-processados dos registros para o espaço de armaze
nagem de sobrecarga, criando um tamanho de registro total de 63,7 caracteres no exemplo da 
Figura 11-16. 

FIGURA 1 1 - 1 4 
; da Criação de índices 

FIGURA 1 1 - 1 5 
índices no 
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Finalmente, registre o número de registros iniciais que serão carregados na tabela, assim comoB 
o crescimento mensal esperado. Essas informações devem ter sido coletadas durante a fase de análise} 
como um requisito de dados não-funcional. De acordo com a Figura 11-16, o espaço inicial re
querido pela primeira tabela é de 3.185.000 caracteres, e os tamanhos futuros podem ser projeta-1 
dos com base na estimativa de crescimento. Essas etapas são repetidas para cada tabela, a fim de I 
obter um tamanho total de todo o banco de dados. 

Muitas ferramentas CASE fornecerão as informações sobre o tamanho do banco -de dados I 
com base em como você estruturou o modelo físico de dados e calcularão a estimativa volume-1 
trica automaticamente. A Figura 11-17 mostra uma tela de estimativa volumétrica da ferramen-1 
ta Evwin. 

No final, o tamanho do banco de dados precisa ser compartilhado com a equipe de projeto, a I 
fim de que a tecnologia apropriada possa ser implementada para tratar os dados do sistema e os I 
possíveis problemas de desempenho do sistema antes que eles afetem o seu sucesso. 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS À CD SELECTIONS  

O sistema de Internet da CD Selections precisa apresentar informações sobre CDs aos usuários e I 
coletar dados de pedidos de forma eficiente. Alec Adams, analista de sistemas sênior e gerente de I 
projeto do sistema de vendas, reconheceu que esses objetivos dependiam de um bom projeto do 
componente de armazenagem de dados para a nova aplicação. Ele abordou o projeto de armaze
nagem de dados em duas etapas: primeiro selecionando o formato de armazenagem de dados e, 
em seguida, otimizando-o, tendo em vista a eficiência do processamento. 

Seleção do Formato de Dados 

A equipe de projeto se reuniu para discutir dois assuntos que orientariam a seleção do formato da 
armazenagem de dados: quais tipos de dados estariam no sistema e como esses dados seriam usa
dos pelo sistema de aplicações. Usando um quadro branco, eles listaram as idéias apresentadas na 
Figura 11-18. A equipe de projeto concordou que o volume de dados no sistema seria constituído, 
em sua grande parte, por textos e números trocados com os usuários Web relativos a clientes e 
pedidos. Um banco de dados relacionai seria capaz de manipular eficientemente os dados e a tec
nologia seria bem recebida na CD Selections, porque a tecnologia relacionai já estava implementada 
em toda a empresa. 

Entretanto, eles perceberam que a tecnologia relacionai não estava otimizada para manipular 
dados complexos, como imagens, sons e vídeos, que o aspecto de marketing do sistema exigirá. 

11-16 
a Estimativa Volumétrica 

Campo Tamanho Médio (Caracteres) 

Número do pedido 
Data 
Identificação do cliente 
Sobrenome 

8 
7 
4 

13 
Primeiro nome 
Estado 
Quantia 
Imposto 
Tamanho do registro 
Sobrecarga 
Tamanho total do registro 

9 
2 
4 
2 

49 
30% 
63,7 

Tamanho inicial da tabela 
Volume inicial da tabela 

50.000 
3.185.000 

Taxa de crescimento mensal 
Volume da tabela após 3 anos 

1.000 
5.478.200 



Projeto de Armazenagem de Dados 

(a) 

(b) 

FIGURA 1 1 - 1 7 
ATelo de Estimativa Volumétrica da Ferramenta hwin: (a) As Informações sobre Colunas e Linhas São Digitadas na Ferramenta; (b) 0 Relatório que É Gerado ou a Base das 
Informações 



330 Capítulo Onze 

FIGURA 1 1 - 1 8 
Tipos de Dados do Sistema de Internet 

Dados 

Informações do cliente 

Informações do pedido 

Informações de marketing 

Informações que 
serão trocadas com o 
sistema de distribuição 

Informações temporárias 

Tipo 

Simples (principalmente textos) 

Simples (textos e números) 

Simples e complexos 
(eventualmente o sistema 
conterá clipes de áudio, vídeo etc.) 

Textos simples, formatados 
especificamente para importação 
no sistema de distribuição 

O componente Web provavelmente 
precisará armazenar informações 
temporárias durante um certo 
intervalo (p, ex., o carrinho 
de compras armazenará 
informações sobre o \ 
antes de o pedido ser 
realmente efetuado) 

liso 

Transações 

Transações 

Transações 

Transações 

Transações 

Formato Sugerido 

Relacionai 

Relacionai 

Complemento 
orientado a objeto? 

Arquivo de transações 

Arquivo de transações 

Alec pediu a Brian, um dos membros da equipe no projeto do sistema de Internet, para examinar 
os bancos de dados relacionais que ofereciam produtos suplementares orientados a objetos. Havia 
a possibilidade de a equipe investir em um banco de dados relacionai como base e, em seguida, 
comprar funcionalidade futuramente para tratar os dados complexos. 

A equipe também observou que precisava projetar dois arquivos de transações para manipular 
a interface com o sistema de distribuição e o programa de carrinho de compras Web. O sistema de 
Internet enviaria informações de pedidos regularmente para o sistema de pedidos especiais usan
do um arquivo de transações contendo todas as informações requeridas para aquele sistema. Além 
disso, a equipe precisava projetar o arquivo que armazenaria as informações temporárias de pedi
dos no servidor Web conforme os clientes navegassem pelo Web site. O arquivo conteria os cam
pos que no final seriam transferidos para um registro do pedido. 

É claro que Alec percebeu que outras necessidades de dados surgiriam com o tempo, mas ele 
se sentiu confiante de que os problemas de dados mais importantes estavam identificados (isto é, 
o recurso de manipular dados complexos) e que o projeto de armazenagem de dados estaria base
ado em tecnologias de armazenagem adequadas. 

Otimização da Armazenagem de Dados 

Após a reunião, Alec pediu a Brian para ficar e discutir o modelo de dados lógico. Agora que os 
membros da equipe tinham uma boa idéia do tipo dos formatos de armazenagem de dados que 
seriam usados, eles estavam prontos para a segunda etapa do projeto de dados: otimizar os dados 
visando à eficiência do desempenho. Brian era o analista encarregado do modelo de dados lógico, 
e Alec queria ter certeza de que o modelo de dados seria otimizado visando à eficiência da arma
zenagem antes de a equipe discutir os problemas sobre a velocidade de acesso. 

Brian garantiu a Alec que o modelo de dados atual estava na terceira forma normal. Ele estava 
confiante disso porque a equipe de projeto seguiu as diretrizes de modelagem de dados que per
mitiram chegar a um modelo lógico bem formado. É claro que uma ou duas semanas antes ele 
aplicou as três regras de normalização ao modelo de dados, a título de verificação, para se certifi
car de que nenhum erro de projeto tivesse sido negligenciado. 

Depois, Brian perguntou sobre os formatos de arquivos dos dois arquivos de transações iden
tificados na reunião anterior. Alec sugeriu que ele normalizasse os arquivos para conhecer melhor 
as várias tabelas que estariam envolvidas no procedimento de importação. 

A última etapa do projeto de armazenagem de dados era otimizá-lo visando à velocidade de 
acesso aos dados. Alec se reuniu com os analistas da equipe de projeto de armazenagem de dados 
e falou sobre as técnicas que estavam disponíveis para dinamizar o acesso aos dados do sistema. 
A equipe listou todos os dados que seriam recebidos pelo sistema de Internet e discutiu como to
dos eles seriam usados. Eles desenvolveram a estratégia apresentada na Figura 11-19, para iden
tificar as técnicas específicas a serem implementadas. 
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Objetivo Comentários 
Sugestões para Melhorar a 

Velocidade de Acesso aos Dados 

Todas as tabelas Manipulação básica de tabela Investigar se os registros devem ser agrupados 
fisicamente pela chave primária 

Criar índices para chaves primárias 
Criar índices para campos de chave estrangeira 

Todas as tabelas Classificações e agrupamentos Criar índices para campos que sejam classificados 
ou agrupados freqüentemente 

Informações de CDs Os usuários precisarão pesquisar 
as informações de CDs por título, 
artista e categoria 

Criar índices para títulos, artistas e categoria 
de CDs 

Todo modelo físico Investigar as oportunidades de Investigar os relacionamentos 1:1 
desnormalização para todos os 
campos que não são atualizados 

Investigar as tabelas de pesquisa 
Investigar os relacionamentos 1 :AA 

com muita freqüência 

FIGURA 1 1 - 1 9 
0 Desempenho do Sistema de Internet 

Dimensionamento dos Dados 

No final, estratégias de agrupamento, índices e decisões de desnormalização foram aplicados ao 
modelo de dados físico, e um relatório de estimativa volumétrica foi executado na ferramenta CASE 
para estimar o tamanho inicial e o projetado do banco de dados. O relatório sugeriu que uma ca
pacidade de armazenamento inicial de dados de aproximadamente 450 megabytes seria necessá
ria para a expectativa de vida de um ano da primeira versão do sistema. Uma capacidade de arma
zenamento adicional seria necessária na segunda versão, que incluiria arquivos de som para amostras 
de música, mas por enquanto essa capacidade de armazenagem atendia às necessidades. 

Alec entregou as estimativas ao analista encarregado de gerenciar a aquisição do hardware do 
servidor para que ele pudesse se certificar de que a tecnologia poderia manipular o volume de dados 
esperado para o sistema de Internet. As estimativas também seriam entregues ao fornecedor do 
DBMS durante a implementação dos softwares, para que o DBMS pudesse ser configurado apro
priadamente. 

RESUMO 

Formatos de Armazenagem de Dados: Arquivos 
Há dois tipos básicos de formatos de armazenagem de dados: de arquivos e de bancos de dados. 
Os arquivos são listas eletrônicas de dados que foram otimizadas para desempenhar uma determi
nada transação, e há cinco tipos diferentes: mestre, de pesquisa, de transação, de auditoria e de 
histórico. Os arquivos-mestres normalmente são mantidos por longos períodos porque armaze
nam dados comerciais importantes, como informações de pedidos ou informações sobre endere
ços de clientes. Os arquivos de pesquisa contêm valores estáticos que são usados para validar 
campos nos arquivos centrais; e os arquivos de transações armazenam temporariamente informa
ções que serão usadas para atualizar um arquivo-mestre. Um arquivo de auditoria registra as ima
gens de dados "antes" e "depois", conforme são alterados, para que uma auditoria possa ser exe
cutada se a integridade dos dados for questionada. Finalmente, o arquivo de históricos armazena 
transações passadas (ou seja, clientes antigos, pedidos atendidos) que não são mais necessárias ao 
sistema. 

Formatos de Armazenagem de Dados: Bancos de Dados 
Um banco de dados é uma coleção de agrupamentos de informações que estão relacionadas entre 
si de alguma maneira, e um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS, database ma-
nagement system) é o software que cria e manipula esses bancos de dados. Há quatro tipos de ban
cos de dados que provavelmente podem ser encontrados durante um projeto: preexistente, relaci
onai, de objeto e multidimensional. Os bancos de dados preexistentes (p. ex., bancos de dados 
hierárquicos e de rede) usam tecnologia mais antiga ou ultrapassada, e raramente são usados para 
desenvolver novas aplicações. O banco de dados relacionai é o tipo mais popular de banco de dados 



para o desenvolvimento de aplicações hoje em dia, e é baseado em coleções de tabelas que estão 
relacionadas entre si por meio de campos comuns, conhecidos como chaves estrangeiras. Os ban
cos de dados de objetos ou orientados a objetos contêm dados e processos que são representados 
por classes de objetos, e os relacionamentos entre as classes de objetos são mostrados encapsulando 
uma classe de objeto dentro de outra, e são usados principalmente em aplicações de multimídia 
(elementos gráficos, vídeo e som). Um dos membros mais novos no campo dos bancos de dados 
é o banco de dados multidimensional, que tem se tornado popular com o crescimento da criação 
de data warehouse. Ele armazena informações quantitativas calculadas previamente (isto é, to
tais, médias) na interseção de dimensões (hora, vendedor, produto) para dar suporte a aplicações 
que requeiram que os dados sejam decompostos. 

Selecionando um Formato de Dados 
Os dados da aplicação devem conduzir à tomada de decisão do formato de armazenagem. Os ban
cos de dados relacionais trabalham com tipos simples de dados com muita eficiência, enquanto os 
bancos de dados orientados a objetos são melhores para dados complexos. Os bancos de dados 
multidimensionais estão voltados para armazenar informações quantitativas e agregadas. O tipo 
de sistema também deve ser considerado ao se optar entre os formatos de armazenagem de dados. 
Os bancos de dados relacionais têm se consolidado no suporte a sistemas de transações, enquanto 
os bancos de dados multidimensionais foram projetados para desempenhar melhor suas funções 
em ambientes de suporte de decisões. Embora menos crucial para a decisão da seleção do forma
to, a equipe de projeto precisa considerar o tipo de tecnologia existente na empresa e o que possi
velmente será usado no futuro. 

Otimização da Armazenagem de Dados 
Há duas dimensões principais nas quais otimizar um banco de dados relacionai: visando à eficiên
cia da armazenagem e à velocidade de acesso aos dados. As tabelas de bancos de dados relacio
nais mais eficientes em termos de armazenagem de dados são aquelas que não possuem dados 
redundantes e abrigam pouquíssimos valores nulos. A normalização é o processo pelo qual uma 
série de regras é aplicada ao modelo de dados lógico para determinar o grau de otimização reali
zado visando à eficiência da armazenagem. 

Uma vez que você tenha otimizado seu projeto de dados lógico visando à eficiência da arma
zenagem, os dados podem ser distribuídos por diversas tabelas. Para melhorar a velocidade, a equipe 
de projeto pode decidir desnormalizar — ou adicionar redundância novamente — o projeto que 
está representado no modelo de dados físico. A desnormalização reduz o número de combinações 
que precisam ser executadas em uma consulta, aumentando portanto a velocidade de acesso aos 
dados. A desnormalização é melhor em situações em que os dados são acessados com freqüência 
e raramente atualizados. Há três situações de modelagem que são boas candidatas à desnormali
zação: as tabelas de pesquisa, as entidades que compartilham relacionamentos um para um (1:1) 
e as entidades que compartilham relacionamentos um para muitos (1:M). Nos três casos, os atri
butos de uma entidade são passados ou repetidos em outra entidade para reduzir as combinações 
que devem ocorrer durante o acesso aos dados. 

O agrupamento ocorre quando registros semelhantes são armazenados juntos no meio de ar
mazenagem para aumentar a velocidade de recuperação dos dados. No agrupamento intra-arqui-
vo, os registros semelhantes na tabela são armazenados juntos de alguma forma, como em seqüência. 
O agrupamento interarquivos combina registros de mais de uma tabela que normalmente são re
cuperados juntos. Os índices também podem ser criados para melhorar a velocidade de acesso de 
um sistema. Um índice é uma minitabela que contém valores de uma ou mais colunas de uma 
tabela e informações sobre onde os valores podem ser encontrados. Em vez de executar uma var
redura de tabela, um índice indica diretamente os registros correspondentes aos requisitos de uma 
consulta. 

Finalmente, a velocidade do sistema pode ser melhorada se o hardware correto for comprado 
para processar seus dados. Os analistas podem usar estimativas volumétricas para estimar o tama
nho atual e futuro dos dados no banco de dados e, em seguida, compartilhar esses números com as 
pessoas responsáveis em comprar e configurar o hardware do banco de dados. 
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TERMOS IMPORTANTES 

Agregado 
Agrupamento 
Agrupamento interarquivos 
Agrupamento intra-arquivo 
Arquivo 
Arquivo de auditoria 
Arquivo de históricos 
Arquivo de pesquisa 
Arquivo de transações 
Arquivo-mestre 
Banco de dados 
Banco de dados de rede 
Banco de dados hierárquico 
Banco de dados multidimensional 
Banco de dados orientado a objeto 
Banco de dados preexistente 
Banco de dados relacionai 

Chave estrangeira 
Chave primária 
Classe de objeto 
Conjunto 
Dados não-processados 
Data mart 
Data warehousing 
DBMS de usuário final 
DBMS empresarial 
DBMS híbrido orientado a objeto 
DBMS orientado a objeto 
Desnormalização 
Encapsulamento 
Estimativas volumétricas 
índice 
Instanciação 
Integridade referencial 

Lista vinculada 
Membro 
Normalização 
Ponteiro 
Projeto de esquema estrela 
Sistema de gerenciamento de banco de 

dados (DBMS, database management 
system) 

Sistema de processamento de transações 
Sistema de suporte à decisão (DSS, 

decision support system) 
Sobrecarga 
Structured Query Language (SQL) 
Subclasse 
Tabela de pesquisa 
Varredura de tabela 

PERGUNTAS 

1. Descreva as duas etapas para o projeto de armazenagem de 
dados. 

2. Qual é a diferença entre um arquivo e um banco de dados? 
3. Qual é a diferença entre um banco de dados de usuário final 

e um banco de dados empresarial? Dê um exemplo de cada 
um. 

4. Dê o nome de cinco tipos de arquivos e descreva a finalida
de principal de cada tipo. 

5. Dê o nome de dois tipos de bancos de dados preexistentes e 
os principais problemas associados a cada tipo. 

6. Qual é o tipo mais popular de banco de dados hoje em dia? 
Dê três exemplos de produtos que estão baseados nessa tec
nologia. 

7. 0 que é integridade referencial e como é implementada em 
um banco de dados relacionai? 

8. Qual é a maior vantagem do banco de dados orientado a 
objeto? Descreva duas de suas desvantagens. 

9. Como o banco de dados multidimensional armazena dados? 
10. Quais são os dois fatores mais importantes na determinação 

do tipo de formato de armazenagem de dados que devem ser 
adotados para um sistema? Por que esses fatores são tão im
portantes? 

11. Por que você deve considerar os formatos de armazenagem 

que já existem em uma empresa ao decidir sobre um forma
to de armazenagem de um novo sistema? 

12. Descreva três maneiras como os valores nulos em um ban
co de dados podem ser interpretados. Por que isso é proble
mático? 

13. Quais são as duas dimensões a se otimizar um banco de 
dados relacionai? 

14. Qual é a finalidade da normalização? 
15. Descreva três situações que podem ser boas candidatas à 

desnormalização. 
16. Descreva as várias técnicas que podem melhorar o desem

penho de um banco de dados. 
17. Qual é a diferença entre agrupamentos interarquivos e in

tra-arquivo? Por que eles são usados? 
18. O que é um índice e como ele pode melhorar o desempenho 

de um sistema? 
19. Descreva o que deve ser considerado ao se estimar o tama

nho de um banco de dados. 
20. Por que é importante conhecer o tamanho inicial e o proje

tado de um banco de dados durante a fase de projeto? 
21. Quais são as questões principais ao decidir entre usar ban

cos de dados perfeitamente normalizados e bancos de da
dos desnormalizados? 

EXERCÍCIOS 

A. Usando a Web ou outros recursos, identifique um produto que 
possa ser classificado como um banco de dados de usuário 
final e um que possa ser classificado como banco de dados 
empresarial. Como os produtos são descritos e comercializa
dos? A quais tipos de aplicações e usuários eles servem? Em 
quais tipos de situações uma empresa optaria em implemen
tar um banco de dados para usuário final em vez de um em
presarial? 

B. Visite um Web site comercial (p. ex., CDnow, Amazon.com). 
Se arquivos estivessem sendo usados para armazenar os da
dos que dão suporte à aplicação, quais tipos de arquivos seri
am necessários? Que dados eles conteriam? 

C. Usando a Web, visualize um dos produtos listados a seguir. 
Quais são os recursos e funções principais do software? Em 
quais empresas o sistema de gerenciamento de banco de da
dos (DBMS) foi implementado e para quais finalidades? De 
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acordo com as informações que você encontrou, cite três van
tagens e desvantagens do produto. 
• DBMS relacionai 
• DBMS orientado a objeto 
• DBMS multidimensional 

D. Você recebeu um arquivo que contém os campos a seguir, 
relacionados às informações de CDs. Usando as etapas de 
normalização, crie um modelo de dados lógico que represen
te esse arquivo na terceira forma normal. Os campos inclu
em: 
• O nome do grupo musical 
• Os músicos do grupo 
• A data em que o grupo foi formado 
• O agente do grupo 
• Título do CD 1 
• Título do CD 2 
• Título do CD 3 
• Duração do CD 1 
• Duração do CD 2 
• Duração do CD 3 
As premissas são: 
• Os músicos do grupo contêm uma lista das pessoas que 

fazem parte do grupo musical. 
• Os grupos musicais podem ter mais de um CD, assim tan

to o nome do grupo quanto o título do CD são necessários 
para identificar exclusivamente um determinado CD. 

E. A concessionária de Jim Smith vende veículos Ford, Honda 
e Toyota. A concessionária mantém informações sobre cada 
fabricante de carros com que negocia, para que os emprega
dos possam manter contato com eles facilmente. A equipe da 
concessionária também mantém informações sobre os mode
los de carros de cada fabricante que mantém em estoque. Eles 

mantêm informações como listas de preços, o preço que a conj 
cessionária pagou pelo modelo e o nome e a série do modela 
(p. ex., Honda Civic LX). Eles também mantêm todas as inJ 
formações sobre as vendas que fizeram (ou seja, registrarão 
o nome do comprador, o carro que ele comprou e o valor pago 
pelo carro). Para que a equipe possa entrar em contato como 
comprador no futuro, são mantidas informações de contato! 
ex., endereço, telefone). Crie um modelo de dados lógico. 
(Você já pode ter feito isso no Capítulo 7.) Aplique as regras 
de normalização ao modelo para testá-lo visando à eficiência 
do processamento. 

F. Descreva como você desnormalizaria o modelo que criou no 
exercício anterior. Desenhe o novo modelo físico com base 
em suas alterações sugeridas. Como o desempenho seria afe
tado pelas suas sugestões? 

G. Examine o modelo de dados físico que você criou no exercí-| 
cio anterior. Desenvolva uma estratégia de agrupamento e dei 
indexação para esse modelo. Descreva como sua estratégia 
melhorará o desempenho do banco de dados. 

H. Investigue a interface de estimativa volumétrica com a ferra-1 
menta CASE que você está usando. Quais informações você,' 
como analista, precisa inserir na ferramenta? Como as esti
mativas de tamanho são calculadas? Se a sua ferramenta 
CASE não aceita informações de estimativas volumétricas, 
como você pode calcular o tamanho do banco de dados? 

I. Calcule o tamanho do banco de dados que você criou no exer-
cício F. Forneça estimativas para o tamanho inicial do banco 
de dados assim como para daqui a um ano. Suponha que a con
cessionária venda 10 modelos de carros de cada fabricante 
para aproximadamente 20.000 clientes em um ano, O siste
ma será instalado inicialmente com dados equivalentes a um 
ano. 

MINICAS0S 

1. No novo sistema em desenvolvimento para a Holiday Travei 
Vehicles, sete tabelas serão implementadas no novo banco de 
dados relacionai. Essas tabelas são: Veículo Novo, Veículo 
de Troca, Receitas de Vendas, Cliente, Vendedor, Opcionais 
Instalados, Opcionais. O tamanho médio de registro espera
do dessas tabelas e o total calculado para o registro inicial de 
cada tabela são dados a seguir. 

Execute uma análise volumétrica do sistema da Holiday 
Travei Vehicles. Suponha que o DBMS que será usado para 
implementar o sistema exija 35% de sobrecarga para ser de
composto nas estimativas. Além disso, suponha uma taxa de 
crescimento para a empresa de 10% por ano. A equipe de 
desenvolvimento de sistemas quer garantir que o hardware 
adequado para os próximos três anos seja adquirido. 

Nome da Tabela 

Veículo Novo 
Veículo de Troca 
Receitas de Vendas 
Cliente 
Vendedor 
Opcionais instalados 
Opcionais 

Tamanho Médio 
do Registro 

65 caracteres 
48 caracteres 
76 caracteres 
61 caracteres 
34 caracteres 
16 caracteres 
28 caracteres 

Tamanho Inicial 
da Tabela (registros) 

10.000 
7.500 

16.000 
13.000 

100 
25.000 

500 


