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RESUMO

 

Este trabalho descreve os conceitos básicos de Bancos de Dados e da Arquitetura Cliente/Servidor, no 

que  diz  respeito  a  implementação  de  aplicações  comerciais.  São  abordadas  as  diretrizes  de 



desenvolvimento  de  aplicativos  utilizando bancos  de  dados  relacionais  e  arquitetura  cliente/servidor, 

assim como as vantagens, desvantagens e os problemas existentes neste ambiente. É proposto um modelo 

de aplicação em ambiente bancário que servirá de exemplo para a demonstração da integração destas 

tecnologias. 

 

O banco de dados Oracle7 é utilizado como referência de um banco de dados relacional, enfatizando 

fatores importantes como segurança de dados, integridade de informações, ambiente multiusuário, e a 

funcionalidade dos aplicativos desenvolvidos atualmente.  

 

Por fim, o objetivo principal deste trabalho é auxiliar as pessoas que vão trabalhar em ambientes com 

estas características, enfatizando os pontos críticos das duas tecnologias que são extremamente atuais e 

muito utilizadas. 
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1.  INTRODUÇÃO
 

Nos últimos dez anos, desde o advento dos computadores pessoais, a organização das informações e a 

informatização das organizações transformaram o mundo. A transmissão e disseminação da informação 

de forma rápida revolucionaram praticamente todos os setores, tornando-os totalmente dependentes da 

tecnologia e da informática. Desta forma, a rapidez com que as mudanças ocorrem no mundo tecnológico 

devem ser acompanhadas e gerenciadas de forma eficiente.

 

Quando  é  mencionada  a  utilização  de  um  banco  de  dados  para  o  gerenciamento  e  controle  das 

informações ou a utilização de computadores em rede conectados em um servidor, estamos simplesmente 

descrevendo a realidade dos ambientes informatizados atuais.

 

Os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, apresentaram uma evolução nos últimos anos que 

permitiu torná-los o foco central dos modernos ambientes de computação, acompanhando a evolução dos 

sistemas  já  existentes  tornando-se  cada  vez  mais  confiáveis  e  seguros.  Paralelamente  a  Arquitetura 

Cliente/Servidor, tomou seu espaço substituindo equipamentos de grande porte que demandam custos 

altíssimos por uma tecnologia confiável de baixíssimo custo quando comparado a um computador de 

grande porte, trabalhando com a mesma rapidez e confiabilidade. 

 

No capítulo dois serão feitas considerações gerais sobre Bancos de Dados, abordando os pontos principais 

desta tecnologia desde o início de sua utilização até as técnicas mais modernas existentes no mercado.

 

 

O capítulo três trata especificamente da Arquitetura Cliente/Servidor, definindo conceitos básicos, regras 

de utilização as ferramentas de desenvolvimento utilizadas nesta arquitetura no contexto atual. 



 

O  capítulo  quatro  mostra  diretrizes  de 
desenvolvimento  de  aplicativos  em  ambientes 
comerciais utilizando Bancos de Dados Relacionais 
e  Arquitetura  Cliente/Servidor.  Diante  da 
importância  destas  duas  tecnologias  no  contexto 
atual, é feita uma abordagem teórica, explicando de 
forma  clara  os  conceitos  relacionados  a  estas 
tecnologias  e  a  análise  de  pontos  críticos  como 
segurança, integridade, funcionalidade e  vantagens.
 

Exemplos  práticos  são  mostrados  através  do  uso  de  um  modelo  de  projeto  em ambiente  bancário, 

abordando os pontos críticos mencionados acima, assim como a concorrência de dados e sua recuperação. 

O  objetivo  principal  deste  trabalho  é  mostrar  a  utilização  destas  tecnologias  tão  atuais  na  área  de 

desenvolvimento de aplicativos comerciais auxiliando o leitor a analisar a melhor maneira de projetar um 

aplicativo comercial utilizando Bancos de Dados Relacionais e Arquitetura Cliente/Servidor.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS
 

Neste  capítulo  serão  dispostos  conceitos  e  definições  relacionadas  a  Bancos  de  Dados  assim  como 

aspectos tecnológicos e históricos. 

 

A  importância  dos  Bancos  de  Dados  se  faz  presente  nos  dias  de  hoje  já  que  a  disseminação  dos 

microcomputadores pelas empresas é marcante e a organização e gerenciamento dos dados necessária. A 

evolução dos Bancos de Dados é progressiva e cada vez mais importante, levando-se em conta que nas 

aplicações atuais, o armazenamento dos dados e a recuperação destas informações se faz mais importante 

que a capacidade de cálculo dos computadores. 

 

A  administração  dos  dados,  sua  confiabilidade  e  consistência  são  imprescindíveis  para  o  bom 

funcionamento de um sistema, assim como os aspectos de segurança que são sem dúvida aspectos críticos 

para o sucesso de um sistema de informação.

 

 

2.1. Bancos de Dados

Em termos simples, um  Banco de Dados,  é um conjunto de informações relacionadas, organizadas e 

armazenadas em um determinado lugar. Usando um exemplo simples, uma agenda pessoal de endereços é 

um banco de dados de nomes e dados pessoais. 

 

Antes  da  disseminação  dos  computadores,  o  armário  era  o  modo  mais  conhecido  de  armazenar  e 

gerenciar um banco de dados, pois você pode organizá-lo, dividindo os dados em pastas identificadas. 

Neste caso, este armário seria um banco de dados de papéis e documentos.



O  advento  dos  computadores  propiciou  a  eliminação  de  papéis,  que  foi  extremamente  importante. 

Geralmente  os  dados  contidos  nestes  papéis  eram armazenados em grandes  armários  que  ocupavam 

grande espaço físico nas empresas, que agora foram transformados em informações digitais armazenadas 

em servidores de bancos de dados, ou até mesmo em uma própria estação de trabalho.

 

Portanto, qualquer sistema que reúna e mantenha organizada uma série de informações relacionadas a um 

determinado assunto em uma determinada ordem é um banco de dados. 

 

Os dados são o recurso mais valioso de uma organização e sua adequada administração contribui para que 

as informações possam ser facilmente localizadas, compreendidas, utilizadas e armazenadas. O sistema de 

bancos de dados proporciona à empresa o controle de seus dados operacionais.      

 

Em um sistema sem banco de dados é possível encontrar aplicações que utilizem cada uma seus próprios 

arquivos,  podendo  haver  dados  que  apareçam  em  mais  de  um  arquivo,  desperdiçando  espaço  de 

armazenamento e tempo de processamento. Com o uso de um banco de dados, estes dados podem ser 

integrados e a redundância pode então ser eliminada.

 

Como conseqüência da redundância de dados, é possível que uma cópia dos dados seja atualizada e a 

outra não, ou mesmo que sejam atualizadas com valores diferentes, o que causará o fornecimento de 

informações incorretas ao usuário. Se o dado apresentar-se como uma única entrada, tal problema não 

mais ocorrerá evitando assim a inconsistência dos dados.

 

As aplicações existentes poderão compartilhar os dados do banco de dados e as novas aplicações serão 

desenvolvidas para utilizar os mesmos dados armazenados. Isto significa que as necessidades de dados 

das novas aplicações podem ser satisfeitas sem a criação de quaisquer dados adicionais caracterizando 

assim o compartilhamento dos dados.

 



O banco de dados assegura que todos os padrões definidos sejam mantidos na representação dos dados. 

Esta padronização é especialmente interessante para facilitar o intercâmbio de dados ou a migração entre 

sistemas.

 

Segurança é um aspecto extremamente importante, já que os dados estarão centralizados no banco de 

dados e não dispersos. É possível definir canais de acesso e controles de segurança para cada tipo de 

acesso  (consulta,  atualização,  etc.),  assim  como,  controles  de  integridade  usados  sempre  que  for 

empreendida qualquer operação de atualização. O que em um ambiente centralizado e compartilhado é de 

extrema  importância  garantindo  que  uma atualização  incorreta  do  banco  de  dados  não  afete  outros 

usuários.

 

 

2.2. Modelos de Bancos de Dados 

 

Os primeiros bancos de dados foram desenvolvidos para suprir  as necessidades de processamento de 

informações que rodavam em mainframes (computadores de grande porte), que trabalhavam com vários 

arquivos ao mesmo tempo. Existem três modelos distintos de bancos de dados que serão citados abaixo: 

a) O Modelo Hierárquico consiste em vários tipos de registros onde cada um é designado como 
RAIZ. 

Cada registro pode conter muitos ítens, alguns dos quais podem ser chaves. Os relacionamentos 
entre estes registros são representados da seguinte forma: 
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1:n (lê-se um para n – onde n significa mais de um ou muitos): são definidos com um registro pai e “n” 
registros filhos. Um registro pode ser filho em apenas um relacionamento, porém pode ser pai em vários 
relacionamentos. Dados organizados hierarquicamente são muito comuns, por exemplo, um organograma 
de uma empresa é um modo hierárquico de representação, a presidência no topo e os demais 
departamentos e seções abaixo, como na figura a seguir:

Fig.2.1  - Exemplo de um modelo de banco de dados hierárquico.

 

b) O Modelo de rede consiste em uma coleção de registros que são conectados uns aos outros através de 

ligações, qualquer registro pode participar de vários relacionamentos e a ligação é uma associação entre 

dois registros. 

Ligações n:m (lê-se n para m – onde n e m significam mais de um ou muitos) não são suportadas 

para facilitar a implementação. Neste caso os registros podem estar em várias pastas ao mesmo tempo. 

Enquanto no Modelo Hierárquico cada registro está relacionado a um único registro pai, no Modelo de 

Rede, um registro pode estar relacionado a qualquer outro registro.

 

Fig.2.2  - Exemplo de um modelo de banco de dados de rede.

 

b) 
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O  Modelo Relacional é definido para operar e gerenciar um conjunto de dados cuidando de três 
aspectos específicos: Estrutura dos dados, integridade e a manipulação destes dados. No modelo 
relacional os dados ou arquivos são vistos como tabelas. Existem regras específicas para as tabelas, 
por exemplo, uma tabela tem um número finito de colunas (campos ou atributos) e pode apresentar 
um número variável de linhas (registros ou tuplas). Os bancos de dados relacionais diferentes dos 
bancos  de  dados  de  Rede e  Hierárquicos,  facilitam o  prévio  estabelecimento  de  relações  entre 
arquivos.

 

 

Fig.2.3  - Exemplo de um modelo de banco de dados relacional.

 

A Integridade de dados significa que todos os dados no banco de dados são válidos em função de um 

conjunto de regras pré-definidas. Por exemplo, se definirmos uma tabela de clientes, os clientes desta 

tabela precisam ter uma identificação única, caso contrário, você não conseguiria distinguir entre dois 

clientes  com  o  mesmo  nome  e  mesmo  endereço.  Essa  regra  para  integridade  de  dados  é  chamada 

Integridade de Entidades,  onde é possível identificar cada linha de uma tabela entre todas as demais.

 

A manipulação dos dados no Modelo Relacional é feita através da utilização da álgebra relacional, que é 

um conjunto de princípios matemáticos transformados em operadores, usados em tabelas para manipular 

os dados com exatidão. Por exemplo, utilizando o operador relacional de restrição é possível reunir linhas 

especificas de uma tabela. 

 

Para  que  isto  aconteça  é  necessário  utilizar  uma  linguagem que  incorpore  os  princípios  da  Álgebra 

Relacional. A linguagem de acesso padrão da indústria para banco de dados relacionais é chamada de 
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SQL(Structured Query Language – linguagem estruturada  de consulta).  Através  desta  linguagem são 

executadas  funções  de atualização,  consultas  e  até  mesmo definição  de privilégios  que  restringem a 

capacidade do usuário de criar relações.

 

 

2.3. Administração de Dados

 

A administração de dados é o conjunto de atividades, métodos, recursos humanos e quaisquer outros 

instrumentos usados para o planejamento, documentação e gerenciamento dos recursos de dados dentro 

de uma organização. 

 

A administração de dados ganha mais e mais relevância, à medida que as informações passam a crescer 

em  importância  estratégica  nas  organizações.O  SGBD  (Sistema  Gerenciador  de  Banco  de  Dados) 

encontra-se entre o banco de dados físico, que são os dados armazenados, e os usuários. 



 

Fig.2.4  - Esquema típico de um SGBD.

 

É usado  para  organizar  as  informações  de  forma  que  permita  aos  usuários  examiná-las  de  diversas 

maneiras, disponibilizando os dados de forma controlada, isolando os usuários dos detalhes a nível de 

hardware e suportando as operações (como os comandos SQL, por exemplo) expressas a partir desta 

visão de nível mais elevado.  Desta maneira, o SGBD simplifica e facilita o acesso aos dados. 

Um sistema  de  banco  de  dados  é  dividido  em módulos  que  executam cada  um tarefas  específicas 

contribuindo para o funcionamento do sistema em geral. Na maioria dos casos, o sistema de banco de 

dados é construído sobre a base fornecida pelo sistema operacional do computador. O projeto do sistema 

de banco de dados precisa, então, incluir considerações sobre a interface entre o sistema de banco de 

dados e o sistema operacional. 
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Dentre os módulos mencionados acima temos: 

a) O  Gerenciador de Arquivos que cuida da gerência,  alocação do espaço no disco e as estruturas de 

dados usadas para representar a informação armazenada no disco.

b) O  Gerenciador do Banco de Dados que faz a interface ou ligação entre os dados de baixo nível 

armazenados no disco e os programas aplicativos e de consulta submetidos ao sistema.

c) O  Processador de Consultas que executa a tradução de comandos escritos numa linguagem de 
consulta em instruções de baixo nível com a qual o gerenciador de banco de dados pode lidar. Ao 
traduzir a linguagem de consulta, o processador de consultas procura gerar instruções que sejam as 
mais compatíveis e eficazes possíveis em relação ao banco de dados, adotando uma estratégia que 
permita realizar a consulta da melhor forma possível.

d)  O  Compilador DML (Data Management  Language – linguagem de gerenciamento de dados)  que 

converte os comandos DML embutidos em um aplicativo para chamadas de procedimento normal na 

linguagem hospedeira. 

O pré-compilador precisa interagir com o processador de consultas para gerar o código apropriado.

e) O Compilador DLL ou DDL (Data Definition Language – linguagem de definição de dados) que cuida 

da conversão de comandos DDL e um conjunto de tabelas contendo metadados (que são "dados sobre 

dados").

2.4. Estruturas de Armazenamento

 

Um fator fundamental que influi na performance dos bancos de dados é a maneira como os dados são 

armazenados, ou seja, as estruturas utilizadas para o armazenamento dos dados. Se os dados estiverem 

dispostos de modo mais estratégico para o SGBD, este será capaz de acessá-los de modo mais eficiente, o 

que influenciará na performance do sistema. 

 

O  nível  interno  do  SGBD  é  o  nível  relativo  à  maneira  como  os  dados  são  de  fato  armazenados. 

Fisicamente, os bancos de dados são armazenados quase que invariavelmente em discos, que são muito 

mais lentos que a memória principal. Por isso, um dos objetivos dos SGBDs é minimizar o número de 

acessos a disco quando executando atualizações e recuperação de dados, aumentando o tempo de resposta 

do sistema. 



 

A  Estrutura  de  Armazenamento  é  um  arranjo  de  dados.  Muitas  estruturas  existem,  cada  uma  com 

características diferentes de performance. Não há uma estrutura que seja ótima para todas as aplicações, 

mas um bom SGBD deve suportar diferentes tipos de estruturas, onde porções diferentes do banco de 

dados são armazenadas de modos diferentes, sendo essencial conhecer como os dados são usados para 

que se produza um bom projeto. Além disso, uma vez que os requisitos de performance e de aplicação são 

alterados, estas estruturas podem também ser mudadas para adaptarem-se à nova situação. 

 

É geralmente o DBA (DataBase Administrator – administrador do banco de dados) o responsável pela 

estruturação do banco de dados.  Para os usuários de aplicações, as estruturas de armazenamento dos 

dados são transparentes.

Dentre as estruturas de armazenamento de dados mais utilizadas pelos SGBDs estão:

•Árvore B (B-Tree) e Árvore B+ (B+-Tree) 

•Hashing 

•ISAM (Indexed Sequential Access Method – metódo de acesso sequencial       indexado) 

 

Árvore B (B-Tree) [THAR,1988] : Uma das estruturas de dados  mais fundamentais e importantes da 

computação é  a  árvore.  A estrutura de árvore é  flexível e  permite  que os dados armazenados sejam 

processados sequencial  ou dinamicamente de maneira eficiente.  Também é eficiente em buscas,  pois 

quando um ramo da árvore é abandonado durante o processo de busca, isto significa que todos os dados 

daquele ramo não precisam mais serem processados. 

A estrutura  de  árvore  também pode ser  usada  como um mecanismo de  filtro  na  localização  de  um 

determinado dado, sendo que os dados não desejados são descartados conforme se caminha pela árvore.

 

Hashing [KORT,1994d] : O hashing é um sistema de armazenamento baseado em um estado contrário da 

ordenação, ou seja,  ao invés de manter os dados em um padrão ordenado, o hashing espalha os registros 



através  do espaço de armazenamento utilizando uma função pseudo-randômica.  Esta  função pseudo-

randômica usa o valor da chave do registro como identificador e gera como resultado um endereço dentro 

do  espaço  de  armazenamento,  onde  os  dados  são  armazenados.  Registros  armazenados  deste  modo 

geralmente são recuperados com um único acesso à memória. Este processo de armazenamento apresenta 

acesso rápido, pouca manutenção, e uso eficiente do espaço quando comparado com outras estruturas 

como as árvores binárias e as listas encadeadas. Uma das grandes diferenças do hashing em relação a 

outros meios de armazenamento, é que com o hashing evita-se o acesso a uma estrutura de índices.

ISAM : O Método de  Acesso Sequencial  Indexado é  uma técnica  para organizar  e  recuperar  dados 

eficientemente.  O  método  foi  projetado  para  operar  eficientemente  em dois  tipos  de  acesso,  acesso 

randômico e sequencial, daí o nome ISAM. O ISAM é implementado como uma biblioteca de funções C. 

O objetivo da biblioteca ISAM é administrar índices e arquivos de dados. A combinação dos arquivos de 

dados e seus índices associados é chamada de "banco de dados". Para tornar mais fácil executar operações 

no banco de dados, existe a noção de "registro corrente", que é um indicador interno de posição que 

aponta para um registro em particular. Algumas operações ISAM são aplicadas a este registro corrente, e 

há funções para mudar o indicador. Por exemplo, existem funções que fazem o indicador se mover para o 

próximo registro ou o anterior. Estes tipos de operações são sempre relativas a um determinado índice.

 

 

2.5. Ambiente Operacional dos SGBDs

 

O Monitoramento da Performance de um banco de dados visa garantir que o banco de dados permita que 

seus usuários acessem dados de forma rápida e fácil,  e que o banco de dados esteja utilizando seus 

recursos da maneira mais eficiente e efetiva possível. Estes recursos incluem o espaço necessário para o 

processamento,  o  tempo  de  processamento  e  o  tempo  gasto  pelos  usuários.  O  espaço  para  o 

processamento  refere-se  à  quantidade  de  memória  e  espaço  em  disco  necessários.  O  tempo  de 

processamento  refere-se  ao  tempo  gasto  pela  CPU  (Central  Processing  Unit  –  unidade  central  de 

processamento) e os dispositivos de I/O (Input/Output - entrada/saída ). O tempo gasto pelos usuários 

refere-se ao tempo de resposta de cada solicitação. 

 

Os bancos de dados quando mal projetados, estão propensos a uma má performance durante um certo 



estágio ou outro. Isso acontece quando o banco de dados sofre operações que não são bem administradas 

pelo SGBD. Por exemplo,  quando se insere  valores lineares  de chave numa estrutura baseada numa 

árvore que não é auto-balanceada. Acontece que um ramo da árvore começa a crescer enquanto os outros 

continuam do mesmo tamanho ou mesmo diminuem. No caso de um banco de dados bem projetado estas 

situações não acontecem porque são previstas pelo DBA.O resultado é uma árvore assimétrica de péssima 

performance. Outras situações são: 

a)                  Quando ocorrem mudanças não planejadas nas taxas e volumes de transações.

b)                  Quando ocorrem mudanças nas informações armazenadas, grandes volumes de novas 

informações, novos caminhos de acesso aos dados armazenados, ou mudanças nos padrões típicos de uso 

não previstas. 

 

Outros fatores mais previsíveis também influenciam na performance do banco de dados. Estes fatores 

incluem o modo como o banco de dados foi instalado, como o SGBD foi configurado, como e onde as 

funções de bloqueio e log são executadas, e o mais importante, a maneira como o banco de dados e as 

aplicações que o utilizam são projetados. A otimização destes fatores é denominada Tunning.

 

Normalmente há três áreas que podem passar por um processo de Tuning para melhorar a performance:  

O sistema operacional, o servidor de banco de dados e o próprio banco de dados.  

 

O Tuning do servidor de banco de dados requer ajustar a instalação do software de banco de dados e a 

configuração  do  servidor  para  obter  uma interface  melhor  com o  sistema  operacional.  O objetivo  é 

assegurar a utilização ótima dos recursos da máquina e do sistema operacional.

 

2.6. Bancos de Dados Orientados a Objetos

 

Os ODBMS (Oriented DataBases Management System – Gerenciador de Bancos de Dados Orientados a 

Objetos) estão relacionados a  bancos de dados que utilizam o paradigma orientado a  objetos na sua 



construção. Assim sendo, os dados contidos são na verdade instâncias de uma determinada classe. As 

buscas e consultas são baseadas nessas instâncias.

A definição dessas classes, e consequentemente seus relacionamentos, são feitos no chamado esquema do 

Banco de Dados. Desta forma, as instâncias estão para os dados assim como as classes estão para os 

metadados. 

 

Atualmente,  existe  um  grande  interesse  pelo  paradigma  orientado  a  objetos,  especialmente  pelas 

linguagens de programação que o adotam. Sabe-se que o uso de orientação a objetos  possibilita ganhos 

na qualidade dos softwares dentre eles, a reusabilidade, facilidade de manutenção e modularidade e diante 

destas características certamente irão prevalecer no futuro.

 

Porém,  a  interação  desse  tipo  de  linguagem  aos  Bancos  de  Dados  convencionais(Relacionais, 

Hierárquicos  ou  Rede)  é  dificultada pela  inadequação dessas  estruturas  ao paradigma O.O..  Logo,  a 

melhor opção de desenvolvimento, seria colocar esse paradigma de orientação nos Bancos de Dados. 

Dentre os desenvolvedores desta tecnologia de ODBMS, estão o OS2, Poet, GemStone e Odi. 

 

Atualmente, o mercado está dominado pela tecnologia relacional. A própria utilização de linguagens O.O. 

é muito recente, de modo que a necessidade de usar ODBMS ainda não se tornou visível para a maioria 

dos desenvolvedores. 

Vale ressaltar que os Bancos de Dados Relacionais levaram cerca de dez anos para se firmarem como 

tecnologia confiável.

 

As aplicações-alvo que melhor se beneficiam de ODBMS são aquelas ditas não-convensionais, como 

Sistemas de Informação Geográfica, Projetos de Engenharia em tempo real, e outros que possuem dados e 

funcionalidade mais complexos. 

 

O futuro dos ODBMS é promissor, uma vez que é quase unânime que o uso de linguagens O.O. é a 



melhor opção para desenvolvimento de software. Assim sendo, imagina-se que em poucos anos, grandes 

empresas estarão apostando nessa tecnologia para suas novas aplicações.

 

É importante destacar que em muitos casos não seria bom usar ODBMS, ao menos por enquanto, como 

por exemplo em aplicações bancárias. Esse tipo de aplicação possui grandes bases de dados e muitos 

programas que funcionam muito bem hoje em dia. Seria extremamente caro migrar para outro banco de 

dados de uma hora para outra, especialmente mudando-se de paradigma. Outra questão é o fato de que os 

dados utilizados em aplicações bancárias não são tão complexos quanto os dados de, por exemplo, um 

projeto de simulação (como os de Engenharia). Na verdade os bancos são os principais clientes de Bancos 

de Dados (e os mais ricos) que existem no mundo.

 

Uma possibilidade interessante para a popularização dessa tecnologia é a Internet, através da linguagem 

Java. Java é uma linguagem orientada a objetos, e alguns fabricantes de ODBMS já estão construindo 

mecanismos de comunicação entre Java e seus bancos.

 

 

2.7.  Bancos de Dados Distribuídos

 

Os Bancos de Dados distribuídos são aqueles que não estão em uma mesma localização física, ou seja, 

são bancos de dados individuais que operam em conjunto para prover informações aos usuários. Estes 

Bancos de dados geralmente estão ligados através de links de comunicação.

 

Neste tipo de sistema a localização dos dados é transparente para os usuários e seus aplicativos, o que 

significa que o sistema distribuído deve parecer-se com um sistema centralizado para seus usuários. Esta 

característica simplifica  a programação dos aplicativos que se transferidos de um servidor para outro não 

necessitarão de reprogramação.

 



Em sistemas distribuídos a replicação de dados pode ser utilizada. Isto quer dizer que um mesmo dado 

pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A vantagem da replicação é que ela pode melhorar o 

desempenho da aplicação e a disponibilidade do dado, ou seja, uma aplicação pode operar com réplicas 

de dados locais evitando o acesso remoto. Por outro lado, a atualização de um dado qualquer requer a 

atualização de todas as cópias simultaneamente. 

 

Em resumo,  a  leitura  de  um dado é  direcionada  à  cópia mais  próxima otimizando a  performance  e 

disponibilidade do dado, e a atualização é direcionada a todas as cópias. Uma característica importante da 

replicação é que a copia de dados pode ser utilizada como backup caso ocorra destruição de dados por 

alguma falha.

 

Um sistema de Banco de Dados Distribuído proporciona maior autonomia para os usuários locais, que 

estarão  envolvidos  com  seus  próprios  dados  ,  mas  ao  mesmo  tempo  permite  o  acesso  remoto  às 

informações localizadas em outros servidores.  Possibilita  a expansão do sistema de forma mais fácil 

diminuindo o envolvimento e a interrupção dos usuários. Aumenta a confiabilidade pois pode continuar 

funcionando parcialmente caso ocorra uma falha em um dos servidores.

 

O gerenciamento de transações em sistemas distribuídos é particularmente complicado. Uma transação 

pode iniciar um qualquer nodo (ponto da rede) do sistema que por sua vez pode envolver a execução em 

múltiplos nodos, neste caso o sistema terá que reconhecer que estes nodos estão relacionados e tratá-los 

como uma unidade lógica de trabalho, propiciando a recuperação e o controle de concorrência dos dados.

 

Ao analisar a praticidade dos sistemas distribuídos é importante lembrar que atualmente ainda contamos 

com links de comunicação um tanto lentos, quando comparados com dispositivos locais. 

 

Os sistemas de  comunicação também proporcionam demora no  acesso,  e  mesmo sem contar  com a 

velocidade  dos  sistemas  de  comunicação  é  preciso  reconhecer  que  o  volume de  instruções  de  CPU 

executadas para enviar uma mensagem e tratá-la é altíssimo e que estes  sistemas de comunicação muitas 



vezes possuem características diferentes, o que pode dificultar a aceitação de um sistema em outro.  O 

fator custo-benefício deve ser cuidadosamente analisado quando da utilização de um sistema distribuído.

 

 

2.8.  Internet / Intranet e os Bancos de Dados

 

Para que a intranet atinja seu pleno potencial como ferramenta de gestão, ela deve comunicar-se com os 

bancos de dados da empresa. 

Assim, seus executivos poderão utilizar o navegador de WWW (Wide World Web – rede mundial ) para 

acessar as informações corporativas. 

 

A maneira clássica de fazer esta ligação é através da interface CGI (Commom Gateway Interface - método 

usado para permitir a interação entre o servidor WWW e outros programas executados no sistema). Trata-se de 

uma função da tecnologia Web que permite conectar o servidor Web a bancos de dados e outros serviços. 

Cria-se um formulário em HTML (HyperTex Markup Language - Linguagem de Marcação Hypertexto  )  no 

qual o usuário solicita informações.

 

O programa desenvolvido recebe a solicitação pela CGI e se encarrega de repassá-la ao gerenciador de 

banco de dados. Atendido o pedido, os dados são inseridos em uma página HTML e enviados ao usuário 

que a requisitou. Um aplicativo construído assim pode se comunicar com o gerenciador de três maneiras 

diferentes:  linguagem  SQL,  padrão  Microsoft  ODBC  ou  pela  linguagem  de  consulta  nativa  do 

gerenciador de banco de dados. 

 

A linguagem Java, criada pela Sun Microsystems, pode ser embutida no código HTML dos formulários, e 

possibilita, pela primeira vez, a criação de programas móveis, ou applets, que trafegam pela rede rumo ao 

micro do usuário e, ao chegar, realizam alguma tarefa na tela, como traçar um gráfico de vendas. Assim, 

os formulários interagem com o usuário e podem validar a consistência dos dados digitados. A Microsoft 



também possui a sua linguagem para a construção de programas móveis, o ActiveX, derivado da OLE 

(Object  Linking  and  Embedding  -  objetos  que  podem ser  ligados  (linked)  ou  embutidos  (embedding)  numa 

aplicação).

 

Apesar de amplamente utilizado na Internet, o CGI tem limitações de segurança, flexibilidade e recursos. 

Por isso, a Netscape e a Microsoft criaram interfaces de programação específicas para seus servidores. Os 

problemas com a abordagem feita pela CGI são:

-         Falta  de  informações  sobre  o  estado  do  aplicativo,  pois  as  páginas  Web  não 

permanecem conectadas às aplicações remotas. 

Assim, manter a conexão a um banco de dados é algo problemático, pois o navegador não sabe se o 

pedido de informação já chegou e se está relacionado com uma determinada página.

 -  Sobrecarga do servidor,  pois  quando muitos usuários solicitam informações ao mesmo tempo,  são 

processados muitos roteiros ou programas executáveis simultaneamente. 

 

Cada requisição de usuário cria um processo separado no servidor e cada um desses processos necessita 

de  seus  próprios  recursos.  Como resultado,  as  aplicações  CGI  não  funcionam bem com um grande 

número de usuários.

 

 

2.9. Segurança em Bancos de dados

 

Todas as informações estratégicas de uma empresa, de uma instituição ou de um governo dependem da 

segurança do banco de dados onde estão armazenadas. Se esta segurança é de algum modo quebrada, seja 

acidental  ou  propositadamente,  os  resultados  podem  ser  extremamente  danosos.  Por  este  motivo,  a 

segurança dos bancos de dados é uma questão importante tanto para os projetistas dos bancos de dados 

quanto para os  usuários.  A segurança de um banco de dados é baseada em modelos e métodos que 



procuram  garantir  que  os  dados  serão  protegidos  contra  a  divulgação,  alteração  ou  destruição  não 

autorizada. 

 

Deste modo, garantir que um certo usuário tem, de fato, autorização para executar a operação que estiver 

tentando executar. Estas limitações de usuários devem ser especificadas em uma linguagem apropriada e 

mantidas no catálogo do sistema ou dicionário de dados. 

 

O  DAC  (Discretionary  Access  Control  –  controle  discriminatório  de  acesso)  possibilita  conceder  a 

diferentes usuários privilégios de acesso a objetos do banco de dados, através da utilização de comandos 

SQL (Structured  Query  Language).  O conjunto  de  privilégios  liberados  depende  da  versão  de  SQL 

utilizada. O SQL padrão inclui delete (exclusão), insert (insersão), select (seleção)  e update (gravação), e 

um privilégio denominado references (referência) que restringe a capacidade do usuário de criar relações, 

ou seja, se a relação a ser criada faz referência a atributos de outra relação, o usuário precisa ter garantido 

o privilégio sobre aquele atributo. Privilégios também podem ser concedidos a “roles” no banco de dados. 

Uma “role” é um grupo de privilégios que é definido pelo DBA, e que é concedido a outros usuários ou 

outras “roles”. É um poderoso mecanismo para administrar um grande número de usuários e privilégios, 

pois pode-se conceder ou alterar os privilégios de muitos usuários ao mesmo tempo.

 

Uma visão (view) restringe dados que o usuário não necessita. Ao restringir sua atenção apenas aos dados 

de interesse, o uso do sistema torna-se mais simples e ao mesmo tempo, existindo este mecanismo de 

restrição de dados temos então um mecanismo de segurança implementado. 

 

Entretanto,  se  o  usuário  precisar,  ao  mesmo  tempo,  de  autorizações  diferentes  para  operar  com 

subconjuntos diferentes da mesma tabela, este mecanismo de segurança implementado através de visões 

torna-se ineficiente.

 

O MAC (Mandatory Access Control – controle de acesso mandatório) atribui a cada objeto do banco de 

dados um nível de classificação, como por exemplo, "super secreto", "secreto", "confidencial", "público", 



etc. Por sua vez, a cada usuário é atribuído um nível de poder de visão, que possui um valor igual a um 

dos níveis de classificação atribuído aos objetos.  

 

É necessário que o sistema conheça a ordenação dos níveis, a qual, neste exemplo, seria: "super secreto" 

> "secreto" > "confidencial" > "público". As regras de acesso dos usuários aos objetos do banco de dados 

são  criadas  baseando-se  nos  níveis  de  classificação  dos  objetos  e  nos  níveis  de  poder  de  visão  dos 

usuários. 

 

O Arquivo de Auditoria (Audit Trails) registra todas as operações realizadas pelos usuários do banco de 

dados. Não se deve supor que os sistemas de segurança disponíveis hoje sejam perfeitos. Em situações em 

que  os  dados  são  críticos,  deve-se  contar  com  a  possibilidade  de  quebra  de  segurança  por  algum 

infiltrador. Para estes casos é interessante manter um arquivo de auditoria. Em caso de suspeita de falha 

na segurança, este arquivo pode ser consultado para a avaliação de danos causados ou para definir o 

responsável pelas operações irregulares. 

 

A Encriptação de Dados - Ainda como recurso de segurança, pode-se misturar ou codificar os dados de 

modo que, ao serem armazenados no disco rígido ou transmitidos por alguma linha de comunicação, não 

passem de bits não decifráveis para aqueles que os acessem por um meio não oficial. A criptografia é 

crítica nos bancos de dados pois a informação fica armazenada por um longo tempo em meios de fácil 

acesso, como discos rígidos. 

 

Existem várias técnicas para encriptação de dados, mas as mais eficientes devem obedecer aos seguintes 

princípios:

- A técnica de encriptação utilizada deve ser relativamente simples para um usuário autorizado encriptar e 

desencriptar dados; 

- O esquema de encriptação não deve depender do algoritmo utilizado, mas de um parâmetro chamado 

chave de encriptação; 



- Deve ser extremamente difícil para um infiltrador determinar a chave de encriptação.

Um  algoritmo  com  as  características  acima  pode  ser  de  fato  implementado  devido  a  propriedades 

matemáticas relacionadas aos números primos.

 

 

2.10. O Oracle7

 

O Oracle7 será usado como banco de dados relacional de referência no desenvolvimento da pesquisa a ser 

realizada, portanto é necessário que algumas considerações específicas sobre este banco de dados sejam 

feitas.

 

Quando uma nova tabela é  criada,  é necessário que seja informado ao Oracle7 onde os dados serão 

armazenados fisicamente, este espaço ou área lógica de armazenamento é chamado de tablespace. Um 

tablespace pode corresponder a uma ou várias tabelas.

 

As visões representam uma maneira diferente de visualizar os dados de uma ou mais tabelas, como se 

fosse uma tabela virtual criada para atender as necessidades do usuário, que na verdade enxergará estes 

dados como uma tabela normal  podendo efetuar  operações e até mesmo atualizações.  As visões são 

utilizadas também para restringir acesso a informações agindo como uma ferramenta de segurança.

Outro tópico importante é a integridade dos dados, o modelo relacional  possui regras que precisam ser 

aplicadas para garantir esta integridade, como por exemplo, a integridade de domínio, integridade de 

entidade e integridade referencial.

 

A integridade de domínio, assegura que o valor de um campo seja válido de acordo com o domínio a ele 

designado, por exemplo, se o campo é numérico não existirão valores caracteres para este campo, pois um 

caracter não faz parte do domínio de números.



 

A integridade de entidade assegura a exclusividade de cada linha da tabela, ou seja, uma linha deve ser 

única na tabela e você poderá identificar com facilidade cada linha da tabela porque não existirão linhas 

duplicadas.

 

A integridade referencial assegura a integridade das relações entre as tabelas, garantindo que o valor de 

uma coluna deve coincidir com o valor da coluna relacionada.

 

Além das  regras  de  integridade  existem também as  regras  personalizadas  de  integridade  de  dados, 

também chamadas de regras de negócios. Estas regras são próprias de cada organização e dependem das 

necessidades e dos níveis de segurança dos dados.       Estas regras de negócios podem ser impostas pelo 

uso de procedimentos armazenados e gatilhos. Um procedimento (procedure) armazenado é um conjunto 

de instruções SQL criadas para obrigar e garantir a manipulação dos dados de uma maneira predefinida. 

 

 

Já um gatilho (trigger) é também um procedimento armazenado que é executado automaticamente toda 

vez que uma certa situação acontece.

 

Para sistemas que necessitam ser altamente seguros, o Oracle7 possui as características necessárias para 

estabelecer a política de segurança apropriada.  O Oracle7 provê esta segurança de dados através dos 

mecanismos previamente descritos no capítulo anterior como por exemplo :  

a) Autenticação e Identificação do Usuário.

b) Controle de Acesso Discriminatório (DAC).

c)      Controle de Acesso Mandatório (MAC).

d)      Auditoria.



e)      Encriptação do Banco de Dados. 

 

No Oracle7  release  7.3,  cada  banco de  dados  possui  uma lista  de  usuários  válidos.  Cada  usuário  é 

identificado por um nome e uma senha. Cada usuário tem um domínio de segurança , que é um conjunto 

de propriedades que define as ações que o usuário pode tomar,  a  quota de tablespace e  o  limite  de 

recursos disponível. 

 

Os privilégios do banco de dados Oracle são divididos em privilégios de sistemas e privilégios de objetos. 

Os poderosos privilégios de sistemas permitem que usuários executem ações por todo o sistema. 

 

Os privilégios de sistema suportam a cláusula WITH ADMIN OPTION, que dá a usuários o direito de 

conceder  privilégios  a  outros  usuários.  Os  privilégios  de  objetos  permitem  que  usuários  executem 

determinadas ações em objetos específicos. 

Por exemplo, apagar linhas de uma determinada tabela. Os privilégios de objetos suportam a cláusula 

WITH GRANT OPTION, que dá a usuários o direito de conceder privilégios a outros usuários. 

 

Pode-se conceder o privilégio diretamente a um usuário ou indiretamente através de uma “role”. Como 

visto, uma “role” é um conjunto de privilégios que pode ser concedido a um ou mais usuários. Pode-se 

também associar uma “role” a uma aplicação. Se a “role” for protegida por uma senha, será necessário 

digitar a senha antes de executar uma operação concedida pelos privilégios especificados para a “role”. 

 

No Oracle 7 release 7.3, pode-se também limitar a quantidade de recursos do sistema que um usuário 

poderá usar. Isto evita o consumo descontrolado de recursos do sistema como o tempo de execução na 

CPU, por exemplo. 

 

O Oracle7 tem um grande número de facilidades para auditoria. Pode-se selecionar o monitoramento de 



comandos  SQL  específicos  usando-se  a  auditoria  de  comandos,  pode-se  rastrear  o  uso  de  direitos 

específicos de acesso usando-se a auditoria de privilégios.

 

Pode-se também registrar a execução de determinadas operações em certos objetos usando-se a auditoria 

de objetos. É possível configurar as opções de auditoria para determinar o tipo de informação a ser obtida 

no arquivo de auditoria.  Por exemplo,  especificar que se quer registrar  a execução bem sucedida de 

comandos, as mal sucedidas, ou ambas. 

 

 

 

2.11. Conclusão

 

Os Bancos de Dados vão continuar evoluindo, sempre voltados para os aspectos de segurança aplicados 

em diversos níveis,  cada vez mais confiáveis e versáteis procurando atender as necessidades de seus 

usuários. 

Assim as pessoas que estarão envolvidas nos processos de implantação e planejamento do Banco de 

Dados deverão estar cada vez mais capacitadas e possuindo um razoável conhecimento sobre o assunto.

 

O gerenciamento de dados é  essencial  para  que as atividades das  organizações cumpram seu dever, 

tratando de forma estratégica a informação que é considerada tão importante quanto as mais inovadoras 

técnicas  competitivas  de  mercado.  Esta  característica  poderá  melhorar  drasticamente  o  acesso  à 

informação, aumentando a produtividade e o mais importante obtendo vantagens estratégicas.

 

Como visto anteriormente, o Oracle 7 é um exemplo claro das facilidades e vantagens encontradas nos 

bancos  de  dados  atuais,  o  que  facilita  cada  vez  mais  a  confiabilidade,  segurança  e  rapidez  das 

informações digitais que nada mais é que o carro chefe do novo milênio. 



 

 

 

 

 

 

 

3.  ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR
 

No  início  da  década  de  90,  a  grande  novidade  nos  sistemas  operacionais  era  a  Arquitetura 

Cliente/Servidor, caracteriza um tipo de arquitetura de sistemas que contradiz dois modelos utilizados 

anteriormente,  Os  Sistemas  Centralizados e  Os  Micros  Standalone,  ou  seja,  micros  que  trabalham 

isoladamente.

 

Esta nova organização requer novas tecnologias, novas estruturas, tudo isto ligado a mudanças que são 

consequência direta dos novos tempos, da rapidez com que a informação é tradata e da necessidade de 

facilitar cada vez mais a utilização do computador.

 

Esta  revolução  no  processo  de  negócios  causou  grandes  mudanças  juntamente  com  a  arquitetura 

cliente/servidor, onde a informação rápida, precisa e confiável é uma realidade, tornando as organizações 

cada vez mais competitivas e seguras.

 

 



3.1. Arquitetura Cliente/Servidor 

Para que se definia Arquitetura Cliente/Servidor é necessário que os modelos anteriormente utilizados 

sejam mencionados, facilitando o entendimento desta nova tecnologia.

 

No modelo centralizado, todos os dados e funcionalidade do sistema residem em computadores de grande 

porte, chamados de  mainframes. Os terminais utilizados para acessar estes grandes computadores não 

possuem nenhuma capacidade de processamento ou armazenamento de dados local, caracterizando assim 

um sistema extremamente flexível.

O  surgimento  dos  micro-computadores  e  sua  utilização  em grande  escala  fez  com que  os  usuários 

passassem a ser mais independentes pois agora seu equipamento possuía também uma certa capacidade 

de processamento, antes exclusiva do computador central. Inicialmente não havia nenhuma ligação entre 

esses micro computadores, criando problemas de segurança e de suporte técnico. 

 

A  segurança  era  ameaçada  pois  dados  confidenciais  que  ficavam  armazenados  nos  discos  rígidos, 

encontravam-se a mercê de quem tivesse acesso à máquina. Arquivos eram compartilhados através de 

disquetes,  o  que  propiciava  a  proliferação  de  vírus.  O  backup,  ou  cópia  de  segurança,  dos  dados 

armazenados nos discos rígidos deveria ser feito pelos próprios usuários, por estes motivos o  suporte 

técnico encontrava dificuldades para controlar a quantidade de softwares contidos em cada micro e a 

pirataria.

 

Com o advento  das  LANs(Local  Area  Network -  redes  locais)  a  situação  começou a  melhorar.  Os 

arquivos e programas mais importantes passaram a residir em um servidor de arquivos, protegidos por 

senhas  e  os  backups eram automáticos.  O gerenciamento das  impressoras  passou a  ser  centralizado, 

otimizando sua utilização e todo o processamento ainda se concentrava na própria estação de trabalho do 

usuário.

 

Entretanto, os sistemas baseados em bancos de dados, presentes na maioria das empresas, continuavam a 

residir nos mainframes, com interfaces não amigáveis. 



Para integrar os sistemas de bancos de dados aos micro computadores que tornavam-se cada vez mais 

comuns nas mesas dos usuários, começou a ser difundido o conceito de Arquitetura Cliente/Servidor. A 

grande novidade  desta  arquitetura  é  a  separação dos  aplicativos  corporativos  e  do processamento de 

transações em duas partes, uma executada no servidor e outra na máquina do cliente. 

 

Nesses aplicativos distribuídos, a porção servidor é responsável pela segurança e pela integridade dos 

dados, enquanto o cliente serve para exibir os dados numa interface amigável e de modo personalizável 

ao  usuário  final.  Este  modelo,  embora  amplamente  difundido,  possui  um  alto  custo  de  suporte  e 

manutenção.

 

Com  o  objetivo  de  aumentar  a  produtividade  nas  empresas,  que  andava  baixa  apesar  dos  altos 

investimentos  em informática,  as  organizações  passaram a  buscar  um  melhor  uso  da  tecnologia  da 

informação buscando extrair todo o potencial de benefícios que ela poderia oferecer. 

 

Procedimentos internos e estruturas de sistemas foram revistos, numa revolução chamada Reengenharia 

(reengeneering), que procurava mostrar que para atender a um novo cenário mundial de negócios, com 

mudanças  rápidas  e  acirrada  competição,  os  princípios  administrativos  deveriam  mudar,  trazendo 

aumento de produtividade, melhoria nos processos de tomada de decisões, resposta rápida às solicitações 

do mercado e aperfeiçoamento dos processos para a realização de negócios e atendimento a clientes.

 

Um dos primeiros esforços neste sentido feito pelas empresas foi o downsizing, que corresponde a uma 

redução de plataformas, com a passagem de um sistema baseado em mainframes para outro de porte 

médio, utilizando micros ligados em rede, visando a redução de custos. 

 

A conclusão quando se analisa tudo o que aconteceu desde então é que existem empresas em que o uso de 

um mainframe representa de fato um super dimensionamento do sistema. 

Em outros, a CPU (Central Processing Unit – unidade central de processamento) de grande porte continua 



a ter seu lugar. Também de pouco adianta fazer um downsizing e manter como antes todos os processos e 

filosofias  de  trabalho.  A  solução  técnica  mais  indicada  para  atingir  as  metas  em  um  processo  de 

reengenharia é a computação baseada no modelo cliente/servidor. 

 

Cliente é qualquer equipamento que depende de outro, de outra forma, podemos dizer que o cliente é um 

consumidor de serviços. O servidor, seria então o provedor destes serviços. A máquina cliente típica é um 

micro que utiliza  informações ou serviços  de um ou mais  servidores,  que podem ser  outros  micros, 

sistemas de médio porte, mainframes e até supercomputadores. Clientes e servidores são conectados em 

redes nas quais, em suas versões mais sofisticadas, qualquer servidor pode ser acessado por qualquer 

cliente, independente de sua localização. 

 

Devido às trocas de informações, qualquer equipamento pode atuar como cliente ou servidor, conforme a 

operação que executar em um determinado momento. Assim, de modo simplificado, os clientes solicitam 

serviços e os servidores os fornecem. 

 

A novidade está em que as informações contidas em qualquer banco de dados do 

sistema podem ser colocadas à disposição de qualquer cliente ou servidor, o que antes era um fator difícil 

de coordenar entre  as diferentes  áreas  da empresa.  Além disso,  todo o processamento era  feito pelo 

computador central, enquanto os terminais, chamados de "burros", apenas funcionavam como portas para 

entrada e saída de informações.

 

Outra  grande  vantagem do modelo cliente/servidor  é  a  possibilidade de atualizações  gradativas,  sem 

investimentos muito pesados, enquanto um upgrade ou atualização de um mainframe pode envolver um 

custo altíssimo.

 

Os modelos de sistemas centralizados e arquitetura cliente/servidor, podem ser caracterizados da seguinte 

forma:



- Centralizado: O modelo centralizado clássico é composto por um mainframe e terminais "burros". O 

armazenamento de  dados e  todo o processamento são  feitos  na  máquina  central.  A interface  com o 

usuário não é amigável, baseada em caracteres. A tecnologia chave é o uso de mainframes.

-  Centralizado  Multiterminal: A  única  diferença  em  relação  ao  modelo  anterior  é  o  tamanho  do 

equipamento central, que sendo menor, representa um custo menor.

- Cliente/Servidor Local: É o formato mais simples da arquitetura cliente/servidor, com uma máquina de 

porte médio gerenciando uma rede de micros e trabalhando com um banco de dados relacional. Possui 

ambiente gráfico que torna o usuário mais produtivo. Os dados no servidor são acessados por qualquer 

terminal.

-         Cliente/Servidor Multiplataforma: É normalmente utilizada por organizações de maior 

porte. O mainframe é o principal repositório de dados. 

 

No nível médio destaca-se a tecnologia dos gateways, que são dispositivos utilizados para conectar duas 

redes locais diferentes, uma rede local a uma remota ou ainda um micro-computador a um mainframe. 

Assim, qualquer consulta feita pelo cliente ao servidor, passa pelo gateway.

-Cliente/Servidor Distribuído: É o estágio mais complexo da computação distribuída proporcionada pelo 

modelo  cliente/servidor.  É  complexa  e  conecta  diversos  tipos  de  rede,  que  podem  ter  localizações 

geográficas diferentes. 

Além de um mainframe, há vários equipamentos de médio porte,  todos com um banco de dados próprio. 

Seria, por exemplo, a configuração utilizada por grupos industriais com diversas unidades dedicadas a 

fabricação de diferentes produtos. 

 

O destaque tecnológico deste sistema fica com os gerenciadores de bancos de dados distribuídos, que 

permitem a junção de informações armazenadas em vários locais, garantindo a sua coerência. Assim, um 

usuário conectado a uma das redes do sistema pode recuperar dados em outra rede e consolidá-los como 

se estivessem em sua máquina.

 



O coração do modelo cliente/servidor é a computação aberta ou computação baseada em padrões, cuja 

idéia  é  que computadores,  rede  e  software possam ser  escolhidos pelo melhor  preço e  performance, 

independentemente do fabricante, e que trabalhem bem assim que sejam instalados. Como isso é uma 

promessa difícil de se realizar, uma solução cliente/servidor eficaz não é tão simples de se conseguir 

como se pode pensar.

 

Como  visto,  qualquer  que  seja  o  modelo  cliente/servidor  adotado,  os  servidores  contêm  os  dados, 

enquanto os clientes usam as informações para trabalhar. Os servidores reúnem os dados acessíveis a 

todos na empresa, e todos vêem os mesmos dados.

 

 

3.2. Ferramentas desenvolvimento de aplicações Cliente/Servidor

 

As primeiras ferramentas para desenvolvimento de aplicações cliente/servidor, tais como PowerBuilder, 

SQL Windows e Delphi, causaram uma revolução em muitos departamentos de informática.

Permitindo que  os  programadores  criassem rapidamente  aplicativos  cliente/servidor  que  residem nos 

micros  clientes  com  o  sistema  operacional  Windows  e  retiram  informações  dos  bancos  de  dados 

relacionais dos servidores. Entretanto, uma vez que as companhias tentaram aperfeiçoar estes aplicativos 

ou torná-los mais complexos, estas ferramentas mostraram sua fragilidade, tornando-se inviáveis para a 

arquitetura cliente/servidor em larga escala.

 

As falhas destas ferramentas vêem do fato de que seu código reside exclusivamente no micro cliente, 

somente  a  vinculação  ao  banco de  dados  ocorre  através  da  rede.  Isto  é  uma  vantagem no caso  de 

aplicativos pequenos, mas um problema em aplicativos mais complexos. Já ferramentas como Oracle 

Forms ou Informix 4GL, têm tradicionalmente produzido código que é quase exclusivamente executado 

no servidor.

 



As deficiências da primeira onda de ferramentas de desenvolvimento para cliente/servidor são: 

-  Apoio  a  equipe  limitado:  nesta  primeira  fase,  os  aplicativos  foram  criados  por  equipes  pequenas 

compostas por quatro a seis programadores. O ideal é que estas ferramentas suportem equipes com mais 

de cinquenta ou cem programadores.

- Dimensionamento limitado: as ferramentas não conseguiam acompanhar as necessidades crescentes de 

complexidade.

-  Número limitado de  usuários:  as  ferramentas  eram usadas  para  criar  aplicativos  utilizados  por  um 

número pequeno de usuários, enquanto as grandes corporações exigiam aplicativos para o uso simultâneo 

de milhares de usuários.

-  Suporte  limitado a  plataformas:  produtos  como PowerBuilder  e  Visual  Basic  são  feitos  quase que 

exclusivamente para o Windows.

- Escalabilidade: suporte a um número crescente de usuários e transações.

-  Partição:  opção  de  construir  um  aplicativo  numa  plataforma  e  depois  dividí-lo  em  componentes 

espalhados em múltiplas plataformas.

- Outros itens são segurança, manutenção, suporte a várias plataformas e verdadeira orientação a objetos.

 

O uso da arquitetura cliente/servidor já atingiu a maioria das corporações brasileiras e o quadro atual é de 

investimentos nesta área. 

 

Hoje sabe-se que o modelo cliente/servidor não é uma solução barata e o suporte necessário  tem um 

custo  alto,  entretanto,  as  ferramentas  de  produtividade  e  de  gestão  empresarial  tornaram-se 

imprescindíveis para as empresas. Os mainframes, por outro lado, também evoluíram e tornaram-se mais 

flexíveis.  Assim,  empresas  que  necessitam  lidar  com  um  volume  muito  grande  de  dados,  como 

companhias de aviação, bancos e grandes indústrias, optaram pela convivência dos dois modelos.

 



A evolução da tecnologia cliente/servidor vai na direção dos servidores universais, bancos de dados que 

têm a  capacidade  para  armazenar  qualquer  tipo  de  informação,  incluindo dados  geográficos,  mapas, 

imagens, sons e vídeo. 

Uma outra realidade são os bancos de dados de Data Warehouse, específicos para o auxílio a tomada de 

decisões  que  resolveram  muitos  dos  antigos  problemas  de  sistemas  antigos  de  informações  para 

executivos, os EIS(Executive Information System – sistemas de informações a executivos). Além destes, 

destaca-se a rápida disseminação do uso das intranets, que exige investimentos modestos e traz um grande 

retorno no ganho de produtividade.

 

 

 

3.3. Arquitetura Cliente/Servidor em Camadas.

 

As primeiras implementações da arquitetura cliente/servidor eram feitas em duas camadas, chamadas de 

Two-Tier, em que o cliente conversa diretamente com o servidor. As regras de negócio podem estar em 

qualquer  uma das pontas.  Este  tipo de configuração é normalmente utilizado em ambientes com até 

cinquenta clientes e é característico das ferramentas ou produtos cliente/servidor criados para desktop.

 

Alguns  bancos  de  dados,  como  FoxPro  e  Access,  não  são  verdadeiramente  cliente/servidor,  e  sim 

baseados em uma arquitetura de servidor de arquivos, em que o banco de dados é uma série de arquivos 

de dados e índices. É a aplicação cliente que precisa indicar onde os dados se encontram, direcionando o 

servidor.  Numa verdadeira  arquitetura cliente/servidor,  a  aplicação cliente  envia uma solicitação e  a 

pesquisa dos dados é feita pelo servidor de banco de dados. O servidor se encarrega de determinar onde 

os  dados  se  localizam  e  enviar  apenas  as  informações  solicitadas.  Com  isso,  algumas  importantes 

vantagens são asseguradas:

- Integridade de dados: no ambiente cliente/servidor só é possível acessar os dados através da aplicação.

- Desempenho dependente do servidor, e não do cliente: o investimento concentra-se em um servidor de 



alto desempenho, não sendo necessário repetir este investimento pelas estações clientes.

- Tráfego reduzido na rede:  somente os dados selecionados pelo cliente trafegam pela rede.

Apesar disso, o modelo de duas camadas tem desvantagens:

- Administrar modificações e melhorias no front-end (interface do usuário) exige atualizações em várias 

estações clientes.

- É difícil compartilhar processos.

- Dificuldades com segurança.

- O modelo de negócios fica disperso entre o front-end e o back-end (banco de dados), o que dificulta o 

entendimento do negócio.

 

Um grande problema causado pela descentralização do desenvolvimento dos aplicativos é a redundância 

de códigos de programas e regras de negócio. Duas das soluções para este problema são a orientação a 

objetos e a arquitetura em três camadas(Three-Tier). 

 

Os objetos são componentes padronizados de software elaborados para reutilização. A arquitetura em três 

camadas  é  uma implementação  sofisticada,  nas  quais  as  regras  de  negócio  são  manipuladas  por  um 

"agente", cujo papel é servir de intérprete entre as duas pontas, podendo gerenciar solicitações do cliente 

em  sistemas  que  estejam  sendo  adaptados  do  mainframe  para  o  modelo  cliente/servidor,  mapear 

solicitações feitas a múltiplos servidores e coletar e sintetizar respostas.

 

A  arquitetura  em  três  camadas  propõe  soluções  que  tornam  as  aplicações  mais  íntegras  e  simples 

logicamente. Sua principal característica é a separação entre uso e apresentação, regras de negócios e 

dados. Entre o front-end e o back-end passa a existir uma outra camada que contém as regras de negócio. 

A arquitetura em três camadas é uma arquitetura lógica e não física, e divide-se da seguinte forma:

 



 

 

 

                Fig.3.1 – Representação gráfica do modelo em três camadas.

 

Camada de usuários: contém as aplicações clientes, com entrada de dados, apresentação, navegação, 

manipulação e análise. Possui interface gráfica e permite que o usuário entenda o contexto do serviço e 

navegue com eficiência.

 

Camada de negócios: Provê serviços, regras (ex: não serão aceitos novos pedidos de clientes em débito), 

tomada de decisões, coordenação de recursos. Contém propriedades e métodos de objetos de negócios.

 

Camada de dados: é formada pelo servidor de banco de dados, que cuida da organização, segurança, 

consistência, integridade e acesso aos dados básicos da empresa.

 As vantagens desta arquitetura são:

- É mais fácil fazer mudanças. Uma alteração de regra de negócio não implica na alteração da interface 
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com o usuário. Uma alteração nas telas da aplicação com o uso de uma nova linguagem gráfica, por 

exemplo, não afeta as regras de negócio nem o banco de dados.

-  Há menos redundância de código,  pois  várias aplicações podem compartilhar as mesmas regras de 

negócio. O compartilhamento de serviços é então, facilmente implementado, pois a lógica do negócio não 

fica limitada à camada do usuário nem misturada ao banco de dados.

- A segurança, ao migrar para a camada intermediária, torna-se mais eficiente. A camada de negócios 

passa a determinar como os dados podem ser alterados, direcionando os recursos do banco de dados e 

impedindo que a aplicação cliente manipule os dados diretamente.

- As aplicações ficam mais leves e flexíveis, pois tornam-se independentes da codificação de regras de 

negócio.

 

A  implantação  deste  tipo  de  arquitetura  esbarra  em  problemas  como  sistemas  antigos,  aplicações 

incompletas ou inconsistentes do período de downsizing e redes isoladas. Além disso, os profissionais 

precisam de treinamento, pois assim como a orientação a objetos, trata-se de uma filosofia bem diferente 

do que a com que a grande maioria de desenvolvedores está familiarizada.

 

Depois da escolha do sistema operacional, a linguagem de programação é a decisão que mais afeta a 

empresa do ponto de vista da computação.  As ferramentas de desenvolvimento cliente/servidor estão 

passando por uma evolução para poder resolver suas deficiências e atender a uma verdadeira arquitetura 

cliente/servidor (em que o cliente é responsável pela interface e lógica da aplicação, enquanto o servidor 

gerência a base de dados) e também a novos modelos, como a arquitetura em três camadas.

 

A Powersoft,  do  grupo  Sybase  é  fornecedora  do  PowerBuilder  que  a  partir  da  versão  5,  oferece  a 

possibilidade  de  que o próprio  usuário desenvolva  a  aplicação  em uma plataforma e  distribua-a nas 

demais. 

O  produto  suporta  a  arquitetura  de  multicamadas  e  possui  tamanhos  diferentes  proporcionando 

escalabilidade de acordo com a necessidade do usuário.



 

A Oracle lançou a família  de produtos Oracle WorkGroup 2000, dando mais ênfase à  aplicações de 

desktop, oferecendo uma solução para bancos de dados de menores onde o custos de hardware e software 

são mais baixos.

 

A Gupta, uma das pioneiras nessa área, mudou seu nome para Centura e lançou uma nova família de 

produtos, a Centura Family. A família Centura foi desenvolvida para rodar em 32 bits e incorpora o 

conceito  de  multicamadas.  O  principal  produto  é  o  Centura  Team  Developer,  ambiente  de 

desenvolvimento orientado a objetos, com o qual se pode criar aplicações nas arquiteturas Two ou Three-

Tier, que permite o particionamento de aplicações (instalação de partes de sua lógica em diferentes pontos 

da rede).

 

Diante desta gama de opções os desenvolvedores podem escolher a ferramenta que melhor se adequa à 

sua necessidade, levando em conta o fator custo, volume de dados e rapidez e segurança.

 

 

3.4. Arquiteturas Físicas e Lógicas

 

A arquitetura física está relacionada ao projeto físico do sistema, ou seja, é o último passo antes da escrita 

do  código  e  da  aquisição  do  equipamento  a  ser  utilizado.  Esta  arquitetura  trata  da  escolha  do 

equipamento, dos locais apropriados para sua instalação, do número de equipamentos necessários para o 

funcionamento do sistema, do tipo de sistema operacional, do total de espaço de armazenamento em 

disco, e assim por diante.

Já a arquitetura lógica descreve a maneira de pensar do sistema, como funcionará, as funções que os 

aplicativos deverão oferecer aos usuários e o relacionamento destas funções. De forma simplificada o 

projeto lógico define as necessidades, enquanto o projeto físico as executa de forma eficaz.

 



Além do aspecto da arquitetura cliente/servidor,  a utilização da internet e o surgimento das intranets 

também estão  direcionando  o  desenvolvimento  destas  ferramentas.  Objetos  reutilizáveis  colocados  à 

disposição dos usuários de uma rede e a incorporação da Internet às aplicações de desktop são o ponto 

chave da nova geração de linguagens que estão surgindo ou de novas implementações das linguagens 

atuais.

 

 

3.5. Internet / Intranet e a Arquitetura cliente/servidor

 

A partir de meados da década de 90, o fenômeno da Web mostrou um novo modelo de integração de 

sistemas,  constituindo-se de padrões abertos,  com maior  independência  em relação aos  fornecedores, 

trazendo um novo enfoque para a relação cliente/servidor. 

Por meio de formulários desenvolvidos em linguagem HTML (Hypertext Markup Language – linguagem 

de marcação hipertexto), clientes e servidores podem trocar informações. Pode-se ter acesso a bancos de 

dados, documentos ficam à disposição de usuários na rede e grupos de trabalho encontram meios para o 

desenvolvimento de trabalhos colaborativos. 

 

Todas estas facilidades encontradas na Web acabaram sendo levadas para dentro das corporações, por 

meio de uma versão doméstica da internet, a então chamada intranet. Tecnologia que vem varrendo o 

mundo empresarial. 

Embora a intranet ainda apresente limitações no desenvolvimento de aplicações que acessem bancos de 

dados no estilo do modelo cliente/servidor, seu baixo custo e facilidade de implantação vêem fazendo 

com que mais empresas adotem esta tecnologia.

 

O rápido sucesso das intranets pode ser explicado por duas razões: a intranet dinamiza as comunicações 

na empresa e reduz o tráfego de papéis. Além disso, é mais barata que a maioria das outras tecnologias de 

informática corporativa, é fácil de usar, e em empresas que já contam com uma boa estrutura de rede, 



pode ser implantada com grande rapidez. 

 

A maioria  das informações  na  internet  são públicas e  podem ser  acessadas por  qualquer  usuário.  A 

intranet, por sua vez, possui um sistema de senhas e proteções que permite o acesso somente a pessoas 

autorizadas. Assim, determinado projeto pode ficar disponível apenas para a equipe que dele participa.

 

Por suas características, a intranet substitui tanto os sistemas de informação para executivos, quanto os de 

computação colaborativa, viabilizando o trabalho em grupo. Além disso, um navegador de WWW é um 

software barato e fácil de usar, e a maneira como o documento será visualizado na tela independe do 

equipamento, seja ele um Macintosh, PC ou uma estacão Unix.

 

Já contando com uma boa estrutura de  rede,  a  instalação de uma intranet  pode  ser  feita  em poucas 

semanas. Deve-se instalar um servidor Web, que pode ser um servidor já existente ou uma máquina nova, 

em quaisquer casos, recomenda-se que a máquina escolhida seja reservada somente para esta função. O 

equipamento deve conter também dispositivos de backup. 

 

Os softwares para intranet estão disponíveis em várias plataformas, mas o Unix tem sido o preferido nesta 

função, pois  há vários programas criados para implementar e gerenciar intranets  nesta plataforma. O 

Windows NT também vem emergindo, e o Netware é a opção para as empresas que já possuem uma rede 

Novel e querem aproveitar algum servidor já existente.

 

O programa básico para implementar a rede é o servidor de Web, também chamado de servidor HTTP 

(HyperText  Transport  Protocol  –  protocolo  de  transporte  de  hipertextos).  Um  servidor  de  correio 

electrônico também é desejável, caso a empresa ainda não possua um. 

 

Na internet e intranet o protocolo utilizado é o SMTP/POP3 (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office 

Protocol - Protocolo utilizado para a transferência de mensagens eletrônicas de servidor para servidor / Protocolo 



que permite a leitura de mensagens a partir do servidor de mails localizado no seu provedor). Também existe a 

opção de  se  instalar  um servidor  de  grupos  de  discussão,  que  cria  newsgroups  (grupos  de  notícias) 

semelhantes aos da internet conhecida como Usenet. 

 

As páginas que circulam na intranet, assim como na internet, são escritas em HTML, e existem várias 

ferramentas disponíveis que tornam a construção deste tipo de documentos extremamente simples.

 

O  equipamento  que  funciona  como  servidor  Web  é  conectado  à  rede  corporativa  por  meio  de  um 

roteador. Este equipamento também conecta a intranet à internet, caso a empresa decida conectar sua Web 

particular à rede mundial, aproveitando a estrutura de comunicação que a grande rede oferece e tornando 

seus arquivos disponíveis para parceiros comerciais e clientes, por exemplo. No entanto, esta abertura 

pode ser potencialmente perigosa pois abre portas para que pessoas não autorizadas entrem nos sistemas 

da empresa.

Neste caso, deve-se tomar certas medidas de segurança, como a utilização de firewalls, uma mistura de 

equipamento e software que controla que tipo de informação pode entrar e sair da empresa. Há dois tipos 

de firewalls. O primeiro tipo atua como um filtro de pacotes. O protocolo TCP/IP (Transmition Control 

Protocol/Internet Protocol – protocolos que possibilitam a conexão com as redes que fazem parte da 

internet), que forma a base da internet e intranets, divide a informação em pequenos pacotes, cada pacote 

contém os endereços de origem e destino. 

 

O firewall  de pacotes verifica os endereços, impedindo a passagem de pacotes vindos de usuários não 

autorizados. Já foram constatadas invasões de sistemas com estes firewalls, conseguidas com programas 

que  conseguem falsificar  os  endereços  de  origem,  enganando  o  firewall.  Por  isso,  muitas  empresas 

preferem utilizar um firewall de aplicação, considerado-o mais seguro. 

 

Este segundo tipo de firewall analisa a solicitação de acesso e verifica que tipo de acesso o usuário está 

querendo obter. Quando o pedido é considerado perigoso, ou seja, um pedido de um serviço não liberado 

pelo administrador, o acesso é barrado. Um exemplo de serviço perigoso, por exemplo, é tentar assumir o 

controle do servidor via Telnet.



 

 

3.6. Conclusão

A  ascensão  dos  gerenciadores  de  bancos  de  dados  relacionais  está  intimamente  relacionada  à 

disseminação do modelo cliente/servidor, mesmo sabendo que estes tenham surgido bem antes. 

 

Hoje os bancos de dados relacionais casam-se perfeitamente com a arquitetura cliente/servidor, devido a 

sua facilidade de programação e a própria arquitetura.

 

Os SGBDs operam na retaguarda, permitindo o acesso aos dados, para consulta ou atualização, através de 

linguagens baseadas em SQL. Na outra ponta, está o usuário, rodando um aplicativo cliente em ambiente 

gráfico,  de  interface  bem  mais  amigável  que  a  dos  antigos  mainframes.  Este  aplicativo  busca  as 

informações no servidor e o usuário as visualiza de forma organizada e personalizada. O SGBD tornou-se 

uma peça chave para as empresas que estão se reorganizando em um processo de reengenharia.

 

Além de conter os dados, os servidores de bancos de dados podem conter programas que definam regras 

para as transações feitas no banco de dados, como procedimentos de verificação e segurança, quem pode 

acessar o quê e para que tipo de tarefa. 

 

Quando uma nova aplicação cliente é desenvolvida, não é preciso se preocupar com estes aspectos, já que 

estão  definidos  no  servidor.  Aliado  ao  fato  das  ferramentas  de  desenvolvimento  de  aplicações 

cliente/servidor possuírem recursos gráficos (como botões, ícones, etc), que tornam o desenvolvimento de 

novas aplicações mais fácil, rápido e consequentemente produtivo.

 

 



 

 

 

 

4.   DIRETRIZES  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES

 

O desenvolvimento de um sistema de informação envolve a análise e o projeto de dois componentes 

distintos: os dados e os processos. 

 

O projeto então é divido em duas partes uma considerada estática e outra dinâmica. Quando nos referimos 

a  dados,  os  mesmos  dificilmente  sofrerão  alguma  mudança  após  a  sua  definição,  mas  quando  nos 

referimos a processos, estes sim, podem variar de acordo com a evolução do sistema.

 

Atualmente  existem  uma  série  de  metodologias  voltadas  a  geração  do  projeto  e  a  construção  dos 

aplicativos. Os protótipos e as técnicas de desenvolvimento rápido, não necessitam destas metodologias 

pois  são elaboradas em minutos ou horas.  Portanto,  tudo vai  depender  do aplicativo que  está  sendo 

elaborado e seu propósito.

 

Para demonstrar as etapas de construção de um aplicativo e exemplificar processos,  será mostrado o 

projeto funcional de uma aplicação comercial  em ambiente bancário.  O Oracle7 será  utilizado como 

Banco de Dados relacional de referência em um ambiente Cliente/Servidor. 

 

 



4.1. Etapas de Planejamento de um Projeto

O planejamento de uma aplicação utilizando um Banco de dados relacional,  leva em consideração a 

análise, o projeto e a implementação dos dados a serem utilizados. Fazem parte desta desta elaboração a 

escolha do Banco de Dados e as ferramentas de desenvolvimento que melhor se adequam à realidade do 

sistema.

Seguindo este  raciocínio,  a  primeira  ação a  ser  tomada é  a  definição dos requerimentos  do sistema, 

através de um processo de levantamento de informações. Nesta etapa normalmente realiza-se entrevistas 

com os futuros usuários do sistema analisando e relacionando todas as documentações disponíveis como 

relatórios, formulários e arquivos. No final desta fase, será gerado um relatório descrevendo de forma 

clara e mais detalhada possível os requisitos da aplicação a ser desenvolvida.

 

A etapa seguinte está relacionada com a análise dos requisitos levantados na etapa anterior, realizando 

uma modelagem conceitual  dos dados empregados.  A modelagem conceitual consiste em analisar os 

dados  e  seus  relacionamentos,  definir  seus  atributos,  que  são  suas  características,  e  construir  uma 

representação  gráfica  ,  facilitando  o  entendimento  dos  dados  e  suas  relações.  A  ferramenta  mais 

empregada nesta fase é o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

 

Finalizada a etapa de definição dos dados e seus relacionamentos, o projeto volta-se para a aplicação a ser 

desenvolvida, assim como para o ambiente de implementação desta aplicação. O que significa que o 

ambiente e a linguagem a ser utilizada deverão ser levados em consideração nesta nova etapa.

 

Nesta fase, aparece o modelo lógico e o modelo físico. O modelo lógico é a estrutura lógica do sistema, 

suas tabelas e relacionamentos. O modelo físico é a realização e adequação do modelo lógico gerado na 

etapa anterior no formato de representação de banco de dados escolhido, preocupando-se com com o 

Banco de Dados, os discos, as linhas de comunicação e todos os elementos concretos a serem utilizados. 

O resultado é a especificação do esquema da aplicação, juntamente com a implementação das restrições 

de integridade e suas visões.

 



 

Como  proposto  anteriormente  utilizaremos  o  projeto  de  uma  aplicação  em  ambiente  bancário  para 

demonstrar e exemplificar etapas, processos e situações que podem ocorrer utilizando um banco de dados 

relacional  em um ambiente Cliente/Servidor e multiusuário. 

 

Este projeto consiste principalmente na demonstração do controle das transações – consultas, saques, 

depósitos, transferências – além das atividades básicas de inclusão, alteração e exclusão de contas. Neste 

modelo,  será abordada a concorrência de dados,  aspectos  de processamento distribuído em ambiente 

multiusuário e segurança.

 

 

 4.1.1. Projeto Conceitual, Lógico e Físico da Aplicação 

 

A etapa  do  projeto  conceitual  é  considerada  uma das  mais  importantes,  pois  se  for  mal  definida,  a 

estruturação dos dados será ineficiente na fase de implementação.

 

Vantagens deste modelo são claras pois através dele, será possível uma melhor compreensão da aplicação 

pelo usuário, que na maioria das vezes é leigo. Neste momento, o modelo conceitual não está vinculado 

ou relacionado a nenhum modelo de dados, ou seja, não faz nenhuma referência a um SGBD específico. 

 

Esta  característica  faz  com  que  as  modificações  nesta  etapa  sejam  menos  traumáticas,  inclusive,  é 

recomendável que a  maioria das mudanças ocorram nesta fase.  Este modelo pode ser traduzido para 

qualquer Banco de Dados,  isto facilita um upgrade já que não será preciso repensar toda a organização 

dos dados no novo modelo.

O DER é a ferramenta considerada padrão para a representação gráfica, na forma de diagrama, onde três 

conceitos são indispensáveis:



- Entidades : que representam as categorias reais, sejam elas concretas ou abstratas, como por exemplo, 

clientes, tarefas, etc.

- Relacionamentos : que representam as associações existentes entre as entidades da aplicação, sendo que 

estas associações devem ser indicadas levando em conta o número de ocorrências de uma entidade em 

relação à outra entidade a qual se relaciona. Estas associações podem ser 1:n (lê-se 1 para n ou vários) ou 

1:1 (lê-se 1 para 1).

- Atributos e valores : que são as propriedades destas entidades e relacionamentos.

 

Existem no mercado ferramentas de projeto que auxiliam a elaboração das etapas de forma rápida. Estas 
ferramentas são chamadas CASE ( Computer-Aided Software Engeneering - ferramentas de engenharia 
de software auxiliada por computador). A ferramenta CASE pode registrar todas as mudanças no 
programa e refletí-las no projeto. Mas nem por isso elimina o processo de desenvolvimento ou a 
necessidade de programação e nem faz desaparecer todos os problemas de desenvolvimento. 

 

Fig4.1 - DER da aplicação bancária utilizando as tabelas Contas-correntes, Clientes e Extratos.

Na aplicação proposta a entidade Contas-correntes relaciona-se com a entidade Clientes (1,N - um para 

muitos), e a entidade Contas-correntes relaciona-se com a entidade Extratos (1,N – um para muitos).

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape 
id=_x0000_s1078 
style="HEIGHT: 238.7pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 9pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 382.95pt; Z-INDEX: 5; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="derlogico" src = "./mono19_arquivos/image001.wmz"></v:imagedata><w:wrap 
type = "topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape 
id=_x0000_s1077 
style="HEIGHT: 149.2pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 37.8pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 332.85pt; Z-INDEX: 4; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="derconceitual" src = 
"./mono19_arquivos/image001.wmz"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->



A etapa do projeto lógico, em um modelo relacional, estará ligada às consistências que serão aplicadas às 
entidades, como: regras de integridade, os atributos, gatilhos, procedimentos armazenados, consultas e 
visões.

Fig.4.2 – DER  lógico da aplicação bancária  

 

Esta parte  do projeto também pode ser  gerada  através  de  uma ferramenta CASE que diagramará as 

entidades e os relacionamentos no banco de dados e criará automaticamente grande parte do roteiro DDL 

da aplicação. Mesmo usando a ferramenta CASE ou uma ferramenta de projeto de Banco de Dados, o 

desenvolvedor precisará escrever parte do roteiro DDL da aplicação, incluindo as intruções DDL que 

criam os gatilhos, os procedimentos e os pacotes, e até mesmo os personagens(roles) com privilégios da 

aplicação.

Uma questão que tem que ser enfrentada por todo projetista de banco de dados é como os dados devem 

ser agrupados para formar os registros de cada base de dados.

 

O Processo de Normalização de Dados [CHU,1990], remove a complexidade do conjunto original dos 

dados,  reduzindo-o  a  dados  dispostos  sob  a  forma  de  tabelas  bi-dimensionais,  este  processo  ocorre 

quando uma relação contém atributos cujo domínio seja  também uma relação.  A primeira redução é 

denominada  Primeira  Forma  Normal  (1FN).  As  etapas  posteriores  do  Processo  de  Normalização  de 

Dados  examinam  os  subconjuntos  na  Primeira  Forma  Normal  e  podem  ainda  subdividí-los  em 

subconjuntos ainda mais simples até que a dependência funcional contenha apenas domínios simples. 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



Neste casa uma relação está na Primeira Forma Normal (1FN) se todos os seus valores forem simples ou 

seja não possuir relaçoes.

 

Por exemplo, se tivermos a relação Cliente/ContasCorrentes, que chamaremos de R, considerando que a 

relação  Cliente=(1,Nome,Endereço,ContasCorrentes),  onde  1,  Nome  e  Endereço  estão  associados  a 

domínios simples e ContasCorrentes associado a um domínio não simples pois é outra relação,  e o  

atributo 1 é a chave da relação Cliente.  Seja a relação ContasCorrentes=(100, DataAbertua, SaldoAtual) 

onde 100 é o atibuto chave, de forma não normalizada teríamos a relação: 

R = ( (1, Nome, Endereço, ContasCorrentes ( 100, DataAbertura, SaldoAtual ))

normalizando a relação em 1FN, teríamos::

R1= Cliente=Cliente(1,Nome,Endereço)

R2 =ContasCorrentes=(1,100,DataAbertura,SaldoAtual). 

Agora a relação R2 tem como chave a composicão da chave

 

Após a Primeira Forma Normal (1FN), o processo pode ter ainda mais quatro etapas dependendo das 

irregularidades devido as dependências funcionais indesejáveis, desta maneira existe a possibilidade de 

existirem a Segunda Forma Normal (2FN), a etapa seguinte que é denominada  Terceira Forma Normal 

(3FN) e assim por diante até a Quinta Forma Normal (5FN). 

 

As idéias básicas que suportam a Segunda e a Terceira Forma Normal são bastante simples, mas as 

ramificações do processo de normalização podem variar dependendo do uso que se fizer dos dados. Em 

outras palavras: o Processo de Normalização de Dados leva a uma melhor organização dos dados baseado 

nas características dos dados, sem qualquer consideração para com as funções dos programas nos quais 

esses dados serão utilizados. Isso é o que garante a estabilidade da estrutura do banco de dados, e sua 

capacidade  de  acolher  futuros  acréscimos  sem alteração  no  que  já  estiver  implantado.  É  importante 

ressaltar que as relações de nível inferiores não pertencem ao níveis superiores. 



 

Uma relação qualquer estará na Segunda Forma Normal (2FN) se estiver na 1FN, onde os atributos são 

funcionalmente  dependentes  da  chave  sem  ser  funcionalmente  dependente  de  qualquer  subconjunto 

existente  do  atributo  chave.  Por  exemplo,  suponhamos  que  a  relação  ContasCorrentes=(1,  100, 

DataAbertura, Saldo, LimiteCredito) e que esteja na 1FN e que as dependências funcionais são:

100 - > DataAbertura,Saldo (DataAbertura e Saldo dependentes funcionais 100)

1,100 - > LimiteCrédito         (LimiteCrédito dependente funcional de 1,100)

Entao a relação poderá ser decomposta da seguinte forma para 2FN:

R1 = R1 (100,DataAbertura, Saldo)

R2 = R2 (1,100,LimiteCredito)

 

Uma estrutura na Terceira Forma Normal sofrerá acréscimos, principalmente no que se refere a índices 

para acesso, de modo a viabilizar com a melhor performance possível as funções de acesso ao banco de 

dados. A 3FN existirá quando uma relação em 2FN ainda possuir atributos não dependentes do atributo 

chave e ocorrer então a eliminação desta dependência .

 

A Quarta Forma Normal (4FN) ocorre quando existem  tabelas que mantêm relacionamentos ternários ou 

superiores  e  se  detecta  dependências  funcionais  multivaloradas,  ou  seja,  valores  que  podem 

multideterminar  o  resultado  da  relação,  ocorrendo  quando  um ou  mais  atributos  determinam vários 

valores de um outro atributo. Caso esta decomposição seja feita, haverá muita redundância de pares na 

tabela do relacionamento triplo ou superior (para representar todas as combinações possíveis dos três ou 

mais atributos, o que caracteriza uma dependência funcional multivalorada).

 

Por exemplo, suponhamos a relação Cliente – Gerente – Agência, nesta relação um mesmo cliente pode 

ter várias contas pertences a gerentes e agências diferentes, se o gerente não possui nenhuma dependência 

com a agência esta relação será multivalorada. Neste caso seria necessário eliminar esta dependência 



multivalorada da relação o que a coloca na 4FN.

 

A Quinta Forma Normal (5FN) se aplica apenas a tabelas que representam relacionamentos ternários, sem 

atributos  não-chave.  É dito  que  uma  tabela  está  na  5FN  se  um  relacionamento  triplo  puder  ser 

decomposto em 3 tabelas de relacionamentos binários sem que isto  gere dados incorretos  quando os 

mesmos forem combinados novamente em uma tabela de relacionamento triplo. 

 

Um exemplo é pensar em A como sendo um agente de vendas, B como sendo uma empresa fabricante e C 

um produto. 

Se A representa a empresa B, A é especialista na venda do produto C e B produz o produto C, então é 

verdade que A vende o produto C para a empresa B. 

Esta forma normal elimina o relacionamento ternário e a redundância de pares de valores relacionados, 

como por exemplo, a redundância da afirmação de que o agente A representa a empresa B.

 

Na verdade, o Processo de Normalização de Dados não faz qualquer consideração quanto a forma como 

os dados serão armazenados fisicamente, já que o armazenamento físico é problema tratado e resolvido 

pelo software gerenciador do banco de dados. 

Pode-se  implementar  um  banco  de  dados  na  Terceira  Forma  Normal  em  praticamente  todos  os 

gerenciadores de banco de dados existentes no mercado.

 

 

4.2. Arquitetura do Aplicativo 

 

Como visto no capítulo 3,  a  Arquitetura Cliente/Servidor pode ser divida em camadas.  As primeiras 

implementações eram feitas em duas camadas. Desta forma as regras de negócios ficavam limitadas à 



camada de usuários ou misturada ao banco de dados. 

 

Por outro lado, a arquitetura em três camadas resulta na elaboração de aplicativos muito mais flexíveis, 

fácies de serem alterados para acompanhar as mudanças constantes que ocorrem no mundo dos negócios, 

o software passa a ter um alto nível de reutilização, e o desenvolvimento de aplicativos distribuídos que 

dão suporte as equipes gerenciais são de fácil desenvolvimento, mesmo quando grandes e complexos.

As grandes organizações geralmente possuem sistemas grandes e complexos, sem contar que os sistemas 

distribuídos são bem mais complexos que os sistemas centralizados. Portanto para construir e projetar 

aplicativos  melhores,  devemos  encontrar  um  meio  de  dividir  um  grande  projeto  em  uma  série  de 

pequenos projetos. Certamente, o sistema continuará grande mas uma vez reduzido em pequenas partes 

estas poderão ser tratadas individualmente o que facilitará sua compreensão, manutenção e reutilização.

 

Existem técnicas utilizadas para se dividir um sistema em várias camadas de detalhes. Estas técnicas são a 

abstração de dados  e o encapsulamento.

A abstração de dados faz com que uma série de detalhes não necessários em um determinado nível de seu 

aplicativo  sejam  ocultos,  identificando  somente  as  propriedades  essenciais  de  seu  objeto.  O 

encapsulamento  são  processos  independentes  mantidos  separados  pelo  sistema  operacional  que  se 

comunicam com outros processos e programa através de mensagens.

 

A arquitetura em três camadas mantém ocultos os detalhes contidos na camada abaixo dela. A camada de 

regras de negócios fica oculta da camada de gerenciamento de banco de dados. Esta característica facilita 

o  desenvolvimento  dos  aplicativos,  e  proporciona  maior  segurança  e  proteção  aos  dados,  já  que  o 

desenvolvedor de uma camada não pode controlar a camada abaixo em qualquer nível.

 

Para demonstrar a abstração em um aplicativo, a figura abaixo demonstra um modelo de aplicação em 

ambiente bancário onde o usuário requisita a abertura de uma nova conta será utilizada. 

 



 

 

Fig.4.3 – Exemplo da abstração de dados utilizando regras de negócios.  

 

No momento em que o funcionário do banco for  abrir  uma nova conta bancária  para um cliente,  o 

aplicativo chamará um processo único de regras de negócios que trata da abertura de contas. 

 

O processo que estiver no momento abrindo a conta, verifica outros processos para identificar detalhes 

importantes, como por exemplo, se já existe uma conta aberta para este cliente, quais são as restrições que 

poderão impedir a abertura desta conta, e quais serão os serviços e direitos que o cliente receberá.

 

Cada  verificação  envolve  um processo  de  regras  de  negócios,  sem que  o  funcionário  ou  mesmo  o 

aplicativo que iniciou o processo tenha conhecimento destes processos de nível mais baixo. Na verdade, o 

desenvolvedor não tem que se preocupar com os passos necessários para abrir a conta corrente, sendo 

impedido de saber ou alterar os passos do programa de nível mais baixo. Na etapa seguinte, quando o 

processo estiver completo e pronto para abrir  a conta,  serão disparadas uma série de transações que 

ativarão a camada de banco de dados, envolvendo consultas e atualizações em arquivos necessários para 

finalizar o processo iniciado. 

Primeiramente será feita a solicitação de um novo número de conta, certificando que o numero esteja 
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liberado, reserva-se o número da conta registrando os dados que deverão estar nela contidos. Estes passos 

não são conhecidos pelo projetista de regras de negócios, e são executados automaticamente pela camada 

de gerenciamento de banco de dados. O que caracteriza a abstração.

 

Como demonstrado, as camadas são mantidas independentes uma das outras, e para que isto funcione, 

deve-se evitar que os processos conversem com os usuários, e da mesma forma a camada de banco de 

dados trabalhará independente das regras de negócio existentes.

 

A utilização de  procedimentos  (procedures)  e  gatilhos  (triggers)  são  na  verdade  implementações  de 

regras de negócios personalizadas. Um procedimento armazenado é na verdade um conjunto de instruções 

SQL, declarações, variáveis, operadores e outros itens criados para garantir a integridade total do banco 

de dados. 

 

Um exemplo seria a exclusão de um cliente da instituição bancaria, neste caso, quando o cliente for 

excluído, foi definido que uma cópia dos dados principais deste cliente devem ser guardados numa tabela 

de histórico. 

 

Então antes de efetuar a exclusão do cliente, seria gerado um registro na tabela de históricos e depois a 

exclusão  seria  concluída.  Este  procedimento  pode  ser  totalmente  transparente  para  o  usuário  ou 

aplicativo, onde seria concedido o privilégio de execução do procedimento de exclusão e não do comando 

Delete diretamente na tabela clientes.

 

Para a mesma situação, pode-se definir um gatilho(trigger), que na verdade também é um procedimento 

armazenado,  e  é  disparado toda  vez  que  uma requisição  de  delete  for  feita  na  tabela  clientes.  Esta 

operação  também  é  transparente  ao  usuário  ou  aplicativo,  caracterizando  as  regras  de  negócios 

personalizadas.

 



Estes procedimentos podem aumentar a produtividade dos desenvolvedores que não se preocuparão com 

estes detalhes já que estas regras complexas estão centralizadas no servidor e não nas aplicações, o que 

diminui consideravelmente o trafego de informações na rede gerado a partir de instruções SQL.

 

 

4.2.1. As transações na interface do Banco de Dados 

Todo  o  acesso  à  camada  de  gerenciamento  do  banco  de  dados  é  feito  através  de  transações,  que 

desempenham papéis  críticos  e  de  enorme  importância.  As  transações  devem assegurar  atualizações 

consistentes, ou seja, cada requisição deve ser executada por completo ou simplesmente tratada como se 

nunca tivesse acontecido. 

 

Um exemplo típico desta situação seria a transferencia de fundos de uma conta corrente para outra. A 

operação acontece por completo, ou simplesmente não acontece. Neste caso, é necessário que seja feita a 

retirada e o depósito na outra conta, ou do contrário a transação não estaria completa, e simplesmente 

nada aconteceria. Na verdade uma transação é o trabalho realizado por uma ou mais instruções e só será 

devidamente  finalizada  se  todas  as  instruções  forem  executadas  com  sucesso.  O  que  garante  a 

consistência e confiabilidade dos dados evitando que a transferencia fosse feita pela metade.

Além de assegurar a consistência dos dados as transações podem impor regras básicas de negócios além 

de monitorar cuidadosamente estas regras. 

Um exemplo seria a exclusão de um cliente do banco como mostra a figura abaixo. 
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Fig.4.4 – Exemplo do uso de commit / rollback para efetivar ou não uma transação.

 

Neste caso primeiramente seria verificado se não existem ações de negócios pendentes para este cliente, 

caso esta regra seja violada, a transação será rejeitada, e o retornada ou programa que inciou a transação 

na camada de negócios.

 

As transações também podem evitar mudanças não-autorizadas ou invalidas no banco de dados, pois só 

através de uma interface transacional contendo as instruções necessárias será possível fazer mudanças no 

banco de dados. No caso de um acesso não autorizado ou invalido esta transação seria rejeitada.A 

efetivação de uma transação é feita através do comando COMMIT do SQL que efetiva todas as instruções 

executadas na base de dados e marca o final da transação atual. 

Neste ponto todas as mudanças realizadas no banco de dados são efetivadas e tornam-se permanentes. 

Caso você queira cancelar a transação o SQL oferece o comando ROLLBACK, que cancela todas as 

instruções executadas anteriormente pela transação atual como se jamais tivessem ocorrido, mas este 

comando só funcionará antes de um COMMIT.

 

 

4.2.2. As consultas na interface do Banco de Dados 
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A função da interface de consulta na camada de gerenciamento de banco de dados é proporcionar ao 

usuário uma forma fácil de lidar com consultas complexas muitas vezes utilizando vários arquivos o que 

acontece com freqüência em um banco de dados corporativo. 

 

Os profissionais de banco de dados definem um conjunto de consultas complexas, que são denominadas 

visões lógicas, onde os usuários emitirão consultas simples contra estas visões, e não se preocuparão com 

a complexidade da definição destas relações.

 

A criação destas visões em um ambiente onde existem inúmeras tabelas, simplifica as uniões complexas 

destas tabelas para responder perguntas simples. Na verdade a utilização destas visões reduz o numero de 

arquivos  reunindo  informações  dos  arquivos  principais  contendo  dados  reais  e  assegurando  a 

simplificação para usuários e aplicativos. É importante lembrar que a consistência dos dados também será 

assegurada  quando  utilizamos  as  consultas  e  que  os  dados  serão  tratados  corretamente  de  forma 

transparente ao usuário ou aplicativo.

 

Outro aspecto relevante na utilização de consultas é a segurança de informações confidenciais, como por 

exemplo, limite de credito do cliente no banco e outras informações que devam estar disponíveis somente 

para usuários e aplicativos devidamente autorizados.

 

Relacionando  a  interface  de  consulta  com  a  interface  relacional,  nota-se  que  uma  permite  que  a 

informação seja acessada e a outra permite que a informação seja alterada. Juntando-se as duas partes é 

possível garantir a consistência dos dados na camada de gerenciamento de banco de dados, assegurando 

que os usuários terão acesso a informação correta.

 

 

4.3. Arquitetura do Aplicativo 



 

Um  sistema  multiusuário  permite  que  vários  usuários  utilizem  um  computador  ao  mesmo  tempo. 

Terminais (teclado e tela) podem ser conectados a um computador e os usuários destes terminais podem 

acessar o sistema e executar tarefas simultaneamente. 

 

O sistema irá controlar todos os acessos aos seus recursos. Estes terminais não precisam estar diretamente 

conectados ao computador; podem ser terminais remotos acessando pela rede. 

 

O  conceito  multiusuário  independe  do  ambiente  de  processamento  que  pode  ser  centralizado  ou 

distribuído.  É  comum e  até  esperado que  ocorreram disputas  nas  tarefas  dos  usuários  que  precisam 

acessar os mesmos dados em um mesmo momento. 

O acesso paralelo de dados é denominado “Concomitância” ou “Concorrência”, e o seu gerenciamento 

cabe  ao  banco de  dados,  que  se  não  for  devidamente  projetado pode causar  falhas  de performance, 

fazendo com que usuários fiquem aguardando a liberação de um dado, e até mesmo falhas de integridade.

 

 

4.3.1. Gerenciando a Concorrência 

 

Os servidores de arquivos de rede têm muitos clientes para atender. Se acontecer de dois ou mais clientes 

acidentalmente decidirem acessar o mesmo arquivo mais ou menos ao mesmo tempo, podem ocorrer 

problemas. 

 

Considere o seguinte exemplo: Dois usuários querem ao mesmo tempo retirar uma quantia qualquer de 

uma  mesma  conta  corrente  em  caixas  eletrônicos  diferentes.  Então,  cada  um  deles  transmite 

simultaneamente um pedido para executar a retirada. Se o servidor de banco de dados permitisse que a 

tabela de contas fosse atualizada simultaneamente, duas situações poderiam ocorrer. 



 

O último pedido a ser executado vence, sobrescrevendo o primeiro, e neste caso o dinheiro seria sacado 

duas  vezes,  sem  que  o  banco  tomasse  conhecimento,  ou,  a  conta  poderia  entrar  no  vermelho 

ultrapassando o limite de crédito se a quantia retirada fosse maior que o saldo atual. É difícil elaborar 

aplicações confiáveis sob essas condições.

 

Uma solução amplamente utilizada nas implementações é o bloqueio dos dados para evitar a interferência 

destrutiva quando os dados são acessados paralelamente. Estes bloqueios dividem-se em: 

a) Bloqueios compartilhados:  são usados geralmente para leitura, este tipo de bloqueio permite que 
outras transações também utilizem bloqueios compartilhados sobre os mesmos dados, melhorando 
o  nível  de concomitância de dados,  pois  se  o  acesso for somente  para leitura o recurso  estará 
liberado para as duas transações simultaneamente.

b)  Bloqueios  exclusivos:  são  normalmente  utilizados  para  escrita.  Este  bloqueio  é  utilizado  para 

preservar a integridade dos dados e impede qualquer outro tipo de bloqueio sobre os mesmos dados. 

Neste caso, não haveria acesso paralelo de dados. 

 

Quando um usuário solicita um bloqueio compartilhado sobre um arquivo, em geral no momento em que 

o arquivo é aberto, o bloqueio só estará garantido se o arquivo for desbloqueado ou tiver outros bloqueios 

compartilhados sobre ele. 

Se houver um bloqueio exclusivo sobre o arquivo,  o pedido na abertura não pode ser atendido .  Os 

bloqueios exclusivos só são garantidos em arquivos desbloqueados.

 

Quando um usuário executa uma operação de leitura em um arquivo, não faz idéia da existência de outros 

usuários que também estão lendo a tabela. 

Portanto utiliza o bloqueio compartilhado, desta forma outros usuários podem acessar o mesmos dados 

utilizando bloqueios compartilhado sem problemas. 

 



Se uma tabela está em uso intenso por muitos usuários, principalmente para leitura mas ocasionalmente 

para escrita, pode ocorrer um problema se pedidos não garantidos forem simplesmente rejeitados. Com o 

tempo, alguns usuários terminam, mas outros entram, e assim sempre existem usuários compartilhados 

ativos e nenhum bloqueio exclusivo pode jamais começar. 

O Oracle7 disponibiliza a possibilidade de serialização, ou seja, enfileirar as transações seguindo a regra 

quem chegar primeiro é atendido primeiro. Neste caso quando um usuário estivesse atualizando uma 

tabela os outros teriam que esperar. 

 

Um recurso de concomitância de dados disponível no Oracle7 é o bloqueio a nível de linha da tabela e 

não da tabela inteira. Desta forma a tabela receberia um bloqueio compartilhado e apenas a linha que está 

sendo atualizada receberia um bloqueio exclusivo.  Assim, usuários diferentes podem atualizar contas 

diferentes no mesmo arquivo sem qualquer problema.

 

O bloqueio  exclusivo  pode  apresentar  problemas  incômodos.  Se  um usuário  precisar  acessar  vários 

arquivos, como é o caso comum na transferência de dinheiro em aplicações bancárias, há um potencial 

para impasses.  Se o usuário 1 utilizar  um bloqueio exclusivo na tabela A e o usuário 2 utilizar um 

bloqueio exclusivo no arquivo B e cada um necessitar a outra tabela, nenhum deles jamais terá sucesso. 

Esta situação é denominada Deadlock e é mostrada na figura abaixo.

Fig.4.5 – Exemplo de deadlock.

A solução deste problema seria a utilização de um ordenação sobre os objetos bloqueáveis, recusando a 
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solicitação de bloqueio para um objeto se a transação solicitante já detiver um bloqueio para qualquer 

objeto que pareça posteriormente naquela ordenação. 

 

Uma outra forma alternativa seria a utilização de um controle de tempo, estipulando o período máximo 

que  uma  transação  pode  ficar  em  espera.  Caso  as  transações  atinjam  o  limite  máximo  de  tempo 

estipulado, a quebra do deadlock ocorreria escolhendo uma das duas transações, forçando sua finalização. 

Neste caso o processo de rollback seria inicializado terminando a transação, desfazendo todas as suas 

atualizações e liberando todos os seus bloqueios.

 

Outro problema relacionado ao bloqueio exclusivo é o que acontece se um cliente que detém alguns 

bloqueios tem uma pane. A menos que algo seja feito, os arquivos bloqueados ficarão nessa condição 

para  sempre.  Se  o  servidor  não  estiver  informado sobre  quedas  nos  clientes,  e  adotar  a  política  de 

interromper bloqueios automaticamente em tabelas que não sejam acessadas após algum intervalo de 

tempo especificado as tabelas serão liberadas. 

 

Contudo, se um usuário for excessivamente lento, ele pode descobrir que alguns dos seus bloqueios foram 

interrompidos cancelando uma atualização complexa de múltiplos arquivos, levando ao caos.

 

Alguns bancos de dados utilizam bloqueio de páginas e não de linhas, neste caso, todas as linhas das 

páginas que estão bloqueadas não poderão ser compartilhadas ou acessadas por outras transações.

 

O Oracle7 possui um mecanismo interessante no caso de transações que não utilizam nenhum bloqueio de 

linha para consultas. Neste caso duas transações podem consultar a mesma linha da tabela sem nenhuma 

disputa. No entanto se não existem bloqueios para consulta, atualizações poderão ser feitas na mesma 

linha que esta sendo consultada e no entanto o Oracle7 retorna o resultado exato da consulta mesmo após 

a atualização. 

 



Este mecanismo é chamado de “Multiversionamento”, ou seja o banco de dados assegura a consistência 

da consulta baseada no momento de sua emissão. O grande segredo é que copias de dados para consultas 

são feitas instantaneamente em segmentos de reconstrução. 

 

No caso de uma aplicação bancária este procedimento não seria adequado pois vários usuários podem 

fazer consultas ao mesmo tempo e as informações devem estar consistentes independentes da ordem em 

que foram submetidas, e os segmentos de reconstrução seguiriam a ordem de execução das consultas sem 

se preocupar com a consistência dos dados, pois os valores reais poderiam estar sendo alterados a 

qualquer momento. 

 

Estes segmentos são áreas de armazenamento que o Oracle7 utiliza para guardar temporariamente valores 

que foram alterados ou eliminados por uma transação durante sua execução, se esta transação for 

cancelada, o segmento de reconstrução da transação cancelada é alterado voltando ao estado anterior. 

Portanto se uma consulta utilizar dados que foram alterados durante sua execução o Oracle7 montará os 

dados da consulta utilizando os valores do segmento de reconstrução, gerando uma consulta correta no 

momento em que foi executada. Este mecanismo é automático e totalmente transparente no Oracle7. Caso 

seja feito o cancelamento dos valores atualizados no segmento de reconstrução esta consulta ficaria 

incorreta, o que não pode acontecer em um ambiente bancário. 

Portanto a utilização deste recurso dependerá exclusivamente do tipo de aplicação e da necessidade de 

geração de consultas totalmente corretas.

 

 

4.4. Garantindo a Segurança dos Dados

 

O gerenciamento da segurança dos dados depende tanto do projetista quanto do próprio Banco de Dados 

utilizado, pois na verdade é uma de suas principais tarefas. As técnicas de segurança vistas no capítulo 2, 

como o controle discriminativo, controle mandatório, privilégios, arquivos de auditoria e encriptação de 

dados são de grande importância e devem ser considerados para garantir que pessoas ou aplicações não 

autorizadas tenham acessos a dados confidenciais.



 

O controle discriminativo e os privilégios são a etapa primordial para garantir a segurança dos dados. Isto 

significa que cada usuário registrado no Banco de Dados terá acessos e privilégios para executar somente 

operações específicas assim como acessar dados específicos. 

 

O sistema de atendimento bancário é um exemplo claro da implementação deste tipo de segurança. 

Quando um usuário quer acessar sua conta, seja através de um caixa eletrônico, ou via telefone, o numero 

da conta, a agencia e a senha são a única maneira de acesso aos dados do sistema. Assim que os dados são 

fornecidos o sistema irá imediatamente iniciar um processo de identificação, para checar se a conta e 

agencia  realmente são válidas e  outro processo de autenticação,  para checar  se a  senha informada é 

válida. 

 

Se os dados forem aceitos, então o usuário pode efetuar as operações que estão disponíveis para sua 

pessoa, como por exemplo, extrato da conta corrente, saldo e transferência de valores. As limitações de 

acesso  variam de  acordo  com o  usuário  e  são  definidas  de  acordo  com as  regras  de  segurança  da 

instituição.

 

As operações realizadas no Banco de Dados são limitadas quando um usuário acessa sua conta, porque 

ele não pode acessar as informações da contra de uma outra pessoa a menos que possua o numero da 

conta e a senha. 

 

Quando o funcionário de uma empresa acessa o Banco de Dados, a mesma coisa acontece, uma senha de 

acesso é requerida e apenas as operações destinadas a este funcionário são liberadas. 

 

Os privilégios de acesso gerenciados pelo administrador do banco de dados. Os administradores fazem 

isto  concedendo  ou  revogando  privilégios  e  direitos  de  acesso  a  usuários  específicos  ou  grupos  de 

usuários. Estes privilégios vão desde apenas enxergar dados ou visões até mesmo criar e deletar tabelas e 



usuários, portanto o administrador de banco de dados precisa ser cuidadoso ao conceder privilégios e 

direitos de acesso, e se estas operações forem feitas de forma correta, o administrador terá a possibilidade 

de controlar precisamente o acesso aos dados dentro de um banco de dados.

 

Em grandes  organizações,  o  gerenciamento de  segurança  do  banco de dados é  difícil,  pois  diversos 

usuários  e  aplicações  no  sistema exigem conjuntos  distintos  de  privilégios  e  direitos  de  acesso.  No 

Oracle7,  é  possível  trabalhar  utilizando os  personagens que são na verdade  grupos predefinidos que 

seguem regras e instruções específicas. 

 

Por  exemplo,  no  caso  de  um  banco,  com  milhares  de  correntistas,  o  administrador  pode  criar  um 

personagem “correntista”  e  delegar  a  ele  os  direitos  de  acesso  a  saldo  da  conta  corrente,  extrato  e 

transferencia de valores. 

Neste caso, todo novo correntista seria apenas adicionado a este grupo recebendo todos os direitos e 

privilégios automaticamente. 

 

Outra grande vantagem seria efetuar qualquer tipo de mudança de privilégios, as mudanças seriam feitas 

apenas no personagem e todos os usuários que estivessem ligados a este personagem enxergariam estas 

mudanças automaticamente.

 

Em bancos de dados distribuídos a segurança funciona da mesma forma e deve ser transparente para o 

usuário. 

 

Por exemplo, se um usuário estiver em outro estado, pode através de um caixa eletrônico acessar sua 

conta e efetuar todas as operações disponíveis sem que precise saber de onde estes dados estão vindo. 

 

Algumas organizações exigem mais recursos de segurança do que os recursos básicos de privilégios e 



direitos de acesso. Neste caso, dados são classificados de acordo com seu grau de segurança, como por 

exemplo um nível de dados estritamente confidenciais. Para estes casos o Oracle7 disponibiliza uma 

versão especial do produto chamada Trusted.

 

Mesmo com todos os mecanismos, técnicas e regras de segurança o Banco de Dados não esta livre da 

infiltração de usuários que tentam acessar os dados burlando a o sistema normal de segurança. É aí que 

entra a criptografia de dados, que em resumo, é transmitir todas as mensagens, dados e senhas em uma 

forma criptográfica.

 

Em um sistema  criptográfico  típico  utiliza-se  as  operações  de  ciframento  e  deciframento,  de  forma 

simples, um é o contrário do outro. A forma de se criptografar estes dados e mensagens é simplesmente 

submetê-los a um algoritmo de criptografia. Os dados e mensagem vão navegar cifrados pela rede ou 

links de comunicação, mas as chaves de deciframento serão mantidas secretas. 

 

Todos  os  sistemas  possuem  graus  diferentes  de  segurança,  isso  depende  muito  da  facilidade  ou 

dificuldade com que são quebrados.  Só existira um sistema condicionalmente seguro quando ele for 

teoricamente inquebrável, ou seja,  não importa a quantidade de texto normal ou cifrado a disposição, 

nunca se tem informação suficiente para se quebrar as cifras ou deduzir as chaves que foram usadas.

 

No caso dos bancos de dados, se um espião obter as informações de nomes de usuários e senhas, o acesso 

a informações é extremamente fácil. Para evitar este problema o Oracle7 possui uma variável de sessão 

do sistema operacional chamada Ora_Encrypt_Login, esta variável permite ao administrador cadastrar o 

usuário e definir que o nome e a senha dos usuários sejam criptografados, assegurando principalmente a 

quebra de segurança nas conexões remotas. 

 

Apesar da criptografia ser usada como principio primário de proteção dos dados em computadores que 

funcionam em rede, este conceito deveria ser um componente integrado de todo o sistema de segurança. 

A seleção de um sistema criptográfico deve ser baseada em fatores como a natureza das operações da 



organização, a quantidade o tipo, a sensibilidade e o valor dos dados, o tipo de tratamento destes dados, o 

tamanho e a disposição geográfica dos usuários, o nível de segurança requerido pela rede, e a existência 

de segurança física, lógica e administrativa.

4.5. Recuperação de dados 

 

É preciso levar em consideração as falhas que podem ocorrer no sistema, pois acidentes são inevitáveis e 

quando menos se espera eles acontecem. 

 

Neste caso a recuperação de dados é de extrema importância e geralmente os bancos de dados assim 

como os equipamentos possuem mecanismos de proteção incorporados, o que facilita e agiliza o processo 

de recuperação de dados.

 

Como toda operação realizada no banco de dados é feita através de transações, para evitar que uma falha 

ocorra durante um estado intermediário e leve o banco de dados a um estado inconsistente, o banco de 

dados deve garantir que estas operações sejam atômicas, ou seja, se ocorrer falha entre o estado inicial e 

final, qualquer alteração é desfeita e o banco de dados volta ao estado consistente inicial. Deste modo, 

garante-se que uma transação é executada em sua totalidade ou é cancelada.

 

A estrutura utilizada para registrar as modificações no banco de dados é o arquivo de log, composto por 

registros que guardam, sobre cada gravação no banco de dados , um identificador único da transação, um 

identificador do item de dado que foi gravado, seu valor antigo e seu valor novo. Alem disso, o log 

também pode conter registros especiais.

 

 Os tipos de falhas que podem ocorrer em um banco de dados são:



a) falhas de sistema: que afetam as trancasses em andamento mas não danificam o banco de dados, 
como por exemplo, queda de energia elétrica.

b) falhas dos meios: que danificam fisicamente o banco de dados, destruindo parcelas dos dados e 
afetando transações que utilizam as parcelas afetadas.

 

Quando ocorre uma falha no sistema o registro de log deve ser consultado para que se determine as 

transações que devem ser refeitas e desfeitas. Para dinamizar a consulta ao registro de log, existem pontos 

de verificação que funcionam como marcadores no registro de log. 

 

Quando uma transação esta em andamento,  as atualizações dos dados são armazenadas no buffer do 

banco de dados. Quando uma transação termina com sucesso, é estabelecido um ponto de sincronização 

(syncronization point), e as atualizações feitas pôr aquela transação são confirmadas no buffer do banco 

de dados. Neste ponto o banco de dados esta em um estado consistente. As operações que estabelecem um 

ponto de sincronização são: commit, o rollback e o inicio de uma transação. 

 

Periodicamente  o  banco  de  dados  estabelece  pontos  de  checagem(check  points).  A  cada  ponto  de 

checagem,  as  atualizações  confirmadas  que  estão  no  buffer  do  banco  de  dados  são  armazenadas 

permanentemente no banco de dados físico.

 

Por ser um componente vital no mecanismo de recuperação de dados, o administrador pode espelhar 

grupos de log de um banco de dados alocando-os em discos diferentes. No entanto todas as mudanças 

devem ser gravadas de forma simultânea em todos os discos, se por algum acaso o disco sofrer uma pane, 

este ficará indisponível, mas o sistema continuará gravando o log nos outros discos espelhados.

Para solucionar problemas de ordem física, como perda de um disco ou ate mesmo sua formatação, será 

necessário mais que um log de transações para recuperar estes dados. Neste caso é preciso manter copias 

físicas de todos os arquivos do banco de dados. 

 

Existem diversas formas de manter estas copias físicas e isto vai depender muito da organização, do 



volume de dados, e do nível de segurança e necessidade que a organização necessita.

 

O processo mais comum de copias físicas é através de backups feitos em fitas, que guardam todos os 

dados em um determinado momento. 

 

Certas organizações trabalham com espelhamento de disco, que na verdade, nada mais é que manter duas 

unidades físicas com as mesmas informações atualizadas simultaneamente,  no caso de falha de uma 

unidade a outra assumiria automaticamente, sem atrapalhar o andamento das atividades da empresa.

 

Em grandes  organizações,  dados são guardados em locais  estratégicos,  até mesmo em outros  países. 

Todas estas opções são possíveis, mas com certeza quanto maior o grau de sofisticação e segurança maior 

será o investimento e o gasto com todos estes controles.

 

Os pontos principais que devem ser levados em consideração é saber quando se deve fazer copias do 

banco de dados, com que freqüência fazer estas copias e por quanto tempo elas devem ser guardadas.

 

Estas considerações vão variar de acordo com a organização, levando-se em conta o tamanho do banco de 

dados e a real necessidade de rapidez na recuperação dos dados. O mais indicado é que copias freqüentes 

dos dados sejam feitas.

 

Outro  ponto  crítico  na  recuperação  de  dados,  é  a  garantia  da  copia  efetuada.  Não  adianta  guardar 

regularmente  uma copia  do  banco  de  dados  se  o  teste  de  recuperação  não  for  feito  com a  mesma 

regularidade. 

 

Para testar a integridade da copia basta efetuar a operação de recuperação em uma área de teste e verificar 



se os dados estão corretos, isto deve ser feito com a mesma regularidade do backup.

 

 

4.6. Conclusão

 

Ao longo  deste  capítulo  foram apresentadas  os  aspectos  relevantes  que  devem ser  considerados  na 

elaboração  de  um  projeto  de  uma  aplicação  comercial  utilizando  um  banco  de  dados  relacional  e 

arquitetura cliente/servidor. 

 

Foram destacadas as metodologias que podem ser utilizadas para a geração destes projetos e construção 

dos aplicativos dependendo exclusivamente do que será elaborado e qual o seu real propósito.

 

As vantagens da elaboração de um projeto considerando todas as etapas e fases de análise foram descritas 

de forma clara e exemplificadas, o que auxilia na distinção e definição do caminho a ser seguido de 

acordo com o tamanho e complexidade da aplicação a ser desenvolvida.

Aspectos críticos como o gerenciamento de concorrência, a recuperação de dados e a segurança destes 

dados foram descritos e exemplificados visando a elaboração de aplicações confiáveis e seguras. 

 

A verdade é que se deve tirar proveito do uso da tecnologia cliente/servidor. Apostando nas ferramentas 

de desenvolvimento que estão cada vez mais poderosas, atendendo as necessidades dos programadores e 

analistas quanto a rapidez e confiabilidade , e acreditando na perfeita interação que existe hoje entre os 

bancos de dados relacionais e a arquitetura cliente/servidor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  CONCLUSÃO
 

O estudo desenvolvido trata de um assunto extremamente atual, mostrando que os avanços tecnológicos 

acontecem  de  forma  rápida  e  que  o  surgimento  de  uma  ou  várias  tecnologias  podem  mudar 

completamente o contexto mundial no que diz respeito a tecnologia da informação.

 

A  arquitetura  cliente/servidor,  assim  como  os  bancos  de  dados  relacionais,  oferecem  benefícios 

importantes  que  possibilitam  a  reengenharia  de  processos  de  negócios  nas  organizações.  Estes 

Procedimentos tratam diretamente a automação de processos manuais nas empresas, garantindo rapidez, 



confiabilidade e segurança, fatores relevantes no que diz respeito a facilidade de gerenciamento e controle 

preciso do negócio.

 

No entanto uma necessidade visível das empresas que adotam a tecnologia cliente/servidor para construir 

seus sistemas de informação é a utilização de uma metodologia que agrupe os conceitos fundamentais 

desta  tecnologia.  Em sua  grande  maioria  as  organizações  seguem a  metodologia  descrita  no  estudo 

iniciando com a análise, o projeto, o desenvolvimento e finalmente a implantação. 

 

A técnica do desenvolvimento rápido de aplicações também não deve ser descartada, usando de forma 

embutida a orientação a objetos, essa técnica fundamenta-se nos conceitos de projeto centrado no usuário, 

prototipação rápida, particionamento de processos em clientes e servidores e modelagem de objetos. 

 

É sempre bom ter em mente que a Orientação a Objetos é muito mais que linguagem, ferramenta e 

método de análise. 

Na realidade, o conjunto de conceitos que fundamentam a Orientação a Objetos segue aquelas idéias 

básicas que se aprende para distinguir e classificar coisas do mundo real que fazem parte do cotidiano. 

 

E, se esses conceitos estiverem bem claros, o trabalho na área de sistemas de informação certamente dará 

um salto em qualidade naquilo que oferece aos usuários: solução para seus problemas. A utilização destes 

conceitos em larga escala ainda é futuro, mas certamente a tecnologia da informação caminhará para este 

lado. 

 

Outra questão importante é a centralização ou distribuição da base de dados. No caso da distribuição, 

ainda existe muito o que se aprender pois apesar da atual tecnologia suportar o modelo distribuído, as 

técnicas para construção deste modelo ainda não são claras e necessitam de utilização ampla para que 

sejam corretamente definidas e utilizadas. Mesmo utilizando o modelo centralizado é possível encontrar 

problemas no que se refere a orientação a objetos , tais como heranças e encapsulamento.



 

Deve-se então levar em conta a utilização correta  destas tecnologias,  analisando profundamente suas 

características e vantagens  e questionando sua utilização no momento do desenvolvimento de um projeto. 

 

O fator custo-benefício é importante nesta análise, assim como o tempo de desenvolvimento, a facilidade 

de utilização da ferramenta escolhida, o banco de dados que melhor se enquadra e principalmente que tipo 

de ambiente ou plataforma deverá ser utilizada. 

 

Espera-se que as idéias apresentadas neste estudo sirvam como um parâmetro de reflexão, auxiliando o 

processo  de  elaboração  de  sistemas  comerciais  com  maior  produtividade,  qualidade  e  segurança, 

atendendo  da  melhor  forma  possível  o  usuário  final,  que  é  sem dúvida  a  peça  chave  de  todo  este 

processo.  
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