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Mensagem Inicial:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As micro e pequenas empresas têm um papel fundamental para a sociedade brasileira, pois representam 
54% do PIB( produto interno bruto) e empregam 60% de toda a mão-de-obra brasileira. Com este projeto 
pretendemos  oferecer  aos  empresários  do  setor  um  documento  onde  poderão  encontrar  valiosas 
informações para investir com mais segurança e ganhar produtividade e competitividade na condução de 
seus negócios”.
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SGBD  - (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados).
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DML   - (Data Management Language) Administrador de Linguagens de Dados.

DDL   - (Data Definition Language) Definição de Linguagens de Dados .

SQL   - (Structured Query Language) Linguagem de perguntas estruturadas.

APIs  - (Application Programming Interface) Inerface de programas aplicativos.

DLLs  - (dynamic link libraries) Ligação a bibliotecas dinâmicas.
ODBC  - (Open DataBase Connectivity)  Abertura de conectividade a Banco de dados.

IDAPI - (Integrated Database API) API integrado a banco de dados.

HTTP  - (Hyper Text Transfer Protocol) Protocolo de transferência de Hiper textos.

HTML  - (Hyper Text Markup Language)  Linguagem de Marcação de Hiper textos.

CGI   - (Common Gateway Interface) Interfaces dinâmicas comuns

I/O – Abreviatura de (Input / Output ) Entrada / Saída .

SNMP (Standard Network Management Protocol) Padrão de administração  de protocolo para redes.

GUI ( Graphical User Interface) Interface gráfica para usuários.

OLE ( Object Linking and Embedding)  Objeto de ligação e vinculação,  protocolo que permite que 

objetos de um aplicativo baseado no Windows, sejam incorporados ou vinculados em documentos de 

outros aplicativos baseados no Windows.

AT – 286  Tipo de computador equipado com o processador 80286 da Intel.

PC - (Personal Computers) Computadores pessoais.
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Figura 1.1 - Arquitetura dos SBD atuais.

Figura 1.2 - Etapas de acesso a um banco de dados.

Figura 2.1 - Banco de dados instalados no mundo por fabricante.
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            Organização do documento

 

 

Este documento é dividido em 4 capítulos que seguem mais ou menos uma seqüência lógica.  O conceito 

chave é  aprender todo o complexo que gira em torno de um banco de dados, conceitos básicos e alguns 

mais aprofundados.

Mostraremos também o lado prático desta ferramenta  com implantações de modelos de banco de dados 

do mercado atual dentro de empresas que retratam o padrão das corporações brasileiras.

 

Introdução

Informações iniciais sobre o documento.

 

Capítulo 1: Desvendando os segredos dos Bancos de Dados

Este capítulo é o mais documentado, serão mostrados todos os conceitos de Banco de dados , vantagens 

de se usar estas ferramentas, administração de Banco de dados, ambientes de desenvolvimento, ODBC, 

Arquitetura de Banco de dados, segurança, integridade relacional, enfim tudo que cerca este incrível  

software.

 

Capítulo 2: Conhecendo alguns Bancos de Dados

 Falaremos sobre as classificações de bancos de dados existentes no mercado e consequentemente das 

informações que dizem respeito às três classes, Grande, Médio e Pequeno Porte, que englobam todo este 
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mundo virtual de informações. Especificamente foram testados um modelo de cada classificação estando 

por ordem:  grande porte Oracle  , médio porte o Access   e pequeno porte o X-base  com o famoso DBF. 

Será feita uma apresentação de cada um dos modelos, mostrando informações bastante relevantes  de 

cada  produto.

 

Capítulo 3: Pesquisa de campo

Mostraremos todo o trabalho de acompanhamento e implantação feito em três distintas empresas com 

modelos de banco de dados do mercado atual. Dentro destas implantações serão mostrados três realidades 

diferentes de situação encontrada nas empresas em questão, e quais as medidas tomadas para solucionar 

os diversos problemas que lá existiam.

 

Capítulo 4: Conclusões

Finalizando vem a conclusão de todo o projeto deste documento mostrando o  modelo ideal de banco de 

dados que mais se adapta a realidade das Pequenas e Micro empresas de nosso país, de acordo com a 

opinião do autor. 

 

Referências bibliografias

Referenciação das obras  consultadas para a elaboração deste documento.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          Introdução

 

Depois de habitar  durante anos o Olimpo das grandes  corporações,  a  informática está  chegando aos 

simples mortais – as pequenas e micro empresas. As razões para tanto são diversas. Existe a aflição de ver 

a  concorrência  se  modernizando  e  ganhando  espaço  .  Há  a  constatação  de  que  a  globalização  de 

mercados deixou de ser um tema de livros e revistas para virar na prática um dos grandes acontecimentos 

que movimentaram o mercado em geral nos últimos  tempos. Há  histórias de  que  na empresa de fulano 

os  estoques  de  matéria-prima  foram  reduzidos  a  quase  nada,  que  na  de  sicrano  se  introduziu  um 

sofisticado sistema de atendimento pós-venda e que na de beltrano a produção cresceu de forma estável e 

segura . De uma forma ou de outra, vários fatores concorrem hoje para que os pequenos empresários  

tomem cada vez mais consciência da necessidade da informatização.

Uma das difíceis decisões e muita das vezes até desconhecida para o empresário do setor, é a escolha do 

banco de dados, considerado uma das áreas mais sensíveis dentro de uma infra-estrutura de informática, 

uma escolha equivocada neste item costuma a ter efeitos catastróficos  dentro da corporação. Além de 

jogar no lixo o dinheiro gasto na compra do produto, a empresa desperdiça treinamento de pessoal, tempo 

em alimentação de dados ao sistema, e com os resultados não sendo alcançados,  cria-se uma grande 

frustração  por  parte  do  empresário  da  tão  famosa  informatização  do  seu  ramo de  negócio,  gerando 

consequentemente um descontentamento generalizado dentro da empresa.

Encontrar um banco de dados  existente no mercado que   adapta-se as condições da Pequena e Micro 
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empresa era um grande desafio, e foi sobre este desafio que escrevemos este projeto mostrando todo o 

complexo  que  existe  entre  a  escolha  de  uma  plataforma  de  informatização  que  tenha  qualidade, 

segurança, portabilidade, facilidade de manutenção e principalmente ter um excelente desempenho de 

Custo/Benefício.          

 



                            Capítulo 1 

           Desvendando os segredos dos banco de dados

 

 

Os dados constituem um recurso valioso de uma organização e sua adequada administração 

contribui  para  que  informações  possam  ser  mais  facilmente  localizadas,  compreendidas  e  mais 

acuradamente utilizadas e armazenadas. O sistema de bancos de dados proporciona à empresa o controle 

centralizado de seus dados operacionais. Este controle centralizado de dados apresenta várias vantagens, 

algumas das quais descrevemos a seguir:

 

Redução  da  redundância:  Num  sistema  sem  banco  de  dados  é  possível  encontrarmos 

aplicações que utilizem cada uma  seus próprios arquivos, podendo haver dados que apareçam em mais de 

um arquivo, desperdiçando espaço de armazenamento. Com o uso de um banco de dados, estes dados 

podem ser integrados e a redundância desnecessária pode então ser eliminada;

 

Evitar inconsistências: 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;

 

Compartilhamento dos dados: As aplicações existentes poderão compartilhar os dados do 

banco de dados e as novas aplicações poderão ser desenvolvidas para operar sobre os mesmos dados 

armazenados. Isto significa que as necessidades de dados das novas aplicações podem ser satisfeitas sem 

a criação de quaisquer dados adicionais armazenados;
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Reforço dos  padrões:  Uma maneira  de  assegurar  que  todos  os  padrões  aplicáveis  serão 

observados na representação dos dados. Esta padronização é especialmente interessante para facilitar o 

intercâmbio de dados ou a migração entre sistemas;

 

Aplicação de restrições de segurança: Este é um aspecto muito importante, já que os dados 

estarão centralizados e não dispersos. É possível definir canais de acesso e controles de segurança para 

cada tipo de acesso (consulta, atualização, etc.);

 

Manutenção da Integridade: Através do controle centralizado do banco de dados, é possível 

definir  controles  de  integridade  a  serem usados  sempre  que  for  empreendida  qualquer  operação  de 

atualização, o que num ambiente centralizado e compartilhado é de extrema importância para que uma 

atualização incorreta do banco de dados não afete outros usuários;

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

outros instrumentos usados para o planejamento central, documentação e gerenciamento dos recursos de 

dados dentro de uma organização. 

A administração de dados ganha hoje mais e mais relevância, à medida que as informações 

passam a crescer em importância estratégica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1  O Sistema Gerenciador de Banco de dados: 

 

Entre o que chamamos de banco de dados físico, que são os dados armazenados, e os usuários 

do sistema, encontra-se o SGBD (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados), que isola os usuários dos 

detalhes a nível de hardware, suportando operações dos usuários (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. 

O desempenho de um sistema depende da eficiência das estruturas de dados usadas para 

representar os dados no banco de dados e de quão eficientemente o sistema é capaz de operar estas 

estruturas de dados.

 

 

1.1.1 - Arquitetura de um Banco de dados: 

 

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

contribuindo para o funcionamento do sistema 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. 

Os componentes de um sistema de banco de dados incluem:

 

     Gerenciador de Arquivos:  Gerência a alocação do espaço no disco e as estruturas de 

dados usadas para representar a informação armazenada no disco.

     Gerenciador do Banco de dados:  Fornece  a  interface  entre  os  dados de baixo nível 

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

     

     Processador de Consultas: Traduz 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.

     Compilador DML: Converte comandos DML (Data Management Language) que estão 

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.

     Compilador DDL: Converte comandos DDL (Data Definition Language)e um conjunto 

de tabelas contendo metadados (que são "dados sobre dados").

Além dos componentes acima, outras estruturas de dados são requisitadas como parte da 

implementação do sistema físico:

 

     Arquivos de dados: Armazenam o banco de dados.

 

     Dicionário de dados: Armazenam metadados sobre a estrutura do banco de dados. Como 

veremos mais adiante  neste  módulo,  o  dicionário de  dados é  uma ferramenta muito importante,  que 

armazena diversas informações  utilizadas no funcionamento do sistema de banco de dados.  Por  este 

motivo, deve-se dar importância ao desenvolvimento de um bom projeto e eficiente implementação do 

dicionário.

     Índices: Armazenam informações particulares sobre o conteúdo das tabelas, fornecendo 

acesso rápido aos itens de dados.
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A arquitetura de um SBD pode ser vista na figura abaixo:

Figura 1.1 – Arquitetura dos SBD atuais.

 

 

 

 

1.2 - Acesso a um Banco de dados:

 

As etapas para o acesso a um banco de dados são descritas a seguir:

 

1) O programa do usuário A envia ao SGBD comando solicitando recuperação de um , ou de 

um conjunto de registros; 

2) O SGBD analisa o esquema externo do programa do usuário A e acha a descrição do 

registro; 

3) O SGBD verifica o esquema para obter os tipos de dados e a informação de localização do 

registro; 

4)  O  SGBD  verifica  o  esquema  físico  para  descobrir  o  dispositivo  e  a  forma  de 

armazenamento do registro e que método de acesso deve ser usado; 
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5) O SGBD envia ao Sistema Operacional um comando de leitura para executar a busca; 

6) O sistema operacional emite um comando de recuperação de página e coloca a página no 

buffer do sistema; 

7) O SGBD utiliza o esquema para verificar a estrutura lógica do registro recuperado; 

8) O SGBD recupera os dados relevantes para a área de trabalho do usuário; 

9) O SGBD fornece informação de status ao programa de invocação. 

 

Podemos representar estas etapas graficamente:

 

Figura 1.2 – Etapas de acesso a um banco de dados.
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1.2.1 -  Acesso a Bancos de Dados via API

 

Até há pouco tempo atrás, a forma mais utilizada de se trabalhar com dados em um banco de 

dados a partir de um aplicativo era a utilização de comandos SQL embutidos na linguagem hospedeira na 

qual o aplicativo era desenvolvido.  Uma nova alternativa surgiu posteriormente e rapidamente atraiu 

fornecedores e desenvolvedores. Trata-se do uso de APIs (Application Programming Interface).

 Uma API é um conjunto de chamadas procedurais que permitem ao programa de aplicação 

comunicar-se com um SGBD. Utilizando chamadas API, um programa pode conectar-se a um SGBD, 

enviar  comandos  SQL para  o  SGBD,  recuperar  dados  e  mensagens,  e  desconectar-se  do  SGBD.  A 

biblioteca de funções que compõem a API é carregada na máquina cliente como DLLs (dynamic link 

libraries). As funções são chamadas de linguagens como C, por exemplo. 

O interesse em ferramentas deste tipo vem crescendo à medida que as organizações utilizam 

mais aplicações cliente/servidor.

Geralmente há a necessidade de se ligar computadores locais e servidores de bancos de dados 

a fontes remotas de dados. A utilização destes programas é uma técnica para estabelecer estas conexões, 

sendo bastante flexível. 

Os benefícios de tornar aplicações de bancos de dados portáveis  através de APIs são tão 

claros para os desenvolvedores de software, que podemos hoje encontrar várias APIs para vários bancos 

de dados. Os desenvolvedores usam estas interfaces para aplicações que acessam múltiplos bancos de 

dados, utilizando um único conjunto de chamadas de função, deste modo minimizando as diferenças no 

código fonte da aplicação. Exemplos de APIs são: o ODBC (Open DataBase Connectivity) da Microsoft, 

QELIB (Q+E Database Library), IDAPI (Integrated Database API), uma iniciativa da Borland, Novell, 

IBM e WordPerfect e as mais recentes Java APIs.

 

 



 

1.3 - ODBC:

 

 

Sistemas que implementam múltiplas APIs para acesso a bancos de dados apresentam alguns 

problemas. Cada API tem sua própria sintaxe, o que é uma dificuldade para desenvolvedores que criam 

programas que trabalham com mais de um produto destas ferramentas. Uma arquitetura heterogênea de 

banco  de  dados  requer  o  conhecimento  de  diferentes  bibliotecas  de  aplicação,  o  que  complica  o 

desenvolvimento e a manutenção, por isso muitos desenvolvedores ficam relutantes em trabalhar com 

múltiplos APIs. 

 

O ODBC foi criado, em parte, para resolver estes problemas. Com o ODBC, é necessário 

apenas  aprender  uma  biblioteca  de  chamadas  a  banco  de  dados,  a  ODBC  API.  Os  detalhes  de 

implementação do banco de dados são transparentes para o desenvolvedor, pois o ODBC direciona as 

chamadas de                       função para um driver criado para o banco de dados destino, que faz todo o 

trabalho para o desenvolvedor, sem que este precise conhecer detalhes do banco de dados. Para trabalhar 

com a ODBC API, cada banco de dados deve ter um driver ODBC associado. O objetivo do driver é 

mapear as chamadas do ODBC API na API de middleware.  Uma vez feito o mapeamento,  qualquer 

aplicação cliente que utilize um ODBC API será capaz de se conectar a bancos de dados através de 

qualquer  produto  de  middleware  compatível  com  o  ODBC.  Deste  modo,  não  será  mais  necessário 

escrever código para APIs proprietárias de cada banco de dados. 

Um termo  muito  usado  em  ODBC  é  Data  Source  (Fonte  de  Dados),  que  é  o  conjunto 

composto pelo servidor, nome do banco de dados, esquema, biblioteca da rede e outras informações para 

ligar uma aplicação cliente aos dados. O Driver Manager é o programa ODBC que direciona a consulta 

para o driver apropriado do banco de dados destino. 

De modo sucinto, uma aplicação chama a camada de ODBC sempre que precisa dos serviços 

do banco de dados, como consultas SQL, por exemplo. Isto resulta numa chamada para o ODBC Driver 

Manager, que seleciona o driver apropriado para o data source envolvido, e direciona a chamada para esse 

driver. Quando necessário, o driver traduz a chamada SQL para a sintaxe que o servidor possa entender. 

O driver então manda a query para o data source. O ODBC Driver Manager é uma DLL Windows ou um 

Shared Library Manager (Gerente de biblioteca compartilhada)  no caso de sistemas Macintosh. O Driver 

Manager (odbc.dll), que intercepta as chamadas da aplicação para o banco de dados, reside numa camada 



acima de um ou mais drivers de uma única ou mais camadas. Ele carrega e descarrega drivers, checa 

status e administra múltiplas conexões entre aplicações e data sources. 

Quando se considera uma solução utilizando-se ODBC, é importante saber diferenciar entre a 

API,  as  características  do  servidor  de  back-end  e  as  características  implementadas  por  um  driver 

específico. Por exemplo, a API pode suportar procedimentos armazenados, mas o back-end ou o driver 

talvez não possuam esta capacidade. O mesmo se pode dizer em termos de desempenho. Desenvolvedores 

devem saber diferenciar a performance da aplicação cliente, do driver e da API. 

 

 

1.4 - Novas Tendências:

 

 

Uma das grandes, senão a maior tendência, hoje em termos de programação, é a adoção da 

Web como plataforma de desenvolvimento, seja na Internet ou nas intranets corporativas. Existem muitas 

ferramentas disponíveis para desenvolvimento na Web, e está havendo uma migração de padrões como 

HTTP (Protocolo de comunicação usados pelos computadores ligados a Web para comunicar-se entre sí), 

HTML(Sistema de marcação dos  arquivos  Web) e  CGI(Programas que permitem criação de páginas 

HTML dinâmicas) para Java, JDBC( Drives de comunicação ODBC para Java),   ActiveX(componentes 

desenvolvidos pela Microsof para aproveitar os recursos da linguagem Java dentro do Internet Explorer) e 

plug-ins (Componentes feitos pela Netscape que também conseguem trabalhar com os recursos oferecidos 

da linguagem Java dentro do Netscape Navigator), assim como para APIs proprietárias de servidores Web 

como NSAPI da Netscape e ISAPI da Microsoft .  

 

Aplicações  dinâmicas  para  a  Web  permitem  que  o  usuário  entre  com  a  informação,  a 

aplicação  processa  a  informação  e  retorna  os  resultados  para  o  usuário.  Devido  a  esta  tendência,  a 

linguagem Java, por exemplo, evoluiu de aplicações que faziam simples animações para aplicações mais 

interativas. Os applets Java podem receber entrada de dados de usuários na Web, processar a informação, 

e  interagir  com  servidores  de  bancos  de  dados  utilizando  APIs  nativas  ou  JDBC  (Java  Database 

Connectivity)  API.  O  ActiveX,  resposta  da  Microsoft  ao  Java,  fornece  muitas  das  capacidades  da 

linguagem Java.

O  ActiveX  é  basicamente  uma  nova  arquitetura  para  os  OLE  Custom  Controls  (OCX), 



modificados para fornecer serviços de segurança e outras características necessárias na Web. Ainda de 

acordo com David S. Linthicum, o ODBC é o método preferido para conectar componentes de ActiveX 

com servidores de bancos de dados . 

Existem hoje, duas abordagens principais de implementação para o desenvolvimento na Web. 

Com as ferramentas CGI tradicionais, os programas servidores de Web fazem a maior parte do trabalho, 

chamando o servidor de banco de dados com uma consulta e então formatando o resultado numa página 

Web, que é então enviada de volta ao usuário que requisitou o serviço. Com as ferramentas baseadas em 

Java, a página Web chama um applet Java, que é enviado ao usuário. O usuário então usa este applet 

carregado localmente para se comunicar diretamente com o servidor de banco de dados (embora algumas 

ferramentas Java ainda utilizem o servidor de Web para fazer consultas no servidor de banco de dados). 

Alguém que  esteja  projetando um banco de  dados terá  que  tomar  decisões  considerando 

aspectos  importantes  das  diferenças  de  implementação  de  cada  ferramenta.  Por  exemplo,  onde  o 

processamento  será  executado  é  um  aspecto  importante  quando  se  projeta  sistemas  robustos  de 

Internet/intranet  utilizando banco de dados.  Um servidor  Web com muito  overhead irá  naturalmente 

influenciar  na  escolha  do  hardware  e  sistema  operacional,  mas  um  servidor  Web  que  meramente 

descarrega applets Java irá requerer menos poder de processamento.

 

 

1.5 - Técnicas de Recuperação de Falhas

 

O objetivo desta seção é mostrar como recuperar ou restaurar o banco de dados para um 

estado consistente depois que alguma falha levou o banco de dados a um estado inconsistente. 

Primeiramente devemos entender o que são transações no banco de dados. Uma transação no 

banco de dados é uma unidade de trabalho lógica, ou seja, uma operação ou conjunto de operações, 

percebida pelo usuário como uma operação única, que leva o banco de dados de um estado consistente 

inicial  a  um estado consistente  final,  passando por  estados intermediários onde  a  consistência  não é 

necessariamente preservada. 

Para evitar que uma falha ocorra durante um estado intermediário e leve o banco de dados a 

um estado inconsistente, o banco de dados garante que estas operações sejam atômicas, ou seja, se ocorrer 

uma 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 ou 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. Além disso, o log 
também contém registros especiais: início de transação: sinaliza o início de uma transação; 

commit: sinaliza que uma transação foi completada com sucesso; 

rollback: sinaliza ou o fim de uma transação mal sucedida ou o cancelamento de qualquer 

atualização de dados feita no curso de uma transação mal sucedida. 

Rollback e commit são as duas maneiras de se finalizar uma transação. 

Lembrar que o registro de log só será útil na recuperação de falhas se residir num meio de 

armazenamento estável.

Os dois tipos de falhas que podem ocorrer num banco de dados são: 

Falhas de sistemas, que afetam as transações em andamento mas não danificam o banco de 

dados (ex.: queda de energia elétrica); 

Falha dos meios, que danificam fisicamente o banco de dados, destruindo parcelas dos dados 

e afetando as transações que utilizam as parcelas afetadas.

 

1.5.1 - Pontos de Verificação: 

 

Quando ocorre  uma falha  do  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 está 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 

(synchronization point), e as atualizações feitas por aquela transação são confirmadas no buffer do banco 

de dados. Neste ponto o banco de dados está em um estado consistente. As operações que estabelecem um 

ponto  de  sincronização  são:  commit,  rollback  e  início  de  transação.  Um  ponto  de  sincronização 

estabelecido por um commit também é chamado de ponto de commit (commit point). 



Periodicamente, o banco de dados também 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. 

Vamos agora observar o que acontece no banco de dados quando cada um destes pontos de 

verificação e checagem são estabelecidos:

Quando um ponto de commit é estabelecido, o sistema executa as seguintes operações:

 

a) Todas as atualizações desde o ponto de sincronização anterior são confirmadas no banco de 

dados. Notar que as atualizações confirmadas por pontos de sincronização são permanentes, no sentido de 

que nunca são perdidas, a não ser que ocorra uma falha do meio. Mesmo que estas atualizações estejam 

aguardando em uma memória intermediária do armazenamento principal, se houver colapso do sistema 

após  o  ponto  de  commit,  o  procedimento  de  reinício  do  sistema  é  capaz  de  descobrir  os  valores  a 

registrar, examinando as entradas relevantes nas anotações cronológicas, recuperando as transações que 

tenham  sido  bem  sucedidas.  Atualizações  de  dados  antes  de  um  ponto  de  sincronização  não  são 

permanentes pois podem ser desfeitas por um comando de rollback.

 

b) Antes de um ponto de commit ser estabelecido, a instrução de início de transação endereça 

certas tuplas (registros) e bloqueia algumas, ou todas elas, de modo que outras transações não se refiram a 

elas ou não as modifiquem. Uma vez que o ponto de commit é estabelecido, o endereçamento destas 

tuplas é perdido e as tuplas são liberadas para outras transações, se houver.

 

Quando um ponto de sincronização é estabelecido por um rollback:

a) Todas  as  atualizações  não  permanentes  desde  o  ponto  de  sincronização  anterior  são 

canceladas e não são armazenadas no banco de dados físico;

b) O endereçamento das tuplas é perdido e as tuplas são liberadas, como no caso do ponto de 

commit. 

 

Quando um ponto de checagem (check point) é estabelecido: 



a) As atualizações realizadas por transações completadas que estão no buffer do banco de 

dados são armazenadas no banco de dados físico;

b) Um registro especial de ponto de checagem é armazenado no banco de dados físico.

 

 

1.5.2 - Recuperação de Falhas do Sistema:

 

Quando  ocorre  uma  falha,  o  sistema  deve  desfazer  as  transações  que  estavam  em 

processamento e refazer as transações completadas cujas atualizações não tinham sido ainda transferidas 

para o banco de dados físico. 

A maneira de o sistema saber quais transações desfazer e quais refazer é analisar o registro do 

ponto de checagem (check point) que foi gravado no banco de dados no último ponto de checagem antes 

da falha. Este registro fornece uma lista das transações que estavam em processamento no momento da 

realização do ponto de checagem. 

 

 

1.6 - Aspectos de Segurança 

 

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,  ou  seja, 

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

executar.  Estas limitações  de  cada usuário devem ser  especificadas em uma linguagem apropriada e 

mantida no catálogo do sistema ou dicionário de dados. 



A seguir estudaremos mecanismos para a implementação de segurança num banco de dados. 

 

 

1.6.1 - Controle de Acesso aos Dados: 

 

1.6.1.1 - Controle Discriminatório (DAC - Discretionary Access Control): 

 

Este tipo de controle possibilita conceder a diferentes usuários diferentes privilégios de acesso 

a  diferentes  objetos  do  banco  de  dados,  através  da  utilização  de  comandos  SQL (Structured  Query 

Language). O conjunto de privilégios que podem ser concedidos depende da versão de SQL utilizada. O 

SQL padrão inclui delete, insert, select e update, e um privilégio references que restringe a capacidade do 

usuário de criar relações (se a relação a ser criada inclui uma chave estrangeira que se refere a atributos de 

outra relação, o usuário precisa ter garantido o privilégio references sobre aquele atributo). 

Os comandos GRANT e REVOKE especificam as operações que os usuários podem realizar 

com os objetos do banco de dados. O comando GRANT confere a autorização para o usuário realizar uma 

certa operação, enquanto o comando REVOKE revoga a autorização. 

Todos  estes  privilégios  são  inicialmente  concedidos  aos  outros  usuários  por  um  "super" 

usuário denominado administrador do sistema.

Privilégios também podem ser concedidos a roles no banco de dados. Uma role é um grupo de 

privilégios que é definido por um usuário, geralmente o 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. 

 

1.6.1.2 - Controle Discriminatório Utilizando VIEWS:

 



Uma visão (view) abstrai o usuário dos dados de que ele não necessita. Ao restringir sua 

atenção aos dados de interesse, o uso do sistema torna-se mais simples para o usuário, e ao mesmo tempo, 

se existir um mecanismo que restrinja o usuário a suas visões pessoais, ao invés de diretamente às tabelas, 

teremos 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.

 

 

1.6.2 - Arquivo de Auditoria (Audit Trails):

Não se deve supor que os sistemas de segurança disponíveis hoje sejam perfeitos. Em situações em que os 
dados sejam críticos, deve-se contar com a possibilidade de quebra de segurança por algum infiltrador. 
Para estes casos é interessante manter um arquivo de auditoria, onde são registradas todas as operações 
realizadas pelos usuários do banco de dados. 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. 

 

 

1.6.3- Encriptação de Dados:

 

Ainda como recurso de segurança, pode-se misturar ou codificar os dado de modo que, ao 

serem armazenados no disco rígido ou transmitidos por alguma linha de comunicação, não passem de bits 

ininteligíveis para aqueles que os acessem por um meio que não o 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.

 

1.7 – Conclusão

Neste capítulo foram mostrados todos os conceitos referentes a banco de dados, passando 

desde  os  mais  básicos  ,  até  o  que  existe  de  mais  moderno  no  mercado  destas  ferramentas.  Estas 

informações foram mostradas para facilitar o entendimento do leitor e habitua-lo com as diversas palavras 

da área de banco de dados  que irão aparecer com grande incidência  ao longo deste documento.
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Foi analisado um modelo de cada um dos três níveis de classificação  de banco de dados atuais : grande, 

médio e pequeno porte. 

Para exemplificar banco de dados de grande porte, foi analisado o banco de dados Oracle, de acordo com 

as pesquisas estatísticas o que detém a maior fatia do mercado das médias e grandes corporações, no porte 

médio o banco de dados  Access  foi o escolhido, campeão de vendas de software  para desktop, o Access 

vem incorporado no pacote Office, o mais conhecido grupo de programas para o ambiente PC, já no 

pequeno porte foi analisado o padrão X-base do tão famoso arquivo dbf, o produto que por muitos anos se 

manteve no primeiro posto da preferência nacional em matéria de Banco de dados.

 

 

2.1   O Banco de dados de pequeno porte

 

Assim como o Fusca, que se manteve por muitos anos no primeiro   posto da preferência nacional em 

matéria de carros mas hoje está relegado a uma posição marginal no mercado, o padrão X-base desce a  

ladeira  na  área  dos  bancos  de  dados.  O dBase  e  os  produtos   compatíveis  que  compõem o  que  se 

convencionou chamar de ambiente  X-base dominaram por mais de uma década o desenvolvimento de  

programas do gênero para desktop. Como não há bem que sempre  dure, essa predominância está agora 

implodindo. O início do fim   ocorreu com o fracasso das tentativas de manter o mesmo padrão nos  

produtos concorrentes. É que o diferencial de cada um desses produtos  estava em suas peculiaridades, e 

não em sua padronização. Eles só  mantinham em comum o bom nível de comandos básicos e o mesmo  

formato de arquivo,  o famoso DBF.  Com o tempo, cada fabricante  passou a  implementar  pequenas 

modificações nesse formato, com o  objetivo de aumentar a velocidade de acesso ou incluir novos tipos 

de  campos, como imagens e sons. Tanto fizeram que, hoje, a liderança do   padrão X-base já é um fato a 

ser lembrado do passado.

 

 

2.1.1           O padrão X-base perde a liderança 

 



As  fragilidades  do  padrão  X-base  demoraram  um  pouco  a  se  desnudar  no  Brasil  por  causa  das 

deficiências da base instalada. Com um parque de máquinas que começou a ser atualizado intensivamente 

apenas nos últimos quatro anos, a maioria das empresas ainda convive com os dois tipos de interface: o 

gráfico, no caso dos aplicativos para Windows  usados nos serviços de automação de escritórios, e o de 

caracteres, nos  programas em DOS voltados para o negócio. Outro fator que expôs as fragilidades do 

formato X-base  foi  a  chegada  das  redes,  em substituição ao trabalho stand alone.  Com tudo isso,  a 

necessidade de mudar a base   de dados transformou-se no principal motivo de abandono do X-base. 

Bem, mas como adotar um novo padrão? A migração pode se tornar   menos traumática se o usuário 

buscar uma versão mais atualizada do  produto que já utiliza. A segunda opção, caso não exista uma  

atualização, é tentar encontrar outro produto da mesma empresa que fabrica o X-base usado atualmente. E 

a terceira aponta para o mercado.  Vá em direção à ocorrência. A principal mudança de um ambiente para 

outro não está na linguagem, mas no conceito de programação utilizado. Enquanto as linguagens não-

gráficas são, em sua maioria,                     procedurais, as linguagens visuais adotam, de alguma forma, a  

orientação voltada a objetos. Isso significa que, mesmo apresentando  alto grau de compatibilidade com a 

versão DOS, para aproveitar os  novos recursos o usuário terá de aprender a manusear uma série de  

comandos que o afastará, quase por completo, da antiga linguagem. 

 

 

2.1.2 – A origem do X-base

 

As linguagem de banco de dados (X-base)  começou como aplicação CP/M, escrita em 1981 no Pasadena 

Jet Propulsion Laboratory para gerenciar vários projetos. A teoria do X-base é baseada no Método de 

Acesso Seqüencial Indexado (ISAM - Indexed Sequential Access Method) para acesso a dados. E teve 

como principais características de sucesso, o acesso rápido, simples e de baixo custo de implementação.

A diferença fundamental  entre  um banco de dados relacional  e  um banco de dados X-base é  que a 

unidade básica do banco de dados relacional é um conjunto de dados, enquanto que em X-base é um 

registro. Um banco de dados relacional possui uma tabela como um conjunto (também chamada de uma 

relação, por isso o termo "banco de dados relacional"). Estes conjuntos são grupos de registros que são 

divididos  em  campos,  contendo  informações.  Estes  conjuntos  formam  as  bases  da  força  e  da 

complexidade de consulta (query) do banco relacional. O X-base enxerga cada arquivo do banco de dados 

(tipicamente representado por extensão .DBF no nome do arquivo) como uma tabela contendo registros 

de tamanho uniforme com campos definidos de maneira exata. A unidade básica de acesso aos dados é 

um registro  individual.  A definição exata  de  acesso aos  dados propicia  ao  X-base  sua velocidade e 



simplicidade.

 

 

 

2.1.3 – A linguagem do padrão X-base

 

O X-base foi inicialmente desenvolvido para se concentrar em um código, assim sua sintaxe é mais como 

uma linguagem procedural de computador do que uma linguagem humana. O X-base usa o conceito de 

área de trabalho, que é essencialmente um cursor numa tabela.

A área de trabalho contém o registro corrente, uma lista de índices aberta, um índice corrente e marcas 

(flags), tais como final e início de arquivo.

A área de trabalho do X-base quando aberta tem todos os registros visíveis, e os dados visíveis  aos 

usuários. Navegação em uma área de trabalho X-base é facilitada pela ida ao início ou final dos registros 

visíveis, avançando ou retrocedendo, tendo como base o registro corrente, procurando por uma chave 

utilizando um índice, ou indo a um registro específico em uma tabela, pelo fato do X-base utilizar o 

conceito de registro corrente, a atualização do campo de dados  é rápida, devido ao formato de dados 

implícito.

Depois de atualizar ou inserir um registro, a área de trabalho ainda está posicionada . Implementações em 

X-base também permitem filtros em áreas de trabalho. Filtro em X-base permite que somente registros 

que atendam as condições especificadas sejam visíveis ao usuário. 

O X-base  possui  uma  grande  variedade  de  expressões.  A maioria  das  plataformas  X-base  suportam 

funções. Alguns exemplos de funções X-base são: VAL(), que converte uma expressão string em valor, 

SUBSTR(), que permite que substrings sejam extraídos, e IF(), que permite expressões condicionais em 

qualquer expressão.  Também existem expressões de filtragem, que controlam dados visíveis em uma 

área  de  trabalho,  e  em  expressões  de  índice.  Estas  expressões  podem  também  ser  avaliadas  em 

processamento. A complexidade de expressões de índice permite grande velocidade e controle do acesso 

aos dados. Um índice  poderá ser construído de quase todas as formas e também pode  ser atualizável . O 

X-base  também  possui  o  conceito  de  'relacionamentos'  que  são  bem  diferentes  do  conceito  de 

'relacionamentos' do banco de dados relacional. As relações do X-base são similares aos JOINS do SQL. 

Estas relações são sempre baseadas em índices e um índice utilizado por uma relação é o equivalente em 

X-base a uma chave externa do banco relacional. As relações do X-base são mais difíceis de usar que as 



junções  do  SQL,  mas  são  totalmente  controláveis  pelo  programador  e  são  realizadas  em  nível  de 

aplicação e o trabalho necessário em servidores de dados X-base é enormemente reduzido.

 

 

 

2.1.4  - Arquivos Físicos

 

Os arquivos de dados em X-base são  fáceis de entender e simples de gerenciar. Cada tabela (chamada 

.DBF  devido  a  sua  costumeira  extensão)  é  um  arquivo  separado,  com  o  tamanho  dos  registros  já 

definidos. O tamanho de registro já definido permite que a posição de cada registro possa ser calculada 

pela  multiplicação do número de registros pelo seu tamanho mais o  tamanho do header  do arquivo. 

Arquivos .DBF crescem a medida que os dados vão sendo incluídos em seu final físico.

Caso  um DBF contenha  campos  memo,  os  quais  são  formados  por  campos  de  tamanho variável,  é 

utilizado um arquivo separado contendo os dados do DBF. Os arquivos de índices usados pelo bancos de 

dados X-base estão em arquivos separados que são construídos utilizando-se dados do DBF, mas que 

podem ser manipulados separadamente se desejado. Por ser o X-base um formato aberto, há uma grande 

variedade de ferramentas e ambientes que podem utilizar arquivos X-base. 

 

2.1.5 - Travamento (Locking)

 

Em X-base, os travamentos são para registros individuais, que é a unidade básica do armazenamento de 

dados. Os travamentos do X-base são gerados pela aplicação que atualiza os dados e não pelo servidor. 

Os travamentos devem ser mantidos por um servidor, mas as aplicações X-base tem controle total sobre 

os travamentos. Isto torna o travamento em X-base bastante flexível e fácil de controlar em nível de 

aplicação. 

 

2.1.6 - Padronização

 



Um dos  pontos fracos do X-base tem sido a falta de padronização. O X-base falhou duas vezes em sua 

padronização,  e  atualmente  os  desenvolvedores  continuam  a  liberar  extensões  proprietárias  para  o 

formato de arquivo .DBF e para linguagens X-base. Este processo resultou em uma evolução Darwiniana 

do X-base, ou seja, gerou inúmeros dialetos do X-base. Esta situação certamente continuará a menos que 

algum padrão finalmente seja adotado.

 

 

2.1.7 - Diferenças na Implementação

 

Algumas  implementações  em  X-base  incluem  procedimentos  armazenados  e  gatilhos,  mas  os 

procedimentos armazenados do X-base não são tão naturais como os do SQL.

O  controle  de  transações  começou  com  servidores  SQL,  e  atualmente  estes  servidores  permitem 

comandos de transações muito complexos e potentes. Pelo fato do SQL operar somente em blocos de 

dados e  necessitar  de  um servidor  para  efetuar  todo o  processamento,  transações  são  parte  vital  do 

sistema. Como o X-base começou a utilizar plataformas mono-usuário e com atualizações efetuadas de 

maneira  navegacional,  as  transações  foram  menos  naturais  para  o  X-base.  O  valor  do  controle  de 

transações  tem sido  bem testado  e  atualmente  muitas  implementações  em X-base  suportam alguma 

funcionaldade: begin transaction ……. rollback /commit.

X-base carece do conceito de integridade referencial, deleções em cascata e restrições de colunas. Os dois 

primeiros  estão  ausentes  porque  os  dados  do  X-base  residem em arquivos  separados  sem nenhuma 

ligação concreta entre eles. O X-base pode implementar restrições por campo e algumas implementações 

especifícas assim o fizeram. Muitos, entretanto, deixaram a validação de dados para as aplicações que 

utilizam os  dados,  como ocorre  em muitas  aplicações  SQL atualmente,  em adição aos  requisitos  de 

verificação do servidor.

 

 

 

 

 



2.1.8 - Segurança

 

O X-base começou em sistemas isolados (standalone) e a muitos sistemas multi-usuários eram rodados 

em pequenas redes. Por causa desta arquitetura, implementações em sistemas X-base tinham um pequeno 

nível  de  segurança.  Os  esquemas  de  segurança  em  aplicações  X-base  apoiam-se  tipicamente  no 

computador ou no sistema operacional da rede que roda a aplicação, para implementação de segurança.

 

2.1.9 - Clientes e Servidores

 

O conceito de processamento distribuído tem sido bastante estranho para  a linguagem X-base que teve 

seu início em computadores isolados. Históricamente, o X-base tem sido conhecido por ter problemas 

com desempenho e estabilidade,  quando múltiplos  usuários  compartilham os  dados.  Tipicamente,  os 

dados X-base são compartilhados através de redes existentes. Mas, pelo fato de que cada cliente (estação) 

gravar  diretamente  nos  arquivos  de  dados,  a  queda  de  uma  estação  poderá  resultar  em  arquivos 

corrompidos. O tráfego de rede pode se tornar um problema, pois grandes arquivos são transferidos para 

muitas  estações.  Nos  últimos  anos,  entretanto,  o  X-base  tem  sido  revolucionado  pela  solução 

cliente/servidor.  A arquitetura cliente/servidor resolve os problemas históricos do X-base,  eliminando 

corrupção e  problemas  de desempenho.  X-base  encaixa-se  muito bem na  arquitetura  cliente/servidor 

porque  pode permitir mais processamento a ser distribuído para estações do que o SQL. É muito mais 

fácil para uma estação solicitar um skip para o próximo registro em um índice do que executar uma 

consulta (query) no SQL. Por causa desta distribuição lógica e por causa da simplicidade do conceito do 

X-base, o cliente/servidor X-base pode ser mais rápido do que o do SQL. Devido ao servidor ter que 

trabalhar menos, ele não necessita ser potente ou ser servidor dedicado. Ainda, por causa da simplicidade 

dos arquivos e sistemas X-base, o administrador não precisa supervisionar diariamente o servidor. 

                  2.2 -  O Banco de dados de Grande Porte

 

A rede americana Wal-Mart descobriu que as  pessoas  que vão  às suas lojas às quintas-feiras  para 

comprar fraldas Huggies tendem a adquirir dezenove itens adicionais. Assim, toda   Quinta-feira, a Wal-

Mart altera a disposição dos produtos de suas lojas para assegurar que  os  compradores de Huggie dêem 

de encontro com os tais dezenove outros produtos. Essa é a ramificação de uma tecnologia fundamental e 

normalmente complexa – a dos banco de dados.



Quando  uma  corporação  tem  grandes  volumes  de  informações,  e  estas  informações  necessitam  de 

mecanismos para facilitar sua localização, e consequentemente serem compreendidas e mais seguramente 

armazenadas, estas corporações necessitam de um SGBD( Sistema Gerenciador de Banco de Dados)  e 

um  de  grande  porte  possibilita  uma  maior  capacidade  de  armazenamento  por  uma  maior  taxa  de 

segurança. 

É sobre estas extraordinárias ferramentas que este capítulo se destina e a figura a baixo esta mostrado  o 

parque de bancos de dados instalados no mundo por fabricante.

 

Figura 2.1 – Bancos de dados instalados no mundo por fabricante.

 

 

2.2.1 - A linguagem dos SGBD’s

 



 

As linguagens de Banco de dados SQL (Structured Query Language) inicia seu caminho na 

IBM  em  1970  com  o  documento  "Um  Modelo  Relacional  para  Grandes  Bancos  de  Dados 

Compartilhados" (A Relational Model For Large Shared Data Banks) escrito pelo Dr. E. F. Codd. Após a 

definição  de  cálculos  relacionais  e  das  12  leis  de  Codd  de  sistemas  relacionais,  os  padrões  e  as 

implementações do SQL ocorreram rapidamente. 

O  SQL  tornou-se  um  padrão  de  mercado  um  banco  de  dados  relacional  caracteriza-se 

basicamente por uma unidade básica de dados em SQL é um conjunto de dados. Um banco de dados SQL 

possui uma tabela como um conjunto (também chamada de uma relação, por isso o termo "banco de 

dados relacional").  Estes  conjuntos  são  grupos  de  registros  que  são  divididos  em campos,  contendo 

informações. Estes conjuntos formam as bases da força e da complexidade de consulta query (pergunta) 

do SQL.

Uma das diferenças mais significativa entre banco de dados de grande porte  e um de pequeno 

porte é a linguagem de manipulação de dados utilizada. A linguagem SQL é uma representação em texto 

da álgebra relacional proposta pelo Dr. Codd. Suas instruções utilizam linguagem familiar às pessoas, tais 

como: ATUALIZAR (UPDATE), SELECIONAR (SELECT) e INSERIR (INSERT). Este modo intuitivo 

de se relacionar com os dados é muito natural para as pessoas entenderem, mas não muito simples de se 

manipular, a partir de um código. O banco de dados de pequeno porte  foi inicialmente desenvolvido para 

se concentrar em um código, assim sua sintaxe é mais como uma linguagem procedural de computador do 

que  uma linguagem humana.  Ao invés  de  executar  uma  consulta  query  (pergunta)  como no SQL e 

navegar  sobre  um  conjunto  de  resultados,  o  banco  usa  o  conceito  de  área  de  trabalho,  que  é 

essencialmente um cursor (apontador de registro) numa tabela.

A área de trabalho contém o registro corrente, uma lista de índices aberta, um índice corrente 

e marcas (flags), tais como final e início de arquivo.

Algumas diferenças entre área de trabalho do banco de pequeno porte e um cursor do grande 

porte são que a área de trabalho do pequeno quando aberta tem todos os registros visíveis, e os dados 

visíveis aos usuários não são pedaços (snapshots) como os resultados de consulta (query) do SQL . A 

navegação em uma área de trabalho do pequeno é facilitada pela ida ao início ou final dos registros 

visíveis, avançando ou retrocedendo, tendo como base o registro corrente, procurando por uma chave 

utilizando um índice, ou indo a um registro específico em uma tabela. Navegação no grande é tipicamente 

feita por busca na próxima linha ou nas seguintes. 

 

 



 

 

2.2.2        - Filtragem e índices 

 

Implementações no banco de dados de grande porte permitem filtros em áreas de trabalho. O 

Filtro  permite que somente registros que atendam as condições especificadas sejam visíveis ao usuário 

utilizando-se da cláusula WHERE de uma consulta (query) do SQL  A complexidade de expressões de 

índice permite grande velocidade e controle do acesso aos dados. Um índice  poderá ser construído de 

quase todas as formas. Por exemplo, um índice pode ser criado por registros que contenham somente 

nomes não vazios que contenham a letra "A" no estado da Bahia. 

Os bancos de dados SQL foram desenvolvidos para rodar em computadores (mainframes) 

isolados,  assim  existe  uma  tendência  do  banco  de  dados  monopolizar  toda  a  máquina.  As  atuais 

implementações do SQL requerem, tipicamente, um banco de dados a ser alocado, antes de permitir que 

dados  sejam armazenados  nele.  Quando  estes  arquivos  pré-definidos  ficam cheios,  medidas  rápidas 

podem ser tomadas para evitar perda de novos dados. Somando-se a isto, alguns tipos de SQL realmente 

trocam o sistema de I/O do arquivo no sistema operacional de suas máquinas para ganhar o desempenho 

necessário.  Os banco de dados são,  normalmente,  um só arquivo contendo todas  as tabelas,  índices, 

informações dos usuários em formato proprietário. Os registros, em muitos arquivos SQL não possuem 

tamanho  fixo,  o  que  adiciona  bastante  flexibilidade  mas  também  uma  grande  sobrecarga  quando 

acessando dados.

Para  melhor  desempenho,  o  sistema  de  arquivos  requer  sintonia  fina  efetuada  pelo 

administrador com base nas operações realizadas pelo sistema.

 

 

2.2.3        Travamento (Locking)

 

Na atualização de dados em um  sistema de banco de dados multi-usuário, alguma forma de 

travamento de registro (locking) deve ser empregada para assegurar que os dados não sejam corrompidos 

por dois usuários que estejam atualizando o mesmo registro simultaneamente. A característica vital do 

esquema de travamentos é a granulação,  o que indica quais dados estão protegidos pelo travamento. 



Quanto menor for a granulação, melhor o controle concorrente. Granulação grossa, entretanto, resulta em 

menor sobrecarga de travamento a ser mantida pelo banco de dados.  Muitas implementações em SQL 

empregam esquemas de travamento por pagina,  porque os registros não têm tamanhos pré-definidos. 

Devido ao travamento ser controlado pelo banco de dados. Uma paginação de travamentos pode sobrepor 

registros e um índice de paginação de travamentos quase que certamente sobreporá muitas chaves de 

índices. Por causa desta granulação grossa, muitos servidores SQL necessitam endereçar o problema da 

indisponibilidade do usuário, que ocorre quando parte de um arquivo de banco de dados é travado por um 

usuário que está atualizando os dados, que é fisicamente perto dos dados que um segundo usuário está 

tentando atualizar. Quando utilizado por servidores multi-tarefas, este processo pode causar paralisação 

do sistema, devido a grande complexidade de controle de travamentos problemas como por exemplo 

quando uma requisição está esperando por outra requisição para destravar um recurso são comuns em 

grandes bancos de dados.

 

 

2.2.4  -  Padronização

 

O SQL tem mantido um bom processo de padronização, o que resultou no padrão SQL-92, 

dentre outros. A ferramenta SQL típicamente suporta procedimentos armazenados (stored procedures), 

que  são  códigos  que  efetuam  rotinas  específicas,  executadas  quando  chamadas.  Um  procedimento 

armazenado especializado é um gatilho (trigger), ou seja, um procedimento armazenado que é executado 

quando ocorrerem eventos, tais como: deleções, atualizações ou inclusões. Procedimentos armazenados 

são muito úteis porque o código reside com o dado e gatilhos (triggers) garantem que os procedimentos 

armazenados sejam executados toda a vez que a tabela de dados for modificada.

 

2.2.5 -  Segurança

 

Pelo fato do SQL ter tido seu início em grandes mainframes, segurança foi uma preocupação 

desde sua concepção. Os sistema em SQL normalmente possuem login e também controle de acesso por 

arquivo. 

O  controle  de  transações  começou  com  servidores  SQL,  e  atualmente  estes  servidores 

permitem comandos de transações muito complexos e potentes. Pelo fato do SQL operar somente em 



blocos de dados e necessitar de um servidor para efetuar todo o processamento, transações são parte vital 

do  sistema.  Comandos  do  tipo  begin  transaction  rollback  /commit  são  partes  essenciais  para  uma 

ferramenta de banco de dados.

 conceito de integridade referencial pode ser visualizado em deleções em cascata e restrições 

de  colunas,  o  SQL freqüentemente  tem apenas  um arquivo  de  dados,  facilitando  a  existência  deste 

conceito.

 

 

2.2.6  - Clientes e Servidores

 

Pelo fato do SQL ter começado em computadores mainframe, o conceito de processamento 

distribuído  vem sendo melhorado gradativamente.  O SQL sempre rodou em servidores  potentes.  As 

estações normalmente enviam solicitações que são totalmente processadas no servidor. A evolução do 

SQL tem sido desenvolvido para deslocar o processamento para múltiplos servidores.

A  implementação  do  SQL  é  muito  complexa  e  cara.  SQL  requer  servidor  potente, 

administrador de dados com dediçacão total ou parcial para ajustar e monitorar o servidor. Recentemente, 

esforços  têm sido  feitos  para  deslocar  algum processamento,  como  lógica  de  negócios,  para  outros 

computadores, bem como simplificar a administração de servidor SQL.

Este enfoque multi-camada não tem tido sucesso muito abrangente, entretanto, devido aos 

servidores SQL serem muito complexos, os altos custos computacionais do trabalho não são facilmente 

rateados. 

                    

 

2.2.7 – O banco de dados Oracle 

 

A Segunda maior  empresa de software do planeta, a Oracle Corporation , que faz programas gigantescos 

com os quais a American Airlaines segue a rota de seus aviões, a Ford Motor segue a rota de seus 

componentes , etc, produz o banco de dados de grande porte mais vendido no mundo, ele usa a tecnologia 

relacional, onde o software trata os dados como conjuntos de informações independentes, localizados em 



várias tabelas.  

 

 

2.2.7.1- A administração do bancos de dados  Oracle

 

O Oracle 7 Release 7.2 tem um conjunto de ferramentas de administração de banco de dados 

que auxiliam o usuario, executando as seguintes tarefas: 

Database Manager inicializa (start) e derruba (shut down) o banco de dados, customiza os 

parâmetros de inicialização e cria alias para o banco de dados.

User Manager cria contas e roles para os usuários, concede privilégios e administra as senhas 

dos usuários. 

Object Manager administra os objetos do banco de dados, como tabelas, índices, sinônimos e 

visões (views), e concede privilégios sobre os objetos aos usuários. 

Session Manager visualiza e desconecta sessões dos usuários no banco de dados.

Database Expander  expande o  banco de dados possibilitando o  armazenamento  de  dados 

adicionais.

Backup and Recovery Managers fazem backup e recuperação de dados.

Password Manager modifica a senha de sistema do banco de dados.

No  Release  7.3,  essas  características  foram expandidas  com  um conjunto  abrangente  de 

ferramentas que fornecem uma estrutura para administrar todo o ambiente Oracle, com interfaces abertas 

e integração total com as estruturas de administração de redes SNMP (Standard Network Management 

Protocol). O console do Oracle Enterprise Management, que facilita a administração de sistemas GUI 

(Graphical User Interface), é o ponto central de controle do ambiente Oracle, consistindo de:

Navigator é um navegador (browser) de objetos usado para administrar a estrutura de árvore 

de todos os nós, bancos de dados, usuários, roles e profiles. 

 

Map Window é um visualizador GUI de objetos chave; administra e monitora subconjuntos 



dos objetos no sistema. Os subconjuntos podem ser agrupados por qualquer critério. 

Jod Scheduling System estabelece horários, executa e automatiza tarefas repetitivas do banco 

de dados, até mesmo em sites remotos.

Event Management System monitora o banco de dados e os eventos do sistema, com um 

mecanismo de filtragem para estabelecer patamares (thresholds) e uma interface com o Job Scheduling 

System para ativar tarefas corretivas.

O Oracle Enterprise Management Performance Pack é um conjunto adicional de produtos que 

o usuário responsável do banco de dados pode utilizar para monitorar, diagnosticar e fazer o tuning de 

grandes e diversos ambientes, bancos de dados, aplicações e outros eventos que podem ser configurados.

 

 

2.2.7.2 - Recuperação de Falhas  no Oracle

 

Para backup e recuperação de dados, o Enterprise Backup Utility do Oracle7 trabalha em 

conjunto com um produto de administração do meio de armazenamento, ajudando o usuário responsável 

do banco de dados em dois aspectos do processo de backup e recuperação. Os produtos de administração 

dos meios de armazenamento são um recurso confiável e de alta performance para lidar com o backup, e 

o utilitário de backup está firmemente ligado ao Oracle7 Server. 

O  produto  de  administração  do  meio  pode  utilizar  múltiplos  dispositivos  de  backup 

simultaneamente, criando múltiplos fluxos de dados enquanto executa compressão e bufferização de I/O, 

para melhorar a utilização do recurso. O utilitário pode executar backup on-line e parcial. 

 

 

2.2.7.3 - Regras de Integridade Relacional no Oracle

 

No Oracle versão 7.2, é possível definir regras de integridade referencial declarativas padrão 

como parte dos comandos create table e alter table, usando uma sintaxe semelhante a do SQL-92 ANSI. O 

Oracle 7.2 suporta as opções restrict e cascade para as operações de deleção na tabela primária, mas para 



atualizações na tabela primária, somente a opção restrict. Notar que a sintaxe padrão do SQL-92 ANSI é 

na verdade no action, e não restrict, como implementado no Oracle. O Oracle suporta opções de nenhuma 

correspondência  (match  none),  correspondência  total  (match  full)  e  correspondência  parcial  (match 

partial) para chaves estrangeiras compostas e chaves estrangeiras que aceitam nulo, o que poucos SGBDs 

fazem hoje em dia. 

O Oracle  retorna  uma mensagem padrão  gerada  pelo  sistema para  a  aplicação  quando a 

operação é restrita, e gera nomes padrão para constraints que não receberam nome. O desenvolvedor deve 

consultar as tabelas do dicionário de dados do sistema para descobrir seus nomes, se desejar tratá-las 

individualmente. Também é possível codificar regras de integridade referencial utilizando os poderosos 

triggers do Oracle. Os triggers que são disparados antes de cada operação (pre-operation triggers) e antes 

de cada registro ser tratado (pre-row triggers) são úteis e eficientes para checar se determinada operação 

viola uma regra de integridade antes que a operação seja de fato executada. 

 

Integridade  de  Entidade:  O  Oracle  não  suporta  domínios;  portanto,  cada  regra  de 

integridade de domínio deve ser implementada como regra de integridade de coluna para cada coluna 

onde o domínio seria usado. O Oracle suporta as regras de chave que estudamos, utilizando a sintaxe do 

SQL-92 ANSI. Para implementar as regras de integridade de chave, o Oracle criou um índice único,  

chamado "ENROLLKEY", transparente para o usuário e cujo owner é SYS, o usuário de sistema. Este 

índice tem a estrutura de coluna como qualquer outro índice definido pelo usuário, consistindo de colunas 

chave. O Oracle não permite que se crie seus próprios índices únicos sobre as mesmas colunas. Além 

disso,  não  permite  que  sejam alteradas  as  mensagens  retornadas  pelo  sistema  quando uma regra  de 

integridade de chave é violada.  

O Oracle suporta regras de integridade de coluna definidas através da sintaxe do SQL-92 ANSI. Para 
implementar as constraints de coluna e de domínio especificadas como constraints de coluna, o Oracle 
criou apenas constraints, e não triggers, como outros produtos fazem. As constraints são nomeadas de 
acordo com os nomes especificados na definição.

Embora  não  seja  possível  alterar  as  mensagens  retornadas  por  estas  constraints,  pode-se 

codificar suas próprias regras de integridade utilizando os triggers do Oracle. 

 

 

2.2.7.4 - Segurança no Oracle

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

necessárias para estabelecer a política de segurança apropriada. O Oracle7 provê confidencialidade de 



dados através dos seguintes mecanismos: 

 

Autenticação e Identificação do Usuário: estabelece e verifica a identificação do usuário 

antes de permitir conexão com o banco de dados.

Controle de Acesso Discriminatório (DAC): restringe a capacidade do usuário de realizar 

determinadas operações e acessar determinados objetos no banco de dados, baseado nos privilégios dados 

a ele. Usuários que possuem a autorização necessária podem conceder seus direitos (re-grant) a outros 

usuários. Privilégios podem ser concedidos por objeto, por role, ou através de um sistema. 

Controle  de  Acesso  Mandatório  (MAC):  restringe  o  acesso  dos  usuários  aos  dados 

baseando-se na classificação dos objetos e no poder de visão do usuário. Para implementar o MAC, o 

sistema armazena e mantém rótulos de segurança para classificar cada objeto e um nível de poder de 

visão para cada usuário.

 

Auditoria: inclui todas as operações executadas no banco de dados que são gravadas e que 

podem ser associadas a usuários.

Estas operações são gravadas num arquivo de auditoria que pode ser analisado para detectar 

ameaças à segurança.  O Oracle7 fornece opções de auditoria por usuário, por operação no banco de 

dados, por objeto acessado e por privilégio de sistema.

 

Encriptação do Banco de Dados: armazena o banco de dados numa forma codificada que 
somente pode ser decifrada com o software e a chave de decodificação corretos. 

No Oracle 7 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 vimos, 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  Oracle  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,  e  pode-se  também registrar  a 

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

configurar  as  opções  de  auditoria  para  determinar  o  tipo  de  informação a  ser  obtida  no  arquivo  de 

auditoria. Por exemplo, pode-se especificar se quer registrar a execução bem sucedida de comandos, as 

mal sucedidas, ou ambas. O resultado da auditoria é gravado numa única tabela chamada AUD$, que faz 

parte do esquema SYS do dicionário de dados do banco. Há visões pré-definidas para se acessar os dados 

gravados nesta tabela.

 

 

 

 

 

         2.3 - O Banco de dados de Médio Porte

 

Essa  classificação  veio  através  da  qualificação  de  alguns  bancos  de  dados  terem  características 

semelhantes aos de grande porte, mas por outro lado não possuírem a robustez do mesmo gerando assim 

uma idéia de  intercalação entre os de grande e pequeno porte. Estão nesta classificação ferramentas 



bastantes conhecidas e de empresas desenvolvedores de software respeitadas como Microsoft, Lotus ou a 

Borland hoje Imprise. 

 

Pacotes de aplicativos – ou suítes, como foram conhecidos no mercado – são os grandes campeões de 

vendas de fabricantes de softwares para PC, como  os banco de dados Lotus Approach, e o Microsoft 

Access  estão  embutidos  nos  pacotes  de  suítes  ou  podem  ser  adquiridos  separadamente.  A  grande 

diferença  desta  classificação  é  que  apesar  de  terem  recurso  bastantes  avançados  tanto  na  parte  de 

segurança como velocidade de pesquisa, estes aplicativos  tem a grande vantagem se serem facilmente 

administrados por qualquer usuário , mesmo aqueles sem grande conhecimento de informática, pois o 

software tem um ambiente de trabalho muito simplificado por rotinas de fácil entendimento e assistentes 

de  trabalho.  Teoricamente  com  o  auxílio  destes  assistentes,  pode-se  criar  qualquer  objeto  de  uma 

aplicação, como arquivos de dados, relatórios e formulários com apenas alguns cliques do mouse. Estes 

aplicativos  são  compostos  de  vários  objetos  relacionados  entre  si,  com  regras  de  relacionamento  e 

validação de dados, características herdadas da concepção dos grandes bancos de dados relacionais.

 

 

2.3.1        O banco de dados  Access 

 

Com mais de 70% do mercado de bancos de dados para aplicações pessoais, o Access é hoje um dos mais 

rápidos, versáteis e dinâmicos gerenciador  de banco de dados para Windows.  Fornecendo acesso a um 

banco de dados relacional com informações que o ajudarão a tomar melhores decisões. Ele integra dados 

de  planilhas  com outros  bancos  de  dados,  constituindo  a  maneira  mais  simples  de  obter  respostas, 

compartilhar informações na Internet e em Intranets e criar rápidas soluções comerciais.

 Nunca um produto desta categoria havia se tornado um Best Seller. Assim como nos Estados 

Unidos, a aceitação do Access no Brasil surpreendeu até os mais otimistas. Foram milhares de cópias 

vendidas, o que nos colocou entre os 4 países com maior número de usuários Access do Mundo. Só 

estamos atrás dos Estados Unidos, Canadá e Austrália!

A chave tanto para o administrador que quer visualizar sua empresa de forma clara e organizada, como 

para o desenvolvedor que precisa de resultados rápidos e produtividade. São mais de 30 assistentes que 

ajudam desde a criação de uma simples tabela à criação de relatórios complexos com pesquisas em SQL , 

relacionamento visual de tabelas, flexibilidade ao acesso de base de dados em outros formatos inclusive  

ODBC,  tecnologia Rushmore de pesquisa, permitindo pesquisas até 100 vezes mais rápido, integridade 



referêncial  garantindo a integridade de seus dados, acesso a  tecnologia OLE,  compatibilidade com os 

bancos de dados mais conhecidos do mercado.

O  Access  97  oferece  um  desempenho  de  32  bits  bastante  aprimorado  com  formulários  menores, 

compilação mais eficiente e melhor manipulação de dados para consultas e respostas mais rápidas.

Um  dos  pontos  positivos  do  Access  é  a  facilidade  de  se  fazer  uma  consulta.  Nossos 

aplicativos muitas vezes dependem de consultas envolvendo dados de várias tabelas e muitas vezes essas 

consultas,  devido  a  sua  complexidade,  demoram  a  serem  executadas  e  ainda  corremos  o  risco  de 

depararmos com mensagens de erro de falta de memória.

 

 

 

 

 

2.3.2        Jet query engine (o motor do Access)

 

 O Jet Query Engine foi aperfeiçoado no Access 2.0 em diversas áreas. Ele é um componente 

do  Jet  Database  Engine  (Gerenciador  de  Dados  sobre  o  qual  o  Microsoft  Access  foi  construído) 

responsável pela interpretação e execução das consultas no Access.

As consultas são processadas em quatro etapas:

 

1 - Definição

2 - Compilação

3 - Otimização

4 - Execução

 



A definição das consultas é realizada pelo usuário utilizando-se do Query By Example (grade 

onde o usuário define a consulta) ou pela Structured Query Language (SQL - Linguagem que permite 

definir a consulta desejada através de uma expressão). As demais etapas são atividades do Jet Query 

Engine.

Nesse artigo nos deteremos mais sobre a etapa de Otimização.

 

 

2.3.3        Otimização da Consulta

 

O Jet Query engine usa um algoritmo baseado em “custos”. Ele compara cada estratégia de 

execução da consulta e verifica aquela que resultará em um esforço menor para ser executada, ou seja, 

aquela que possuirá menos “custo”. Há duas operações na execução de uma consulta: leitura da tabela e 

combinação de tabelas. Para cada uma dessas operações é atribuído, pelo Query Optimizer (responsável 

pela escolha da melhor estratégia de se executar uma consulta) um “custo” baseado nos seguintes dados:

- Número de registros na tabela base.

- Número de páginas de dados ocupadas pela tabela base. Quanto maior número de páginas de 

dados que precisam ser lidas maior o “custo” da

consulta.-  A localização da tabela - tabela Access, ISAM ou ODBC.

-      Nos índices da tabela - Quando verifica esse item, o Query Optimizer se preocupa com: 

- Seletividade - É permitido a duplicação de índices?

-  Número  de  Páginas  indexadas  -  Como nas  páginas  de  dados,  quanto  maior  o  número  de  páginas 

indexadas, maior será o “custo” da consulta.

-         Se é permitido valores nulos nos índices. Com esses dados, o Optimizer seleciona a tarefa que 

exigirá  um  menor  “custo”  para  ser  realizada,  para  gerar  um  resultado  com  mais  eficiência  e 

performance..

 

 



2.3.3.1 - Planos de acesso a tabela base

 

 

Para cada tabela na consulta, o Jet Query Optimizer deve escolher um plano de acesso. Há 

três modos de se acessar os registros de uma tabela:

Através de uma região Indexada - lê registros de uma tabela usando o índice sobre uma de 

suas restrições.

 

Restrição Rushmore - usada quando existem múltiplos campos indexados. Utilizando-se de 

índices múltiplos reduz-se consideravelmente o número de páginas de dados a serem lidas. Na verdade, 

consultas Rushmore podem ser executadas sem ler sequer uma página de dados.

Verificação da tabela registro por registro – Verifica a tabela registro por registro sem usar 

um índice. Isto pode ser necessário se o campo restringido não estiver indexado ou se a restrição não for 

muito seletiva.

 

 

 

2.3.3.2 -  Restrições Rushmore

 

No Jet  1.x apenas um índice poderia ser utilizado para resolver uma consulta.  Usando as 

técnicas Rushmore, o Jet 2.0 usa mais de um índice para restringir registros. A otimização Rushmore é 

utilizada nos seguintes tipos de consultas envolvendo restrições de múltiplos campos indexados:

-      Intercessão de Índices - Dois campos indexados são interseccionados.

 

“Where Empresa = ‘Ford’ and TipoDe-Carro = “‘Sedan’ “

 



- União de Índices - Os campos indexados são unidos.

“Where TipoDeCarro = ‘Wagon’ or Ano = ‘1994’ “

- Conta Índices - Consultas que retornam onúmero de registros que satisfazem as condições 

impostas.

“Select Count(*) from Autos Where Empresa = ‘Dodge’ and TipoDeCarro = ‘Truck’

 

 

2.3.3.3    Como ativar o Rushmore

 

Não existe uma maneira de se ligar ou desligar o Rushmore. Ele será automaticamente ativo 

quando você tiver um critério que se refere a múltiplos campos indexados de uma mesma tabela. Se você 

possui consultas que não incluem restrições múltiplas ou se os campos da tabela consultada não estiverem 

indexados, o Rushmore não poderá executá-las. É importante criar índices para todos os campos que são 

utilizados  nas  restrições  da  consulta.  Rushmore trabalha  com tabelas  do Access  assim como tabelas 

anexadas do FoxPro e Dbase. Consultas envolvendo tabelas do ODBC, Btrieve ou Paradox não utilizarão 

a otimização Rushmore.

 

2.3.4        - Considerações sobre Performance

 

Você não precisa se preocupar com a ordem dos campos quando definir uma consulta,  o 

Query Optimizer decide qual a melhor estratégia para a consulta, e reordena as tabelas de consultas e 

campos para melhor otimizar o processo de consulta. Você também pode ajudar o Optimizer seguindo 

algumas dicas muito simples, relacionadas a seguir:

-  Crie índices em todos os campos usados na consulta  para:  definir  relacionamento entre 

tabelas, filtrar os registros (critério de seleção) e ordenação.

-  Utilize  toda  vez  que  for  possível,  chaves  primárias  ao invés  de  utilizar  índices  únicos. 

Chaves primárias não permitem valores nulos, possibilitando ao Query Optimizer mais opções de escolha.

- Se não for possível utilizar chave primária então não deixe de utilizar índice único. O Jet 



melhora a otimização da consulta porque com índice único os “custos” realizados pelo Optimizer são 

avaliados com maior precisão.

-  Inclua poucos campos nas consultas,  o mínimo necessário,  pois  com menos campos na 

tabela mais rápida será a consulta.

- Evite usar nas consultas, expressões complexas como aquelas que envolvem a função IIF.

-  Utilize  Count(*)  em  vez  de  Count([Nome  do  Campo]).  O  Jet  possui  otimizações  que 

trabalham mais rapidamente com o Count(*) do que aqueles baseados em campos.

- Utilize nas restrições o operador Entre (Between) ao invés dos sinais “>“, “>=“, “<“ e “<=“.

-      Normalize  as  tabelas:  decompondo-as  de  grandes  não  normalizadas  em  menores 

normalizadas. Uma vez reduzido o tamanho da tabela (número de campos) a verificação dos registros 

ficará mais rápida.

 

 

 

 

2.3.5        -  Evitando Erros de Consultas muito complexas

 

A  consulta  compilada  deve  ajustar-se  dentro  de  um  único  segmento  de  64K  devido  à 

arquitetura de 16 Bits do Jet. Por causa dessa limitação de tamanho do segmento, o Jet talvez não consiga 

compilar consultas muito grandes. A mensagem de erro mais comum quando ocorre isso é: “ Query Too 

Complex”.  Quando esse erro ocorrer,  você pode criar  uma consulta equivalente à  consulta  utilizada, 

usando menos memória, seguindo as seguintes sugestões abaixo:

- Reduza o número de campos da consulta resultante. Não inclua campos desnecessários.

- Evite usar, nas consultas, expressões complexas como aquelas que utilizam a função IIF().

 

 



2.3.6 - Segurança  e recuperação de falhas no Access

 

O Microsoft Access oferece dois métodos tradicionais para proteger um banco de dados: a 

definição de uma senha para abrir o banco de dados ou a segurança em nível de usuário, que pode ser 

utilizada para delimitar as partes do banco de dados que o usuário pode acessar ou alterar. Além desses 

métodos,  você  pode  remover  o  código  editável  do  Access  Basic  de  seu  banco  de  dados  e  impedir 

modificações na estrutura dos formulários, relatórios e módulos, salvando-o como um arquivo MDE.

 

 

2.3.6.1 - Definindo uma senha

 

O método mais simples é definir uma senha para abrir o banco de dados. Uma vez definida 

uma senha, uma caixa de diálogo solicitando a senha será exibida sempre que o banco de dados for 

aberto. Somente os usuários que digitarem a senha correta poderão abrir o banco de dados. Esse método é 

seguro (o Microsoft Access criptografa a senha para que ela não possa ser acessada pela leitura direta do 

arquivo de banco de dados), mas só se aplica à abertura de um banco de dados. Uma vez aberto o banco 

de dados, todos os seus objetos estarão disponíveis para o usuário (a menos que já tenha sido definida 

segurança em nível de usuário, como descrito mais adiante neste tópico). Para um banco de dados que 

seja compartilhado por um pequeno grupo de usuários ou em um único computador, a definição de uma 

senha costuma ser suficiente.

 

 

2.3.6.2 - Segurança em nível de usuário

 

O método mais flexível e completo de proteger um banco de dados é denominado segurança 

em nível  de  usuário.  Essa  forma de  segurança  é  semelhante  aos  métodos  utilizados  na  maioria  dos 

sistemas  de  rede.  Os usuários  são  solicitados  a  se  identificar  e  a  digitar  uma senha  ao  iniciarem o 

Microsoft Access. Dentro do arquivo de informações do grupo de trabalho, eles são identificados como 

membros de um grupo. 



São concedidas Permissões a grupos e a usuários para regular o modo como se permitirá que 

eles trabalhem com cada objeto de um banco de dados. Por exemplo, os membros do grupo Usuários 

podem ter permissão para visualizar, inserir ou modificar dados em uma tabela Clientes, mas não de 

alterar a estrutura dessa tabela. O grupo Usuários pode ter a permissão apenas para visualizar dados em 

uma tabela  que  contenha  dados  de  pedidos  e  ter  acesso  totalmente  negado  a  uma  tabela  Folha  de 

Pagamento. Os membros do grupo Administradores têm permissões totais sobre todos os objetos de um 

banco de dados. Você pode definir um controle mais minucioso criando suas próprias contas de grupo, 

atribuindo permissões apropriadas a esses grupos e, então, adicionando usuários a esses grupos.

 

As três razões principais de se utilizar segurança em nível de usuário são:

 

·    Proteger a propriedade intelectual de seu código.

·    Impedir que os usuários interrompam inadvertidamente um aplicativo alterando o código 

ou os objetos dos quais o aplicativo dependa.

·    Proteger dados sigilosos do banco de dados.

 

 

2.3.6.3 – Recuperação de banco de dados

 

Na maioria dos casos, o Microsoft Access descobrirá que um banco de dados está danificado quando você 

tentar abri-lo, compactá-lo, criptografá-lo ou decriptografá-lo, oferecendo-lhe a opção de reparar o banco 

de dados nesse momento.  

Através de uma ferramenta de simples utilização são feitas todas as correções possíveis   para deixar o 

banco novamente estável, além de uma checagem geral de índices e tabelas mantendo a integridade das 

informações novamente confiável .
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