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Glossário :

 

Antivírus - programa que detecta e elimina vírus de computador. Ex.: Mcafee, Norton Anti Virus (NAV),  

Viruscan, entre outros. 

 

Browser ou Navegador - Programa que possibilita visualizar os recursos da Web. O Netscape Navigator 

e o Microsoft Internet Explorer são os browsers mais utilizados para a Internet. 

 

API (Application  Programming  Interface)  -  rotinas  usadas  para  requisitar  ações  de  baixo  nível  ao 

sistema operacional. Usado no desenvolvimento de aplicações. 

 

Aplicação - Programa que faz uso de serviços de rede tais como transferência de arquivos, login remoto e 

correio eletrônico. 

 

Aplicações  Java  -  São programas de aplicação, desenvolvidos utilizando-se a linguagem  Java, porém 

com comportamento similar a de outras aplicações. 

 

Applets Java - Utilizam uma janela dentro da página  Web, para interface de entrada e/ou saída com o 

código intermediário (byte code) Java que é executado pelo browser. 

 

Arquitetura  Cliente  Servidor (Client/Server)  -  É  toda  arquitetura  de  rede  onde  estações 

(microcomputadores)  executam  aplicações  clientes  que  se  utilizam  de  programas  servidores  para 

transferência  de  dados  do  próprio  servidor  ou  comunicação  com  outras  estações  e  suas  aplicações 

clientes. 

 

Banco de dados (database) - Em termos de  Internet, é o computador que contém um número muito 



grande de informações, que podem ser acessadas pela rede. 

 

Banco de Dados Distribuído (DBMS) - Estrutura com dois ou mais arquivos armazenados em diferentes 

locais numa rede de computadores. Para manter a consistência, as informações devem ser sincronizadas. 

 

Banco de Dados Relacional - Banco de Dados cujas informações são armazenadas no formato de tabelas 

inter-relacionadas. Já o banco não-relacional (flat-file database) resume todo o seu conteúdo numa única 

tabela. 

 

Base de dados - Conjunto de dados organizados, armazenados para utilização posterior. 

 

Bit -  Forma reduzida de  binary digit (dígito binário), é a menor unidade de informação tratada pelo 

computador; em grupos de oito, formam os bytes, que são a forma mais conhecida de representação de 

todos os tipos de informação no computador. 

 

C - Linguagem de programação de alto nível que durante bastante utilizada na década de 80 para o 

desenvolvimento  de  software  comercial.  C++:  Linguagem  que  combina  a  programação  C  com  a 

orientação a objetos. 

 

C++ - Linguagem que combina a programação C com a orientação a objetos. 

 

CGI (Common Gateway Interface) - Aplicação servidora utilizada geralmente para processar solicitações 

do  navegador  (browser)  através  de  formulários  HTML,  enviando  o  resultado  em páginas  dinâmicas 

HTML. Pode ser utilizado para conexão (gateway) com outras aplicações e bancos de dados do servidor. 

Exemplo de linguagens são: Perl, C e C++. 

 

Chat -  (BATE-PAPO).  Serviço  na  Internet onde  as  pessoas  podem  conversar  entre  si  através  do 



computador. Pode ser via teclado, utilizando o IRC, ou via voz.

 

Client - (Cliente). No contexto cliente/servidor, um cliente é um programa que pede um determinado 

serviço, como a transferência de um arquivo, a um servidor, que é outro programa. O cliente e o servidor 

podem estar em dois computadores diferentes, fato que viabiliza a utilização para a maior parte aplicações 

em rede. 

Cliente-Servidor - Modo de distribuição de informações pela rede envolvendo o uso de um pequeno 

número de programas servidores para fornecer dados aos programas clientes, instalados ao longo da rede 

em muito computadores. Com um banco de dados, o programa servidor fornece informações que lhe são 

solicitadas. O Gopher e o Archie são exemplos de sistemas cliente-servidor. 

 

Conexão - Ligação do seu computador a um computador remoto. 

 

Crack - Os cracks são programas que conseguem registrar um programa alterando o executável. Ou seja, 

um meio de quebrar as proteções dos  sharewares,  que vem geralmente com um limite de tempo ou 

algumas  funções  desabilitadas.  O  nome  vem  do  som  de  algo  quebrando.  Existem  KeyGenerators 

(KeyGens) que funcionam criando números seriais válidos para os programas em questão. Os números 

seriais  são aqueles colocados em formulários nos programas para destravá-los.  Não se pode colocar 

qualquer número por que ele precisa ser válido (geralmente uma equação, é que determina o número). 

Como funciona um crack: As linguagens de programação possuem as palavras equivalentes a IF, THEN, 

ELSE ou similares. Neste caso, o processo para verificação de uma chave no registro, verificação de um 

número serial,  ou outro modo geralmente passa por esses "Ifs".  Geralmente,  esses "Ifs" indicam um 

JUMP, ou pulo para uma outra parte do programa. 

 

Cracker -  Usuário  de  informática  que  estuda  todas  as  maneiras  de  conseguir  quebrar  códigos  de 

segurança e entrar em sistemas de informação alheios, com o único objetivo de danificá-los ou usufruir de 

informações confidenciais. 

Criptografar - Converter arquivos num código particular, impossibilitando a leitura das informações até 

que se consiga decodificar seu conteúdo. 

Criptografia - é a técnica de converter (cifrar) uma mensagem ou mesmo um arquivo utilizando um 



código secreto. Com o propósito de segurança, as informações nele contidas não podem ser utilizadas ou 

lidas até serem decodificadas. 

 

DHTML (Dynamic HTML) - Tem por conceito proporcionar gráficos e dados mais ricos com menos 

downloads de  páginas  Web,  e  mais  velozes.  Existem problemas  de  incompatibilidade  entre  os  dois 

browsers mais utilizados (o Navigator e o Internet Explorer) com relação aos componentes DHTML. As 

especificações dependem de estudos da W3C. 

 

Dial - (Discar). Quando você faz a conexão com o seu provedor, o seu modem precisar "discar" para ele, 

para que possa ter acesso às informações ali contidas ou a própria Internet.

 

Dial-Up - (Discador). Programa que efetua a discagem via modem para algum número que possua outro 

modem para receber a chamada. 

 

Diretório (directory)  -  Arquivos  em alguns  sistemas  de  computadores  que  ficam agrupados  juntos. 

Arquivos comuns para um mesmo tópico geralmente ficam organizados em diretórios e subdiretórios 

separados. 

 

DNS - (Domínio) - Sigla de  Domain Name Server. Designa o conjunto de regras e/ou programas que 

constituem um Servidor  de  Nomes da  Internet.  Um servidor  de nomes  faz  a  tradução de  um nome 

alfanumérico (www.empresa.com.br) para um número IP.

 

Domain -  (Domínio)  -  Nome à esquerda do símbolo de @ (arroba),  num endereço eletrônico,  ou a 

designação do endereço de uma determinada máquina, empresa, instituição ou país.

 

Download - (Baixar) - Buscar um arquivo da Internet, BBS ou outro computador, armazenando-o em seu 

computador, através de um modem, via linha telefônica, rede ou outro programa.

 

http://www.empresa.com.br/


Endereços  IP  - Os  endereços  IP são  expressos  em  números  como  255.255.255.0.  O  DNS  fica 

responsável por transformar os endereços IP em nomes de máquinas, como www.empresa.com.br e vice 

versa. 

 

E-mail - Caixa Postal Eletrônica na Internet ou rede interna de empresas. 

 

Finger - Programa que permite a obtenção de informações sobre uma determinada pessoa que possua um 

endereço eletrônico na Internet. Ele procura o servidor onde estão os dados, faz a pesquisa e traz os dados 

para o solicitante. 

Firewall - (Parede de Fogo). Medida de segurança que pode ser implementada para limitar o acesso de 

terceiros a uma determinada rede ligada à  Internet. Existem diferentes tipos de implementação desses 

mecanismos, via software ou hardware. Permite apenas a passagem de mensagens de correio eletrônico, 

podendo restringir ou policiar essas mensagens.

 

Frame - Uma das divisões da tela na Web. Quando navegamos pela Internet, algumas páginas tem várias 

divisões, com barras de rolagem ou com imagens ou informações distintas do resto da página.

 

FTP -  (File  Transfer  Protocol ou  Protocolo  de  Transferência  de  Arquivos).  Programa  usado  para 

controlar a cópia de arquivos via  Internet. Serve, basicamente, para copiar arquivos de um computador 

para outro pela Internet. O STI possui um servidor de FTP onde você poderá encontrar arquivos os mais 

variados. 

Gateway -  Computador ou material  dedicado que serve para interligar duas ou mais redes que usem 

protocolos de comunicação internos diferentes, ou computador que interliga uma rede local à Internet (é 

portanto o nó de saída para a Internet).

 

GUI (Interface Gráfica ao Usuário) - Interface que une ícones e funções para realizar tarefas e facilitar a 

vida do usuário.

 



Hacker - Indivíduo que tem a função de resolver os problemas encontrados em sistemas ou redes. Muitas 

vezes confundido com Cracker. Ver cracker. 

 

Header  - A parte de um pacote que precede os dados e que contém a fonte, o destino e o endereço, 

checagem de erros e outros campos. O cabeçalho também é a parte de uma mensagem eletrônica que traz, 

entre outras coisas, o remetente, dia e hora. 

 

Host  - Em redes, o computador  host é o que controla a rede e armazena os programas e dados que os 

outros  computadores  da  rede  utilizam.  Na  Internet é  qualquer  computador  ligado  à  rede,  não 

necessariamente um servidor. Computador hospedeiro. 

Home Page - (Página na Internet ou Página Web). Todo o conjunto das páginas de um site na Internet. 

 

HTML - (Hypertext Markup Language). Linguagem de marcação de hipertexto, usada para desenvolver 

uma página a ser publicada na Internet. 

HTTP - (Hypertext Transfer Protocol). Protocolo de comunicação utilizado na Internet para transmitir os 

arquivos hipertexto. Controla o envio de uma página desenvolvida em HTML de um servidor para um 

cliente. 

HTTPS - O mesmo que http, só que em modo seguro. É um recurso que se torna necessário quando você 

precisa transmitir dados confidenciais, financeiros ou particulares. Indica que nenhum outro computador 

na rede terá acesso às informações, além do seu e daquele para onde você as está enviando.

 

HUBS - Unem grupos de computadores, permitindo-lhes tomar atalhos ao conversarem entre si.

 

ID - Também chamado username ou nome do usuário, é o endereço que representa uma identidade ou 

conta pessoal em um computador 

 

Interface - comunicação entre o usuário e o aplicativo/sistema operacional.



 

Internet -  Sistema  de  interligação  de  computadores  a  nível  mundial  -  é  a  maior  rede  mundial  de 

comunicação,  a  maior  biblioteca  mundial,  enfim,  um banco  de  informações  completo  e  acessível  a 

qualquer pessoa. Hoje tornou-se indispensável a milhões de usuários por todo o mundo. 

 

Intranet - Rede interna de informações em uma empresa, que usa o mesmo formato de armazenamento e 

busca de informações  da  Internet.  Usada como forma de comunicação e  divulgação de informações 

internas em uma empresa. Bastante adequada para normatizações ISO. 

 

IP - (Endereço IP). Endereço Internet Protocol, usado para especificar as rotas de comunicação. 

 

ISAPI (Internet Server Aplication Program Interface) - São aplicações, similares as CGI, que rodam do 

lado servidor e estendem as características do Microsoft IIS (Internet Information Server) em máquinas 

com sistema operacional Windows NT. Estas aplicações são geralmente escritas em C ou C++. 

 

ISDN (Integrated  Services  Digital  Network)  -  Sistema  telefônico  digital  que,  mediante  o  uso  de 

equipamentos especiais,  permite enviar e receber voz e dados simultaneamente através de uma linha 

telefônica. A Rede Digital de Serviços Integrados [RDSI] integra serviços de diversas naturezas como 

voz, dados, imagens, etc. e deve substituir gradualmente a infra-estrutura física atual de comunicações, 

em que cada serviço tende a viajar por segmentos independentes. 

 

ISO - (International Standards Organization) - Organização Internacional para a

Definição de normas.

 

JAVA - Linguagem de programação para produzir páginas Internet, com mais recursos que a linguagem 

HTML.

 



Kernel - Núcleo, caroço, cerne. A parte principal ou o núcleo de um programa; o módulo central de um 

sistema operacional; o "cérebro" de um sistema. 

 

LAN - (Local Area Network). Rede local de computadores restrita a um prédio ou uma empresa ou sala. 

Não possui um tamanho físico determinado e pode ligar qualquer computador com qualquer protocolo. 

LAN não é Internet, mesmo que uma LAN possa estar conectada à Internet.

 

Link -  (ligação).  Abreviação  de  Hyperlink.  Na  Internet,  clicando  em  um  link,  podemos  buscar 

informações referentes a outro lugar. hipertexto: busca de informações NÃO LINEAR. Ao ler um livro, 

estamos fazendo uma leitura linear, do início ao fim (sem pulsos).

 

Linux - Nome derivado do nome do autor do núcleo deste sistema operacional, Linus Torvalds. O Linux é 

um sistema operacional Unix, com uma implantação invejável e em constante evolução. E é de domínio 

público,  distribuído  em  diferentes  "releases"  que  nada  mais  são  do  que  um  núcleo  (recompilável) 

acompanhado  de  programas,  utilitários,  ferramentas,  documentação,  etc.  Uma  das  releases mais 

conhecidas é a Slackware. 

 

Login /Logon - (Logar). Acessar o sistema através de seu código de acesso. Quando você "loga" o seu 

nome numa rede, todos os computadores da mesma rede reconhecem você ali. E você passa a ter acesso 

às informações dessa rede. 

Logoff - Desconectar-se de um servidor ou sistema no qual se tenha "logado" anteriormente. 

Logout - Finalizar o acesso a um sistema ou computador. 

 

Mail - Correio Eletrônico. Cada usuário Internet tem um endereço de caixa postal que geralmente contém 

um símbolo de "@". Exemplo: usuário@sti.com.br. 

 



Memória - Uma área para armazenamento temporário de informações e aplicativos. 

 

Memória  Auxiliar  - Qualquer  meio  de  armazenamento,  como uma unidade  de  disco,  que  não  seja 

acessado diretamente pelo microprocessador do computador, ao contrário da RAM. 

 

Memória Convencional - Os primeiros 640K de memória do computador. O MS-DOS usa esta memória 

para executar aplicativos. 

 

Memória  de  Disco  - O  armazenamento  semipermanente  de  dados  em disco.  Pode  ser  considerada 

análoga à memória interna do computador (RAM). Atualmente é o mesmo que memória virtual. 

 

Multitarefa - sistema operacional que pode executar mais de um programa simultaneamente.

 

Netscape  - Um programa (browser) para o WWW. Sucessor do  Mosaic e  desenvolvido pela mesma 

equipe de programadores, o Netscape evolui rapidamente e é o browser mais utilizado na Rede. 

 

NFS (Network File System) - É o protocolo de compartilhamento de arquivos remotos desenvolvido pela 

Sun Microsystems. Faz parte da família de protocolos TCP/IP. 

Off-Line - (Desconectado). Não estar conectado ao servidor da rede. 

On Line - Conectado em tempo real, a outro computador ou à rede, via cabo ou linha telefônica. 

 

Oracle - Sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional da Oracle Corporation. 

 



Página WEB ou WWW - É uma página de Internet, que pode ser visualizada com recursos Web. 

 

Password - (Palavra-Chave, Senha). Usada para identificação do usuário, em conjunto com um login. 

Deve ser guardada sigilosamente. 

 

PERL  (Practical  Extraction  and  Report  Language)  -  linguagem  utilizada  para  produzir  e  acessar 

formulários, bastante utilizada para produzir CGIs. 

 

Ping - Pequeno utilitário que serve para ver se uma determinada ligação se encontra on-line e qual o 

tempo que uma mensagem leva para ir de um ponto ao outro da ligação. O ping envia pacotes (geralmente 

de 64 bytes) para um ponto, que responde enviando um outro pacote equivalente. 

 

Plataforma  - o  tipo  de  computador,  processador,  sistema  operacional  em uso.  Ex.:  Este  programa 

funciona somente em plataforma IBM-PC ou funciona em plataforma Macintosh, RISC. 

 

Port - (Porta) - A interface de sockets, no Unix, faz corresponder aos processos daemon um port, onde 

esse processo se registrou na altura do seu arranque e que permite a um programa cliente saber onde se 

deve ligar. Por exemplo, o servidor de mail (mail daemon) está sempre na espera no port 25 (até 1023 os 

ports são reservados ao sistema)

 

Processo -  Programa  que  "espera"  para  rodar  num  determinado  instante,  presente  na  memória  do 

computador.  Esta  terminologia  é  usada  em  sistemas  operacionais  Unix,  onde  se  podem  ter  vários 

processos "rodando" ao mesmo tempo. 

Proxy -  (Procuração).  Um  servidor  proxy ou  com  características  de  proxy recebe  pedidos  de 

computadores ligados à sua rede e, caso seja necessário, efetua esses mesmos pedidos (de HTTP, Finger, 

etc.) ao exterior dessa rede, ou seja, à própria Internet, usando como identificação o seu próprio número 

IP e não o número IP do computador que requisitou o serviço. Útil quando não se dispõem de números 

IP registados numa rede interna ou por questões de segurança. 



Prompt - É um sinal intermitente de espera para entrada de dados. Um cursor sinaliza o local exato. 

Protocolo  - Um  conjunto  de  regras  padronizado  que  especifica  o  formato,  a  sincronização,  o 

seqüenciamento e a verificação de erros em comunicação de dados. Uma descrição formal de formatos de 

mensagem e das regras que dois computadores devem obedecer ao trocar mensagens. O protocolo básico 

utilizado na Internet é o TCP/IP. 

Provedor de acesso - É a empresa que nos fornece acesso à Internet, através de uma assinatura mensal

 

Query  - Consulta,  pesquisa.  Significa,  no  manuseio  de  banco  de  dados,  a  procura  de  registros  que 

respondam uma questão específica sobre dados armazenados em uma fonte, e que podem ser exibidos e 

editados num formulário, impressos num relatório, isolados num grupo de células da planilha, etc. Marcar 

(um  item  de  um  documento,  por  exemplo)  com  uma  anotação  (às  vezes,  um  simples  ponto  de 

interrogação) a fim de questionar sua validade ou correção. Designa uma mensagem privada em sessão de 

IRC. 

 

Querying - Consulta, pesquisa. (ver query). 

 

Query language - Linguagem de consulta - linguagem utilizada em gerenciamento de bancos de dados 

para mais fáceis acessos, consultas, apresentação e recuperação de dados. 

 

Router - (Roteador). É um equipamento que "roteia" o pacote de dados, ou seja, se numa rede existe mais 

de um caminho para o dado chegar ao destino, é o roteador que vai escolher qual é o melhor caminho que 

os dados devem trafegar para chegar ao destino. Este "melhor caminho" é definido por alguns parâmetros 

de configuração e de cálculos que o roteador efetua automaticamente. 

Script - Qualquer programa que sirva para que o computador execute comandos ou funções previamente 

determinados.

 

Select - (Selecionar). Sempre que você clicar sobre algum item que acenda ou mude de cor, ele estará 



sendo selecionado.

 

Senha/Password -  Código  utilizado  para  restringir  o  acesso  somente  às  pessoas  autorizadas  para 

aumentar a segurança de acesso à rede ou ao sistema. 

 

Servidor/server - Numa rede, é um computador que administra e fornece programas e informações para 

os  outros  computadores  conectados.  No  modelo  cliente-servidor,  é  o  programa  responsável  pelo 

atendimento a determinado serviço solicitado por um cliente. Serviços como  archie,  Gopher, WAIS e 

WWW são alimentados por servidores; Referindo-se a equipamento, o servidor é um sistema que fornece 

recursos tais como armazenamento de dados, impressão e acesso dial-up para usuários de uma rede de 

computadores. 

 

SGBD (Sistema Gerenciador  de Banco de Dados) -  é  o  software  responsável  prover  acesso,  definir, 

construir e manipular bases de dados. 

 

Sistema  Operacional  - sistema  (programa)  que  faz  comunicação  entre  o  hardware e  os  demais 

softwares. Ex.: Dos, Windows, Unix. 

 

Site - (Lugar). Em informática, mais especificamente na  Internet, um site é um endereço dentro de um 

servidor, onde se encontra uma página previamente programada em linguagens específicas para que o seu 

browser possa decifrá-lo. Daí é que se torna possível enxergar imagens e textos no seu computador. 

Http//:www.sti.com.br é o site do STI. 

 

Site Seguro - site com tecnologia SSL. Permite colocar dados confidencias com confiança e segurança. 

Apenas a pessoa autorizada poderá lê-los. 

 

Sockets -  O nome da interface,  originalmente em  Unix,  mas já existente  em outras plataformas,  que 

implementa os protocolos TCP/IP. Uma interface é um conjunto de chamadas possíveis a bibliotecas que 



contêm rotinas implementando determinados objetivos, neste caso, comunicação em TCP/IP. 

Software - Qualquer programas para executar alguma função ou aplicação em um computador pode ser 

chamado de software. 

 

SQL (Structured query Language) - Linguagem estruturada para consultas - sub-linguagem de banco de 

dados usada em processos de consulta, atualização e gerenciamento de bancos de dados relacionais. 

 

SSL (Secure Socket Layer) - É um padrão de comunicação criptografada ou codificada, utilizado para 

permitir a transferência segura de informações através da Internet. 

 

Stop - (Parar) -  Na  Internet, é um botão usado para desistir de tentar carregar uma página, quer pela 

demora ou pela possibilidade de ela ter travado. 

Switch - Dispositivo de conectividade de rede.

 

Submit - (Submeter) - O mesmo que "OK", pode seguir adiante. 

Sysadmin - (System Administrator) - O indivíduo responsável por um sistema. 

TCP/IP -  (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Protocolo padrão de comunicação entre 

computadores.

 

TELNET - Protocolo de acesso entre computadores para Protocolos TCP utilizado há muito tempo, mas 

que ainda não possui um substituto mais eficiente. 

UDP -  (User  Datagram  Protocol).  Um  dos  protocolos  do  conjunto  de  protocolos  da  Internet. 

Habitualmente designado por TCP/IP). Corresponde ao nível 4 do modelo OSI, pois é um protocolo de 

transporte, sem ligação. Em UDP, uma mensagem é enviada para o destino, sem que haja uma ligação 

lógica efetuada entre a origem e o destino, semelhante a uma ligação telefônica entre dois pontos. Os 

pacotes de mensagens podem então passar por vários nós da Internet até chegar ao destino. Menos fiável 

que o TCP (outro protocolo de transporte, mas com ligação), mas bastante útil quando a perda de um ou 

outro pacote não seja importante e se pretende velocidade na transmissão e evitar a sobrecarga de várias 



ligações lógicas estabelecidas. 

Unix - Sistema operacional com características de multi-tarefa preemptiva, criado nos anos 70, nos Bell 

Labs. Desde então evoluíram muitas variantes desse sistema operacional. Pode ser instalado em um PCs, 

mas é utilizado principalmente em plataformas Silicon Graphics/Cray, Sun, Digital e IBM. 

Update - (Atualização). Quando um serviço ou sistema é atualizado para mostrar

Dados ou informações mais precisas.

 

URL -  (Uniform  Resource  Locator)  ou  Localizador  de  Recursos  Uniforme.  Maneira  de  endereçar 

informações  na  Internet de  modo  compacto,  preciso  e  universal.  Descreve  exatamente  onde  está  a 

informação (endereço de uma página Web, WWW). O endereço geralmente se inicia com http://www. 

User - O utilizador dos serviços de um computador, normalmente registado através de um login e um 

password.

 

Username  ou  ID (nome  do  usuário)  -  Endereço  que  representa  uma  conta  pessoal  em  um grande 

computador. Ex.: meneses@triang.com.br. 

 

WAN - (Wide Area Network) - Expressão para "Rede de Grande Área". Uma rede de computadores que 

cobre uma região inteira, como uma cidade, geralmente formada pela ligação de várias LANs (Local Area 

Network). 

Web (World Wide Web ou WWW) - Área da Internet que contém documentos em formato de hipermídia, 

uma combinação de hipertexto com multimídia. Os documentos hipermídia da  WWW são chamados de 

páginas de Web e podem conter texto, imagens e arquivos de áudio e vídeo, além de ligações com outros 

documentos na rede. A característica multimídia da Web tornou-a a porção mais importante da Internet. 



 

 

 

1 - Introdução

 

 

 

A Internet nos últimos anos, em particular a www ou simplesmente Web, tem-se tornado o 

ponto de partida para a transmissão e disseminação de informações, acesso a dados e a comunicação 

pessoal.  Diversas  aplicações,  como  comércio  eletrônico,  bibliotecas  digitais,  educação  à  distância  e 

sistemas  hipermídia  vem  ocupando  espaço  cada  vez  mais  importante  na  Web.  Portanto,  torna-se 

necessário o estudo da integração entre a  Web e  outras tecnologias já estabelecidas para o acesso às 

informações.

 

Propostas para a integração de várias tecnologias como a Web vem surgindo naturalmente. 

Dentre essas tecnologias, destaca-se os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs), visto a 

grande potencialidade desta integração para o desenvolvimento de várias aplicações  Web baseadas em 

SGBDs.

 

Como  conseqüência  do  crescimento  da  Web  na  Internet,  o  volume  de  informações 

disponíveis vem aumentando consideravelmente e a tecnologia de Banco de Dados representa uma parte 

crítica  desse  crescimento,  não  só  como  fonte  de  armazenamento  de  dados,  mas  também  para  o 

desenvolvimento de novas aplicações sob sistemas de Banco de dados na Internet.

 

Nesse sentido, o objetivo desta monografia é analisar vários aspectos de integração entre 

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados e a Web assim como a  segurança e desempenho de banco 

de dados na Internet.



 

No capítulo 2, é feita uma abordagem das técnicas de segurança para tornar o manuseio das 

informações e as transações mais seguras quando se disponibiliza um sistema na Internet.

 

O capítulo 3 aborda os aspectos relacionados com a Internet e o banco de dados, bem como 

as  tecnologias  de  sua  integração  com  a  Web  tais  como  CGI  Common  Gateway  Interface),  ISAPI 

(Microsoft  Internet  Information  Server  API),  JDBC  (  Java  Database  Conectivity)  e  ODBC  (Open 

Database Conectivity). 

 

No capítulo 4, descreve-se algumas técnicas para melhorar o desempenho de aplicações 

que utilizam a integração Web banco de dados. 

 

Finalmente, no capítulo 5 é feito uma conclusão baseada nos  assuntos abordados durante o 

decorrer  do  trabalho.  Posteriormente,  é  feita  a  descrição  de  todos  as  bibliografias  consultadas  que 

auxiliaram no desenvolvimento do trabalho.

 

 

 



 

 

 

 

2 – Técnicas de segurança
 

2.1 - Considerações iniciais 
 

                        A falta de segurança na Internet tem se tornado um problema crítico devido ao crescente 

número de empresas que estão tentando colocar seus negócios comerciais na rede. Esta situação é uma 

das maiores preocupações das organizações comerciais, especialmente para a alta gerência. Pela conexão 

Internet, uma rede local de uma organização pode tornar-se exposta para a população inteira da Internet. 

A Internet  ainda  é  insegura.  A segurança  de  qualquer  conexão de  rede  depende dos  dois  lados  da 

conexão, ou seja, o lado cliente (browser)  e o lado servidor.

 

A segurança é uma das principais questões quando se fala em Internet bem  como em 
qualquer rede informática. Atualmente, a generalidade das empresas, independentemente do setor onde 
atuam, tornaram-se fortemente dependentes dos seus sistemas de informática para desenvolver suas 
atividades e auxiliar na tomada de decisão. Com isso aumenta cada vez mais a preocupação das 
organizações com as dramáticas conseqüências  que teria para a sua competitividade um acidente que 
afetasse o funcionamento dos sistemas. Neste sentido, para conseguir acabar com o uso fraudulento de 
informações confidenciais e extremamente importantes para a organização, diversas técnicas foram 
desenvolvidas.

 

                        Para a segurança na Internet, especialistas de banco de dados tiveram que confiar em 
administradores de rede que implementam precauções como firewall para proteger dados locais. Neste 
tópico será feita uma abordagem de técnicas de segurança para aplicações de banco de dados na Internet  
na tentativa de tornar o manuseio das informações e transações mais seguras.

 



2.2 – Segurança lógica

 

                        A segurança lógica se refere à proteção dos dados de uma determinada empresa, para 

evitar que qualquer intruso ou "bisbilhoteiro" (invasores de rede) tenha acesso as informações da mesma e 

até mesmo prevenir danos causados aos dados. Sendo que estes requerem um estudo abrangente pois, 

envolve investimento em software de segurança.

 

                        Deve-se, ainda, estar atento aos problemas causados por vírus, acesso de bisbilhoteiros, 
programas de backup desatualizados ou feito de maneira inadequada, distribuição de senhas de acesso, 
etc.

 

                        Um recurso muito utilizado para se proteger dos bisbilhoteiros da Internet (administrador 

de sistemas), é a utilização de um programa de criptografia que embaralha o conteúdo da mensagem, de 

modo que ela  se  torna incompreensível  para aqueles que não sejam nem o receptor ou provedor  da 

mesma.

 

2.2.1 – Métodos de proteção

 

                        Alguns métodos de proteção, também chamados de autorização ou controle de acesso, têm 

sido desenvolvidos para resolver os problemas de segurança, como por exemplo: [1]

 

•      Segurança baseada na confiança : significa confiar em todo mundo e não fazer nada extra para 

proteção.

 

•      Segurança através da obscuridade : utiliza a noção de que qualquer rede pode ser segura, uma vez 

que ninguém de fora do grupo de administração poderia ter acesso a informações operacionais e que 

os usuários são providos apenas de informações necessárias para suas atividades.

 



•      Integridade dos dados : o dado enviado como parte de uma transação não deve ser modificável em 

trânsito. Similarmente, não deve ser possível modificar um dado enquanto armazenado.

 

•      Confidencialidade : É o processo utilizado para proteger informações secretas de serem reveladas 

pôr  pessoas  não  autorizadas.  Os  dados  secretos  dever  ser  protegidos  quando  são  guardados  ou 

transmitidos pela rede. Essa proteção recorre ao uso da criptografia. A tarefa de implementação da 

criptografia também requer uma distribuição segura das chaves de criptação para o remetente e para o 

receptor dos dados cifrados.

 

•      Identificação : Os utilizadores são identificados perante uma aplicação através de uma identificação 

do utilizador ou userid.[1]

 

•      Autenticação : Ambas as partes têm que se sentir seguras de que elas estão se comunicando com a 

parte com a qual elas pensam que estão fazendo negócio. A autenticação é usualmente provida através 

de assinaturas e certificados digitais.

 

•      Controle de acessos : O controle de acessos, concede ou recusa a permissão a um dado utilizador 

para utilizar determinados recursos, limitando o acesso para utilizadores autorizados. O controle de 

acesso é freqüentemente especificado pelo administrador do sistema ou pelo dono do recurso.

 

•      Autorização :  É o processo de atribuir os acessos permitidos para o utilizador. A permissão de 

acessos inclui uma especificação, tal como, se o utilizador possui permissão para ler, escrever, e ou 

alterar dados. 

 

•      Não repudiamento  :  É a  capacidade  de  provar  tecnicamente  a  origem dos  dados  e  provar  a 

distribuição dos dados, ou seja, demonstra-se que a transmissão ocorreu de fato, entre o remetente e o 

receptor. Desta forma, impede o remetente negar o envio dos dados, ou o receptor negar a recepção 

dos dados, e também impede que as entidades envolvidas possam alterar o conteúdo dos dados.

 



•      Rejeição de serviço : O ataque de rejeição de serviços, é um ataque do qual o atacante toma posse, 

ou consome recursos de forma que ninguém mais possa usá-lo. Exemplo desses ataques incluem um 

vírus que consome a memória do sistema, ou um ataque na Internet, onde o host atacante toma posse 

do host legítimo.

 

2.3 - Segurança no servidor 
 

                        Existem dois métodos para limitar o acesso a informações de banco de dados na Internet: o 
uso de páginas Web estáticas e dinâmicas.

 

2.3.1 - As páginas estáticas 

 

                                   As páginas estáticas são simplesmente arquivos HTML (Hyper Test Mark-up 

Language) armazenados no servidor. Muitos especialistas de banco de dados consideram criação de 

páginas estáticas o método mais simples e mais flexível de disponibilizar dados na Web (World Wide 

Web ou WWW).

 

                        A vantagem das páginas estáticas é que podem ser geradas por ferramentas que suportam a 
programação cliente/servidor, possibilitando o uso de métodos de controle de acesso de banco de dados, 
como por exemplo o controle de login.

 

                        A proteção dos documentos armazenados no servidor acontece da mesma maneira que 
qualquer outro documento seria protegido. Os diretórios podem ser protegidos usando a segurança de um 
sistema operacional.

 

2.3.2 - As páginas dinâmicas 

 

                        Uma página Web dinâmica contém um modelo em HTML e uma consulta. Quando um 
cliente acessa a página, a consulta é executada, e uma página HTML é gerada. Um programa pode ser 
ativado no servidor Web para gerar a página necessária, ou um script CGI (Common Gateway Interface) 
pode dinamicamente criá-la.[2]



 

                        Como a maioria das conexões dinâmicas para banco de dados, uma conexão com acesso 
irrestrito deve ser concedida ao servidor Web para que várias consultas possam ter acesso a diferentes 
tabelas ou visões. O perigo está em uma única fonte de dados no servidor ter tanta capacidade de acesso. 
Para prevenir o acesso sem autorização aos dados, é necessário ter certeza que o servidor possui o 
conector de banco de dados e está fisicamente seguro e não permita execução de programas sem 
restrições.

 

                        O controle de acesso as tabelas do banco de dados, através do sistema de autenticação de 
usuário, é mais importante em aplicações Web do que em sistemas cliente-servidor. Isto se deve ao fato 
que aplicações Web não possuem um cliente especificamente construído para limitar o acesso ao banco de 
dados.

2.4 – Segurança Física 
 

            Além da segurança dos dados, devemos atentar para ameaças sempre presentes, mas nem 

sempre lembradas; incêndios, desabamentos, relâmpagos, alagamentos, problemas na rede elétrica, acesso 

indevido  de  pessoas  ao  CPD  (Centro  de  Processamento  de  Dados),  treinamento  inadequado  de 

funcionários, entre outros.

 

                        Medidas de proteção física, tais como serviços de guarda, uso de  no-breaks, alarmes e 

fechaduras, circuito interno de televisão e sistemas de escuta são realmente uma parte da segurança de 

dados. As medidas de proteção física são freqüentemente citadas como “segurança computacional”, visto 

que têm um importante papel também na prevenção dos itens citados no parágrafo acima.

 

                        O ponto-chave é que as técnicas de proteção de dados por mais sofisticadas que sejam, não 

tem serventia nenhuma se a segurança física não for garantida.

 

2.5 - Segurança no acesso de usuários 
 

                               O login HTML é simplesmente uma página HTML que contém os campos username e 

password  em um formulário. São armazenados o ID (identificação do usuário perante ao sistema) e a 

senha em uma tabela no servidor. Este método tem a vantagem de deixar o DBA (Administrador de 



Banco de Dados) definir o privilégio de um usuário em particular. Usando uma tabela criada pelo DBA, 

vários privilégios de segurança podem ser definidos.

 

                        Uma vez que ocorreu o login do usuário, uma parte dos dados chamados cookie pode ser 

escrito na máquina cliente para rastrear a sessão do usuário. O servidor  Web pode então enviar uma 

mensagem ao  browser,  e  os dados são devolvidos ao servidor.  Pelo fato  de uma conexão de  HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol) não ser persistente, um ID usuário poderia ser escrito como um cookie de 

forma que o usuário poderia ser identificado durante a duração da sessão.

 

                        Depois que o usuário tiver fornecido a identificação e o for concedido o acesso aos dados, 

a segurança da sessão deve assegurar que aqueles dados não serão interceptados durante a sessão. O 

protocolo básico para a transmissão na Internet é o  TCP/IP  (Transmission Control Protocol / Internet  

Protocol), que nunca foi projetado para segurança. A transmissão através da rede é realizada através de 

broadcast, o que significa que um package sniffer pode ser usado para interceptar pacotes de informação 

rumo a um usuário em particular. Não há nenhum modo fácil para prevenir esta interceptação, exceto 

codificando todas as informações que flui em ambos os caminhos.

 

2.6 – Métodos de ataque

 

            Quanto mais desprotegido se encontrar um sistema, mais são as formas de o atacar sem 

necessidade de se ser um hacker experiente. São muitos os métodos de ataque, aliás, eles só são limitados 

pela imaginação.  Não são pessoas geniais e superdotadas são capazes de o fazer, hoje em dia existe muita 

informação que está disponível livremente na Internet acessível a qualquer curioso. Na seqüência são 

referenciados alguns dos mais freqüentes tipos de ataques.[3]

 

•      Vírus :  segmento de código que é replicado através da anexação de cópias de si mesmo nos em 

arquivos  executáveis.  A  nova  cópia  do  vírus  é  executada  quando  o  usuário  ativa  o  programa 

hospedeiro. 

 



•      Cavalos  de  tróia  :  um  programa  que  desempenha  uma  tarefa  desejável  mas  também  inclui 

inesperadas e indesejáveis.

 

•      TrapDoors e  Holes (Buracos) :  É o que se chama a determinadas facilidades não documentadas 

nem explícitas, existentes em sistemas operacionais ou em aplicações. As  trapdoors costumam ser 

feitas  propositalmente  pelos  programadores  para  testar,  monitorar,  controlar  o  software no  seu 

desenvolvimento. Muitas delas são mantidas para lá do tempo de desenvolvimento pôr esquecimento 

ou pôr outros motivos.

 

•      Sniffing :  Atividade de escutar a  comunicação alheia,  isto é,  ter  acesso à  comunicação entre o 

utilizador e a máquina. O sniffing é geralmente utilizado para “caçar” passwords. É feito através de 

um programa que  vai  monitorando  através  de  um ou  mais  buracos  do  sistema,  o  que  todos  os 

utilizadores  escrevem no teclado. Quando certas palavras como  FTP (File Transfer Protocol)  ou 

telnet são escritas, o programa grava as que vierem imediatamente a seguir ficando com o nome e a 

password do utilizador.[1]

 

•      Spoofing : Ato de falsificar o remetente de um pacote de transmissão de dados para que o receptor o 

trate como se fosse de um outro utilizador. Em certos sistemas, e com a intenção de obter um melhor 

nível  de  segurança,  o  servidor  de  rede  só  deixa  utilizar  certos  serviços  a  um número  restrito  e 

autenticado de utilizadores. O método encontrado para furar este esquema é o de falsificar o remetente 

dos pacotes de dados que viajam na rede.[1]

 

 

•      Password ou  cracking :  Atividade  de  descobrir  passwords.  O  método  mais  comum  é  o  das 

tentativas, de nome técnico Brute-Force Atack. Passa pôr arranjar um dicionário de palavras possíveis 

para passwords com a sua respectiva palavra cifrada e o programa que tenta encontrar cada  password 

desconhecida no dicionário. Estes dicionários e programas costumam já existir em sites especiais para 

hackers.  Dois  dos  mais  conhecidos  programas do  gênero é  o  Crack e  o  CrackJack que  existem 

também para PC (Personal Computer), para processar o ficheiro /etc/passwd (arquivo de senhas) do 

Unix. O processo consiste em deixar o programa a procurar no dicionário cada password cifrada para 

obter sua forma original não cifrada. Veja o exemplo :



 

 

Qual a password do utilizador cl ?

 

 

A Tabela 2.1 refere-se a um arquivo de senhas ( por exemplo o /etc/passwd) no sistema 
operacional Unix.

 

 

2.1 - Arquivo de senhas

Utilizador Senha cifrada

mpa g5yp34P

cl Eg2wr8g

nab Ikt2J3u5

 

Depois  de  executar  o  programa  por  exemplo  o  Crack ou  o  CrackJack  já  citados 

anteriormente, onde  ele verifica cada senha cifrada no arquivo de senhas, este irá decifrar cada senha 

contida no ficheiro /etc/passwd conforme mostra a Tabela 2.2 abaixo.

 

2.2 - Senha Cifrada e Senha Decifrada

 

Senha cifrada Senha decifrada

E4Joj qwerty

Eg2wr8g benfica

EK3uR1 expo98



f3sd76 coimbra

 

                                   Resultado : O utilizador cl tem benfica como password

 

            Estudos revelam que a cada 15.000 passwords revelou se que 4% delas são nomes comuns 

e 7,4% existem no dicionário comum. Isto mostra que existe razoáveis hipóteses para se ter tentado, afinal 

numa organização pode haver centenas de utilizadores.[4]

 

                        Esses métodos centram-se à volta do sistema operacional Unix pôr ser o mais utilizado 
como servers, talvez pôr ser seguro. Existe no entanto um grande número de máquinas com outros 
sistemas operacionais como MS-DOS e Windows 3.X mais premiáveis a intrusos. 

 

2.7 - Cookies 
 

                        Um cookie é um item de dado que é armazenado em um arquivo texto no cliente Web. 
Quando o browser ativa uma página de uma determinada aplicação, esta página pode conter comandos 
cookies para armazenar dados no sistema de arquivos da máquina onde o browser é executado. Estes 
dados podem ser, por exemplo, uma informação entrada pelo usuário em um formulário HTML. Mais 
tarde, uma outra página poderá recuperar esta informação a partir do browser do usuário quando o 
gateway enviar um comando com o item de dado a ser recuperado. O browser recupera o cookie 
especificado e o retorna para o gateway na próxima interação. 

 

                        Tecnicamente, o funcionamento dos cookies é o seguinte : Quando o gateway identifica 
um novo usuário, ele adiciona um header que nada mais é que uma informação extra na resposta enviada 
ao servidor Web, contendo um identificador para o usuário e outras informações que o gateway possa 
coletar a partir dos dados enviados pelo cliente. Este header informa ao cliente Web para adicionar as 
informações enviadas no arquivo cookie do cliente. Posteriormente, sempre que o gateway solicitar, serão 
enviadas as informações contidas no cookie com o header extra no pedido. O gateway usa estas 
informações para recuperar o estado corrente da aplicação de cada usuário quando ele realiza um novo 
pedido. 

 

                        Os cookies são armazenados no sistema de arquivos do cliente Web por um tempo 
determinado pelo desenvolvedor do gateway, que pode durar alguns segundos ou ser ilimitado. Assim, 
dependendo do tempo de duração de permanência da informação contida no cookie do cliente, ela pode 
não ser perdida mesmo quando o cliente Web é finalizado e reiniciado.



 

                        Um cookie é um mecanismo relativamente simples e mais funcional do que a técnica 
anterior para gerenciar o estado da aplicação. No entanto, também apresenta algumas restrições. Uma 
delas é que nem todos os browsers suportam cookies. A outra é que, existe restrições no tamanho e no 
número possíveis de cookies que poder ser armazenados no cliente Web. Note também que com o uso de 
cookies o fluxo de informações na rede aumenta, já que as informações vão até o cliente e retornam ao 
gateway quantas vezes forem necessárias durante a aplicação.

 

2.8 – Criptografia 
 

            A Criptografia para a maioria das pessoas refere-se a manter as comunicações privadas. De 
fato a proteção de comunicações sensíveis tem sido  ênfase da criptografia durante boa parte  de sua 
história. Contudo hoje em dia esta é apenas uma parte da criptografia. A criptografia computacional é 
usada para garantir basicamente o sigilo, onde somente os usuários autorizados têm acesso à informação; 
a integridade da informação que oferece garantia ao usuário de que a informação disponibilizada é a 
original e não foi alterada, nem intencional nem acidentalmente; e a autenticação dos participantes que 
identifica a pessoa solicita o acesso e também o servidor acessado[4].  

 

            A encriptação é a transformação de dados em forma não possível de ser lida.[6] O seu 
propósito é assegurar privacidade mantendo a informação escondida de qualquer pessoa a quem ela não é 
destinada, mesmo aqueles que podem tê-la encriptado. A encriptação e a decriptação requerem o uso de 
informação secreta, referida usualmente como chave. Dependendo do mecanismo de encriptação usado, a 
mesma chave pode ser usada para ambos, encriptação e decriptação, enquanto para outros mecanismos as 
chaves usadas para encriptação e decriptação podem ser diferentes.

 

            A Internet pode ser vista como um “super computador” cujos recursos de hardware e 
software estão distribuídos geograficamente à escala mundial. Um componente importante deste “super 
computador” são as redes de comunicação que ligam os computadores. Estas redes são susceptíveis 
ilegais pôr parte de certos utilizadores. As dimensões físicas destas redes tornam impossível proteger os 
meios de transporte de informação, por exemplo, fio telefônico através de medidas de segurança físicas. 
A classe de métodos mais adequados que podem ser aplicados é a criptografia. A necessidade de utilizar a 
criptografia estende-se a diversos domínios, desde a autenticação de utilizadores, à privacidade de 
comunicações pessoais, ou difundidas, em canais de comunicação pouco seguros, ou de acesso livre.

 

                        A princípio considera-se a necessidade de transmitir uma mensagem, entre o emissor e o 
receptor. O processo de disfarçar a mensagem chama-se cifragem e transforma-a num criptograma. O 
processo de recuperar a mensagem original a partir do criptograma denomina-se decifragem.

 

                        A criptanálise é a ciência de quebrar criptogramas, ou seja, descobrir como fazer a 
decifragem de um criptograma, sem saber como ele foi criado[6].

 



                        Os algoritmos de criptografia também denominados cifras, são funções matemáticas que 
fazem cifragem e a decifragem, compostos pôr dois componentes respectivamente que são o algoritmo de 
cifragem e o algoritmo de decifragem . 

 

A figura 2.1 abaixo mostra uma ilustração do uso da criptanálise. [7]

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Criptanálise

2.8.1 – Criptografia Clássica

 

                        As cifras utilizadas antes do aparecimento dos computadores tinham como unidade de 

manipulação o caracter. Os algoritmos utilizavam essencialmente duas operações básicas : a substituição 

e a transposição.

 

                        Atualmente,  sendo os  algoritmos de  criptografia  implementados  com computadores,  a 

unidade  de  manipulação  passou  a  ser  o  bit  mantendo-se  todavia  as  duas  operações  básicas  acima 

referidas.
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                        As  cifras  de substituição baseiam-se  na substituição  de  um caracter  pôr  outro.  Como 

exemplo refira-se a cifra de César , que substitui cada caracter pôr outro três posições a seguir, módulo 

26, em alfabeto de 26 letras (onde for 'a' coloca-se 'd'; onde for 'b' coloca-se 'e'; onde for 'x' coloca-se 'a', 

etc). Segue abaixo um exemplo do uso da Cifra de César .

 

 

Texto simples : GESTAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO

Criptograma : JHVWDR GH VLVWHPDV GH LQIRUPDFDR

 

                        Nas cifras de transposição os caracteres mantêm-se mas a sua ordem é trocada como pode 

ser visto no exemplo abaixo :

 

Texto simples : GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Criptograma : GÃSEDFA EOIMEOÇ SDSARÃ TETSNMO

 

2.8.2 – Algoritmos de chave secreta

 

                        Nestes algoritmos, a segurança reside no secretismo da chave.  Visto que o funcionamento 

do algoritmo é conhecido, sabendo a chave é possível cifrar e decifrar qualquer mensagem.

 

                        Nos algoritmos de chave secreta, a chave de cifragem pode ser obtida a partir da chave de 
decifragem, e vice-versa, sendo as duas chaves, normalmente idênticas. Em todo caso, é necessário que o 
emissor e o receptor façam um acordo para possuírem a mesma chave, antes de poderem usar o sistema 
conforme mostra a figura abaixo .

 

Podem-se citar  alguns algoritmos deste  tipo:  triple-DES,  IDEA, RC2, RC4, DES entre 

outros.[5] 



 

O triple-DES aumenta o número de chaves e codifica três vezes o dado, utilizando chaves 

diferentes em cada estágio da codificação tendo um efeito de 168 chaves.  Alguns criptógrafos usam 

erroneamente a mesma chave em dois dos estágios diminuindo o efeito para 112 bits. Isso é chamado de 

Encode-Decode-Encode (DES-EDE). O DES triplo é vulnerável à criptoanálise diferencial  meet in the 

middle. 

 

O IDEA é desenvolvido na década de 80 por Xuejia Lai e James Massey da ASCOM Tech 

AG da Suiça, em Zurique, o IDEA embaralha os dados em grupos de 64 bits e utiliza uma chave de 128 

bits que é suficiente para resistir a maior parte dos ataques.

 

RC2 e RC4 foi desenvolvido por Ron River, na RSA Data Security, mantém em chaves de 

criptografia inferior a chave de 40 dígitos, permitindo assim a sua expostação.

 

Um dos mais conhecidos é  sem dúvida o  DES (Data Encryption Standart),  que é um 

algoritmo de blocos. Diz-se de blocos uma vez que cifra a mensagem dividindo-se a em blocos de 64 bits, 

usando uma chave de 56 bits para cifrar cada um. Este algoritmo é bastante utilizado e salienta-se seu uso 

na cifragem de password no sistema operacional Unix.  

 

Uma aproximação de ataque para este algoritmo seria força bruta. Assim, todas as chaves 

possíveis  seriam testadas.  Deste  modo,  para  chaves  de  56  bits,  seriam necessário  considerar  chaves 

diferentes. Tal ataque é sempre possível. 

 

As estratégias para resistir a ataques é tornar o processo de tal forma moroso que não se 

compense o tempo despendido ou o investimento.  A Figura 2.2 ilustra o uso do algoritmo de chave 

secreta.

 

 

 



 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

2.8.3 – Algoritmos assimétricos ou de chave pública

 

                        Os algoritmos de chave pública são os algoritmos que não requerem que os utilizadores 
partilhem ou guardem as suas chaves em qualquer sistema.

 

                        Normalmente  os  sistemas  de  cifragem  (algoritmos  simétricos)  requeriam  uma  chave 

secreta que era usada tanto para cifragem como para decifragem. Para solucionar este problema surgiram 

os algoritmos assimétricos ou de chave pública, em que as chaves são obrigatoriamente diferentes.

 

                        Os algoritmos baseados em chave pública tem dois importantes atributos. O primeiro é 

computacionalmente inviável derivar a chave de decifragem, sabendo a chave de cifragem e o algoritmo 

utilizado. Nessa aproximação, cada utilizador tem duas chaves: a chave privada, que só ele conhece, e a 
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chave pública, conhecida por todos. O segundo atributo de alguns esquemas baseados em chave pública é 

que qualquer das chaves pode ser usada para cifrar e a outra para decifrar. O algoritmo  RSA tem esta 

propriedade. O nome deriva das iniciais dos seus autores, Rivest, Shamir e Adleman. 

 

O RSA utiliza na sua composição dois problemas numéricos complexos, o logaritmo discreto e a 
factorização. A segurança deste método baseia-se na dificuldade de factorizar números muito grandes. Só 
para ter uma idéia com a tecnologia atual, fatorizar um número de 200 dígitos requer aproximadamente 4 
bilhões de anos de tempo de processamento.

 

Trata-se de um dos algoritmos mais importantes no mundo da criptografia e o seu uso é muito variado. 
Serve de base para esquemas de assinaturas digitais. É usado também em mecanismos de segurança de e-
mail, e bastante adequado para autenticações.

 

2.8.4 – Funções de sentido único

 

                        As funções de sentido único (One Way hash functions) são assim denominadas 
precisamente pelo fato de ser extremamente difícil ou até mesmo impossível obter a descodificação da 
mensagem.

 

                        Este tipo de algoritmos são muitas vezes usados para testar a integridade da mensagem 
recebida, providenciar uma maneira para o receptor detectar se a mensagem recebida foi alterada por 
utilizadores não autorizados. O resultado da sua aplicação é normalmente chamado de check sum ou 
message-digest , e será um valor de muito menor dimensão do que o valor de entrada, com a propriedade 
de não ser invertível, ou seja, conhecendo o valor de saída não é possível ter qualquer noção sobre os 
dados de entrada. Pode-se pensar nesse valor de saída como um valor que caracteriza o conteúdo de uma 
mensagem sem no entanto o revelar. Tal como no caso dos algoritmos simétricos, requer que as entidades 
comunicantes pré estabeleçam  uma chave secreta (segredo partilhado) . Se for aplicada uma função hash 
(funcão de quebra) segura sobre uma mensagem e enviarmos esse message-digest juntamente com a 
mensagem, pode-se verificar com elevado grau de confiança  se a mensagem provém da verdadeira 
entidade e se os dados estão íntegros. Basta a entidade receptora recalcular o message-digest da forma 
supostamente feita pelo emissor e comparar com o valor recebido. Se o coincidirem a mensagem e a 
identidade emissora são consideradas válidas.

 

                        Estas funções são normalmente usadas em codificação de senhas. No Unix, por exemplo, 
são usadas senhas de 4 a 8 caracteres. Juntamente com a senha é concatenado um número aleatório de 12 
bits denominado salt, com o intuito de aumentar o espaço de pesquisa para criptanálise. Quando se quer 
verificar se uma password está correta, ao contrário do que se poderia pensar, ela será cifrada tal como a 
original e o resultado será comparado. Isto deve-se ao fato de ser impossível obter a password original a 
partir do criptograma guardado no ficheiro de passwords.

 



2.8.5 – Assinaturas digitais

 

                        As assinaturas digitais providenciam a prova de autenticidade e origem dos dados. 
Atualmente muitas operações bancárias e transações tornam-se legalmente válidas depois de serem 
assinados certos documentos.

 

                        Na Internet surge vulgarmente a necessidade de assinar documentos usando computadores 
locais. Contudo, uma vez que os computadores só aceitam informação na forma digital, qualquer 
assinatura em questão terá que ser também digital.

 

                        No entanto, assinaturas digitais deveriam ter as mesmas propriedades que as assinaturas 
assinadas a mão. Assim, as assinaturas digitais devem ser únicas, facilmente identificáveis, não 
repudiáveis, baratas e simples de gerar.

 

                        Existem três aproximações possíveis para resolver este problema. As duas primeiras, ao 
contrário da terceira, permitem manter a privacidade da mensagem.

 

2.8.5.1 – Assinatura digital baseada em Chave Secreta  

 

                        Esta aproximação requer a existência de uma autoridade central que sabe tudo e a qual 
todos confiam. Cada entidade escolhe uma chave secreta e fornece-a a uma entidade central. Desta forma 
só a autoridade central e a própria entidade tem conhecimento da sua chave secreta. Quando uma entidade 
quer enviar uma mensagem assinada digitalmente a outra, terá que a cifrar, com sua chave secreta e 
enviá-la à autoridade central. A mensagem será concatenada uma estampilha que só a autoridade central 
consegue gerar e decifrar. O resultado será cifrado com a chave secreta da entidade receptora e enviado. 
Desta forma, o receptor pode provar a recepção de qualquer mensagem através da estampilha recebida 
onde só a autoridade central consegue produzir uma.

 

2.8.5.2 – Assinatura digital baseada em Chave Pública

 

                        Um dos problemas da aproximação usando chave secreta é que todos tem que concordar 
com a autoridade central. Por outro lado, tal autoridade central poderá ler o conteúdo das mensagens. Os  
candidatos mais lógicos para serem esta autoridade central seriam o Governo ou os bancos. Contudo, esta 
organizações não inspiram confiança a todos os cidadãos e assim surge esta aproximação que não requer 
qualquer autoridade central.

 

                        Esta aproximação requer que a entidade emissora saiba a chave pública da entidade 
receptora e esta saiba a chave pública da primeira, que em princípio são diferentes. Assim, quando a 



entidade emissora quer enviar uma mensagem assinada digitalmente a outra terá que cifrar a mensagem 
com a sua chave privada e de seguida cifrar o resultado com a chave pública da entidade receptora. Por 
sua vez, a entidade receptora ao receber a mensagem terá que decifrá-la primeiro com a sua chave privada 
e em seguida decifrar este resultado com a chave pública da entidade emissora.

 

                        O receptor pode provar a recepção de qualquer mensagem através do criptograma 
resultante da decifragem com sua chave privada. Note-se que ele consegue decifrá-lo mas nunca 
conseguiria  produzi-lo uma vez que desconhece a chave privado do emissor.

 

                        Este método de assinatura digital tem todas as vantagens dos algoritmos de chave pública 
nomeadamente a sua impossibilidade de decifragem por outros, pelo menos em tempo útil.

 

2.8.5.3 – Assinatura digital baseada em funções de sentido único 

 

                        Uma das críticas que se podem fazer à aproximações apresentadas anteriormente  é que 
elas juntam duas funções diferentes : autenticação e privacidade. Muitas vezes, é necessária autenticação 
mas não existe qualquer interesse de privacidade. Uma vez que a cifragem de uma mensagem com 
criptografia de chaves públicas é normalmente lenta, é freqüentemente desejável enviar uma mensagem 
assinada digitalmente sem preocupação de que ela seja lida por outros. Desta forma, não será necessário 
cifrar toda a mensagem.

 

                        Este esquema baseia-se nas funções de sentido único (One-way Hash Functions) e tem 
como base a cifragem de uma parte, arbitrariamente longa, da mensagem , obtendo como resultado o 
chamado message-digest.

 

                        Desta forma, a entidade emissora terá que gerar o message-digest e cifrá-lo (assiná-lo) com 
sua chave privada. Em seguida poderá enviar a mensagem (não cifrada) concatenada com a sua 
assinatura. A entidade receptora decifrará a assinatura com a chave pública da entidade emissora 
(previamente publicada) e verificará se o message-digest é o esperado. Como pode ser facilmente 
percebido, as entidades comunicantes devem assegurar-se que conhecem as verdadeiras chaves públicas 
umas das outras e não quaisquer outras ilegalmente publicadas, a troco da segurança do sistema poder 
ficar comprometido. Para garantir isso, para fazer a distribuição de chaves públicas de forma segura, usa-
se o conceito de certificado, um objeto que contém a chave pública de uma dada entidade assinada 
digitalmente por uma entidade de confiança, conhecida por autoridade certificadora (CA).

 

Segue a figura 2.3 que mostra   uma ilustração do uso da Assinatura Digital Baseada em 
Funções de Sentido Único. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.9 – Secure Sockets Layer

 

                        SSL (Secure Sockets Layer) é um protocolo para garantir a segurança de quaisquer dados 
que estejam em trânsito na Internet, desde que ambos, o servidor e o cliente apoiem o protocolo.

 

                        A  Netscape desenvolveu um protocolo de segurança designado  SSL para comunicações 

entre  Web browsers e servidores. O  SSL providencia autenticação, confidencialidade e integridade dos 

dados, sendo planeado para autenticar o servidor e opcionalmente o cliente. O SSL usa como protocolo de 

transporte o  TCP (Transmission Control Protocol), que providencia uma transmissão e recepção fiável 

dos dados. Uma vez que o  SSL reside no nível  socket, ele é independente das aplicações de mais alto 

nível, sendo assim considerado um protocolo de segurança independente do protocolo aplicacional. Como 

tal, o SSL pode providenciar serviços seguros para protocolos de alto nível, por exemplo, TELNET, FTP 

e HTTP.[8]

                        

O SSL consiste em dois protocolos :

 

•        SSL Handshake Protocol é usado para negociar os parâmetros de segurança na conexão SSL
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•        SSL Record Protocol especifica o encapsulamento de todas as transmissões e recepções de dados. 

Faz parte das negociações entre o cliente e o servidor, o emissor poder identificar qual o algoritmo de 

cifragem suportado.

 

 

2.10 – Secure Hyper Text Transfer Protocol (SHTTP)

 

                        O S-HTTP fornece a transferência de dados cifrados entre o cliente e servidor (em ambas 

as direções) de uma forma segura e também permite ao próprio servidor autenticar-se perante o cliente.

 

                        S-HTTP providencia serviços de segurança para transações HTTP. Durante as negociações 

entre o cliente e o servidor uma variedade de algoritmos são providenciados. Por exemplo, o utilizador 

pode selecionar se quer a pergunta e a  resposta assinadas digitalmente,  cifradas ou ambas.  Qualquer 

mensagem pode ser assinada, autenticada, cifrada ou qualquer combinação destas, incluindo nenhuma 

proteção. Os mecanismos de gestão de chaves incluem passwords e troca da chave pública.

 

2.11 – S-HTTP versus SSL

 

                        S-HTTP e  SSL usam diferentes  aproximações  para  providenciar  serviços  seguros  para 

utilizadores Web.

 

                        O SSL executa a negociação do protocolo para estabelecer uma conexão segura ao nível 

socket. Os serviços são transparentes ao utilizador e à aplicação. O  SSL apenas suporta um método de 

estabelecimento de chaves.

 



                        Protocolos S-HTTP estão integrados com HTTP e estão no nível aplicação. Os serviços S-

HTTP estão disponíveis para conexões HTTP, e a aplicação está bem ciente dos serviços S-HTTP

 
 

2.12 – Firewall 
 

                        Firewall  se  define  como  um conjunto  de  políticas,  incluindo  recursos  de  hardware, 

software e pessoal que visam proteger e ou restringir o acesso às informações disponíveis em uma rede de 

computadores[9], ou seja, não dar a todos a possibilidade possuir os recursos ou aos serviços explorados 

em redes  TCP/IP ligadas à  Internet.  A vantagem de estar ligado ao mundo tem suas desvantagens e 

inconveniências.  Desta  forma  é  preciso  estabelecer  as  fraquezas  da  rede  antes  de  fazer  a  ligação  à 

Internet. Segue algumas destas fraquezas :

 

•        Spoofing de pacotes UDP (User Datagram Protocol)

•        Falsificação de uma identificação baseada no endereço IP (Internet Protocol).

•        Ataques ao nível do DNS (Domain Name Service).

•        Sessão TELNET facilmente escutável por um sniffer.

•        Numerosos meios para se ter acesso ao arquivo de senhas (/etc/passwd).

•        Grande quantidade de informações sobre um utilizador particular fornecidas pelo comando finger

 

Para resolver as fraquezas citadas acima são implementadas o  Firewall..

 

Uma vez que se estabeleceu as fraquezas da rede, e de se optar pela abertura da rede ao 

mundo exterior, o papel da  Firewall será importante, na medida em que esta controla o acesso entre a 

rede privada e a Internet, daí sua necessidade.



 

A partir do momento em que uma rede privada se conecta a Internet, existem três áreas de 

risco[10] :

 

•        Informação :   Possibilidade de roubar ou até mesmo destruir a informação que é fornecida na rede 

privada.

 

•        Recursos :     Possibilidade de causar danos usando de forma irregular os sistemas operacionais da 

rede privada.

 

•        Reputação :   Possibilidade de danos causados na reputação do negócio através da demonstração 

de vulnerabilidade no sistema de segurança.

 

Uma Firewall deverá rejeitar qualquer pacote explicitamente não permitido. Esta exigência 

implica que o administrador deve especificar explicitamente o tráfico considerado legítimo, isto é, que 

possa atravessar a Firewall. Todo e qualquer outro tipo de tráfico deverá ser rejeitado. No caso de existir 

a necessidade por parte dos utilizadores da Internet para acessar alguns ficheiros, então esses ficheiros 

deverão localizar-se do lado de fora da Firewall, ou seja, do lado da Internet. A Firewall deve ser capaz 

de fazer um ajuste de contas ao tráfico que passar por ela. Deve ainda lançar uma alerta em caso de se 

suspeitar de violação da mesma. A Figura 2.4 mostra graficamente a representação de uma Firewall.
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2.12.1 – Componentes de uma Firewall 

 

                        A  Firewall é  composta  de  vários  componentes  e  encontram-se  divididos  em  cinco 

grupos[11] :

 

•        Sistema Operacional seguro

•        Filters

•        Gateways

•        DNS (Domain Name Service)

•        E-mail Handling

 

                        O sistema operacional seguro protege não só o código da  Firewall assim como outros 

ficheiros contra os ataques de intrusos.



 

                        Relativamente  aos  Filters podemos  acrescentar  que  executam um conjunto  de  regras 

definidas pelo administrador da  Firewall,  regras essas baseadas numa variedade de parâmetros como 

sendo o endereço de IP, os ports e ainda os tipos de aplicações. No que diz respeito ao endereço IP, ele 

próprio não é seguro. Como resultado disto, um dado host, pode  fazer spoof a um outro mudando o 

endereço IP source.

 

                        Quanto aos  Gateways ,  são estes que interceptam o tráfico enviado por uma aplicação 

(como exemplo FTP) e autenticam os utilizadores no nível de aplicação TCP/IP. A função do gateway é 

muitas vezes concretizada através da implementação de um proxy server. O que acontece é que quando 

um utilizador da rede privada se liga ao proxy server este autentica-o. Depois da autenticação, o utilizador 

liga-se ao servidor remoto na Internet. Deste modo, todas as comunicações feitas entre a Internet e a rede 

privada, serão recebidas, analisadas e admitidas pelos proxy servers. Na medida em que um proxy server 

atua no nível aplicação, pode ser requerido um proxy server para cada tipo de aplicação . Conclui-se então 

que o proxy server autentica cada um dos utilizadores tanto do interior da rede privada como da Internet. 

Uma forte sistema de autenticação é aqui exigido com vista a evitar que utilizadores não autorizados 

entrem ou saiam da rede privada.

 

                        Os Socks também requer suporte gateway mediante a Firewall. A principal diferença entre 

o proxy server e o sock server, é que o proxy requer faz modificações no modo de acesso do utilizador da 

Internet, sem que se modifique o  software do cliente. Por outro lado, o socks requer modificações no 

software do cliente mas não é efetuada nenhuma modificação nos procedimentos do utilizador.

 

                        As  Firewalls incluem ainda um  DNS e  uma  Mail Handling.  O primeiro isola o  name 

service da rede privada do da Internet. Como resultado, tem-se que os endereços IP, não são expostos aos 

utilizadores da Internet. Este serviço é portanto um serviço cuja função é encontrar o endereço de uma 

máquina a partir do seu nome e vice-versa. A capacidade do segundo assegura que não haja nenhuma 

troca de e-mail processada através da Firewall, entre a rede privada e a Internet.

 

                        As  Firewalls não  podem oferecer  proteção  contra  ataques  que  não  passem por  elas. 

Existem diversas situações de segurança que a Firewall não pode cobrir. Uma Firewall não protege de 

ataques interiores à rede privada, na medida em que apenas intercepta o tráfico entre e rede privada e à 



Internet.  Uma  Firewall é benéfica na situação em que o tráfico circula através dela,  não protegendo 

portanto o tráfico que lhe é exterior. Por exemplo, quando o utilizador da rede privada transfere dados 

através de um acesso direto (Dial up), para a Internet. Neste caso, a Firewall não intercepta nem examina 

estes dados. É portanto imprescindível, para a rede privada assegurar-se de que todo o tráfico de e para a 

Internet, é transmitido através da Firewall. Firewall não pode proteger uma rede privada de vírus que lhe 

são externos. Um vírus pode ser transferido para a rede privada por exemplo quando do uso do FTP (File  

Transfer Protocol).

 

2.13 - Considerações finais

 

                        Nesta parte do trabalho procurou-se enfatizar que a segurança em sistemas de informação é 

um dos principais fatores quando o assunto é a disponibilização de um sistema na Internet. 

 

                        Além do fator segurança evidencia-se também a eficiência e a rapidez nos processamentos 

de manipulação dos dados como parte importante do processo. 

 

A maioria das empresas que empreendem  fortemente em sistemas de gerenciamento de 

banco de Dados espera que esse investimento se traduza em sistemas confiáveis e eficientes. Para tal, os 

sistemas de gerenciamento de banco de dados de acordo com a literatura estudada devem ter um bom 

sistema de otimização de processamentos com o objetivo de obter processos de forma rápida e com o 

menor uso de recursos de máquina.



3 - A Internet e o Banco de Dados
 

3.1 - Considerações iniciais 
 

                        Durante muito tempo, a  Internet  esteve restrita ao meio acadêmico. A rede mundial de 

computadores era uma ferramenta de comunicação utilizada para conectar universidades e laboratórios de 

diversos países. Surgiram grandes provedores de acesso e enormes portais com links para todo o tipo de 

conteúdo que se possa imaginar. E a Internet cresceu . Sua difusão, bem como sua presença na mídia é 

cada vez maior.  A integração da empresa com a "Comunidade Internet" deixou de ser uma opção e 

passou a ser uma necessidade para se manter num mercado que é tão competitivo. As empresas deverão 

usar pesadamente a Internet para o negócio, ou para se comunicar com os parceiros eletronicamente.

 

                        A Internet é um ótimo recurso para realizar campanhas de marketing e propaganda. Isto se 

deve ao grande número de usuários e que aumenta  de forma muito elevada o que torna possível atingir 

uma grande audiência tanto entre clientes efetivos quanto em potenciais a um custo baixíssimo e com 

uma velocidade de comunicação  muito alta. Entre as conseqüências para as empresas podemos citar o 

diferencial estabelecido tanto no suporte aos clientes (novos ou não), que tem informações atualizadas, 

quanto na  redução de  custos  de distribuição de  material,  onde as empresas economizam milhões  de 

dólares/mês não enviando seus catálogos, listas ou manuais ou mesmo novas versões de  software  para 

seus clientes mas deixando-os disponíveis em suas páginas. A  Internet  oferece a possibilidade de tê-la 

como um novo ponto virtual de vendas, demonstrando um mercado muito atraente para se comercializar 

literalmente qualquer coisa.

 

                        Para que se tenha Aplicações de Banco de Dados na Internet existem vários fatores que 

devem ser considerados: a integração de dados heterogêneos, a interface de navegação no banco de dados 

e a segurança.

 

                        Em uma página HTML (HyperText Markup Language) onde são realizadas consultas em 

múltiplas  fontes  de  dados  de  diferentes  bancos  de  dados  localizados  em  servidores  diferentes  e 



administrados por diferentes DBMSs a complexidade aumenta muito.

 

                        Na maioria dos casos, a consulta deve ser dividida e os resultados das diferentes fontes de 

dados precisam ser integrados. Pode-se usar várias tecnologias para integrar dados em aplicações Web de 

banco de dados como gateways de banco de dados, multidatabases ou monitores TP. 

 

3.2 - Tecnologias de Integração de Banco de dados e a Internet

 

                        O fato de simplesmente pegar os dados de um banco de dados e colocar na  Web é um 

atarefa bastante simples porém, implementar aplicações interativas de Web para banco de dados são mais 

complexas,  porque dificultam conceitos como conexão, sessão e controles de segurança de banco de 

dados.  Na  maioria  dos  casos,  os  dados  que  você  pode  disponibilizar  estão  em  banco  de  dados 

heterogêneos. O problema fica muito mais complexo quando estas diversas fontes de dados podem ser 

consultadas ou atualizadas.

 

Em uma página HTML (HyperText Markup Language) onde serão realizadas consultas em 

múltiplas  fontes  de  dados  de  diferentes  bancos  de  dados  localizados  em  servidores  diferentes  e 

administradores diferentes DBMSs (multidatabases) a complexidade aumenta ainda mais. Na maioria dos 

casos, a consulta deve ser dividida e os resultados das diferentes fontes de dados precisam ser integrados. 

Pode-se usar várias tecnologias para integrar dados em aplicações Web banco de dados como gateways de 

banco de dados, DBMS (Multidatabases) ou monitores TP (Monitores de Transação) .

 

3.2.1 - Gateways de banco de dados

 

                        A Web é um recurso de informação globalmente distribuído, residindo sob a rede mundial 

de computadores - a Internet- que contém uma grande quantidade de informações relevantes em todas as 

áreas do conhecimento humano. A Web possibilita que documentos hipermídia sejam criados e utilizados 

pelos usuários da Internet. 



 

A arquitetura Web é uma típica arquitetura cliente-servidor. De um lado fica o cliente Web, 

também  denominado  browser,  capaz  de  exibir  e  solicitar  documentos  ou  formulários,  geralmente 

baseados na linguagem HTML. Do outro lado, fica o servidor  Web, cuja principal função é atender os 

pedidos dos clientes  Web por documentos armazenados no sistema de arquivos da plataforma onde se 

encontra  instalado.  Dependendo  do  pedido  do  cliente,  o  servidor  Web pode  disparar  uma  aplicação 

externa ao servidor  Web,  como por  exemplo,  a execução de um programa via  interface padrão  CGI 

(Common Gateway Interface). Para a comunicação entre o Cliente e o Servidor Web é usado o protocolo 

HTTP (Hipertext  Transfer  Protocol),  que  utiliza  um formato de endereçamento  de  documentos  Web 

denominado URL (Uniform Resource Locutor).

 

Para que seja possível a integração da  Web aos atuais  SGBD (Sistema Gerenciador de  

Banco de Dados), é necessária uma camada de software intermediária na arquitetura de integração. É o 

chamado  gateway Web SGBD,  cuja  representação  típica  é  mostrada  na  figura  abaixo.  Quando  um 

gateway é ativado, sua principal função é executar, junto ao  SGBD, o pedido que lhe foi solicitado e 

devolver ao servidor Web ou, em alguns casos, diretamente ao cliente Web, o resultado do pedido em um 

formato especificado, por exemplo, em formato HTML. A figura 3.1 ilustra o uso de gateways de banco 

de dados.

 

 

 

 

 

 

                        

 

Figura 3.1 - Gateways de Banco de Dados

 

Os  gateways permitem a interoperabilidade entre banco de dados, possibilitando que as 
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aplicações clientes conectem à múltiplas fontes de dados. Um gateway de banco de dados consiste nos 

seguintes componentes :

 

•        Biblioteca de API do cliente : A API do cliente que determina o formato e o significado dos pedidos 

que as aplicações de cliente possam emitir

 

•        Biblioteca de  API do servidor : A  API do servidor de banco de dados que determina quais os 

serviços  disponíveis  aos  clientes  do  banco  de  dados.  Estes  serviços  de  banco  de  dados  estão 

disponíveis em condições especificadas pelo fabricante do DBMS.

 

•        Glue (cola) : São mecanismos de tradução e mapeamento que transformam a API do cliente para a 

API do servidor de DBMS, e vice-versa.

 

3.2.2 - Multidatabases (DBMS)

 

                        Um sistema de  DBMS   é  um tipo especial  de sistemas de banco de dados distribuído 

formado por uma coleção coerente, integrada de dados que logicamente aparenta ser um único banco de 

dados mas é implementado fisicamente em vários bancos de dados.

 

                        Cada banco de dados participante de um DBMS é autônomo. Os usuários locais dos banco 

de dados participantes continuam usando as suas aplicações locais  no banco de dados sem nenhuma 

alteração pela sua participação no DBMS.

 

                        Os banco de dados que participam no DBMS podem ser heterogêneos e os usuários não 

precisam sabem como ou de onde os dados são acessados.

 



                        A figura 3.2 mostra a representação de um a arquitetura DBMS.

 

                                                                                                                                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Arquitetura Multidatabase
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3.2.3 - Monitores TP 

 

                        Um monitor de transações (TP) é um extenso framework no qual você pode embutir sua 

lógica de aplicação. O framework consiste no seguinte:

 

•        Aplicações do cliente : Consistem somente nas funções de interface dos usuários, como na lógica 

de tela, manipulação de tela, manipulação de entrada, e algumas funções de validação

 

•        Servidores de aplicação : Todos os detalhes da lógica da aplicação são codificados nos servidores 

de aplicação , conhecidos como application services.

 

•        Gerentes de recurso : Todos os serviços de baixo nível, como as interfaces entre o banco de dados 

e os applications services, é fornecido provido pelos chamados gerentes de recurso.

 

Em  sistemas  distribuídos,  um  monitor  TP fornece  várias  funções  úteis,  incluindo 

multithreading automático, funções de transporte, segurança e serviços globais de resolução de nomes. 

Um monitor TP também fornece o acesso assíncrono ou síncrono para fontes de dados, suporte para um 

grande número de usuários, e fácil integração de sistemas em ambientes heterogêneos.

 

3.2.4 - Arquiteturas Multicamadas (Multitier)

 

                        Usando as tecnologias descritas anteriormente, é possível implementar arquiteturas three-

tier, four-tier, n-tier, para integrar os dados de múltiplas fontes de dados em uma única aplicação Web.

 

                        Em uma típica arquitetura de três camadas, o Web browser solicita os dados para o Web 

server.  O servidor  de  banco de  dados  recupera  os  dados  de  um banco de  dados  remoto.  Há várias 



arquiteturas de quatro e de n camadas onde a aplicação  Web browser cliente solicita os dados do  Web 

server.  O  servidor  de  Web solicita  os  dados  para  um  servidor  de  aplicação  ou  um  servidor  de 

multidatabase, que solicita os dados para o DBMS.

 

3.3 - Banco de dados na Internet

 

                        Os motivos que levam as pessoas a passar tanto tempo navegando pela rede não são, 

evidentemente, apenas os chat`s, ou procura de informações. Uma finalidade também é fazer compras ou 

fazer pagamentos. É possível para qualquer pessoa, negócio ou empresa disponibilizar informações tanto 

para um público distribuído por todo planeta quanto para um público selecionado com acesso controlado. 

Uma grande parte dessas informações, considerando o aumento de sua quantidade e complexidade, é ou 

será controlado por Sistemas de Banco de Dados.

 

                        Por  ser  a  Internet  baseada  em  uma  forma  eletrônica  de  armazenamento,  deve  ser 

supostamente simples realizar atualizações para manter as informações corretas o mais rápido possível e 

imediatamente disponível para o usuário. Esta flexibilidade não pode ser atingida por outras mídias e 

deve ser aproveitada ao máximo. 

 

3.3.1 - Vantagens do uso de Banco de Dados na Internet

 

                        O armazenamento inicial  era feito de forma anárquica e  não relacionadas em páginas 

HTML, que são atualizadas por apenas um usuário de cada vez e de forma manual no sentido de se alterar 

literalmente  um arquivo  texto sem nenhum suporte  computacional  nesta  operação.  Com a  utilização 

corporativa  desta  tecnologia,  entretanto,  é  necessário  otimizar  alguns  processos  o  que  torna  o 

armazenamento de informações no formato de páginas HTML ruim. Entre os problemas que podem surgir 

podemos citar:

 

•        A manutenção  de grandes quantidades de dados correlata, mantendo válidas todas as informações,



•        O tempo de busca e recuperação de informações,

•        O tempo necessário para realizar atualizações,

•        O controle de acesso às informações,

•        O controle de concorrência e validação dos dados nas operações de atualização concorrentes e 

portanto multi-usuários em dados

•        Etc

 

Além destas necessidades corporativas para atividades que já são realizadas na  Internet  

mas que precisarão ser revisadas, outros processos ainda serão migrados para o ambiente  Internet  com 

sua  chegada  ao  ambiente  corporativo  e  com eles  o  uso  obrigatório  de  SGBD.  Dentre  as  vantagens 

podemos citar:

 

•        A Internet permite que companhias providenciem acesso a Bases de Dados corporativas existentes 

de todos os tamanhos para seus empregados,  investidores,  parceiros,  distribuidores e  clientes não 

havendo restrições geográficas, organizacionais, políticas ou técnicas.

 

•        O suporte ao comércio eletrônico deve ser provido por Banco de Dados, gerenciando os produtos, 

serviços e informações comercializáveis.

 

•        As corporações poder fazer gateways de suas páginas Web para suas bases de dados permitindo a 

seus clientes acesso a informações importantes sem sair do contexto de navegação na Internet.

 

Desenvolvedores Web que olham para os banco de dados como uma fonte para o conteúdo 

dinâmico nas páginas WWW (World Wide Web) devem considerar a imensa variedade de atividades que 

os usuários, através dos  browsers estão empenhados em realizar desde a compra de um livro em uma 

livraria virtual até disparar comandos de processamento de ordens em Sistemas de Apoio à decisão.

 



Neste  cenário  variado  de  aplicações,  temos  como  nova  variável  um  novo  modelo: 

aplicações client-server tem um front e um back end, enquanto que a linha comum de projetos para a Web 

é um browser atuando como front end, páginas Web em HTML, e ferramentas de busca. Mesmo que os 

métodos de resgatar dados sejam similares, as tecnologias de acesso a banco de dados variam porque os 

desenvolvedores tem que apresentar soluções de acordo com o problema que possuem, que varia bastante 

do problema habitualmente encontrado no desenvolvimento de aplicações cliente-servidor padrão.

 

A demanda de aplicações com banco de dados devem permitir que usuários WWW usem 

catálogos, comprem seguros de carros ou comprem um livro. Além disto está se usando o know-how com 

a tecnologia  SQL (Single Query Language) cliente/servidor e casando-o com técnicas  Web para prover 

trabalhos em grupo e banco de dados para empresas e departamentos. 

 

3.4 - Tecnologias tradicionais para desenvolvimento de aplicações na Web

 

                        Na medida em que a Web foi evoluindo notou-se que as linguagens de programação teriam 

um papel decisivo no desenvolvimento de aplicações  Web. Isto porque a  Web permite a execução de 

aplicações externas via interface CGI (Common Gateway Interface), o que na maioria das vezes requer a 

execução de códigos programados.

 

Programando aplicações de banco de dados usando tecnologia Web levanta uma série de 

questões técnicas.  HTML,  a  linguagem usada para formatar  a  maioria  das páginas  Web,  não suporta 

facilmente conceitos de validação de dados. O HTTP, usado nas páginas Web atualmente é estático. Uma 

aplicação  HTTP tipicamente  conecta,  gera  uma  requisição  GET,  e  "disconecta",  considerando  que 

aplicações de banco de dados geralmente requerem conexões persistentes. O objetivo deste texto é fazer 

um overview sobre as tecnologias atualmente disponíveis para o desenvolvimento de aplicações de banco 

de dados conectadas à rede, passando desde os métodos utilizados há algum tempo, como o  CGI, que 

executam aplicações  "auxiliares"  para  acessar  o  banco  de  dados,  até  as  mais  recentes  soluções  que 

incluem um cliente mais inteligente rodando Java e protocolos que o permitam conectar ao SGBD.

 



3.4.1 - CGI (Common Gateway Interface)

 

                        Muitas das soluções atualmente em funcionamento ( utilizando-se de servidores UNIX) 

utilizam da tecnologia denominada  CGI (Common Gateway Interface). Esta tecnologia pressupõe que 

deverão ser passados ao Banco de Dados, pela conexão efetiva com o mesmo e pelo envio do resultado de 

volta para o servidor HTTP. A figura 3.3 ilustra a conexão com banco de dados usando CGI.

 

 

 

 

 

 

3.3 - Conexão com banco de dados usando CGI

 

3.4.1.1 - Modelo CGI de conexão com o Banco de Dados

 

                        Para implantar esta solução, devem constar na página HTML um tag que informe qual o 

programa que deverá ser executado no servidor e qual seus parâmetros. Estes dados são passados como 

um endereço de URL normal com o nome do programa no lugar da página seguido de seus parâmetros. O 

servidor  HTTP (Servidor  Web)  vai  interpretar  esta  URL  executando  o  programa  e  passando  seus 

argumentos (caso existam), esperando então que este termine e envie os dados solicitados, que serão 

retornados para o micro cliente em forma de página.

 

                        Ao programa auxiliar (helper) é responsabilidade interpretar os parâmetros e redirecionar a 

saída para o HTTPd (daemon do HTTP) com dados no formato texto já incluso comandos HTML. Esta 

página será então enviada ao Browser. Esta aplicação normalmente é escrita em C, C++, PERL ou Shell  

Script,  linguagens  que  já  possuem API's  (Applications  Program Interface)  fornecidas  pelos  próprios 
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desenvolvedores de Banco de Dados que normalizam seu acesso a sistemas de banco de dados.

 

                        A desvantagem em utilizar aplicações em CGI é que um servidor  Web inicia uma nova 

instância do programa para cada solicitação de usuário. Para aplicações em banco de dados, isso significa 

que servidores  Web usam um processo por solicitação de conexão a um banco de dados, o que pode 

provocar uma grande sobrecarga do servidor de dados quando acessado por muitos usuários.

 

3.4.2 - ISAPI (Microsoft`s InternetInformation Server API)

 

                        Neste  modelo,  as  soluções  são  ligeiramente  diferentes.  A  ISAPI  (Microsoft`s  

InternetInformation Server API) permite desenvolvedores usar aplicações servidoras que são análogas a 

aplicações  "helpers"  CGI.  Porém,  aplicações  ISAPI  são  implementadas  usando  DLLs  (dynamic  link  

libraries), ou seja, eles não usam um processo por requisição. O servidor de Informações  Internet  usa 

uma arquitetura multithreaded e bibliotecas compartilhadas, aplicações ISAPI tem que utilizar tecnologia 

thread-safe para evitar problemas de uma  thread de um cliente interferir no processamento de outra. 

Competindo  também  neste  mercado,  a  Netscape lançou  também  sua  versão  para  PC,  denominada 

Netscape Server (NSAPI) que utiliza-se dos mesmos princípios da MSAPI.

 

3.4.3 - JDBC (Java Database Connectivity) e ODBC (Open Database Connectivity)

 

O crescimento da  Internet  motivou a  maioria  dos vendedores de banco de dados  SQL 

compatíveis e outras companhias de  software  a desenvolverem soluções para acesso a banco de dados 

SQL feitos por aplicações  Web. Algumas soluções produzem links para banco de dados usando  API`s 

nativos  de  SQL.  Outras  soluções  são  o  Microsoft  Open  Database  Connectivity (ODBC)  e  o  Java 

Database Connectivity (JDBC) da Sun Microsystem. Os dois seguem um modelo comum (X/Open Call  

Level Interface - CLI). Usam consultas  SQL para acesso aos dados e processam respostas na forma de 

conjuntos ou diagnósticos. 

 

                        ODBC é uma API que permite um único conjunto de funções para operar uma variedade 



de banco de dados SQL. A arquitetura ODBC usa Drivers de banco de dados que se conectam a gateways 

para vários Banco de Dados ou a banco de dados específicos. Gateways do ODBC, também chamados de 

servidores  ODBC, incluem bibliotecas clientes e de rede usadas para conectar para uma variedade de 

servidores SQL. Clientes do servidor ODBC usa apenas um Driver simples para conectar em várias fontes 

de dados.

 

                        JDBC segue a filosofia do ODBC (ou do CLI), e usa um gerenciador de Drivers (Driver  

Manager) para carregar os Drivers necessários. JDBC opera num nível mais elevado do que ODBC, por 

isto Drivers JDBC não implementam as funções de baixo nível vistas nos Drivers ODBC.

 

                        Uma das principais razões para se usar uma API que suporta diversos banco de dados é em 

escrever aplicações ou applets que podem ser operados em diferentes banco de dados SQL. Para escrever 

este tipo de código, o desenvolvedor precisa usar uma lógica que determina em tempo de execução os 

aspectos e tipos de dados disponíveis para o banco de dados e seu  Driver.  Ambos (ODBC e  JDBC) 

incluem suporte para metadados que permitem o desenvolvedor usar técnicas de programação adaptáveis.

 

3.4.3.1 -  O Sistema de multi-camadas do JDBC 

 

Com  o  objetivo  de  fornecerem  dados  de  uma  maneira  insegura,  os  desenvolvedores 

projetaram arquiteturas que provêem acessos eficientes e convenientes a banco de dados conservando a 

segurança e a estabilidade do sistema. Para prover acesso a banco de dados usando JDBC, existem três 

paradigmas principais: sistemas de uma camada, duas camadas ou três camadas.

 

•        Sistemas de Uma Camada (One Tier System)

 

Ocorre quando o JDBC Driver é completamente escrito em código Java. 

 

Aplicações  StandAlone: O  código  cliente,  o  JDBC Driver Manager e  o  JDBC Driver estão  todos 



contidos em uma camada, na máquina cliente. O banco de dados cliente pode então conectar-se com 

qualquer host na rede e acessar informações em banco de dados remotos.

 

World Wide Web Applets: O código cliente, o JDBC Driver Manager e o JDBC Driver são carregados a 

partir de um servidor WWW para a máquina cliente. O banco de dados cliente pode então, conecta-se com 

um banco de dados remoto no mesmo local de onde as classes foram lidas (o servidor WWW) e começa a 

acessar as informações.

 

 

•        Sistemas de Duas Camadas (Two Tier Systems)

 

Aplicável quando o JDBC Driver requer uma biblioteca de código nativo para traduzir as 

funções JDBC para a específica linguagem de consulta do SGBD. WebLogic's JDBC Driver para Oracle 

7 usa uma biblioteca de código nativo, e por isso requer um sistema de duas ou três camadas. 

 

Aplicações  StandAlone: O código cliente em  Java, o  JDBC Driver Manager e o  JDBC Driver estão 

todos contidos em uma camada, na máquina cliente. Em adição, o JDBC Driver (escrito em Java) requer 

uma biblioteca de código nativo para traduzir as funções do JDBC em uma linguagem específica para um 

SGBD.  Esta  biblioteca,  específica  para  um SGBD e  um sistema  operacional,  está  contida  em uma 

segunda camada.  O banco de  dados  cliente  pode  se  conectar  com qualquer  host na  rede,  e  acessar 

informações, através desta biblioteca em banco de dados remotos.

 

World Wide Web Applets: Esta arquitetura não é possível para WWW applets. O código cliente em Java, 

o JDBC Driver Manager e o JDBC Driver podem ser carregados pela rede, mas a biblioteca de código 

nativo não é usado na máquina cliente.

 

•        Sistema de Três Camadas (Three Tier Systems)

 



O Driver JDBC requer uma biblioteca de código nativo para tradução. 

 

Aplicações  StandAlone: O código cliente em  Java, o  JDBC Driver Manager e o  JDBC Driver estão 

todos contidos em uma camada, na máquina cliente. A biblioteca de código nativo está hospedada em um 

segundo host, e serve de passagem para uma terceira camada, o SGBD. O banco de dados cliente pode 

instanciar uma sessão nesta passagem e conectar-se com o banco de dados remoto. Quando o cliente 

acessa os dados, a passagem controla o fluxo de informação entre o banco de dados e a aplicação.

 

World Wide Web Applets: O código cliente em Java, o  JDBC Driver Manager, e o  JDBC Driver são 

carregados a partir do host do servidor para a máquina cliente rodando uma browser WWW compatível 

com Java (Netscape Navigator 2.x ,3). A biblioteca de código nativo está localizada no mesmo host do 

servidor e serve como passagem para uma terceira camada, o SGBD. O banco de dados cliente pode 

instanciar uma sessão com a passagem, que em seguida conecta com o banco de dados. Quando o cliente 

acessa os dados, a passagem controla o fluxo de informação. .

3.4.4 - Principais dificuldades no uso de JDBC e ODBC

 

Pela  importância  da  performance  e  da  "ininterrupta"  funcionalidade  da  Web,  os 

desenvolvedores  Web usando  ODBC muitas  vezes  reduzem  trafego  na  rede  "cacheando"  conexões, 

metadados e  outras  informações  estáticas.  Outros  problemas  envolvem a  natureza  do  processamento 

interno no banco de dados. O processamento de transações precisa ser otimizado para produzir consultas 

de  curta  execução  para  centenas  ou  milhares  de  usuários  concorrentes  diminuindo  a  sobrecarga  no 

servidor.

 

As  longas  consultas  em  aplicações  SQL é  uma  das  dificuldades.  Fica  evidente  ,  em 

aplicações  Web,  problemas  de  otimização  porque  muitos  usuários  concorrentes  podem  ser  afetados 

devido a consultas ineficientes. Normalmente servidores  SQL possuem um otimizador que determina o 

melhor  caminho  de  acesso  aos  dados  para  uma  melhor  consulta.  Servidores  de  dados  projetados 

deficientemente podem limitar os recursos como restringir consultas a um número predefinido de linhas 

no resultado final.

 



                        No  que  se  refere  ao  controle  de  concorrência,  tem-se  uma  situação  diferente  do 

processamento  client-server  normal citando a utilização de  locks  nos dados. Este problema se deve ao 

fato de existir clientes espalhados pelo mundo e de não terem nenhum compromisso com o tempo de lock 

de  dados  que  estão  sendo  consultados,  tornando  inviável  que  se  coloque  mesmo  um  read-lock em 

determinadas informações.

 

                        Este problema deve ser contornado por software, e com o advento do cliente inteligente 

rodando Java, passa a ser apenas uma questão de implementar uma estratégia que não seja dependente do 

cliente em relação aos locks. Desse ponto de vista, temos dois pontos a considerar:

 

•        A maioria da aplicações atualmente disponíveis não implementam escrita em banco de dados, mas 

apenas consulta. Desta forma não se corre o risco de provocar problemas com a "Escrita perdida" que 

poderia haver entre o tempo de um usuário tentar executar uma atualização em um dado que não é 

mais o dado que ele leu.

 

•        Para evitar este problema, deve-se implementar o protocolo de "verificação de versão no cliente", 

que irá armazenar um valor antigo que foi alterado localmente pelo cliente e quando for necessário 

realizar o commit dos dados, ele irá, dentro de uma mesma transação, verificar se o valor armazenado 

no banco de dados ainda é o mesmo valor que ele tem registrado. Caso seja, a atualização poderá ser 

executada normalmente, caso contrário, ou seja, foi realizada uma alteração por outro cliente que pode 

ser  sobre-escrita  e  perdida com esta atualização,  o  software  deve avisar  o usuário das mudanças 

ocorridas e oferecer a ele a oportunidade de ir em frente ou cancelar.

 

Técnicas de acesso a banco de  dados  com  funcionamento   tipo  CGI   pode fazer uso de 

servidores  ODBC diretamente,  conectando  praticamente  a  qualquer  banco  de  dados  para  acesso  via 

Internet, sendo que quem solicita as transações são aplicações locais. Com o advento da utilização de 

aplicativos (ou applets) desenvolvidos em Java rodando nos micros cliente, um novo paradigma começa a 

surgir.  JDBC é um pouco diferente. Neste paradigma é feito um download da  Internet  de um arquivo 

contendo um código Java, cada instrução é previamente lida e então executada no cliente. Java não tem 

nenhum ponteiro, sendo assim, não existe  nenhuma maneira escrever um vírus na linguagem. Isso é 

muito importante para o trabalho na Internet porque você quer alguma segurança quando você carrega um 

programa de uma fonte desconhecida. 



 

                        Neste contexto, desaparecem os problemas anunciados anteriormente pela utilização de 

CGI:  não  é  gerado  um  novo  processo  para  cada  solicitação,  justamente  porque  este  processo  foi 

transferido para execução no cliente, aliviando o processamento do servidor que poderá dedicar-se aos 

processos de controle do banco de dados, concorrência no processamento e execução das consultas e 

trazendo inteligência a manipulação de informações no cliente, aspecto este derivado da tecnologia Java, 

que  permitirá  não  só  a  existência  das  páginas  dinâmicas,  mas  da  possibilidade  de  se  trabalhar  as 

informações destas páginas localmente sem realizar novas consultas ao servidor. 

 

                        Os principais componentes da linguagem Java são um compilador Java, que gera o código 

fonte  Java para uma linguagem intermediária, independente da máquina denominada "bytecodes" e um 

interpretador Java, que interpreta e executa os bytecodes Java descarregados sob a rede nos clientes Web. 

Daí sua principal característica de portabilidade em diferentes plataformas. Para que a linguagem Java 

execute em uma dada plataforma basta que o interpretador para aquela plataforma esteja presente.

 

3.5 - Segurança e acesso ao Banco de dados

 

                        Um problema importante quando se fala da integração Web Banco de dados, é relativo a 

segurança nas transações entre o cliente Web, servidor Web e o banco de dados. Três pontos se destacam: 

a segurança na comunicação entre cliente  Web e servidor  Web, a segurança no servidor  Web, ambos já 

discutidos no capítulo anterior e a segurança e acesso ao banco de dados, que será analisada nesta seção.

 

                        Pode-se  ver  a  Web como  um  usuário  do  SGBD como  qualquer  outro,  portanto,  os 

mecanismos de segurança e acesso ao banco de dados poderiam funcionar com os já existentes. O uso de 

visões  proporcionado pelos  SGBD`s  no ambiente  de integração pode  ser  bastante  útil.  Além desses 

fatores, outros devem ser levados em consideração:

 

•      Gerenciador de acesso : a maioria dos SGBD`s mantém permissões para acesso ao banco de dados 

(senhas de  login) e aos objetos do banco de dados (grants). Caso a aplicação esteja inserida num 

contexto de Intranet, pressupõe-se que os usuários são limitados e assim o controle senhas e grants 



pode ser o habitual. Se o SGBD puder ser acessado por um número ilimitado de usuários como é o 

caso  da  Internet,  pode  ser  inviável  controlar  o  acesso  ao  banco  de  dados  e  aos  seus  objetos 

individualmente, devido a perda de dados tradicionais e seus objetos foram projetados para gerenciar 

um número limitado de usuários. Para tratar e diminuir o problema, pode-se adotar a estratégia de 

classificar os usuários segundo grupos com as mesmas características de acesso ao banco de dados e 

seus objetos, e dar acesso a eles segundo o grupo em que estão. Perde-se no entanto, as características 

de acesso individuais de cada usuário.

 

•      Acessos simultâneos : o número de acessos simultâneos ao Banco de dados é geralmente limitado. 

Dependendo dos requisitos da aplicação, um usuário pode não conseguir completar sua transação 

devido a sobrecarga no gerenciador de acessos do  SGBD.  Alguns  gateways  de integração podem 

oferecer um  cache  de acessos ao banco de dados e os compartilhar entre os usuários, se o  SGBD 

permitir. Assim um mesmo usuário com características de acesso ao banco de dados iguais a de um 

outro usuário já conectado ao  SGBD pode usar este mesmo canal de comunicação já aberto para 

realizar seus pedidos. Já outros gateways requerem conexões dedicadas para cada usuário.

 

•      Autorização :  em  alguns  gateways  de  integração  Web e  banco  de  dados,  a  autorização  para 

execução de uma aplicação  Web que consulta ou faz atualizações no banco de dados é dada ao 

software usuário que ativou o gateway (geralmente o próprio servidor Web). Assim qualquer cliente 

Web poderia, por exemplo, disparar a aplicação via servidor  Web. Mecanismos de configuração do 

servidor Web e do SGBD devem estar presentes de forma a contornar este problema.

 

•      Recuperação :  um esquema  de  recuperação  em  banco  de  dados  tradicionais  é  ativado  como 

conseqüência de diversos tipos de falhas, como por exemplo, erros lógicos, paradas de sistemas e 

falhas de disco. A extensão destes mecanismos para o ambiente Web não é imediata e os gateways 

devem implementar mecanismos adicionais para tratar de falhas dos componentes da aplicação para 

que possa, por exemplo, ser comunicado ao usuário o resultado de uma transação solicitada. Hoje não 

existe nenhum mecanismo de recuperação de paradas e falhas de clientes e servidores Web. Só estão 

presentes  os  mecanismos  tradicionais  dos  SGBD`s,  que  podem  ser  insuficientes  no  contexto 

transacional Web. 

 



 3.6 - Desempenho do SGBD 

 

Geralmente, três áreas podem ser "ajustadas " para melhorar o desempenho de um SGBD :  

o sistema operacional, o servidor da base de dados, e a própria base de dados.  O ajuste do sistema 

operacional  fica por conta dos administradores do sistema operacional, onde aqui vamos concentrar nas 

outras duas áreas. O ajuste do servidor da base de dados envolve ajustar a instalação do software da base 

de  dados e  a  configuração  do  servidor  da  base  de  dados  para  uma melhor  sintonia  com o  sistema 

operacional. O objetivo é assegurar a melhor utilização dos recursos da máquina e do sistema operacional. 

Ajustar a base de dados envolve ajustar a execução dos objetos na base de dados para melhorar o acesso 

das aplicações a estes objetos.

 

                        O fator mais importante para conseguir o bom desempenho da base de dados é o projeto 

eficaz e eficiente da aplicação. Certamente, existem vários SGBD`s que possuem fortes características no 

que  diz  respeito  a  ajuste  da  base  de  dados,  mas  esse  ajuste  não  vem  simplesmente  de  usar  este 

determinado produto.  É preciso usar  corretamente as técnicas para a  formulação dos comandos  SQL 

durante  o  desenvolvimento  da  aplicação.  A  tarefa  de  um  DBA  (Database  Administrator),  é 

consequentemente cumprir  as exigências  dos usuários, bem como a de garantir um projeto eficiente e o 

uso correto das técnicas e as ferramentas de ajuste da base de dados. Mas isto é mais difícil do que 

imagina pois as facilidades de ajuste são diversas,  fornecidas pelos vários produtos  SGBD`s. Um bom 

DBA  ou  consultor deve saber usar as ferramentas de ajuste do produto em particular e usar técnicas para 

eliminar o desempenho inaceitável da aplicação partindo do princípio que a aplicação foi bem projetada 

com falamos anteriormente. 



3.6.1 - Desempenho da Base de dados

 

                        Vamos usar um exemplo do Oracle para ilustrar um problema típico de um negócio : 

faturamento. Vamos  dizer que você tem um negócio e você tem um programa que deve funcionar cada 

noite para imprimir faturas. Nós podemos imaginar um projeto de base de dados muito básico e clássico 

em que nós temos duas tabelas de referência,  CUSTOMERS ,  com  o  CUSTOMERID como a chave 

primária  e  os  ARTICLES,  com  o  ARTICLEID como a  chave primária.  Nesse caso  as ORDERS 
referem-se a  CUSTOMERS com alguma informação global,  tal  como a data e possivelmente alguma 

informação  redundante,  tal  como  a  quantidade  total  para  conservar  para  um  processamento  futuro. 

ORDER_DETAILS ligará as ORDERS, identificadas por ORDERID, para um ou diversos artigos que 

possuem ordens com essas quantidades. 

O select  feito na base de dados para imprimir as faturas será  como mostra a seguir : 

 

 SELECT  <alguma informação da tabela CLIENTES>

,<alguma informação da tabela ORDERS>

,<alguma informação da tabela ORDER_DETAILS>

,<alguma informação da tabela ARTICLES>

FROM    ARTICLES A

        ,ORDER_DETAILS OD

        ,CLIENTS C

        ,ORDERS O

WHERE   <provavelmente alguma condição em uma data ou um status>

AND     O.CUSTOMERID = C.CUSTOMERID

AND     O.ORDERID = OD.ORDERID

AND     OD.ARTICLEID= A.ARTICLEID

ORDER BY O.ORDERID

 

 



                        Se  o  negócio  estiver  crescendo,  nós  podemos  esperar  o  número  dos  clientes,  para  o 

exemplo, triplicar-se nos seis meses seguintes. Intuitivamente, podemos supor que nós necessitaremos 

três vezes o tempo atual para imprimir as faturas. Se nós considerarmos simplesmente o ORDER by,  

isso implicará numa ordenação, que aumenta o custo mais rapidamente do que o número de linhas a 

serem ordenados. De fato, porque se o número de linhas a serem retornadas aumentaram três vezes, nós 

podemos esperar a ordenação fazer exame entre 3,3 e 4 vezes a mais (média com os melhores algoritmos 

de ordenação), dependendo do tamanho inicial da tabela. (maior a tabela, menor o fator multiplicativo.) 

 

                        A exata execução depende, naturalmente, de um número de fatores. Vamos assumir que o 

critério  da  data  ou  do  status usa  um  index não  único  na  "varredura",  e  que  os  números  de  ordem 

(ORDERID) crescem proporcionalmente ao número de clientes. Nós podemos esperar que a "varredura" 

deverá custar tanto quanto três vezes mais agora, em seis meses depois. Mas se nós usarmos laços, nós 

teremos que buscar a informação do cliente para cada ordem. Tal informação representa um aumento 

insignificante do custo, porque nós estamos usando uma chave primária. A busca em ORDER_DETAILS 
usará um index não único e também espera-se que o resultado do  select demorará mais  tempo do que 

agora. Quanto mais longo, mais difícil de calcular, principalmente se o número dos artigos aumentaram e 

a ordem média que está sendo consultada for maior que os artigos que nós estamos usando atualmente. 

Com o laço, nós teremos uma multiplicação de todos os fatores.        

 

Este não pode ser o melhor exemplo, porque existe a impressora por trás. Mas o exemplo 

mostra o fato que os relacionamentos aumentam e tempos de execução do select pode não ser tão simples 

quanto parecem a primeira vista. Aqui nós estamos  considerando o que acontece a nível de Oracle e não 

consideramos exigências  prováveis como aumento de memória, manter  I/Os em um nível sustentável, 

bem como o número de elementos que são requeridos num melhoramento da máquina. Sem falar do 

número de usuários nas extremidades que esperarão que os tempos de resposta permanecerão  estáveis, 

uns usuários mais espertos esperarão algo três vezes mais lentas, mas na realidade será provavelmente 

algo cinco vezes mais lentas. Para alguns select`s  "long-running", tais atrasos podem ser inaceitáveis. 

3.7 - Considerações finais

 

                        Destaca-se nesse capítulo o uso de banco de dados na  Internet. Dentre os motivos que 

levam uma empresa a disponibilizar um sistema na Internet,  está a economia, visto que o gasto com 

papéis, malotes e propagandas diminui. Ainda há muito papel sendo transmitido entre as empresas, mas 

as companhias estão querendo deixar de usar o papel para se comunicar de forma eletrônica, ganhando 



eficiência e economizando dinheiro.

 

                        Mas toda a praticidade e economia pode vir a calhar se não for feito um bom projeto ou 

investimento em tecnologia para que o sistema na Internet possa ser um sistema confiável e rápido. 

 

O  tempo  de  espera  dos  clientes  para  obter  a  informação  via  Internet  pode  se  tornar 

inviável. Não basta simplesmente estar na Internet, é preciso se adaptar a necessidade e a demanda de 

acessos ao site. A capacidade computacional e a tecnologia tem um limite. Cedo ou tarde as empresas que 

não projetarem seus sites com a tecnologia adequada apresentarão lentidão na resposta  causando assim 

uma insatisfação do cliente. 

 

No  próximo capítulo  descrevemos  algumas  técnicas  para  melhorar  o  desempenho  dos 

sistemas que acessam Banco de Dados na Internet.  

 

                        



4 - Técnicas de otimização para um melhor 
desempenho do Banco de Dados

 

4.1 - Considerações iniciais

 

                        Antes de tratar o assunto "Técnicas de Otimização para um melhor desempenho do Banco 

de  dados",  tentamos  definir  o  que  é  otimização.  Sugerimos  uma  metodologia  para  realizar  uma 

otimização no Banco de dados que acreditamos ser um dos problemas mais freqüentes na utilização de 

SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados).

 

                        Um  SGBD  é  um  produto  de  software  sofisticado  permitindo  vários  ajustes.  Sua 

flexibilidade permite você fazer pequenos ajustes que afetam o desempenho do banco de dados.

 

                        Não importa o quanto um SGBD é complexo e  cheio de características,  a coisa mais 

problemática para os que o utilizam é o seu desempenho. Se houver problema de desempenho, o uso da 

aplicação declinará  e as supostas vantagens competitivas disponibilizadas pela aplicação não ocorrerão. 

O planejamento para o gerenciamento do desempenho do banco de dados é um componente crucial de 

qualquer implementação de aplicação. Sem um plano para monitorar o desempenho e ajustar o banco de 

dados,  a  degradação  do  desempenho  fatalmente  ocorrerá.  Um plano  completo  de  gerenciamento  do 

desempenho  incluirá  ferramentas  para  ajudar  a  monitorar  o  desempenho  da  aplicação  e  o  ajuste  do 

SGBD.

 

4.2 - O que é otimização ?

 

                        Otimização é o processo de escolha do caminho mais eficiente para executar um statement  

SQL (query). Esse é um passo importante na manipulação de dados :  SELECT, INSERT, UPDATE, ou 

DELETE. Existem diversos caminhos para executar um statement SQL, por exemplo, variando a ordem 

de quais tabelas ou índice são acessados.



 

                        Uma  parte  do  Oracle  chamado  Optimizer  escolhe  o  caminho  mais  eficiente  para  se 

executar um  statement SQL.  O  Optimizer  avalia alguns fatores para selecionar o melhor caminho de 

acesso aos dados. Muitas vezes, o desenvolvedor do sistema, é quem possui mais informações sobre os 

dados que são disponibilizados para o  Optimizer, e ele poderá escolher o caminho mais eficiente para 

executar o  statement  SQL. O desenvolvedor do sistema trabalha a nível lógico, enquanto o  Optimizer 

traduz as requisições lógicas para usar o mecanismo físico mais eficiente. 

 

                        A  primeira  geração  dos  Optimizers  (meados  dos  anos  80)  não  foi  a  ideal  onde  

ocasionalmente não fazia boas decisões o que resultava em problemas de desempenho. Hoje a idéia do 

Optimizer tem amadurecido e vem conquistando confiança, embora não seja infalível, as decisões feitas 

pela Optimizer num statement  SQL. Como podemos esperar, os Optimizers variam consideravelmente de 

um produto SQL para outro, não somente na sintaxe mas na maneira que trabalham. Os dois tipos básicos 

de Optimizers no uso são hoje rule-based e cost-based que são tratados separadamente neste tópico. 

 

4.2.1 - OPTIMIZER MODE 

 

                        Esse parâmetro tem um impacto maior em como seu banco de dados opta por executar 

statement SQL. Podemos escolher entre quatro possibilidades :

 

•      FULL  ROWS ou ALL ROWS : Esses dois modos fazem usar a estratégia do Optimizer baseado em 

custo. Com esse ajuste, o Oracle leva em consideração os tamanhos de tabela quando você executa 

um  statement SQL. Por exemplo, seu banco de dados sabe que sua tabela de clientes tem 10.000 

linhas  de  informação  e  sua  tabela  TIPO_TELEFONE  tem  3  linhas.  O  Oracle  leva  isso  em 

consideração no momento da execução de declarações SQL.

 

•      RULE : Esse é o método pelo qual os banco de dados  Oracle  tradicionalmente tem determinado 

como as declarações SQL serão executadas. Há um sistema de ponderação que o Oracle utiliza para 

determinar como uma declaração  SQL será executada.  Por exemplo,  uma tabela que contém um 

índice será favorecida em relação a uma que não contém. 



 

•      CHOOSE : esse é o ajuste padrão. Ele diz para o banco de dados usar a estratégia de otimização 

baseada em custo, quando você tem a informação necessária. Sem essa informação, usa o método 

baseado em regra.

 

É importante salientar que de uma versão para outra do Oracle, as decisões do Optimizer 

podem ser diferentes. Para executar um comando de manipulação de dados, o  Oracle  pode executar 

muitos passos. Cada passo prepara os dados dispostos em filas no banco de dados para o usuário que 

emite o comando, a combinação desses passos é chamada de plano de execução.

 

Os passos do plano de execução não são executados em ordem seqüencial, mas, no Oracle 

esses passos são executados na ordem em que aparecem na representação árvore-estruturada , como nós-

folha.

 

4.2.2 - Aproximações, aperfeiçoamento de declarações e planos de acesso

 

                        Para  escolher  um  plano  de  execução  para  um  comando  SQL,  o  Optmizer  usa  uma 

aproximação.

 

4.2.2.1 - Optimizers Rule-Based

 

Os Optimizers rule-based  avaliam o  statement   SQL que está sendo executado e escolhe 

quais  índices  usar  sem  considerar  a  distribuição  estatística  dos  dados  nas  tabelas  que  estão  sendo 

acessadas.  O  Optimizer  rule-based  trabalha  bem com  statement  SQL pequenos que  acessam poucas 

tabelas e poucos índices, e tende a ter o problema com statement   mais complexos que envolvem mais 

tabelas. Os Optimizers rule-based tendem também a ser sensíveis quando um statement SQL particular é 

escrito, requerendo desenvolvedores para ajustar  o  statement SQL para um desempenho máximo. Uma 

versão maior eram  rule-based, mas  Oracle7 oferecem documentação e recomendam que as aplicações 

sejam  migradas  para  o  Optimizer  cost-based  (o  Optimizer  rule-based  não  estão  saindo  nas  novas 



versões).

 

                       

A  aproximação  Rule-based  escolhe  planos  de  execução  baseado  em  classificação  de 

operações. Se há mais que um modo para executar um comando SQL, a aproximação Rule-based sempre 

usa a operação menos complexa. Normalmente, essas operações executam mais rapidamente do que as 

operações mais complexas .

 

4.2.2.2 - Optimizer Cost-Based

 

                        Cost-based Optmizer usam estatísticas  sobre os dados para ajudar determinar o trajeto de 

acesso o mais eficiente para um dado statement SQL,  isto é, o trajeto que é o "menos caro" em termos de 

I/O  em disco.  Em geral  ,  as  estatísticas não são coletadas  automaticamente pelo  DBMS porque  isso 

causaria  impacto no desempenho de  insert,  update e delete.  As estatísticas podem ser coletados em 

tabelas (por exemplo, o número das linhas e o número de valores distintos por coluna) e em índice (por 

exemplo, a profundidade da árvore de índices do topo à raiz e o número de índices com valores distintos). 

Uma regra é que as estatísticas devem ser coletados sempre que os usuários adicionarem ou modificarem 

aproximadamente 10 por cento ou mais dos dados. 

 

Uma vez que as estatísticas são coletadas, o Optimizer pode usá-las para ajudar a decidir 

que  índices  resultarão  no  objetivo  low-cost.  Mantenha  na  mente,  entretanto,  que  existem  maneiras 

diferentes que medem o custo de um statement SQL: um é quanto tempo gasta para retornar a primeira 

linha do resultado, e outro é quanto tempo é gasto para trazer o resultado inteiro. O Optimizer Oracle7 

aceita uma "sugestão" colocadas como comentários que lhe dizem que tipo de  Cost são favoráveis. A 

primeira "sugestão"  é para escolher o melhor tempo de resposta: 

 

SELECT /*+ FIRST_ROWS */ customer, sale_date, amount
FROM sales_1996
WHERE product = 'WIDGET';

 

 



Existe  também  disponível  no  Oracle7 uma  sugestão  que  dá  ao  desenvolvedor  mais 

controle sobre o trajeto de acesso físico escolhido pelo Optimizer. A sugestão faz com que o Optimizer 

escolha uma leitura full da tabela mesmo se um índice está disponível :

 

SELECT /*+ FULL(sales_1996) */ product, sale_date, amount
FROM sales_1996
WHERE customer = 'GUPTA'; 

 

A sugestão do índice faz com que o Optimizer use um índice específico mesmo se outro está disponível:

 

SELECT /*+ INDEX(sales_1996 sales_1996_idx) */ SUM(amount)
FROM sales_1996
WHERE product = 'GADGET'; 

 

 

Uma outra sugestão é feita, que faz com que o Optimizer junte tabelas na ordem em que 

aparecem na cláusula  FROM.  Oracle7 possui inúmeras "sugestões" disponíveis, mas a desvantagem de 

usar sugestões é que o desenvolvedor deve possuir mais conhecimento para compreender a distribuição 

dos dados e ajustar  statement SQL de maneira correta. A maioria de desenvolvedores parecem deixar o 

Optimizer  fazer o trabalho a menos que houver uma situação que o  Optimizer  não pode ser eficiente. 

Neste caso, o desenvolvedor deve intervir e usar as ferramentas que estão disponíveis para melhorar o 

desempenho. 

 

 

                        Em síntese, o Optimizer Cost-based consiste nos seguintes processos :

 

O  Optimizer  gera uma execução que planeja o comando baseado em seus caminhos de 

acesso disponíveis.

 

Depois é calculado o custo de cada plano de execução baseado na distribuição de dados e 

estatísticas de armazenamento nas tabelas, agrupamentos, e índices no dicionário de dados. O Optmizer 



calcula o custo baseado nos recursos do computador, que incluem  I/O  (Imput/Output), tempo de CPU 

(Center Processing Unit), e memória exigida para executar o comando que o plano usa.

 

O Optimizer  compara os custos dos planos de execução e escolhe o que possui o menor 

custo. Oracle também pode aperfeiçoar um comando com a meta de melhorar o tempo de resposta.

 



4.2.3 -  Aperfeiçoamento de declarações SQL

 

 

                        Para qualquer declaração  SQL processada no  Oracle  ,  o  Optimizer  faz a avaliação de 

expressões e condições, a transformação de uma declaração complexa por uma equivalente.

 

                        O Optimizer  funde freqüentemente a questão na declaração para aperfeiçoar o resultado, 

escolhe as aproximações de otimização,  escolhe os caminhos de acesso,  a  ordem e as operações.  O  

Oracle aperfeiçoa tipos diferentes de declarações SQL, como:

 

•        Statement simples: uma declaração simples é um INSERT, UPDATE, DELETE ou SELECT.

•        Query simples: outro nome que se dá para declarações simples..

•        Joins: é uma declaração que seleciona dados de mais de uma tabela.

•        Equijoin: é caracterizado por uma condição join que contém um operador de igualdade.

•        Nonequijoins: é caracterizado por uma condição join que contém algo diferente de um operador de 

igualdade.

•        Produto cartesiano: é um join que tem como resultado um produto cartesiano. 

•        Statement  complexas: uma declaração complexa é um INSERT,  UPDATE,  DELETE ou  SELECT 

que contém uma declaração SELECT chamada em um componente subquery

•        Combinação  de  queries:  é  uma  questão  que  usa  operadores  fixos  (UNION,  UNION  ALL, 

INTERSECT ou MINUS) combinando duas ou mais declarações simples ou complexas.

•        Statement acessando Views: é caracterizado por um Statement simples, Joins, Statement complexas 

ou Combinação de queries que acessam uma ou mais view bem como tabelas. 

•        Statement distribuídos: Um statement que acessa dados em banco de dados remotos.

 



4.3 - Escolhendo caminhos de acesso

 

Uma das escolhas mais importantes que o Optimizer faz quando está formulando um plano 

de execução é como recobrar os dados do banco de dados. Para qualquer fila em qualquer tabela o acesso 

é tido por uma declaração SQL, assim pode haver muitos caminhos de acesso pelos quais a fila pode ser 

localizada. O Optimizer escolhe um deles.

 

O Optimizer só pode usar um caminho de acesso particular para uma tabela se a declaração 

SQL contiver uma condição  WHERE.  Para escolher um caminho de acesso,  o  Optimizer  examina as 

condições dentro da declaração WHERE para determinar quais caminhos  de acesso estão disponíveis. A 

ordem das condições na cláusula WHERE não afeta a escolha do Optimizer  entre os caminhos de acesso.

 

Para escolher um caminho de acesso, o  Optimizer determina primeiro quais caminhos de 

acesso estão disponíveis examinando as condições dentro da cláusula WHERE.

 

4.4 - Aperfeiçoando declarações distribuídas

 

                        O Optimizer escolhe planos de execução para declarações SQL as quais têm acesso a dados 

em banco de dados remotos do mesmo modo que escolhe execuções para declarações que têm acesso só a 

dados locais.

 

                        Ao escolher o plano de execução para uma declaração distribuída, o Optimizer considera 

os índices disponíveis em banco de dados remotos da mesma maneira que faz com os índices no banco de 

dados local. Se a declaração usar a aproximação Cost-Based, o Optimizer também considera estatísticas 

em banco de dados remoto. Além disso, o Optimizer considera o local dos dados ao calcular o custo de 

acesso.



 

4.5 - Indexing  e mecanismos de acesso :

4.5.1 - Como os index (índices)  e outros truques podem ajudar -- ou impedir -- seus esforços  
no desempenho. 

 

Este  tópico  focaliza  as  características  do  indexing  e  outros  mecanismos  de  acesso 

disponíveis em SQL. Embora os comandos da manipulação de dados sejam razoavelmente padrão através 

dos  produtos  SQL,  as  características  do  indexing  não são  muito  padrão  porque  estão  mais  perto  da 

arquitetura  física.  Melhor  que a  tentativa de listar  cada variação em cada produto  SQL no mercado, 

comparamos quatro DBMSs representativos que são usados em sistemas de grandes empresas:  Oracle7, 

CA-OpenIngres- Computer Associates,  Gupta/Centura's - LBase e o Microsoft SQL Server.

 

Uma analogia clássica para compreender o uso de índice na base de dados é o índice usado 

em livros. É certo, que se quiser encontrar algo sobre um assunto em particular você poderia começar no 

começo e fazer a "varredura" de cada página, mas é muito mais rápido olhar no índice, que está ordenado 

alfabeticamente e que o dirija a uma lista das páginas. Então você necessita fazer a "varredura" somente 

daquelas páginas para encontrar a informação sobre seu assunto escolhido. Nem todos os assuntos  no 

livro  são  colocados  no  índice,  entretanto,  se  seu  assunto  não  for  mencionado  no  índice,  você  deve 

varredura geral no livro. Do mesmo modo, um índice da base de dados é um mecanismo de look-up que 

ajuda achar algo no DBMS. Ele achará a informação que você pede mais rapidamente do que se ele ter 

que fazer uma varredura geral no banco de dados. Como com os índices do livro, nem tudo na base de 

dados é indexado, assim, que uma varredura geral  pode ainda ser necessária. 

 

A razão de se construir um índice é que ele deve melhorar o desempenho, mas esta não é a 

única razão. A segunda razão é reforçar que as linhas armazenadas em uma tabela no banco de dados são 

únicas. As tabelas em uma base de dados são projetadas geralmente com uma chave primária, isto é, um 

jogo das colunas com um valor original que identifique uma linha na tabela. Quando uma linha nova é 

introduzida em uma tabela definida com uma chave primária, o DBMS deve assegurar-se de que o valor 

da chave primária para essa linha seja único. O desempenho seria inaceitável se o DBMS tivesse que fazer 

a varredura da tabela inteira a cada vez que uma nova linha for introduzida. Consequentemente, a solução 

é a construção de uma coluna sendo essa a chave primária e fica por conta do  DBMS o mecanismo de 

certificar que esta informação seja única na tabela. Alguns produtos tais como  Oracle7, criam índice 



quando você define uma chave primária durante a criação da tabela, em outros (como SQLBase) , requer a 

criação de um índice antes de usar a tabela criada com uma chave primária. 

 

4.5.2 - Quando criar e quando não criar

 

                            As vezes é obrigatório a criação de um índice na chave primária de uma tabela, há 

outras vezes em que um índice é desejável. Podemos também usá-los em chaves estrangeiras, isto é, o 

jogo das  colunas  que  permite  que  uma tabela  seja  referenciada  a  uma outra  tabela.  Porque  a  chave 

estrangeira é referenciada sempre com a chave primária de uma outra tabela. Deve ser possível usar o 

índice na chave primária da segunda tabela. Por razões de desempenho e de simultaneidade, é bom dar ao 

DBMS a opção de usar um índice na chave estrangeira, mesmo que um índice já exista na chave primária 

da  tabela  referenciada.  Na  prática,  os  valores  da  chave  estrangeira  aparecem  freqüentemente  como 

critérios da limitação na cláusula WHERE, assim podemos usar o índice na chave estrangeira também. 

 

Devemos também construir índice sempre que as colunas são usadas freqüentemente na 

cláusula  WHERE, mesmo que não façam parte da chave primária ou estrangeira. Quanto mais  colunas 

possuem índice na cláusula  WHERE,  mais provável  que o  DBMS irá usar o índice para aumentar o 

desempenho do statement SQL. Não basta o uso de índice para obter bom resultado em statement SQL 

lentos.

 

As melhores soluções para os problemas podem estar livres, mas a criação dos índices têm 

seu preço: aumentado muito a manutenção durante o processamento de statements como update, insert e 

deletes. Não são somente as mudanças na base de dados que serão mais lentas, mas se toda coluna em 

uma base de dados possui índice, o desempenho do statement  pode sofrer porque a manutenção do índice 

poderia consumir o volume grande da capacidade da  CPU. Aumentar muito o número de índices pode 

trazer problemas. Assim, o desafio é encontrar uma média, nem muitos e nem poucos índices.

. 

O caminho para superar este desafio, é encontrar situações onde o uso de índices deve ser 

evitado. Primeiramente, devemos evitar índices em tabelas pequenas. Se um pouco do disco é lido quando 

se faz um SELECT na tabela inteira, então o índice pode realmente causar lentidão porque o índice lê um 

disco  extra  ou  dois  discos.  O que  classifica  uma tabela  como pequena?  O limite  de  tamanho varia 



dependendo do hardware (servidor), do sistema operacional, do DBMS, e do tamanho da linha da tabela, 

mas qualquer tabela que possui menos que 100 linhas é uma candidata. Se puder, teste o desempenho de 

um statement  em uma tabela pequena com o índice e depois teste sem o índice.

. 

Outra  situação,  é evitar  o  uso de índice nas  tabelas que serão sempre acessadas pelos 

statement (tais como as tabelas da transação em que cada linha é buscada por um cursor, ou as tabelas de 

estatísticas que sumariam com funções agregadas). Nestes casos, o uso de índice seria redundante.

 

Em terceiro lugar, você deve evitar de índice nas colunas que têm poucos valores distintos. 

Os melhores candidatos para o uso de índice são colunas com valores únicos, visto que os candidatos os 

piores são colunas com somente alguns valores possíveis (o exemplo clássico é uma coluna nomeada " 

sexo " que pode ter os valores " F " ou " M "). É mais eficiente para que um DBMS faça a leitura da tabela 

inteira do que para usar um índice e encontrar 50 por cento das linhas. 

 

4.5.2.1 - Quando dever você criar índices? 

 

Esta é uma decisão fácil  a fazer. Se uma tabela for povoada pela introdução de dados 

interativamente, devemos criar os índices na tabela imediatamente depois que a mesma for criada. Agora, 

se a tabela for povoada pelo carregamento da maioria dos dados de um arquivo ou de uma outra tabela, os 

índices deverão ser criados depois que os dados são carregados. No último caso, a criação do índice é 

melhor depois que todos os dados são carregados porque senão a cada linha que entra na tabela, o índice 

deverá ser  atualizado.  Com a  introdução de dados interativamente,  como citado no primeiro caso,  a 

ineficiência da atualização do índice é geralmente transparente ao usuário, mas com carregamento da 

maioria dos dados é muito visível. 

 

                        Uma forma simples de se criar o índice é a seguinte :

 

Create index sales_1996_idx

On sales_1996 (customer, product)



 

Neste exemplo, o nome do índice é "sales_1996_idx" o nome da tabela que está sendo 

criado o índice é "sales_1996" e as colunas que fazem parte do índice são "cliente" e "produto" 

 

Muitos  DBMSs  permitem a  criação  de  índice  em um disco  separado  (Oracle7 com o 

parâmetro do  tablespace, e  SQL server com o parâmetro segment_name).  Oracle7 permite que  DBAs 

(Data Base Administrator) experiente controle o tamanho inicial da extensão física alocada ao índice no 

disco assim como o tamanho incremental das extensões adicionais alocadas de acordo com crescimento 

do  índice.  Com a  gerência  física  do  espaço  dentro  de  uma base  de  dados,  pode-se  realizar  ganhos 

significativos  de  desempenho  separando  os  dados  e  os  índices  em  discos  separados  e  evitando  a 

fragmentação (que minimiza o número das extensões físicas usadas para armazenar o índice). Ao criar um 

índice  multicolumn, coloque a coluna a mais seletiva primeiramente (isto é, a que possui valores mais 

distintos). Se uma empresa tiver 500 clientes e cinco produtos, o exemplo do índice seria  cria-lo como foi 

mostrado anteriormente. Entretanto, se a empresa tivesse cinco clientes e 500 produtos, seria melhor criar 

o índice com o seguinte comando: 

 

CREATE INDEX sales_1996_idx

ON sales_1996 (product,customer); 

 

Neste exemplo, o nome do índice é " sales_1996_idx, " e o nome da tabela onde está sendo 

criado o índice é " sales_1996, " e as colunas que fazem parte do índice são " cliente " e " produto. " 

 

Veja que o produto é 100 vezes mais seletivo do que o cliente neste exemplo, os lookups 

do índice tenderão a encontrar as linhas desejadas com pouco disco lido, desse modo tendo por resultado 

o desempenho melhor. Diante disso, você poderá geralmente executar lookups parciais do índice product 

sozinho, construindo índice separado no produto. Além disso, os lookups parciais do índice client sozinho 

não são necessários  neste  caso  por  causa da  baixa seletividade,  assim não perdemos qualquer  coisa 

colocando  client por último. Se colocarmos  client primeiramente, você perde a habilidade de executar 

lookups parciais do índice product sozinho. 

 



Entretanto, há muitas variações em produtos diferentes. Podemos permitir que o índice 

cresça quando ele é criado. Você pode fazer isto deixando o espaço livre nos blocos do disco usados 

armazenar  o  índice.  Oracle7 tem um parâmetro  pctfree que  permite  que  se  faça  a  especificação  da 

porcentagem  do  espaço  livre,  visto  que  o  Microsoft  SQL  Server tem  um  parâmetro  fillfactor que 

especifica quanto espaço tem para encher acima do especificado inicialmente.

 

4.5.3 - Index Storage

 

A estrutura física mais comum de armazenamento de índices é o B-tree. Quase todo DBMS 

do mercado suportam índices B-tree. Mais, alguns DBMSs suportam uma estrutura física adicional como 

a hashing (particionamento) e a de acesso seqüencial do índice. (ISAM -  Index Sequential Acess Method )

. Os índices do B-tree são populares por causa da sua adaptabilidade (a estrutura de árvore é balanceada 

dinamicamente enquanto uma tabela cresce, que mantém uma estrutura eficiente do índice minimizando o 

número do disco lidos para encontrar um dado valor no índice). 

 

Um índice é colocado geralmente em uma estrutura de dados distinta no disco, separado da 

tabela que está posicionado. Embora isto seja geralmente verdadeiro, alguns DBMSs permitem que você 

combine o índice e os dados da tabela para melhorar o desempenho. Para o exemplo, o SQL server tem 

um parâmetro aglomerado no comando de criação do índice que armazena os dados reais no nível da 

folha da árvore. Porque a tabela é integrada com o índice, somente um índice agrupado por a tabela é 

possível.  Similarmente,  CA-OpenIngres  tem um comando para modificar  tabela  que reestrutura  uma 

tabela na forma de índice.

 

 Embora modificar a tabela não é parte do comando de criação de índice, ele faz realmente 

a mesma coisa que o comando de criar o índice no  SQL server . O motivo para combinar o índice e a 

tabela em uma estrutura de dados é uma recuperação de dados mais rápida - quando uma busca do índice 

começa ao nível da folha de uma árvore onde já tem os dados desejados, assim,  não tem que executar 

uma leitura adicional em uma estrutura de dados separada. 

 

Oracle7 define o "cluster" diferentemente do SQL server. Um cluster no Oracle7 é uma 

estrutura de dados que combine múltiplas tabelas de dados para melhorar o desempenho. As linhas de 



tabelas diferentes onde os valores fazem parte da chave, são  armazenados fisicamente junto no disco. 

Esta característica pode melhorar a performance "join performance" e reduz exigências de espaço em 

disco, mas tem também o potencial de reduzir o desempenho das tabelas e insert/updates.  

 

Oracle7 clusters podem ser indexed ou hashed. Os clusters indexed  requerem a criação de 

um índice  separado para  procurar  eficientemente,  visto  que  os  hash indexes usam um algoritmo de 

hashing para armazenar e recuperar dados sem um índice separado. Entretanto, o  hashing é apropriado 

somente quando você sabe o número previsto de linhas no momento da criação do cluster  e quando você 

espera executar buscas na tabela inteira para linhas individuais. As buscas chaves parciais e as buscas 

"Range searches" não são suportadas por algoritmos de hashing. 

 

Oracle7 não é o único produto para suportar o hashing.  SQLBase tem um comando para 

criar  "clustered hashed index"  que converte  tabelas  de  dados individuais  em estruturas  hash  sem a 

necessidade de um índice separado. As vezes a palavra  cluster pode ter um significado diferente. No 

SQLBase significa que as linhas com valores chaves iguais estão armazenadas junto, ao contrário do SQL 

server, onde as linhas são requisitadas pelo valor chave, ou do  Oracle7, em que as linhas das tabelas 

múltiplas são armazenadas juntas. 

 

4.6 - Plataformas e processadores 
 

Em muitos casos, a plataforma em que o DBMS funciona determina o desempenho total do 

server da base de dados. DBMSs dependem também da habilidade do sistema operacional de fornecer o 

disco,  caching, e os serviços de rede eficientemente. Consequentemente, selecionar a plataforma certa 

para o DBMS é tão importante quanto selecionar o DBMS correto.

 

Como  a  velha  guarda  dos  DBMS,  o  sistema  operacional UNIX   pode  fornecer  

multitasking e multithreading a suas aplicações nativas, incluindo o DBMS. UNIX   é vendido sob muitos 

nomes para muitos processadores, incluindo SCO  UNIX  ,  UNIX   Ware,  e  Solaris para o x86, como 

também o Solaris para o Sparc, e HP-UX e AIX para processadores RISC. 

 



Para explorar as melhores características do UNIX  , os vendedores de DBMS tais como o 

Oracle,  Informix,  e  Sybase denominaram a  habilidade  do  UNIX   de  suportar  conexões  simultâneas 

numerosas (cliente) como processos autônomos ou threads (processos leves). O UNIX   também possui 

bom desempenho de I/O em disco, na gerência da memória, e potencialidades excelente na gerência de 

tarefas. Tudo isso tem seu preço, o  custo de ter que controlar as complexidades do sistema operacional 

UNIX  .  Além disso tem o custo com os servidores (tais como  IBM's RS/6000 e HP's HP-9000) que 

podem custar mais de $50.000. 

 

Embora  UNIX   seja  ainda  um sistema  operacional  favorecido  para  hospedar  DBMSs, 

Windows NT está  ganhando  rapidamente  a  popularidade.  Windows  NT  fornece  também  todas  as 

características do  Unix  , mas possui uma característica que é interface amigável com o usuário (user-

friendly) , fácil de administrar. Embora  Windows NT não possui o servidor de banco de dados como o 

UNIX  , a tendência está claramente a seu favor. Os produtos tais como o SQL server da Microsoft podem 

explorar as potencialidades do Windows NT, incluindo a habilidade de suportar muitas conexões (cliente) 

em uma única  thread e  de aumentar  assim a  habilidade  do  server de  segurar  uma grande carga  de 

conexões. 

 

4.7 - Trabalhando em torno do Sistema Operacional 
 

 

O bom desempenho do DBMS é muito importante no mercado. Para manter e melhorar o 

desempenho,  os  fabricantes  de  DBMS aprenderam  contornar  o  sistema  operacional  para  alcançar 

diretamente recursos do sistema. Este truque tem alguns tradeoffs. Por exemplo, a maioria dos  DBMSs 

(Informix  including  Sybase  e  Oracle)  podem  contornar  um  sistema  de  arquivos  nativo  do  sistema 

operacional e ir diretamente a uma parte física do disco chamada de raw disk partition. Desta maneira, o 

server do  DBMS não tem que absorver os recursos requeridos do sistema operacional para acessar o 

disco. O resultado é um desempenho mais rápido de I/O em disco e consequentemente um DBMS mais 

rápido. 

 

Podemos usar  raw disk partition como uma opção, ou usar o sistema de arquivo (file  

system) nativo do sistema operacional. (Windows NT, UNIX  , entre outros). Embora o raw disk partition 

tem a  capacidade  de  prover  um melhor  desempenho,  necessita-se  utilidades  especiais  providas  pelo 



DBMS para fazer o back up do banco de dados. 

 

Um outro truque que o DBMS usa para que o ganho de desempenho esteja funcionando é o 

server do DBMS como um processo a nível Kernel (Kernel level), às vezes como Ring 0. Alguns server 

UNIX   da  base  de  dados  (UNIX  -based)  fazem isto,  mas o  melhor  exemplo  é  DBMSs  rodando no 

NetWare como os módulos NetWare Loadable (NLMs). Porque NetWare não tem a proteção no Ring 0 

(embora isso seja possível), o  DBMS pode rodar no  Ring 0. Enquanto isto aumenta o desempenho do 

DBMS, um movimento inesperado do server software pode fazer  com que o server pare de funcionar. A 

maioria dos  NLM-based DBMSs  (incluindo  Oracle  e  Sybase) rodam bem e rápido no  NetWare.  NLM-

based DBMSs  são geralmente o melhor passo para as empresas que já tem um  server com  NetWare  

relativamente inativo. 

 

4.8- Administrando conexões Clientes 
 

A habilidade de um  DBMS server controlar  as  conexões  do cliente  estão relacionadas 

diretamente com qualidade do DBMS em poder segurar conexões de cliente. Um server DBMS que requer 

uma capacidade elevada de memória e de processador para cada conexão pode somente segurar uma certa 

quantidade de usuários  porque os recursos disponíveis são limitados. Mais cedo ou mais tarde, chega ao 

limite, o  server começa a funcionar fora da memória física ou até deixando de funcionar. Diante disto 

deverá ser feito investimento num DBMS construído especificamente para a execução de query paralelas. 

Por exemplo, um server DBMS que se use 5 por cento da capacidade de um server para cada conexão 

pode somente segurar aproximadamente 20 usuários. Naturalmente, esta relação depende em grande parte 

do que os clientes realmente estão executando.

 

Os  server DBMS seguram  conexões  de  três  maneiras  básicas:  processo-por-cliente, 

threading , e/ou uma combinação de acesso. A processo-por-cliente dá a cada cliente a conexão do seu 

próprio  processo.  Assim,  20  clientes  requerem 20  processos  separados.  A vantagem disto  é  que  as 

conexões que operam em seu próprio endereço de processo, estão protegidas de outros processos com 

comportamento "doente". O processo-por-cliente permite também que o sistema operacional façam o uso 

do multiprocessing no qual alocam os processos da conexão a um ou mais processadores para espalhar a 

carga. A desvantagem do processo-por-cliente é que utiliza recursos acima do normal, porque cada cliente 

requer um processo  pesado (às vezes dois  ou três)..  DBMSs  que usam processo-por-cliente  incluem 



DB2/2, versão 6 do Oracle, e Informix 

 

A threading  funciona todas as conexões do usuário e o server da base de dados no mesmo 

espaço de endereço de thread.  Threads  são processos leves que rodam rapidamente e requerem poucos 

recursos, porque há menos  switching de contexto. Além disso,  threading  possui seu próprio  scheduler 

interno,  sem  nenhuma  dependência  dos  mecanismos  de  process-protection do  sistema  operacional. 

Threading é  também  mais  portátil  de  plataforma  para  plataforma,  porque  há  geralmente  poucas 

dependências  dos  serviços  do  sistema  operacional  nativo.  Infelizmente,  um  único  processo  com 

comportamento "doente" podem fazer com que o DBMS pare de funcionar. O Threading também distribui 

o processamento para fora dos recursos do sistema operacional tão uniformemente como nós gostaríamos. 

Uma simples thread  pode saturar um processador e fazer outros threads  esperarem na linha. DBMSs que 

usam threading  incluem o Sybase System 11 e o Microsoft SQL Server . 

 

 

Alguns DBMSs usam uma combinação das características de threading e de processo-por-

cliente  para criar  uma arquitetura  do  server do  DBMS que forneça o melhor  dos dois.  Oracle7,  por 

exemplo, usa a  multithreaded network listener que faz as conexões iniciais atribuindo o cliente a um 

componente chamado  dispatcher. O  dispatcher coloca por sua vez mensagens do cliente em uma fila 

interna. Um processo compartilhado do  server pega a mensagem fora da fila, executa o pedido dentro 

server da base de dados, e retorna a resposta ao cliente que usa outra vez a fila interna. Uma vantagem  

desta arquitetura é que pode manter um ambiente de processamento protegido sem ter que dedicar um 

processo para cada conexão de usuário. 

 



4.9 - Parallel Query Processing 
 

 

A  grande  discussão  no  que  se  diz  respeito  a  escalabilidade  de  um  DBMS  é  o 

processamento paralelo, ou a alocação da carga no sistema operacional através de diversos processadores. 

A  maioria  dos  hardware e  das  plataformas  de  sistema  operacional  (x86  incluindo,  RISC e  CISC) 

suportam o  multiprocessing. Entretanto, isso é feito de muitas maneiras diferentes.  DBMS server faz o 

multiprocessing por outro  server do  DBMS deixando o sistema operacional alocar o  statement SQL da 

base de dados e processar através dos processadores disponíveis (memória compartilhada), ou permitindo 

que  o  server do  DBMS faça  o  processamento  do  statement  SQL (sem compartilhamento).  Se  você 

selecionar o último, devemos investir em uma versão especial de um DBMS construída especificamente 

para processamento paralelo de statement  SQL. Estes server quebram um statement SQL em subqueries 

menores que executam simultaneamente em processadores diferentes. Um administrador de query  recebe 

o pedido e aloca seu processamento entre os processadores disponíveis da base de dados. Geralmente, há 

um  administrador  da  base  de  dados  por  processador,  e  é  funcionalmente  equivalente  a  um  server 

independente do DBMS. Depois que o processamento do statement SQL está completo, o administrador 

de query remonta a resposta em uma única resposta  que é retornada ao cliente. 

 

 

Alocar o processamento de queries  era muito caro e estava em fase experimental alguns 

anos  atrás.  Hoje existem  diversos  fabricantes  de  DBMS que  fornecem tais  características  (incluindo 

Oracle`s  Parrallel  Query  Option,  Sybases`s  Sybase  MPP (formalmente  conhecido  como  Navigation 

Server), and Informix`s Dynamic Server). 



 

 

5 - Conclusão

 

Como pode ser visto ao longo da monografia, a integração Web/banco de dados visando o 

desenvolvimento  de  aplicações  Internet ou  Intranet é  uma  área  de  pesquisa  que  está  em  pleno 

desenvolvimento.  A  diversidade  de  arquiteturas  disponíveis  para  integrar  as  tecnologias,  aliada  aos 

diversos problemas de integração, tem dificultado a construção de sistemas  Web/ banco de dados com 

funcionalidade capaz de atender aos requisitos essenciais presentes nos modernos sistemas de banco de 

dados cliente-servidor. 

 

Nesta dissertação foi feita uma elucidação de técnicas de integração das tecnologias para o 

desenvolvimento de aplicações, baseada em requisitos funcionais dos atuais sistemas de Banco de Dados, 

aliada ao estudo das arquiteturas de integração existentes.

 

Como verificado ao longo desta monografia, são várias as soluções existentes para tornar 

os serviços de Internet mais seguros. Essencialmente, a solução do problema da segurança no ambiente de 

integração passa necessariamente pelo firewall aliada a outras tecnologias existentes como a criptografia. 

Com a utilização generalizada de computadores e de redes de comunicação de dados, a necessidade de 

utilizar a criptografia estende-se a diversos domínios, desde a autenticação de utilizadores, à privacidade 

de comunicações pessoais, ou difundidas em canais de comunicação pouco seguros, ou de acesso livre. 

Não esquecendo da segurança física, que além da segurança dos dados, devemos atentar para ameaças 

presentes,  e  nem  sempre  consideradas  importantes,  como  incêndios,  desabamentos,  relâmpagos, 

alagamentos, problemas na rede elétrica entre outros.

 

Particularmente, aplicações  Web Banco de Dados devem ser baseadas em modelos que 

solucionem  os  principais  problemas  decorrentes  da  integração  de  tecnologias  tão  distintas  e 



independentes como são a Web e os SGBDs. Para que se tenha aplicações de banco de dados na Internet  

vários pontos fundamentais devem ser considerados como a integração de dados heterogêneos, a interface 

de navegação no banco de dados e a segurança, já mencionada anteriormente. Para a integração de dados 

heterogêneos em páginas Web dinâmicas e interativas, é necessária a implementação de várias camadas. É 

preciso usar algum tipo de tecnologia, como multidatabase ou monitor TP, para a integração dos dados de 

múltiplos banco de dados aliados a diversas soluções existentes para a integração Web banco de dados 

como a  tecnologia  denominada  CGI,  Java.  Os  gateways exercem papel  de  muito  importância  cujo 

requisito básico é o de manter o estado da aplicação do usuário através do gerenciamento da conexão com 

o Banco de Dados, implementando funcionalidades de segurança, concorrência e isolamento baseado em 

sessão contínua do usuário da aplicação em conjunto com as funcionalidades já presentes no SGBD. 

 

Por  fim,  o  estudo  de  algumas  técnicas  de  ajuste  do  desempenho  do  banco  de  dados, 

analisado no capítulo 4, possibilitou identificar que o fator desempenho vai além do desenvolvimento de 

uma aplicação que obedeça diversos pontos como o uso de índice e ajustes nas queryes executadas para 

pesquisa no banco de dados. Para um bom desempenho, devem ser considerados também o fluxo dos 

dados que trafegam na rede, o desempenho do servidor e ainda a escolha de uma SGBD e o sistema 

operacional apropriado.
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