
Projeto Físico de Banco de Dados

�Recomendações:
�Normalização/Desnormalização
�Indexação
�Armazenamento

�Nível lógico
�Nível físico

�Ambientes Desenvolvimento/Produção



Normalização/Desnormalização

�Normalização
�Eliminar anomalias de modificação

�Eliminar redundância

�Facilitar manutenção

�Reduzir espaço de armazenamento

☹Possível aumento do número de Junções

�Desnormalização
�Melhorar desempenho – Reduzir operações binárias

� “Materialized View” (Visões materializadas)
• Totalizações/Uniões (Bancos de apoio a decisão – Data 

Warehouse)



Normalização/Desnormalização

Obter a população de Curitiba?

Select municipio, count(sexo)
From Geografia G, Domicilio D, Pessoa P
Where estado=‘PR’ and municipio=‘curitiba’
and G.id=id_geo and D.id=id_domi
Group by municipio; 

JUNÇÃO DAS 3 TABELAS



Normalização/Desnormalização

View materializada GEOTOT (estado, municipio, totdomi, totpess)

Obter a população de Curitiba?

Select municipio, totpess
From GEOTOT
Where estado=‘PR’ and municipio=‘curitiba’;

Pré-armazenamento de totalizações para melhorar desempenho



�O que é ?
� Estrutura de dados mantida internamente pelo SGBD

� 2 campos:
• Valores dos atributos indexados (ordenados)

• Endereço da linha na tabela

Exemplo

TABELA FUNCIONARIO INDICE NA COLUNA NOME

Índice

NEVES1245

MENDES3870

CASTRO4568

NOMERID

1245BHNEVES220

4568RIOCASTRO250

3870RIOMENDES300

RIDCIDADENOMECODIGO



�Finalidade?
�Otimizar o acesso aos dados nas relações
�Analogia a um índice de um  livro
�Acesso mais rápido ao registro no caso da chave de busca 

for igual ao campo indexado.
�Busca no arquivo índice é mais rápida porque o arquivo 

de índice é menor e é ordenado. Logo é possível fazer um 
acesso mais rápido via busca binária.

• Número de acessos (médio) em busca binária é logn .
• Acesso seqüencial (ordenado) pelo campo indexado.

�Desvantagens:
☹Maior espaço de armazenamento.
☹ Inclusão, exclusão, alteração mais lentos.

Índice



�Tipos
�Estrutura de dados

• Árvores B ou B+ ( comuns em chaves primárias)
– Alta seletividade

• Bitmap
– Baixa seletividade

�Forma
• Únicos (implementam a restrição “unique”)
• Compostos (definidos  sobre múltiplos atributos)

�Quando usar?
�Em atributos usados como filtros (cláusula “where”) 

caso a freqüência de execução seja alta ou tempo de 
resposta insatisfatório.

�Em chaves estrangeiras (Facilitam a junção)

Índice



�Aspectos Físicos/Lógicos
�Evitar, se possível, índices largos (valor do atributo é 

comprido ou o índice é composto por muitos atributos)

�Evitar criar índices desnecessários 

Índice



�Nível Lógico
�Usar tablespaces diferentes para cada projeto.

�Usar tablespaces diferentes para índice e tabela

�Nível Físico
�Usar unidades de disco diferentes para índices e tabelas, 

melhorando o “througput” de Entrada/Saída

�Backup (cópia de segurança)
�Manter histórico (estabelecer com usuário tempo de 

retenção do backup)

�Armazenar em outra mídia ou máquina

Armazenamento



Ambientes de Desenvolvimento/Produção

� Ambiente de desenvolvimento permite que as aplicações 
sejam testadas antes de entrarem em produção.

� Usar mesma versão do sistema operacional e sistema 
gerenciador de banco de dados.

� Se for possível usar também um ambiente de homologação
� Aplicação de patch e upgrade

� Testes de ferramentas auxiliares

� Documentar problemas e soluções
� Facilita o trabalho de suporte

� Testar a recuperação do backup antes de entra em 
produção


