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Arquitetura cliente/servidor  

Na arquitetura cliente/servidor, a funcionalidade do SGBD é distribuída em dois módulos 

principais:  

 O módulo cliente, projetado para executar em uma estação de trabalho ou PC, e se encarrega 

da interação com o usuário por meio de interfaces amigáveis; se conecta ao módulo servidor. 

 O módulo servidor, geralmente responsável pelo armazenamento e acesso aos dados, pelo 

processamento das consultas, dentre outras funções. 

Modelos de Dados 

Modelo de dados: conjunto de conceitos que podem ser utilizados para descrever a estrutura de um 

banco de dados. Permite a abstração de dados. 

Esquema, Instância e Estado 

O esquema é uma espécie de “descrição” do banco de dados e é normalmente especificado 

durante o seu projeto. Não se espera que o esquema seja alterado com frequência. 
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O estado de um banco de dados (ou conjunto corrente de instâncias) é definido pelos dados que 

estão armazenados no banco de dados em um determinado momento (snapshot). Muda toda vez 

que os dados são alterados, inseridos ou excluídos. Um novo banco de dados, recém definido, está 

no estado vazio (sem dados). O SGBD é parcialmente responsável por garantir que um banco de 

dados esteja sempre em um estado válido, isto é, em um estado no qual todas as restrições 

impostas durante a definição do banco de dados sejam satisfeitas.  

Catálogo do SGBD. O SGBD armazena as descrições do esquema e suas restrições em uma 

estrutura especial denominada catálogo, de modo que o sofware do SGBD possa recorrer ao 

esquema sempre que precisar.  
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Modelo Conceitual - Alto Nível 

Exemplo:  

Modelo Entidade Relacionamento 

Diagrama, Entidades, atributos e 
relacionamentos 

Descrevem os dados como o 
usuário percebe 

Modelo Representacional, lógico 
ou de implementação 

- Fornece conceitos que podem ser entendidos pelos 
usuarios finais, mas não excessivamente distantes da 
forma como os dados são armazenados. 

- Frequentemente utilizados nos SGBDs comerciais.  

Exemplos de 
modelos: 

Modelo de dados 
relacional 

Os dados são armazenados em uma estrutura 
de tabelas. Exemplos de SGBDs comerciais: 

MySQL, IBM DB2 

Modelo de 
dados 

hierárquico 

Exemplos:  

- IBM IMS (Information Management System) 

- Registro do Windows 

Os dados são armazenados em uma estrutura de árvore de registros, 
onde cada registro pode ter um único registro pai, mas muitos registros  

filhos. 

Modelo de 
dados de rede 

- Semelhante ao modelo hierárquico, mas permite que  cada 
registro esteja associado a múltiplos pais e múltiplos filhos. 

- Surgimento na década de 1960 - CODASYL 

Modelo  Orientado 
a Objeto 

Modelo Físico - Baixo Nível 

Preocupação com o formato do arquivos, 
posicionamento dos registros e estruturas 

de dados para acesso eficiente, como 
árvores e tabelas hash. 

Contem conceitos que descrevem 
os detalhes de como os dados são 

armazenados no computador 
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