
10/10/2012

1

1

Sistemas de Informação
TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís

Aula 11

• Disseminação da Informação

• Privacidade e Segurança de Informações
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Gerenciamento de Dados

• Sem os dados e a capacidade de 
processá-los, uma organização não seria 
capaz de completar com sucesso a maior 
parte das atividades de negócios.
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Hierarquia dos Dados

• Caractere: bloco construtivo básico de 
informações, composto por letras 
maiúsculas e minúsculas, dígitos 
numéricos ou símbolos especiais.

• Campo: tipicamente um nome, número ou 
combinação de caracteres que descreve 
um aspecto de um objeto de negócios ou 
uma atividade
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Hierarquia dos Dados

• Registro: conjunto de campos de dados 
relacionados

• Arquivo: conjunto de registros 
relacionados

• Hierarquia dos dados: bits, caracteres de 
campos, registros, arquivos e bases de 
dados
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Arquivos de pessoal
Arquivos de departamentos
Arquivos de folha de pagamento

098-40-130 Fiske, Steven 05-01-1985
549-77-1001 Buckley, Bill 17-02-1979
005-10-6321 Johns, Francine 07-10-
1997

098-40-130 Fiske, Steven 05-01-1985

Fiske

1000100 (letra F em ASCII)
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Base de Dados

Arquivos

Registros

Campos

Caracteres (bytes)

Entidade de Dados, Atributos e Chaves

• Entidade: classe generalizada de pessoas, 
lugares ou objetos para os quais dados são 
coletados, armazenados e mantidos.

• Atributo: característica de uma entidade

• Item de dados: valor específico de um atributo

• Chave: campo ou conjunto de campos em um 
registro usado para identificar o registro.

• Chave primária: campo ou conjunto de campos 
que identifica de maneira única o registro.
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Seleção de um Sistema de Gerenciamento de 

Bases de Dados

• Aspectos a serem considerados na 
escolha de um SGBD.

• Tamanho da base dados: o tamanho da 
base de dados depende de sua 
quantidade de registros ou arquivos. O 
tamanho determina os requisitos gerais de 
armazenamento para a base de dados.
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• Quantidade de usuários simultâneos: é a 
quantidade de usuários que podem 
acessar simultaneamente a base de 
dados.

• O termo escalabilidade é usado para 
descrever quão bem uma base de dados 
funciona em função de seu tamanho ou da 
quantidade de usuários que a acessam 
simultaneamente.
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• Desempenho: refere-se a rapidez com 
que a base de dados pode atualizar os 
registros. É fator decisivo para a escolha.

• Integração: aspecto que relaciona a 
capacidade do SGDB se relacionar e se 
integrar com outras aplicações.

• Recursos: recursos adicionais que o BD 
disponibiliza e que facilitam tanto a 
programação quanto o desempenho do 
produto final em si.
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• O Fornecedor: buscar fornecedores que já 
possuam certo Know-how de mercado. 
Cuidado com tecnologias muito novas!

• Custo: também é fator decisivo na escolha
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Depósitos de Dados, Armazéns de Dados e 

Mineração de Dados

• Depósito de dados: uma base de dados que 
coleta informações de negócios de diversas 
fontes da empresa, cobrindo todos os aspectos 
de processos, produtos e clientes da 
companhia.

• Armazém de dados: subconjunto de um 
depósito de dados. Os armazéns de dados 
levam o conceito de depósitos de dados –
análise on-line de vendas, estoques e outros 
dados vitais para os negócios.
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• Mineração de dados: uma ferramenta de 
análise de informações que envolve a 
descoberta automatizada de padrões e 
relações em um depósito de dados.

• Análise preditiva: forma de mineração de 
dados que combina dados históricos com 
hipóteses sobre condições futuras para 
prever resultados de eventos como 
vendas futuras de produtos ou a 
probabilidade de um cliente não pagar um 
empréstimo.
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Inteligência de Negócios

• Inteligência de Negócios: processo que 
consiste em coletar informações corretas 
suficientes no momento exato e de forma 
útil e analisar essas informações para que 
elas possam ter um impacto positivo na 
estratégia, nas táticas ou nas operações 
de negócios

14

Bibliografia

• PRESSMAN, Roger S. Engenharia de 
Software. Sexta Edição. McGraw-Hill: 
São Paulo, 2006.

• REYNOLDS, George W.; STAIR, Ralph M. 
Princípios de Sistemas de Informação. 
Thomson: São Paulo, 2005.

15

Contatos / Dúvidas
E-mail para:

andre.belini@aedu.com

Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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