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Estamos em um mundo de 
dados!
 New York Stock Exchange gera 1 TB de dados de transações por dia

 Facebook gerencia aproximadamente 10 bilhões de fotos em um storage de mais 
de 1 PB

 Internet Archive armazena em torno de 2 PB de dados e cresce 20 TB por mês

 O LHC (Large Hadron Collider) produz aproximadamente 15 PB de dados por ano

 Empresas começam a perceber os tesouros escondidos em suas bases de dados
◦ Em bases relacionais

◦ Em documentos e dados não estruturados

◦ Usos em BI e machine learning



Porque é importante conhecer 
bancos de dados?
 Mesmo após 50 anos, bancos de dados AINDA são uma área importante de pesquisa e 
desenvolvimento

 DBAs e desenvolvedores de bancos de dados estão com alta demanda
◦ Cientistas de dados são muito requisitados

◦ Muitos problemas desafiadores para se resolver

◦ Outras áreas com forte dependência de bancos de dados
◦ IA e machine learning, IoT, Big Data, etc

 Com "data is the new bacon", quem vocês acham que vai ajudar a gerenciar e dar sentido 
a todos esses dados?



Histórico
 A história sempre se repete

 Antigos problemas de sistemas de bancos de dados são ainda relevantes hoje

 Disputas (reais ou não) também se repetem frequentemente
◦ RDBS x "todos os outros"

◦ OODBs x RDBS

◦ SQL x NoSQL

 Novos conceitos em sistemas de bancos de dados podem não ser assim tão 
novos...

◦ Por isso uma sólida pesquisa bibliográfica (e ferramental) é importante

 Leitura recomendada:
◦ What goes around comes around

◦ Michael Stonebraker & Joseph Hellerstein
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Histórico
 Até 1960s

◦ Sistemas de arquivos integrados
◦ ISAM (Indexed Sequential Access Method)

◦ VSAM (Virtual Storage Access Method)

◦ Na realidade, VSAM é uma evolução do ISAM dos anos 1970s

 1966 – IBM IMS
◦ Primeiro sistema de banco de dados

◦ Desenvolvido para controlar as ordens de compra do programa Apollo

◦ Modelo hierárquico de dados

◦ Possível duplicação de dados

◦ Sem independência de hardware ou software

◦ Estrutura física de armazenamento definida em programação

◦ Queries baseadas em uma tupla por vez

◦ Tuple-at-a-time

◦ Existe como produto da IBM até hoje



Histórico
 1970s – CODASYL

◦ Padrão para acesso a dados em linguagem COBOL
◦ Como os programas devem acessar um banco de dados]

◦ Desenvolvimento liderado por Charles Bachman
◦ Recebeu o Turing Award por isso

◦ Modelo de dados em rede
◦ Queries complexas

◦ Dados podem se corromper

◦ Queries tuple-at-a-time



Histórico
 1970s – Modelo Relacional

◦ Concebido por Ted Codd
◦ Matemático trabalhando para a IBM Research

◦ Recebeu um Turing Award por isso

◦ Percebeu que os programadores perdiam muito tempo reescrevendo 
código IMS e Codasyl a cada vez que o schema ou layout do banco de 
dados mudava
◦ Usou uma abstração de banco de dados para evitar isso

◦ Armazenar o banco de dados em estruturas de dados simples

◦ Acessar dados por uma linguagem de alto nível

◦ Armazenamento físico é deixada para a implementação do serviço

◦ Ao contrário da implementação do programa

◦ 12 regras de Codd
◦ A relational model of data for large shared data banks

◦ Communications of the ACM, 1970 e 1983
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Dados) relacionais 

◦ System R – IBM Research
◦ Jim Gray

◦ INGRES – U.C. Berkeley
◦ Michael Stonebraker

◦ Oracle – Larry Ellison
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Histórico
 1980s – Modelo Relacional

◦ O modelo relacional vence
◦ IBM lança DB2 em 1983

◦ SQL vence a disputa com QUEL
◦ System-R e Oracle usavam SQL, Ingres usava QUEL

◦ SQL passa a ser o padrão em consultas

 Muitos novos SGBDs "corporativos" aparecem, mas Oracle vence a disputa 
de mercado

 Stonebraker cria o Postgres (PostgreSQL)
◦ Ingres disputava mercado com Oracle, mas a mudança para SQL tomou 3 anos de 

desenvolvimento
◦ Como código fonte do Ingres estava parcialmente disponível, outros produtos nascem a partir dele

◦ Sybase é um deles



Histórico
 Bancos de dados relacionais

◦ Modelo relacional

◦ Persistência

◦ Concorrência

◦ Transações

◦ SQL (linguagem de query unificada)
◦ Padrão ANSI

◦ Ferramenta para integração de dados

◦ Enorme suporte da indústria e academia
◦ Profissionais treinados e experientes

◦ Produtos maduros e testados



Histórico
 1980s – Bancos de Dados Orientados a Objetos

◦ Divisão de dados de maneira tabular
◦ Não é natural para linguagens e tecnologias orientadas a objeto

◦ Evitam a "relational-object impedance mismatch"
◦ Acoplamento forte de objetos e o banco de dados

◦ Soluções
◦ Object Oriented Database Systems

◦ ORM (Object-Relational Mapping)

 Poucos dos SGBDs OO originais ainda existem
◦ Parte da sua tecnologia passou a ser usada em outros modelos

◦ XML, JSON
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Histórico
 1990s

 Sem maiores avanços em sistemas de bancos de dados ou workloads
◦ Microsoft faz um fork do Sybase e cria o SQL Server

◦ MySQL é escrito como um substituto do mSQL

◦ Postgres ganha suporte a SQL

 2000s – Internet Boom
◦ Grandes players se tornam cada vez maiores (e mais caros)

◦ Bancos de dados open-source ainda não tinham todas as features necessárias

◦ Muitas empresas escreviam o próprio middleware para escalar bancos de dados em várias 
instâncias single-node



Histórico
 2000s – Data Warehouses

◦ Data Warehouses, Bussines Intelligence, Data Mining
◦ Dr. Ralph Kimball

◦ Surgimento de SGBDs especializados para OLAP (On Line Analytical Processing)
◦ Em oposição aos tradicionais OLTP (On Line Transaction Processing)

◦ Distribuídos / shared-nothing

◦ Relational / SQL

◦ Geralmente proprietários

◦ Bancos de dados semi-estruturados
◦ Bancos XML (final dos anos 90, na realidade)

◦ Melhoras significativas em desempenho pelo uso de Decomposition Storage Model
◦ Bancos de dados colunares

◦ 100 x mais rápido que row-based em queries para data warehouse



Histórico



Histórico
 2000s – NoSQL

◦ Foco em alta disponibilidade e escalabilidade
◦ Schemaless (ou "schema last")

◦ Modelos de dados não relacionais (document, key-value, grafos)

◦ Sem transações ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

◦ BASE no lugar (Basically Available, Soft state, Eventual consistency)

◦ Teorema CAP (Consistency, Availability, Partition tolerance)

◦ APIs de acesso customizadas

◦ Em vez de SQL

◦ No entanto, surgem várias maneiras de usar SQL em bancos NoSQL, por mais que isso pareça contraditório...

◦ Open-source, na maioria das vezes



Histórico
 2010 – NewSQL / sistemas híbridos

◦ Fornece o mesmo desempenho para OLTP como um NoSQL, 
mantendo ACID e modelo relacional
◦ Relational / SQL

◦ Distribuídos e em memória

◦ Proprietários, geralmente

 2010s – Sistemas Híbridos
◦ Hybrid Transactional-Analytical Processing (HTAP)

◦ Executam OLTP com o mesmo desempenho de um NewSQL, mas também 
executando OLAP como um sistema de data warehouse

◦ Distribuídos / shared-nothing

◦ Relational / SQL



Histórico
 Evolução de Bancos de Dados

◦ Sistemas mudaram bastante desde os 1970s
◦ E também os problemas, para não falar do volume de dados

◦ "One Size Fits All": An idea whose time has come and gone
◦ Michael Stonebraker, 2004

◦ Artigo que deu o prêmio Turing a Stonebraker em 2014

◦ Problemas
◦ Custo

◦ Compatibilidade

◦ Mercado

◦ Linhas de produtos



SQL - Histórico
 Originalmente “SEQUEL” da IBM

 Protótipo do System R
 Structured English Query Language
 Adotado pela Oracle nos anos 1970s
 Ingres usava QUEL, mais parecida com álgebra relacional

 Depois da padronização do SQL, levaram 3 anos para traduzir todo o código...

 IBM lança DB2 em 1983
 Padrão ANSI em 1986, ISO em 1987

 Structured Query Language



SQL - Histórico
 Padrão corrente é SQL:2019

 SQL:2019 – multidimensional arrays data type (Mdarray)
 SQL:2016 – JSON, tabelas polimórficas
 SQL:2011 – Temporal DBs, DML com pipelines
 SQL:2008 – TRUNCATE, ORDER mais sofisticado
 SQL:2003 – XML, window functions, sequences, auto-generated IDs
 SQL:1999 – Regex, triggers,OO

 A maioria dos sistemas de bancos de dados suportam ao menos SQL-92
 Comparação de sistemas: http://troels.arvin.dk/db/rdbms/
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Arquiteturas de Sistemas de Bancos de Dados

 Sistemas centralizados

 Arquiteturas baseadas em servidor

 Sistemas paralelos

 Sistemas distribuídos

 Sistemas baseados em nuvem



Centralizados / Servidores
 Foco em throughput e paralelismo
 Tipos fundamentais

 Transaction servers
 Data servers

 Avanços em desempenho, 
escalabilidade e confiabilidade



Sistemas paralelos
 Múltiplos processadores, múltiplos discos

 Conexão de rede rápida
 MultiGB Ethernet, Fiber Channel, Infiniband

 Motivação
 Tratar workloads além do que é possível em um sistema único

 Alto desempenho
 Processamento de transações
 Tratamento de dados



Sistemas Paralelos



Sistemas Distribuídos
 Dados distribuídos em múltiplos nós ou sites
 LANs ou WANs

 Alta latência

 Homogêneos ou Heterogêneos
 Transações locais ou globais

site A site C

site B

communication
via network

network



Cloud Service Models
 Elasticidade

 Escalabilidade sob demanda, liberação de recursos 
não utilizados

 Potenciais problemas
 Segurança
 Capacidade de rede

 Possibilidade de uso de arquitetura de 
microserviços e containers



Alternativas de deployment



O dilema do Centauro
 Problema em epistemologia

 Que se aplica a quase qualquer 
área da ciência e tecnologia...
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O dilema do Centauro
 Problema em epistemologia

 Que se aplica a quase qualquer 
área da ciência e tecnologia...

Quando se combinam soluções em um 
artefato “híbrido”, é talvez mais 
importante lembrar das desvantagens de 
cada um do que das vantagens...



Pesquisa e desenvolvimento em BD
 O que se faz hoje em dia em bancos de dados (pesquisa e desenvolvimento)

◦ Sempre avançar no desempenho de relacionais

◦ Índices, query optimizer, balanceamento, etc

 Desenvolver bancos nosql
◦ MongoDB já tem transações, por sinal

 DBs para machine learning
◦ Matrizes

 DBs embarcados
◦ IoT e pequenos

 Tratamento de dados
◦ Anonimização

◦ Cleaning

◦ Curadoria

◦ Preenchimento de gaps

◦ Etc
◦ (reconhecimento de que nossos dados nunca estiveram tão bem comportados assim...)
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◦ Matrizes
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 Tratamento de dados
◦ Anonimização

◦ Cleaning

◦ Curadoria

◦ Preenchimento de gaps

◦ Etc
◦ (reconhecimento de que nossos dados nunca estiveram tão bem comportados assim...)

 Inovações vem da indústria e 
da academia
 Sistemas baseados em 

hardware

 Memória

 GPUs, FPGAs

 Rede

 Mas o modelo relacional se 
mostra perene
 Vamos continuar a usar SQL 

por um bom tempo...



Bibliografia
 Database System Concepts

◦ Silberschatz, Korth e Sudarshan

◦ 7. ed



Bibliografia
 Sistemas de Banco de Dados

◦ Navathe, Elmasri

◦ 6. ed



Obrigado

leandro@utfpr.edu.br
http://lapti.ct.utfpr.edu.br
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