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Modelagem de dados

Imagem de: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/html/intro/processo.htm

Projeto: o projeto/planejamento é algo que
está presente em praticamente tudo.

A modelagem de banco de dados não
poderia ser diferente!

A modelagem de dados representa o
entendimento do negócio a solução do
problema.

Temos diversas etapas no processo de
desenvolvimento de um sistema ou de uma
solução, contudo quando trabalhamos com
Access, geralmente somos o cliente, a área
de negocio, o desenvolvedor...

Modelagem de dados: é uma técnica
utilizada para representar as regras de
negocio e as necessidades do cliente em
uma estrutura de banco de dados.
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Modelagem de dados - MER

MER – Modelo de Entidade Relacional

Modelos lógico: é a “materialização” do
modelo conceitual, considerando os atributos,
as chaves, a normalização e integridade dos
dados.

Modelos conceitual: é a abstração, são as
regras de negócio, os mapeamentos. O
objetivo é entender e discutir as regras de
negocio. Pode-se utilizar diagramas para
representar as entidades e os
relacionamentos

Modelos físico: é a implementação, é a
criação do banco de dados em si,
consideramos nesse momento as limitações
do SGBD escolhido.

Imagem: https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=31359&seqNum=336

DB Designer Fork download | SourceForge.net
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Modelagem de dados - MER

MER – Modelo de Entidade Relacional
Oracle Data Modeler: é uma das inúmeras
ferramentas que auxiliam na criação de
modelos de dados

Ferramentas de Modelagem de Dados | Oracle SQL Developer Data Modeler | Oracle Brasil
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Integridade de dados

Integridade da entidade:
devemos criar meios para
garantir que os dados
não sejam registrados
várias vezes ou com
dados nulos

Integridade física: é a segurança dos dados de forma física (sala cofre, sistema
antichamas, redundância de infraestrutura...)

Integridade referencial:
garante que as
alterações ou deleções
aplicadas respeitem os
relacionamentos

Integridade lógica: refere-se às restrições relacional dos dados e à aplicação
das regras de negócio de forma a manter os dados consistentes.

1. Integridade da entidade
2. Integridade referencial
3. Integridade de domínio 
4. Integridade definida pelo usuário

Integridade de
domínio:
definição correta
e adequada para
cada coluna.

Integridade definida pelo usuário:
atendimento de requisitos
específicos. Exemplo: determinada
operação só pode se executada em
um período específico.
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Integridade

Chaves São restrições que utilizamos para impor integridade de dados nas tabelas 

Restrições de chave primária e chave estrangeira - SQL Server | Microsoft Learn

Chave primária (PK – primary key): uma coluna ou combinação de colunas utilizada como
identificador único.

Chave estrangeira (FK – foreign key): uma coluna ou combinação de colunas utilizada
para estabelecer um relacionamento entre os dados de duas tabelas
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Tipos de relacionamentos

Relação um-para-um

Para o Microsoft Access

É um conceito. Na verdade um relacionamento muito para muitos depende de uma
terceira tabela. Essa terceira tabela vai armazenar as chaves estrangeiras das outras
tabelas.

O Access identifica 
automaticamente qual o 

melhor tipo de 
relacionamento baseado  na 

definição dos campos 
relacionados

Relação um-para-muitos

Relação muitos-para-muitos;

Cada registro da tabela primária pode ter vários registros correspondentes na tabela
secundária.

Cada registro da tabela primária relaciona-se somente com um registro da tabela
secundária.
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Consultas

Consulta: é um meio que utilizamos para visualizar os dados armazenados nas tabelas. 

Recurso do Access que permite obter os dados e relacionar as tabelas para obter 
informação, podemos utilizar a interface gráfica ou linguagem SQL.

Podemos utilizar as consultas para realizar somas, contas, expressões...

Podemos utilizar as consultas em formulários como origem de dados 

O meio que temos para reunir dados de diversas tabela é a consulta, e o que garante a 
integridade é a correta modelagem e definições das chaves.
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Tipos de consultas

CRUD – são as operações básicas de um banco de dados ou aplicação

CREATE – CRIAR = gravação dos dados

READ – LER = leitura e localização dos dados

UPDATE – ATUALIZAR = modificação dos dados

DELETE – DELETAR = excluir os dados

Imagem do site: https://devporai.com.br/o-que-e-crud-e-porque-voce-deveria-aprender-a-criar-um/

É a base para o armazenamento e tratamento dos dados para qualquer aplicação.

Selecionar/Seleção: utilizada para visualizar, analisar, pesquisar e gerar informações (SELECT)

Criar tabela: o resultado da consulta gera uma nova tabela no banco de dados (CREATE)

Acrescentar: permite adicionar novos dados a tabela (INSERT)

Atualizar: permite atualizar dados na tabela com base em um critério (UPDATE)

Excluir: excluí um registro da tabela com base em um critério (DELETE) 
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Assistente de consulta

Consulta Simples: auxilia na construção de uma consulta simples, com 
adição de campos e agregações.

Tabela de referência cruzada: permite agrupar os campos de uma tabela 
com referencias (Coluna x Linhas), nem toda tabela permite consultas de 
referencia cruzada.

Localizar duplicatas: consulta ideal para analise de dados e verificar a 
ocorrência de dados duplicados. Muito utilizada quando recebemos 
dados externos que precisa de uma validação.

Localizar não coincidentes: auxilia a identificar inconsistências nos dados 
armazenados quando há uma dependência de relacionamento. 

Exemplo: um pedido de acesso a informação sem um solicitante. 

Para existir um pedido de acesso a informação ele precisa estar associado 
a um solicitante 
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Design da consulta

Seletor de tabelas que serão utilizadas na consulta

Permite construir as consultas sem a necessidade de conhecimento da linguagem SQL – para construir as consultas basta arrastar 
os elementos: tabelas e campos. 

Grade de estrutura QBE – Query by example: algumas ferramentas de 
SGBD trazem esse recurso de QBE que é uma interface intuitiva que 
permite realizar consultas sem escrever códigos na linguagem SQL. 
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Funções de agregação

As funções de agregação permitem realizar diversas 
operações que auxiliam na geração de informação e na 
analise dos dados.
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SQL
SQL: Structured Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada é utilizada para bancos de dados relacionais.

Fonte: DB-Engines Ranking - popularity ranking of database management systems

Top 10 bancos de dados mais utilizados em outubro de 2022.
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Visualizando o Código SQL

SELECT
TB_NOTICIA.ID_NOTICIA, 
TB_NOTICIA.ID_REGIAO_ADMINISTRATIVA, 
TB_NOTICIA.ID_ASSUNTO,
TB_NOTICIA.ID_ORIGEM_NOTICIA,
TB_NOTICIA.DS_NOTICIA,
TB_NOTICIA.DT_OCORRENCIA,
TB_NOTICIA.DT_REGISTRO

FROM TB_NOTICIA;

Ordem lógica de processamento:

1. FROM
2. ON
3. JOIN
4. WHERE
5. GROUP BY
6. WITH CUBE or WITH ROLLUP
7. HAVING
8. SELECT
9. DISTINCT
10. ORDER BY
11. TOP

Ordem correta da sintaxe:

8. SELECT
9. DISTINCT
11. TOP
1. FROM
2. ON
3. JOIN
4. WHERE
5. GROUP BY
6. WITH CUBE or WITH ROLLUP
7. HAVING
10. ORDER BY
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