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ObjetivosObjetivos

�� Introduzir conceitos bIntroduzir conceitos b áásicos sicos 
de Modelo de dadosde Modelo de dados

�� Introduzir conceitos bIntroduzir conceitos b áásicos sicos 
de Banco de dadosde Banco de dados



Banco de dadosBanco de dados

�� ÉÉ uma coleuma cole çção de dados interão de dados inter --relacionados,relacionados,
representando informarepresentando informa çções sobre um domões sobre um dom íínionio
EspecEspec íífico.fico.

Exemplos :Exemplos :
Lista TelefônicaLista Telefônica
Fichas do acervo de uma bibliotecaFichas do acervo de uma biblioteca



Sistema de Banco de DadosSistema de Banco de Dados

��Consiste em uma coleConsiste em uma cole çção de dadosão de dados
interinter --relacionados e uma colerelacionados e uma cole çção de ão de 
programasprogramas
para prover o acesso a esses dados. O para prover o acesso a esses dados. O 
objetivoobjetivo
principal de um sistema de banco de principal de um sistema de banco de 
dados dados éé
possibilitar um ambiente que seja possibilitar um ambiente que seja 
adequado eadequado e
eficiente para uso na recuperaeficiente para uso na recupera çção eão e
armazenamento de informaarmazenamento de informa çções.ões.



DadosDados

Dado Dado -- conjunto de sconjunto de síímbolos mbolos ““arranjadosarranjados”” a fim de representar aa fim de representar a
informainformaçção fora da mente humana.ão fora da mente humana.

Elemento de Dado Elemento de Dado -- subconjunto de ssubconjunto de síímbolos que compõem um dadombolos que compõem um dado
com significado especcom significado especíífico, mas não representafico, mas não representa
a informaa informaçção completa.ão completa.

exemplo :exemplo :

O nO núúmero de alunos matriculados na disciplina 01 nomero de alunos matriculados na disciplina 01 no
primeiro semestre /2011 primeiro semestre /2011 éé 78.78.

Quais são os elementos de dados??Quais são os elementos de dados??
Disciplina : 01Disciplina : 01
PerPerííodo : primeiro semestre /2011odo : primeiro semestre /2011
Matriculados : 87Matriculados : 87



Modelo de DadosModelo de Dados
Entidade Entidade -- objetoobjeto”” do mundo real : um ser, um fato, coisa, do mundo real : um ser, um fato, coisa, 
organismo social, etc.organismo social, etc.

Atributo Atributo -- informainformaçções que se desejaões que se deseja
guardar sobre o objetoguardar sobre o objeto

Relacionamento Relacionamento -- associaassociaçção existente entreão existente entre
elementos de entidadeselementos de entidades

Cardinalidade Cardinalidade -- nnúúmero de ocorrências possmero de ocorrências possííveis de cada veis de cada 
entidade envolvida num relacionamentoentidade envolvida num relacionamento



ExemplosExemplos

--

Departamentos
Funcionários

chefiaDepartamentos

matrículaAlunos

lotação

Disciplinas

Funcionários

1 N

1 1

N N



Sistema Gerenciador deSistema Gerenciador de
Banco de DadosBanco de Dados

�� São softwares que permitem a definiSão softwares que permitem a definiçção deão de

estruturas para armazenamento de estruturas para armazenamento de 
informainformaççõesões

e fornecimento de mecanismos para e fornecimento de mecanismos para 
manipulamanipula--las.las.

�� Exemplos :Exemplos :

AccessAccess

DB2DB2

OracleOracle



CaracterCaracteríísticas de um SGBDsticas de um SGBD

�� IntegridadeIntegridade

�� RestriRestriççõesões

�� SeguranSegurançça/Privacidadea/Privacidade

�� RestauraRestauraççãoão

�� ReorganizaReorganizaççãoão

�� EficiênciaEficiência



Principais Objetos de um SGBDPrincipais Objetos de um SGBD

�� TabelasTabelas

�� VisõesVisões

�� ÍÍndicesndices



TabelaTabela

�� Objeto criado para armazenar os dadosObjeto criado para armazenar os dados

FisicamenteFisicamente

�� Os dados são armazenados em Os dados são armazenados em linhaslinhas

(registros) e (registros) e colunas colunas (campos)(campos)

�� Os dados de uma tabela normalmenteOs dados de uma tabela normalmente

descrevem um assunto tal como clientes,descrevem um assunto tal como clientes,

vendas, etc.vendas, etc.



ExemploExemplo

RGRG NOMENOME CIDADECIDADE TELEFONTELEFON
EE

15423561542356 CARLOS CARLOS 
AGUIARAGUIAR

RECIFERECIFE 3251452132514521

54656235465623 SEVERINO SEVERINO 
RAMOSRAMOS

OLINDAOLINDA 3421362434213624

24548752454875 ALBERTINA ALBERTINA 
SILVASILVA

VITORIAVITORIA 3145214231452142

Tabela de clientes



Chave PrimChave Primááriaria

�� Permite a classificaPermite a classificaçção ão úúnica de cada nica de cada 
registroregistro

de uma tabelade uma tabela

�� Exemplos de chave primExemplos de chave primáária:ria:

�� RGRG

�� CPFCPF

�� MatrMatríículacula



Tabelas ResultantesTabelas Resultantes

Funcionários
Matricula

Nome
Data Nasc

Nacionalidade
Sexo

Estado civil
Rg
Cic

Endereço
Telefone

Data Admissão

Lotação
Matrícula

Código Depto
Dt Inicio
Dt fim

Ocupação
Matrícula

Código Cargo
Dt Inicio
Dt fim

Departamentos
Código depto

Descrição

Cargos
Código cargo

Descrição

Matrícula
Nome Dependente

Dt Nascimento

Dependentes



VisõesVisões

�� Tabela lTabela lóógica de um banco de Dados, gica de um banco de Dados, 
que que não contnão cont éém dados.m dados.



ÍÍndicendice

�� ÉÉ uma ferramenta usada pelo gerenciador deuma ferramenta usada pelo gerenciador de
Banco de Dados para facilitar a busca de linhas Banco de Dados para facilitar a busca de linhas 

dentro de uma tabeladentro de uma tabela

�� ÍÍndice ndice ÚÚniconico
ÍÍndice criado a partir da chave primndice criado a partir da chave primáária, não ria, não 

permite a inclusão de linhas duplicadaspermite a inclusão de linhas duplicadas

�� ÍÍndice de Performancendice de Performance
Facilita a busca de linhas na tabelaFacilita a busca de linhas na tabela



Funcionários

Matricula
Nome
Data Nasc
Nacionalidade
Sexo
Estado civil
Rg
Cic
Endereço
Telefone
Data Admissão

Lotação
Matrícula
Código Depto
Dt Inicio
Dt fim

Departamentos
Código depto

Descrição

Matrícula
Nome Dependente
Dt Nascimento

Cargos
Código cargo
Descrição

Ocupação
Matrícula
Código Cargo
Dt Inicio
Dt fim

ExemploExemplo

Dependentes



Modelo de dadosModelo de dados

Paciente

convênio

Exame

Médico

agenda

pertence

atendesolicita

agenda

N 1

1 N

N
1 N

1



TabelasTabelas

Paciente
num-pac

nome-pac
sexo

data-nasc
cod-convênio

endereço
RG

est-civil
telefone

Consulta
num-consulta

num-pac
cod-médico

data
diagnóstico

Exame
num-consulta
tipo-exame

data
resultado

Convênio
cod-convênio

nome

Médico
cod-médico

nome


