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Unidade 2 – Exploração de uma base de dados em ambiente Windows
Conceitos genéricos ligados à implementação de uma base de dados
Tabela – É um quadro a duas dimensões, onde cada informação é endereçada e identificada pelo
número da linha e o número da coluna: se trocarmos duas linhas ou colunas, obtemos uma tabela
diferente, embora o conteúdo seja o mesmo.
Relação – É uma tabela onde a ordem das linhas e das colunas, não tem qualquer significado: trocando
quaisquer linhas ou colunas, obtém-se a mesma relação.
Atributo – É o nome que se dá às colunas, na relação. Este conceito substitui a letra da coluna, que
deixa de fazer sentido como método de acesso uma vez que a sua ordem é arbitrária. Dentro da mesma
relação, cada atributo tem uma designação diferente, para se poder identificar e distinguir as colunas.
Tuplo ou Instância – É o nome que se dá às linhas, na relação. Não pode haver tuplos repetidos: se
não se puder eliminar tuplos que se encontrem repetidos, sem perda de informação, então a estrutura
deixa de poder ser considerada uma relação.
Entidade – É o objecto concreto a que se refere cada um dos tuplos. Cada tuplo, é a informação
referente a uma entidade.
Grau da relação – É o número de atributos (as colunas).
Cardinalidade da relação – É o número de tuplos (as linhas).
Valor de atributo – É a informação concreta que corresponde ao atributo, num certo tuplo. Todo o
conteúdo da relação são valores de atributo, identificados pelo nome do atributo (a coluna) e a escolha
do tuplo (a linha).
Domínio de atributo – É o conjunto de todos os valores possíveis, de um certo atributo. Pode ser
definido por extensão (indicando todos os valores, por ex: verdadeiro, falso) ou por compreensão
(indicando uma regra que permita verificar se um certo valor, pertence ou não ao domínio, por ex:
maiores de 18 anos). Dentro da mesma relação, pode haver atributos com o mesmo domínio, desde que
tenham nomes diferentes. O valor que corresponde à ausência de informação, chama-se null e pode ser
atribuído a qualquer atributo, independentemente do seu domínio.
Atributo atómico – É um atributo que não pode conter dois valores diferentes ao mesmo tempo, isto é,
a selecção de um valor exclui qualquer outro valor dentro do domínio. Exemplo: “Título” é um atributo
atómico, porque o mesmo livro (a entidade) não pode ter dois Títulos diferentes, embora possa haver
livros diferentes com o mesmo Título; “Autores” é um atributo não atómico porque o mesmo livro pode
ter vários Autores diferentes.
Conjunto de atributos – É o conjunto de todos os atributos que figuram numa relação (os nomes das
colunas). Adicionando-lhe o nome da relação, obtemos o Esquema de tabela.
Conjunto de entidades – É o conjunto de todas as entidades que figuram numa certa relação,
correspondendo uma entidade a cada um dos tuplos (as linhas).
Classe de entidades – É o universo de todas as entidades que podem ser descritas pelo conjunto de
atributos, mesmo que actualmente não figurem em nenhum dos tuplos. Por exemplo, qualquer Livro
pode ser incluído na minha Relação de Livros, mesmo que actualmente não figure na mesma, e como tal
pertence à Classe de entidades.
Dependência funcional – Quando um atributo X, permite sempre determinar o valor que lhe
corresponde no atributo Y, então diz-se que o atributo Y depende funcionalmente do atributo X.
Exemplo: o modelo do carro, está sempre associado a uma certa marca, portanto a marca depende
funcionalmente do modelo (e não o contrário, porque se eu souber o modelo, a marca tem de ser
aquela, e não outra, ao passo que se eu souber a marca, não sei qual será o modelo).
Chave primária – É um atributo (uma coluna), que pelo seu valor é capaz de identificar exactamente
qual é o tuplo (a linha) que corresponde a esse valor, uma vez que nesse atributo nenhum valor se pode
repetir, na mesma relação. Este mecanismo substitui o conceito de número da linha, tal como aconteceu
ao atributo, para identificar as colunas. A chave pode ser simples, se for constituída por um só atributo,
ou composta, se tiver dois ou mais atributos.
Chave externa – É um atributo (simples ou composto) que, noutra relação, constitui uma chave
primária.
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Relacionamento – É uma associação entre duas relações, de tal modo que se pode estabelecer uma
correspondência dos tuplos de uma delas, com os tuplos da outra. O relacionamento, pode ser de três
tipos básicos: um-para-um (exemplo: namorados e namoradas, admitindo que cada namorado só pode
ter uma namorada, e vice-versa), um-para-muitos (exemplo: alunos e turmas, admitindo que cada aluno
só possa ter uma turma, embora cada turma tenha vários alunos) e muitos-para-muitos (exemplo:
alunos e disciplinas, porque cada aluno pode ter várias disciplinas, e cada disciplina pode ter vários
alunos). Este último relacionamento, é implementado à custa de dois relacionamentos um-para-muitos,
utilizando uma relação auxiliar ou intermédia (que neste exemplo, seria a inscrição de um aluno numa
disciplina). Um relacionamento, é feito associando a chave primária de uma relação, com uma chave
externa de outra relação.
Base de Dados – É um conjunto de relações e dos respectivos relacionamentos.
Sistema de Gestão de Base de Dados – É o programa que faz a gestão da base de dados (BD).
Integridade – É o estado de uma BD que contém apenas dados válidos, reflectindo correctamente a
realidade que são supostos representar. A integridade pode ser:
- De domínio: significa que os valores de um atributo não saem fora do domínio que lhe foi fixado.
- De entidade: significa que em cada relação tem de haver uma chave primária, onde nenhum dos
atributos dessa chave pode conter o valor null.
- Referencial: significa que todos os valores dos atributos de qualquer chave externa devem figurar na
chave primária que lhes corresponde, ou na sua ausência podem conter o valor null.
Normalização – É um processo sistemático, que tem como objectivo decompor uma base de dados
monotabela, onde todos os dados se acumulam na mesma estrutura, em relações que se identificam cada
vez melhor com os objectos (conjuntos de entidades) que a BD é suposta representar ou descrever;
essas relações são ligadas umas às outras, por relacionamentos de um dos três tipos descritos acima,
identificando-se as chaves primárias e as chaves externas. Em qualquer caso, nunca se pode perder ou
acrescentar informação à base de dados, em consequência do processo de normalização.
Primeira Forma Normal – Diz-se que uma relação se encontra na 1FN, se ela tiver apenas atributos
atómicos. Um atributo não atómico pode transformar-se em atómico criando uma relação adicional, com
um relacionamento um-para-muitos, e eliminando-o da relação inicial.
Segunda Forma Normal – Para obter a 2FN, é preciso primeiro definir uma chave primária na nossa
relação. Essa chave, pode ser simples ou composta: no primeiro caso, já temos a 2FN; no segundo
caso, é preciso ver se algum atributo que não está na chave primária, depende de algum atributo da
chave, sem depender da chave no seu conjunto. Em tal caso, não temos a 2FN, e será preciso definir a
chave de outra maneira, ou então retirar o atributo em causa para uma relação à parte.
Terceira Forma Normal – Uma relação encontra-se na 3FN, se não houver nenhuma dependência
funcional entre atributos que não estão na chave primária. Além disso, ela tem que respeitar todas as
definições da 1FN e da 2FN.
(texto elaborado por José Ferrão, para apoio à disciplina de TIC)

