Banco de Dados
Modelo Relacional

Modelo Relacional
Foi introduzido por E. F. Codd (1970)
Tornou-se um padrão de fato para aplicações comerciais,
devido a sua simplicidade e performance
É um modelo formal, baseado na teoria matemática das
relações (teoria dos conjuntos)
Um dos SGBD's precursores que implementaram este modelo
foi o System R (IBM)
Baseado em seus conceitos surgiram: DB2(IBM),SQLDS(IBM), Oracle, Informix, Ingres, Sybase, entre outros

Modelo Relacional
É hoje o principal modelo de dados para aplicações
comerciais de processamento de dados
Um banco de dados relacional consiste numa coleção
de tabelas
Uma linha representa uma relação entre um conjunto
de valores

Modelo Relacional - Tabela
Na terminologia de BD Relacional
uma linha é chamada tupla
um nome de coluna é chamado de atributo
cada tabela é chamada de relação.
Nome da Relação

EMPREGADO
Tuplas

Atributos

Tabela - Características
1

A tabela é vista como uma estrutura bidimensional composta de linhas e colunas

2

Cada linha (tupla) representa uma única ocorrência de entidade no interior do conjunto de entidades

3

Cada coluna da tabela representa um atributo e possui um nome diferente

4

Cada intersecção entre linha e coluna representa um único valor

5

Todos os valores em uma coluna devem se adequar a um mesmo formato

6

Cada coluna possui uma faixa específica de valores – domínio de atributos

7

A ordem das linhas e das colunas é insignificante para o SGBD

8

Cada tabela deve apresentar um atributo ou uma coleção de atributos que identifique EXCLUSIVAMENTE
cada linha

Domínio
Um domínio D é um conjunto de valores atômicos
É o conjunto de valores que podem aparecer em
cada coluna.
Ex.
Nome: Caractere de 20 dígitos
Fone: Caractere de 10 dígitos
CPF: Caractere de 9 dígitos
Idade_Empregado: Numérico 16 ≤ idade ≤ 70
Departamentos: Conjunto de departamentos de
uma empresa (Financeiro, Pessoal, Administrativo)

Domínio
A cada domínio está associado um tipo de dados
ou formato:
Formato

Tipo

Fone: (dd) dddd dddd ; onde d = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
IdadeEmpregado: inteiro entre 16 e 70

Domínio

Obs. O mesmo domínio pode se aplicar a vários atributos

Domínio

Obs. O mesmo domínio pode se aplicar a vários atributos

Definições - Esquema
Um esquema de relação R, denotado por
R(A1,A2,...,An):
É um conjunto de atributos R = {A1,A2,...An}
Cada atributo Ai é o nome de um papel realizado
por algum domínio D na relação R.
D é o domínio de Ai, denotado por Dom(Ai)

Definições - Esquema
Ex.
Empregado(matricula, nome, salário, cod_departamento)

Ex. Usando um tipo de dado de cada atributo
Empregado(matricula:string, nome:caractere, salário:real,
cod_departamento:Inteiro)

Grau da Relação
O grau de uma relação é o número de atributos que seu
esquema contém.
ex1. Seja o Esquema:
Estudante (matricula, nome, fone, idade,curso)
Þ grau = 5
Ex2.
Cliente(Agencia, Conta, Saldo, Rua, Número, Cidade, Estado)
è Grau = 7

Definições
Um instante (instância) (snapshot) de relação r,
do esquema R(A1:D1, A2:D2, ..., An:Dn),
denotado por r(R),
é o conjunto de n-tuplas r = {t1, t2, ..., tn}.
Cada tupla t é uma lista de valores
t = <v1, v2, ..., vn>. (Ai à Atributo. Di à Domínio)

Definições
Obs. Para uma mesma intenção pode existir mais
de uma extensão:

Definições
Características de Relações:
A ordem das tuplas e dos atributos não têm
importância
ALUNO
Matrícula

Nome

Idade

Sexo

12346

Paula

27

F

45623

Nelson Paiva

40

M

89765

Ana Santos

32

F

43289

David Santos

23

M

...

...

...

...

Matrícula

Nome

Idade

Sexo

89765

Ana Santos

32

F

43289

David Santos

23

M

12346

Paula

27

F

45623

Nelson Paiva

40

M

...

...

...

...

Definições
Desde que seja mantida a correspondência entre os
atributos e valores, não existe ordem entre os
atributos de uma relação.
ALUNO
Matrícula

Nome

Idade

Sexo

Nome

Idade

Matrícula

Sexo

12346

Paula

27

F

Paula

27

12346

F

45623

Nelson Paiva

40

M

Nelson Paiva

40

45623

M

89765

Aline Barros

32

F

Aline Barros

32

89765

F

43289

David Santos

23

M

David Santos

23

43289

M

...

...

...

...

...

...

...

...

Definições
Todo atributo possui valor atômico
Cada atributo numa relação tem um nome que é
único dentro da Relação
Todas a tuplas devem ser únicas (Conjunto)
Matrícula

Nome

Idade

Sexo

12346

Paula Fernandes

27

F

45623

Nelson Paiva

40

M

89765

Aline Barros

32

F

43289

David Santos

23

M

...

...

...

...

Chaves de uma Relação
É preciso ter uma maneira de especificar como as
tuplas entre de uma determinada relação são
distinguidas.
Isso é expresso em termos de seus atributos
Os valores de atributo de uma tupla precisam ser
tais que possam identificar unicamente a tupla
Nenhum par de tuplas pode ter o mesmo valor para
todos os atributos

Superchave
É com conjunto de um ou mais atributos que,
tomados coletivamente, nos permite identificar
unicamente uma tupla na relação.
Ex. o atribubuto cod_cliente da relação Cliente é
suficiente para distinguir uma tupla da outra.
Portanto, cod_cliente é uma superchave
A combinação de cod_cliente e nome é uma
superchave.

Tabela Cliente

Chave candidata
É uma superchave mínima (irredutível).
É uma superchave que não contém um subconjunto
de atributos que seja, por si mesma, uma superchave.
Ex. o atributo cod_cliente é uma chave candidata.
A combinação de cod_cliente e nome não é uma
chave candidata pois pode exitir atributos do tipo
nome iguais.

Tabela Cliente

Chave Primária
É uma chave candidata selecionada para identificar
exclusivamente todos os outros valores de atributos
em uma determinada tupla.
Não pode conter entradas nulas (NULL).
Ex. o atributo cod_cliente é uma chave primária da
relação cliente.

Tabela Cliente

Chave extrangeira
Uma chave extrangeira (FK – Foreign Key) é um
atributo cujos valores correspondem aos da chave
primária da tabela relacionada.
Ex. o atributo cod_cliente é uma chave extrangeira
na tabela Agencia, pois ela é chave primária na
relação (tabela) cliente

Indice
É definida como uma chave utilizada estritamente
para fins de recuperação de dados.
Ex. Numa consulta, caso o cliente não lembre seu
código (número da conta), podemos usar o CPF para
recuperar os dados.
Ou usarmos Nome + Rua + Cidade + UF
As chaves secundárias podem não produzir um único
resultado

Chaves de uma Relação
Convenciona-se sublinhar os atributos de contém a
chave primária
Ex. Empregado (Matrícula, Nome, Idade, Sexo)

Matrícula

Nome

Idade

Sexo

12346

Paula Fernandes

27

F

45623

Nelson Paiva

40

M

89765

Aline Barros

32

F

43289

David Santos

23

M

...

...

...

...

Chaves de uma Relação
Um mesmo atributo pode ter nomes diferentes nas
diversas relações em que participa.
Ex.
Empregado (Matrícula, Nome, Idade, Sexo, Salário, Depto)

Departamento(CodigoDepto, Nome, Endereço)

Chaves de uma Relação
Atributos que representam diferentes conceitos
podem ter o mesmo nome.
Ex.
Empregado (Matrícula, Nome, Idade, Sexo, Salário, Depto)
Empregado(Nome) è Paula, Nelson, Ana, ...

Departamento(CodigoDepto, Nome, Endereço)
Departamento (Nome) è Computação, Matemática, Física, ...

Restrições de Integridade (RI)

As RI dos banco de dados relacionais são muito
importantes para um bom projeto.
Muitos SGBDR´s aplicam as RI automaticamente.

Restrições de Integridade
Um esquema Relacional de um Banco de Dados é
formado por um conjunto de esquemas das relações
S = {R1, R2,…, Rm} e
um conjunto de restrições de Integridade (RI).
Uma Instância de um esquema relacional de um BD é
um conjunto de instâncias de relações (r) pertencentes
a um esquema Relacional (S),
BD = {r1, r2, … rm}, tal que ri é instância de Ri,
e as ri’s satisfazem (RI).

Integridade de Chave
INTEGRIDADE
DE CHAVE

DESCRIÇÃO

Exigência

Toda tupla tem um conjunto de atributos que a identifica de
maneira única na relação

Finalidade

Cada linha terá uma identidade exclusiva, e valores de chave extrangeira
podem referenciar de modo adequado os valores de chave primária

Exemplo

Nenhuma fatura pode ter número duplicado.
Em resumo, todas as faturas são identificadas de modo exclusivo por seu
número.

Integridade de Chave
A chave primária da tabela cliente é Cod_cliente
Cod_cliente possui todas as entradas com valores
ÚNICOS
Tabela Cliente

Integridade de Entidade
INTEGRIDADE
DE ENTIDADE

DESCRIÇÃO

Exigência

Nenhum valor de chave primária poderá ser NULO

Finalidade

Valores de chave extrangeira podem referenciar de modo adequado os valores
de chave primária

Exemplo

Nenhuma conta bancária pode ser ter como chave primária o valor NULO,
significando que a conta está ativa.

Integridade de Entidade
• A chave primária da tabela cliente é Cod_cliente
• Cod_cliente não apresenta nenhuma entrada NULA

Tabela Cliente

Integridade Referencial
INTEGRIDADE
REFERENCIAL

DESCRIÇÃO

Exigência

Uma chave estrangeira pode ter uma entrada nula, contanto que não faça parte
da chave primária de suas tabelas, ou uma entrada que coincida com o valor
de chave primária de uma tabela que esteja relacionada
(todo valor não nulo de chave estrangeira deve referenciar um valor de
chave primária existente)

Finalidade

É possível que um atributo NÃO tenha um valor correspondente, mas é
impossível que tenha uma entrada inválida.
A aplicação da regra de integridade referencial torna impossível a exclusão de
uma linha em uma tabela cuja chave primária tenha valores obrigatórios de
chave estrangeira de outra tabela.

Exemplo

Um cliente pode ainda não ter recebido a atribuição de um representante de
vendas (número), mas é impossível que tenha um representante de vendas
inválido.

Integridade Referencial
Todo valor não nulo de chave estrangeira deve
referenciar um valor de chave primária existente
Tabela Agência
(Chave estrangeira)

Tabela Cliente

(Chave Primária)

Integridade Referencial
Todo valor não nulo de chave estrangeira deve
referenciar um valor de chave primária existente
Tabela Agência
(Chave estrangeira)

Na tabela Agência
Cod_Cliente = 6 à viola a regra
de Integridade

(Chave Primária)

Tabela Cliente

Integridade Referencial
Todo valor não nulo de chave estrangeira deve
referenciar um valor de chave primária existente
Tabela Agência
(Chave estrangeira)

NULL
Na tabela Agência
Cod_Cliente = NULO à sem problemas

(Chave Primária)

Tabela Cliente

Integridade Referencial – Ex2

Restrições de Integridade
Formalmente, um conjunto de atributos de uma relação R1 é
uma chave estrangeira se satisfaz às seguintes regras:
Os atributos da chave estrangeira têm o mesmo domínio dos
atributos da chave primária de outra relação R2
Um valor da chave estrangeira em uma tupla t1 de R1 possui o
mesmo valor da chave primária para alguma tupla t2 em R2 ou
é NULO
A integridade referencial estabelece que todo valor de chave
estrangeira numa relação deve corresponder a um valor de
chave primária de uma segunda relação ou deve ser nulo

Restrições de Integridade
As restrições de integridade devem ser
implementadas pelo SGBD.
Muitos SGBD’s implementam integridade de chave e
de entidade, mas não implementam integridade
referencial.

Operações de Atualização em Relações
As operações do modelo relacional podem ser
categorizadas em recuperações e atualizações
Há 3 operações básicas de atualização nas
relações: Insert, Delete e Update.
Quando essas operações são aplicadas, as
restrições de integridade especificadas no esquema
de banco de dados relacional não devem ser
violadas.

A operação Insert (inserção)
Inserir <12777, ‘Paulo Dias’, 2> em Professor
à É aceito sem problemas
Inserir <12346, ‘Joana’, 2>
àViola a restrição de chave (já existe)

Professor

Departamento

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

CodDepto

Nome

45623

Nelson Paiva

2

1

Computação

89765

Aline Barros

3

2

Matemática

43289

David Santos

4

3

Estatística

4

Física

A operação Insert (inserção)
Inserir <NULL, ‘Cecília Silva’, 1> em Professor
àViola a restrição de integridade de entidade
(chave nula)
Inserir <17699,’Maria Paula’,5>
àViola a restrição de integridade referencial
à (não tem depto = 5)
Departamento

Professor

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

45623

Nelson Paiva

2

89765

Aline Barros

3

43289

David Santos

4

CodDepto

Nome

1

Computação

2

Matemática

3

Estatística

4

Física

A operação Insert (inserção)

O que fazer quando se detectar uma violação de
integridade?
- Rejeitar a inserção (podendo explicar o porquê)
- Tentar corrigir a anomalia para depois inserir.

A operação Delete (Remoção)
Remover da Tabela Professor a tupla com
Matrícula = 12346
àRemoção aceita sem problemas

Professor

Departamento

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

CodDepto

Nome

45623

Nelson Paiva

2

1

Computação

89765

Aline Barros

3

2

Matemática

43289

David Santos

4

3

Estatística

4

Física

A operação Delete (Remoção)
Remover da tabela Departamento a tupla com
CodDepto = 2
à Viola a regra de integridade referencial, pois
existem Professores que estão alocados neste
Departamento
Professor

Departamento

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

CodDepto

Nome

45623

Nelson Paiva

2

1

Computação

89765

Aline Barros

3

2

Matemática

43289

David Santos

4

3

Estatística

4

Física

A operação Delete (Remoção)
O que fazer quando uma violação ocorrer numa remoção?
• Rejeitar a remoção
• Dar o efeito cascata na remoção, removendo todas as
tuplas referenciadas por aquela tupla que está sendo
removida;
• Ex. Removendo a tupla CodDepto = 1 de Departamento,
Há a remoção em efeito cascata na tabela Professor.
Professor

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

45623

Nelson Paiva

2

CodDepto

Nome

89765

Aline Barros

3

1

Computação

43289

David Santos

4

2

Matemática

42123

Mariana S

1

3

Estatística

4

Física

Departamento

A operação Delete (Remoção)
O que fazer quando uma violação ocorrer numa remoção?
• Modificar os atributos referenciados para novos valores ou
nulo (caso não façam parte da chave primária)

Professor

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

NULO

45623

Nelson Paiva

2

89765

Aline Barros

3

43289

David Santos

4

42123

Mariana S

NULO

Departamento
CodDepto

Nome

1

Computação

2

Matemática

3

Estatística

4

Física

A operação Delete (Remoção)
O que fazer quando uma violação ocorrer numa
remoção?
Dos três tipos de restrições de integridade discutidas,
uma operação de remoção poderá violar apenas a
integridade referencial.
Em geral, quando uma restrição de integridade é
especificada na DDL, o SGBD permitirá que ao
usuário especificar quais opções se aplicam no caso
de uma violação de restrição.

A operação Delete (Remoção) - Violação
• Especificar na DLL uma ação na violação da restrição
Ex.
Criar tabela Professor(Matricula:int, Nome:String,
Depto:int
Chave estrangeira (Depto)
References Departamento(CodDepto)
Na Remoção Depto = NULL
Departamento

Professor

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

45623

Nelson Paiva

2

89765

Aline Barros

3

43289

David Santos

4

CodDepto

Nome

1

Computação

2

Matemática

3

Estatística

4

Física

Departamento

Professor
Matrícula

Nome

Depto

CodDepto

Nome

12346

Paula

1

1

Computação

45623

Nelson Paiva

2

2

Matemática

89765

Aline Barros

3

3

Estatística

43289

David Santos

1

4

Física

Tabela Professor
Chave estrangeira (Depto)
References Departamento(CodDepto)
Na Remoção Depto = NULL
Ex.
DELETE FROM Departamento
Where CodDepto = 1;

Professor

Departamento

Matrícula

Nome

Depto

CodDepto

Nome

12346

Paula

NULL

1

Computação

45623

Nelson Paiva

2

2

Matemática

89765

Aline Barros

3

3

Estatística

43289

David Santos

NULL

4

Física

A operação Update (Alteração)
Modificar o Nome do Professor com matrícula = 45623
àoperação aceita sem problemas.
Modificar o número do departamento da tupla de
Professor com matrícula = 43289 para Depto = 2
à Operação aceita sem problemas.
Departamento
Professor

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

45623

Nelson Paiva

2

89765

Aline Barros

3

43289

David Santos

4

CodDepto

Nome

1

Computação

2

Matemática

3

Estatística

4

Física

A operação Update (Alteração)
• Modificar o número do departamento de Professor =
12346 para Depto = 6
àviola a integridade referencial (não existe)
• Modificar a matrícula do Professor = 89765 para
12346
à viola regra de integridade de chave
(Chave Primária Duplicada)

Departamento

Professor

Matrícula

Nome

Depto

CodDepto

Nome

12346

Paula

1

1

Computação

45623

Nelson Paiva

2

2

Matemática

89765

Aline Barros

3

3

Estatística

43289

David Santos

4

4

Física

A operação Update (Alteração)
• Modificar o número do departamento dos
Professores lotados no Depto = 1 para o Depto = 4
àHá uma forma na DDL para fazer isso
• Modificar a matrícula do Professor = 89765 para
12346
à viola regra de integridade de chave
Departamento
(Chave Primária Duplicada)

Professor

Matrícula

Nome

Depto

12346

Paula

1

45623

Nelson Paiva

2

89765

Aline Barros

3

43289

David Santos

4

CodDepto

Nome

1

Computação

2

Matemática

3

Estatística

4

Física

A operação Update (Alteração)

Existem opções para tratar violações de integridade
referencial no Update
Quando uma restrição é especificada no DDL (na
criação da tabela), o SGBD permitirá ao usuário
escolher as opções distintas para tratar uma violação
causada por Update.

As Regras de Dr. Codd para Banco de
Dados Relacionais
Em 1985, o Dr. Codd publicou uma lista de 12
regras que definem um Sistema de Banco de
Dados Relacional.
Essa lista era como um “guia” para os fornecedores
de Banco de Dados Relacionais
Apesar das regras, alguns fornecedores de Banco
de Dados não dão suporte a todas as 12 regras.

As Regras de Dr. Codd para Banco de
Dados Relacionais
1. Informação:
Todas as informações de um banco de dados
relacional devem ser representadas logicamente
como valores de coluna e linhas dentro das
tabelas.
2. Garantia de Acesso
Deve-se garantir que todos os valores de uma
tabela possam ser acessados por meio de uma
combinação de nome de tabela, valor de chave
primária e nome de coluna.

As Regras de Dr. Codd para Banco de
Dados Relacionais
3. Tratamento Semântico de Nulos
Os Nulos devem ser representados e tratados de
modo sistemático, independente do tipo de dados.
4. Catálogo on line dinâmico com base no Modelo
Relacional
- Os Metadados devem ser armazenados e
gerenciados como dados comuns, ou seja, em
tabelas no interior do banco de dados.
- Esses dados devem estar disponíveis ao usuários
autorizados, utilizando a linguagem relacional
padrão.

As Regras de Dr. Codd para Banco de
Dados Relacionais
5. Sublinguagem ampla de dados
• O banco de dados relacional pode suportar várias
linguagens.
• Deve suportar um linguagem declarativa (não se
preocupar com implementações algorítmicas)
• Essa linguagem declarativa deve possuir:
a) Suporte para definição de dados
b) Definição de visualização
c) Manipulação de dados (interativa e por programa)
d) Restrições de Integridade
e) Autorização (segurança)
f) Gerenciamento de Transações (iniciar, comprometer,
desfazer)

As Regras de Dr. Codd para Banco de
Dados Relacionais
6. Atualização de Visualização
Qualquer visualização que teoricamente possa ser
atualizada deve ser por meio do sistema
7. Inserção, atualização e exclusão de alto nível
O banco de dados deve dar suporte à configuração do nível
de inserções, atualizações e exclusões
8. Independência física dos dados
Quando for necessária alguma modificação na forma como
os dados são armazenados fisicamente, nenhuma alteração
deve ser necessária nas aplicações que fazem uso do
banco de dados, assim como devem permanecer
inalterados os mecanismos de consulta e manipulação de
dados utilizados pelos usuários finais.

As Regras de Dr. Codd para Banco de
Dados Relacionais
9. Independência lógica de dados
Qualquer alteração efetuada na estrutura do banco de
dados (inclusão, exclusão, alteração) não deve afetar o
aplicativo que o usa.
10. Independência de Integridade
Deve ser possível que todas as restrições de integridade
sejam definidas na linguagem relacional e armazenadas no
catálogo do sistema, e não no nível da aplicação.
11. Independência de Distribuição
Os usuários finais e aplicativos não conhecem nem são
afetados pela localização dos dados

As Regras de Dr. Codd para Banco de
Dados Relacionais
12.Não Transposição das Regras
O sistema deve ser capaz de impedir qualquer
usuário ou programador de passar por cima de
todos os mecanismos de segurança, regras de
integridade do banco de dados e restrições,
utilizando algum recurso ou linguagem de baixo
nível que eventualmente possam ser oferecidos
pelo próprio sistema.

