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DEFINIȚII; TERMINOLOGIE

• Entitatea – este un obiect pentru care trebuie să existe date

înregistrate. Caracteristica sau evenimentul asociat unei entități se

numește instanță.

• Fiecare entitate este denumită în mod unic.

• Un atribut este o caracteristică a unei entități sau a unei relații. Fiecare

entitate are un anumit număr de atribute în care sunt păstrate datele.

• Un atribut sau un set de atribute care identifică în mod unic o instanță a

unei entități se numește identificator unic sau cheie primară.

• Între două sau mai multe entitățile se pot definii legături logice numite

relații.



RELAȚII ÎNTRE ENTITĂȚI

• Cardinalitatea unei relații indică numărul maxim de instanțe din fiecare entitate 

care poate participa la relație. Cardinalitatea poate fi de trei feluri:

 one – to – one (1 – 1)

 one – to – many (1 – m)

 many – to – many (m – m)

Elev Nr. matricol
Deține

Școală Elev
Învață

Profesor Clase
Predă



SCHEMA CONCEPTUALĂ

• Modelul conceptual al bazelor de date relaționale poate fi reprezentat printr-o 

schemă conceptuală sau printr-o diagramă entitate-relație.

• Schema conceptuală a unei baze de date este o descriere de forma

nume_entitate = {listă de atribute}

• Cheia primară este atribut subliniat.

Observații:

• Entitățile și atributele se denumesc prin substantive, iar relațiile dintre entități sunt 

denumite prin verbe precedate sau urmate de prepoziții.

• Numele date entităților sau relațiilor trebuie să fie unice la nivelul bazei de date.



CONVENȚII PENTRU DIAGRAMA ENTITATE - RELAȚIE

Reprezentare grafică Exemplu

Entitate Dreptunghi cu colțurile rotunjite

Atribut obligatoriu Asterisc * Nume și prenume

Atribut opțional cerc O e-mail

Cheie primară diez # Nr_matricol

Relație Linii cu sau fără bifurcații

Elev



EXEMPLU

• Realizați schema conceptuală și diagrama entitate-relație pentru o bază de date a 

unei companii cinematografice care deține mai multe Studiouri unde se produc Filme

în care joacă Actori. 

• Schema conceptuală este următoarea:

Studiouri = {Nume, Adresa};

Filme = {Titlu, An, Buget, Tip};

Actori = {IdActor, Nume, Prenume}; 

• Diagrama entitate – relație este următoarea:

ACTORI
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FILM
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