
Exercício de banco de dados (adaptado de Elsmari & Navathe): Faça um modelo relacional para 
um banco de dados capaz de suportar os requisitos abaixo, discriminando chaves primárias e 
estrangeiras e relacionamentos:

Considere um sistema de leilão on-line em que os membros (compradores e vendedores) participam da
venda de itens. Os requisitos de dados são resumidos a seguir:

1. O site on-line tem membros, e cada um é identificado por um número de membro exclusivo e
descrito por um nome, e-mail, senha, um conjunto de endereços e um número de telefone;

2. Um  membro  pode  ser  um  comprador  ou  um  vendedor,  podendo  um  mesmo  membro
desempenhar os dois papéis simultaneamente. Cada vendedor deve tem um número de conta
bancária e um número de encaminhamento registrado no banco de dados;

3. Os  itens  são  colocados  à  venda por  um vendedor  e  identificados  por  um número  de  item
exclusivo, atribuído pelo sistema. Os itens também são descritos por um título de item, uma
descrição, um preço de lance inicial, um incremento de lance, a data/hora inicial do leilão e a
data/hora final do leilão;

4. Os  itens  também  são  classificados  com  base  em  uma  hierarquia  de  categorias  fixa  (por
exemplo,  um  modem  pode  ser  classificado  como  COMPUTADOR  →  HARDWARE  →
MODEM). Essa hierarquia é imposta pelos administradores do sistema;

5. Os compradores fazem lances para os itens em que estão interessados. Cada comprador pode
fornecer mais de um lance para o mesmo item. O valor e a hora do lance são registrados. O
comprador ao final do leilão com o maior preço de lance é declarado como vencedor e uma
transação entre  comprador  e  vendedor  pode então  prosseguir.  O sistema deve armazenar  o
histórico de lances fornecidos para cada item;

6. Para cada transação, é necessário armazenar a data de pagamento e o endereço onde a entrega
foi realizada. Note que, embora o comprador possua endereços cadastrados, estes endereços
podem vir  a  ser  alterados ou excluídos  com o passar  do tempo.  No entanto,  as  transações
realizadas devem manter a informação sobre seus endereços originais de entrega;

7. O  comprador  e  o  vendedor  podem  então  registrar  uma  nota  em  relação  às  transações
completadas. A nota contém uma pontuação da outra parte na transação (1-10). 


