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A DOUA FORMĂ NORMALĂ  - FN2

• A doua formă normală se referă la relații a căror cheie primară este 

formată din mai multe atribute, deoarece se bazează pe conceptul de 

dependență funcțională completă.

• O relație care este în FN1 dar nu este în FN2 poate suferi anomalii la 

modificare.

• Def: O relație este în FN2 dacă și numai dacă este în FN1 și oricare din 

atributele sale care nu fac parte din cheia primară este complet dependent 

funcțional de cheia primară.



A DOUA FORMĂ NORMALĂ  - FN2

• Def: Dependența funcțională completă

Fie 𝐴1 ș𝑖 𝐴2 două mulțimi de atribute ale unei entități E. Spunem că 𝑨𝟐
este complet dependent funcțional de 𝑨𝟏 dacă și numai dacă 𝐴2 este dependent 

funcțional de 𝐴1 dar nu este dependent funcțional de nici o submulțime proprie 

a lui 𝐴1.

Dacă putem elimina un atribut din mulțimea de atribute 𝐴1, iar 𝐴2
continuă să fie dependent funcțional de 𝐴1, atunci spunem că 𝐀𝟐 este doar 

parțial dependent funcțional de 𝐀𝟏.



ADUCEREA UNEI RELAȚII LA FN2

• Fie E o entitate aflată în FN1; aducerea ei la FN2 necesită:

1. identificarea tuturor dependențelor funcționale dintre atributele entității;

2. descompunerea entității E în entități noi, astfel:

 fiecare dependență funcțională completă definește o nouă entitate;

 din fiecare dependență funcțională parțială se elimină acea parte 

a cheii primare care este răspunzătoare de incompletitudinea 

dependenței și apoi se definește noua relație;

3. stabilirea relațiilor dintre noile entități pentru recuperarea informațiilor 

de legătură, ce pot fi pierdute prin înlocuirea entității inițiale cu entitățile 

normalizate.



A DOUA FORMĂ NORMALĂ – APLICAȚIE

• Se consideră baza de date a unui institut de cercetări care are mai multe filiale 

și în care salariații sunt plătiți în funcție de numărul de ore lucrate în cadrul unor 

proiecte de cercetare. Dintre entitățile care apar într-o astfel de bază de date 

enumerăm:

Filiale = {CodFil, NumeFil, LocFil}

Angajati = {CNP, CodFil, NumeAng, Adresa, SalariuPeOra}

Proiecte = {CodPrj, TitluPrj, CodFil, DataPredarii}

AngajatiProiecte = {CNP, NumeAng, CodPrj, TitluPrj, NrOre, DataPredarii}



• Ne interesează entitatea 

AngajatiProiecte = {CNP, NumeAng, CodPrj, TitluPrj, NrOre, DataPredarii}

la care pot lucra mai mulți angajați. Dacă, de exemplu termenul de predare 

pentru un astfel de proiect este modificat doar la un angajat, va apărea o 

anomalie la actualizare și baza de date își pierde consistența.
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• La prima vedere, pentru entitatea AngajatiProiecte, fiecare dintre atributele 

entității depinde funcțional de cheia primară a acesteia (CNP, CodPrj). Aplicând 

definiția dependenței funcționale complete, observăm că numai atributul NrOre

depinde funcțional complet de ambele atribute care formează cheia primară. 

Celelalte dependențe sunt parțiale.
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CNP CodPrj NrOre NumeAng TitluPrj DataPredarii

DF1

DF2

DF3

Dependențe funcționale complete din entitatea AngajatiProiecte



• Pentru rezolvarea anomaliilor apărute, înlocuim entitatea AngajatiProiecte cu 

entitățile AP1, AP2 și AP3 și stabilim relațiile dintre ele.
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CNP CodPrj NrOre

CodPrj TitluPrj DataPredarii

CNP NumeAng

AP1

AP2

AP3

1

∞

1

∞


