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A TREIA FORMĂ NORMALĂ

• O relație care este în FN2 dar nu este în FN3 poate suferi anomalii la modificare din 

cauza dependențelor funcționale tranzitive.

Definiție dependențe funcționale tranzitive:

Fie 𝑎1, 𝑎2 și 𝑎3 trei atribute ale unei entități E cu proprietatea că:

 𝑎1 −> 𝑎2 ș𝑖 𝑎2 −> 𝑎3

 𝑎1 nu depinde funcțional nici de 𝑎2 nici de 𝑎3

Atunci 𝑎1 −> 𝑎3 (𝑎3 depinde funcțional de 𝑎1 via 𝑎2).

Definiție:

O relație este în FN3 dacă și numai dacă:

(1) Este deja în FN2;

(2) Nici unul din atributele sale care nu fac parte din cheia primară, nu este, prin 

tranzitivitate, dependent funcțional de cheia primară.



A TREIA FORMĂ NORMALĂ – APLICAȚIE

Se consideră baza de date a institutului de cercetări. În baza de date am introdus și 

entitatea

AngajatiFiliale = {CNP, NumeAng, Adresa, Oras, CodFil, NumeFil, LocFil }

În cazul în care una dintre filiale își schimbă sediul, operarea modificării numai 

în una dintre cele două înregistrări care se referă la înregistrarea respectivă 

determină apariția unei anomalii la actualizare și baza de date își pierde consistența.



ADUCEREA UNEI RELAȚII LA FN3

• Din definiția FN3 = > Fie entitatea AngajatiFiliale aflată în FN2 și atributele sale 

CNP, CodFil și LocFil cu proprietatea că CNP - > CodFil, CodFil - > LocFil

Aducerea tabelei la FN3 necesită:

(1) Identificarea tuturor dependențelor tranzitive dintre atributele entității

(2)Descompunerea entității în entități noi, astfel:

 atributul CNP, împreună cu toate atributele care depind funcțional de el: 

NumeAng, AdresaAng, Oras, CodFil formează entitarea Ang1;

Atributul NumeFil, împreună cu atributele care depind funcțional de el prin 

tranzitivitate CodFil și LocFil, vor forma o nouă entitate Fil1.

(3) Definirea atrIbutului CodFil drept cheie primară în entitatea Fil1;

(4) Stabilirea relațiilor dintre noile entități.



ADUCEREA UNEI RELAȚII LA FN3

CNP NumeAng Adresa Oras CodFil NumeFil LocFil

Dependențe funcționale tranzitive din entitatea AngajatiFiliale

CNP NumeAng Adresa Oras CodFil

CodFil NumeFil LocFil

Ang1

Fil1
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PRIN ETAPELE 

FN1, FN2, FN3


