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NORMALIZAREA BAZELOR DE DATE

• Pentru proiectarea unei baze de date relaționale se creează mai întâi 

schema conceptuală sau modelul entitate - relație, după care se transformă 

într-o formă logică, unde entitățile devin tabele, atributele – coloane, 

instanțele – rânduri și identificatorii – chei.

• Descompunerea unui tabel relațional în mai multe tabele ce respectă anumite 

reguli și stochează aceleași date ca tabelul inițial se numește normalizarea 

bazei de date.

• Normalizarea este procesul reversibil de descompunere a unui tabel 

relațional în tabele cu o structură mai simplă, având ca scop evitarea 

redundanței datelor și anomaliilor de actualizare.



NORMALIZAREA BAZELOR DE DATE

• Normalizarea bazei de date este recomandată pentru rezolvarea relațiilor 

de tip many – to – many.

• De exemplu, relația MAGAZIN – PRODUS (un magazin are mai multe produse 

și un produs este livrat în mai multe magazine) este de tip M – M și va trece 

prin mai multe etape de rezolvare.
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• Fie R un tabel relaţional şi fie X şi Y două submulţimi de coloane ale lui R. Vom 

spune că X determină funcţional pe Y sau Y depinde funcţional de X dacă nu 

există două rânduri în tabelul R care să aibă aceleaşi valori pentru coloanele 

din X şi să aibă valori diferite pentru cel puţin o coloană din Y. 

• Cu alte cuvinte, o valoare a lui X determină în mod unic o valoare a lui Y, adică 

oricare două rânduri din R care au aceeaşi valoare pentru X trebuie să ia 

aceeaşi valoare pentru Y. Notaţia utilizată pentru descrierea dependenţei

funcţionale este X →Y. X se va numi determinant, iar Y determinat. Spunem că 

dependenţa X →Y este trivială dacă toate elementele lui Y sunt şi elemente 

ale lui X, Y∩ X.



• Considerăm acum tabelul relaţional, care se foloseşte pentru înregistrarea

tranzacţiilor unui magazin ce vinde articole la comandă, vezi tabelul de mai jos. 

Coloanele subliniate constituie cheia primară a tabelului.

• VÂNZĂRI (cod_client, nume_client, nr_telefon, cod comandă, data, cod 

articol, nume_articol, cost_articol, cantitate)



• Se observă faptul că, numele clientului şi numărul sau de telefon vor fi dependente

de codul clientului, data la care a fost efectuată comanda va depinde de codul

acesteia, iar numele şi costul articolului vor fi dependente de codul acestuia. In plus, 

vom presupune, aşa cum este şi normal, că o comandă poate fi făcută de un singur

client, cu alte cuvinte codul clientului, şi implicit şi numele şi numărul de telefon al 

acestuia, vor depinde de codul comenzii. Cu alte cuvinte, în tabelul de mai sus am

identificat următoarele dependenţe funcţionale pentru care determinantul nu este 

cheie a tabelului:

{cod_articol} → {nume_articol, cost_articol}

{cod_ comandă} → {data, cod_client, nume_client, nr_telefon}

{cod_client} → {nume_client, nr_telefon)

• Notă: dependenţa {cod_comandă} →{nume_client, nr_telefon} poate fi dedusă din 

dependenţele {cod_comandă} →{cod_client} şi {cod_client}→{nume_client, 

nr_telefon}.  Astfel de dependenţe se numesc dependenţe tranzitive.



• Datorită acestor dependenţe, în tabelul prezentat mai sus pot să apară următoarele deficienţe:

• Poate exista redundanţă în date, adică unele informaţii apar de mai multe ori. De exemplu, numele şi costul

articolului cu codul P1 (P1, cămaşă, 100.000) sunt specificate de 3 ori şi tot de 3 ori sunt specificate numele

şi numărul de telefon ale clientului cu codul Al (Al, Popescu, 3215576).

Pot apărea anomalii la actualizare:

• Anomalie la inserţie.Să presupunem că magazinul a achiziţionat un nou articol pe care urmează să-1 vândă, 

de exemplu un articol cu codul P4, numele "pantofi" şi costul 250.000. Totuşi, tuplul (P4, pantofi, 250.000) nu 

poate fi inserat în tabelul VÂNZĂRI decât daca există o comandă pentru acest articol - aceasta datorită

faptului că trebuie să dăm o valoare diferită de Null coloanei "cod_comanda", care face parte din cheia

primară. La fel se întâmplă şi dacă vrem să inserăm datele (numele şi numărul de telefon) unui nou client.

• Anomalie la ştergere. Să presupunem că în cadrul comenzii cu codul C2 este anulat articolului P2 (pantaloni). 

Ştergând rândul corespunzător - cel pentru care valoarea cheii primare este (C2, P2) - se pierde şi

informaţia referitoare la numele şi costul articolului respectiv. La fel, dacă se şterge rândul pentru care 

valoarea cheii primare este (C4, Pl), se pierde informaţia referitoare la clientul cu codul A3.

• Anomalie la modificare. Să presupunem că s-a schimbat numele articolului Pl de la "cămaşă" la "bluză". Dacă

modificarea respectivă se face doar pentru un rând al tabelului, atunci în tabel vor apare date incorecte –

celelalte două rânduri vor conţine numele vechi al articolului. Deci această modificare trebuie făcută în toate

rândurile pentru care valoarea coloanei "cod_ articol" este Pl, costul modificării fiind în acest caz

semnificativ. La fel se întâmplă şi în cazul în care se modifică numărul de telefon sau numele unui client. 



• Astfel, tabelul VANZĂRI poate fi descompus fără pierdere de informaţii în tabelele 

VÂNZĂRI_1, VÂNZĂRI_2, ARTICOL, COMANDA_2, COMANDA_3 şi CLIENT.


