Introducere în teoria proiectării bazelor de date relaţionale.
Dependenţe funcţionale. Chei. Axiome. Închideri. Acoperiri.
prof. dr. ing. Mircea Petrescu
Ne referim la proiectarea conceptuală şi logică. O problemă principală pentru o relaţie – alegerea
schemei relaţiei, din mai multe posibile. Ideea centrală în alegerea schemelor de relaţie: dependenţa
datelor. Dependenţa datelor este o restricţie asupra relaţiilor ri care pot constitui valoarea curentă a
unei scheme de relaţie R. Exemplu de dependenţă: un atribut determină în mod unic un alt atribut,
ca în cazul ADRESA=f(nume). Dependenţa funcţională va fi reprezentată prin notaţia specifică
NUME→ADRESĂ.
Fie schema de relaţie: FURNIZORI(Numef, Adresaf, Articol, Pret). Probleme aici:
1. redundanţă – repetarea adresei;
2. inconsistenţă potenţială (anomalii de actualizare);
3. anomalii de inserare;
4. anomalii de eliminare (invers cu 3)) – dacă eliminăm toate articolele livrate de un furnizor,
putem pierde urma adresei sale (întrucât perechea de atribute Articol, Numef formează o
cheie a relaţiei FURNIZORI).
Problemele dispar dacă relaţia unică FURNIZORI este descompusă în următoarele două relaţii:
FD(Numef, Adresaf)
FAP(Numef, Articol, Pret)
Deci: FURNIZORI→FD, FURNIZORI→FAP.
Prin descompunere nu mai există problema redundanţelor la adrese. Putem introduce adresa unui
furnizor chiar dacă la un moment dat nu livrează nimic. Dezavantaj al descompunerii de mai sus:
dacă dorim adresele furnizorilor unui anumit articol, trebuie efectuată mai întâi o joncţiune, ceea ce
este scump. Cu relaţia unică FURNIZORI – o selecţie, apoi o proiecţie.
Analizând o schemă de relaţie putem înţelege dezavantajele ei (vezi restricţiile de mai sus). O
întrebare firească: în ce mod efectuăm descompunerile, astfel încât acestea să fie eficiente (să
conducă la scheme avantajoase).
Dependenţele funcţionale
Definiţie. Fie schema de relaţie R(A1, A2, ..., An) şi submulţimile de atribute X, Y astfel încât X, Y
⊆{A1, A2, ..., An}. Atunci X determină funcţional Y, sau X→Y, dacă oricare ar fi relaţia r care
constituie o valoare curentă a schemei R, nu este posibil ca r să posede două tupluri care să coincidă
prin valorile componentelor corespunzătoare atributelor din X, dar să nu coincidă prin valorile mai
multor componente corespunzătoare atributelor din Y.
Singura cale de a găsi dependenţele funcţionale valabile pentru o schemă R este analiza atentă a
înţelesului (semnificaţiei) fiecărui atribut al acesteia şi a modului în care sunt atribuite valori
atributelor.
Baza de date de lucru
Fie o bază de date simplă, cu relaţiile Întreprinderi, Comenzi, Furnizori, având schemele:
Intreprinderi=(Nume, Adresa, Balplati)
Comenzi=(Nume, Articol, Cantitate)
Furnizori=(Numef, Adresaf, Articol, Pret)
Eventual, cu baza de date putem asocia numele CENIN (Centrală Industrială). Numele
întreprinderilor, furnizorilor sau altor atribute pot fi simbolice, dar pot avea, de exemplu, forma
Nume=Imet (Întreprindere Metalurgică). O realizare (instanţă) a bazei de date poate fi următoarea:
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Intreprinderi

Nume
N1
N2
N3
N4

Adresa
Ad1
Ad2
Ad3
Ad4

Balplati
+Bp1
0
-Bp3
-Bp4

Comenzi

Nume
N1
N1
N3
N4
N3
N3

Articol
Ar1
Ar2
Ar3
Ar4
Ar5
Ar6

Cantitate
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Furnizori

Numef
Nf1
Nf1
Nf1
Nf2
Nf2
Nf2
Nf2
Nf3
Nf3
Nf3

Adresaf
Adf1
Adf1
Adf1
Adf2
Adf2
Adf2
Adf2
Adf3
Adf3
Adf3

Articol
Ar1
Ar6
Ar5
Ar4
Ar7
Ar1
Ar2
Ar6
Ar4
Ar5

Pret
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

În fond, dependenţele funcţionale sunt aserţiuni care reprezintă legături din lumea reală.
Dependenţele funcţionale nu pot fi demonstrate, dar pot fi realizate de un SGBD proiectat în mod
adecvat.
Multe sisteme existente realizează dependenţe funcţionale care rezultă din faptul că o cheie
determină celelalte atribute ale unei relaţii.
Exemplu – să găsim dependenţele funcţionale în cazul BD de lucru CENIN. Presupunere – fiecare
întreprindere are o adresă unică, o balanţă de plăţi unică. Nu exită două întreprinderi cu acelaşi
nume (dacă apare o astfel de problemă se rezolvă prin introducerea unui element „de distingere”).
Admitem atunci că: NUME→ADRESA, BALPLATI – în relaţia INTREPRINDERI.
De asemenea, NUME ARTICOL→CANTITATE – în relaţia COMENZI.
Notă – notaţii – XY pentru X∪Y, A1A2...An pentru {A1A2...An}, unde Ai=atribute.
Ultima dependenţă – are la bază ipoteza că o întreprindere nu face două comenzi pentru acelaşi
articol. O comandă suplimentară se realizează adăugând cantitatea la comanda veche, în loc de a
insera un tuplu nou. Altfel, de exemplu, în relaţia COMENZI, IMET ar putea apare cu un tuplu nou,
corespunzând unei comenzi de Tablă, cu o cantitate de 35Kg, dar nu ar putea apare cu un al doilea
tuplu, pentru acelaşi articol, dar Cantitate = 25Kg, deoarece un astfel de tuplu există, de la prima
comandă (în o relaţie nu putem avea două tupluri identice, relaţia fiind de mulţime).
Dependenţe în relaţia FURNIZORI:
NUMEF→ADRESAF
NUMEF ARTICOL→PRET
Dependenţe triviale: NUME→NUME, NUME ARTICOL→ARTICOL.
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Dependenţe netriviale, care derivă din cele găsite, de ex.: NUMEF ARTICOL→ADRESAF PRET.
Implicaţii logice ale dependenţelor
Fie R o schemă de relaţie, iar A, B, C atribute în R. Ştim că, de exemplu, A→B şi B→C valabile în
R. Se poate arăta că, de asemenea, A→C valabilă în R (tranzitivitate).
Fie F o mulţime de dependenţe funcţionale pentru R şi fie X→Y o dependenţă funcţională, valabilă
tot pentru schema R. Atunci, F implică logic X→Y, dacă orice relaţie r pentru R, care satisface
dependenţele din F, satisface şi X→Y.
Închiderea mulţimii de dependenţe F, notată cu F+, se defineşte ca mulţimea dependenţelor
funcţionale implicate logic de F. Când F+=F, F este o familie completă de dependenţe.
Exemplu: fie R=ABC, cu F={A, B, C}. Atunci, F+ conţine toate dependenţele X→Y, astfel încât:
1. X conţine pe A, de exemplu ABC→AB, AB→BC sau A→C.
2. X conţine B dar nu A, iar Y nu conţine A, de exemplu, BC→B, B→C, B→∅.
3. X→Y este una din cele două dependenţe C→C sau C→∅.
Chei
Cheia = mulţime de atribute care determină în mod unic o entitate (deci concept similar cu cel de
dependenţă funcţională).
Fie R o schemă, cu A1A2...An mulţimea de dependenţe F, iar X o submulţime a A1A2...An. X este
cheie unică dacă:
1. X→A1A2...An este în F+;
2. pentru nicio submulţime Y⊆X, dependenţa funcţională Y→A1A2...An nu face parte din F+.
Condiţia 2 – de minimalitate. Pentru o relaţie pot exista mai multe chei. Una din ele – chei primară.
Exemplu: pentru R=ABC din exemplul anterior, singura cheie este A. Cauza: A→ABC face parte
din F+, dar nici un X care nu conţine A nu determină funcţional ABC.
Exemplu: schema (ORAŞ, STR, COD); dependenţe netriviale: ORAŞ STR→COD, COD→ORAŞ.
Se verifică uşor că {ORAŞ, STR} şi {STR, COD} sunt, ambele, chei.
Axiome pentru dependenţele funcţionale
Pentru a găsi chei şi pentru a înţelege dependenţele funcţionale, în general, trebuie ca:
a) să putem calcula F+ din F, sau, cel puţin
b) dacă sunt date F şi X→Y, să stabilim dacă X→Y face parte din F+.
Pentru a rezolva a) şi b) ne sunt necesare reguli de inferenţă, care să ne înveţe cum una sau mai
multe dependenţe funcţionale implică alte dependenţe.
Fie U – mulţimea universală de atribute, iar F – mulţimea de dependenţe care include numai
atribute din U.
Un sistem complet şi corect de reguli de inferenţă (axiomele lui Armstrong):
A1) Dacă Y⊆X⊆U, atunci X→Y este implicată logic de F (reflexibilitate). De aici obţinem
dependenţe triviale.
A2) Dacă X→Y ţine şi dacă Z⊆U, atunci XZ→YZ ţine (augmentare, amplificare).
A3) Dacă X→Y şi Y→Z ţin, atunci X→Z ţine (tranzitivitate).
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Exemplu: În schema {ORAŞ, STR, COD} mulţimea de atribute {STR, COD} era o cheie. Deci:
STR COD→ORAŞ STR COD. Demonstraţie:
1. COD→ORAŞ (prin ipoteză).
2. STR COD→ORAŞ STR (prin aplicare A2 pe 1).
3. ORAŞ STR→COD (prin ipoteză).
4. ORAŞ STR→ORAŞ STR COD (prin aplicare A2 pe 3).
5. STR COD→ORAŞ STR COD (prin aplicare A3 de la 2 la 4).
Alte reguli de inferenţă, care decurg din axiomele lui Armstrong:
a) dacă X→Y şi X→Z ţin, atunci X→YZ ţine (de fapt, X→Y∪Z!) (regula reuniunii);
b) dacă X→Y şi WY→Z ţin, atunci ţine şi XW→Z (regula de pseudotranzitivitate);
c) dacă X→Y ţine şi dacă Z⊆Y, atunci X→Z ţine (regula de descompunere).
Demonstraţie.
a) X→Y este dată. Amplificăm cu X şi prin inferenţă obţinem XX→XY, sau X→XY. De
asemenea, X→Z este dată; amplificăm cu Y şi XY→ZY sau XY→YZ. Prin tranzitivitate
(A3) rezultă X→YZ.
b) X→Y este dată. Amplificăm cu W şi obţinem XW→YW. Dar WY→Z, sau YW→Y, deci
prin A3 rezultă XW→Z.
c) X→Y este dată. Prin ipoteză Z⊆Y, deci din A1 rezultă Y→Z. Cu A3, din X→Y şi Y→Z
obţinem X→Z.
Consecinţă importantă a regulilor de reuniune şi descompunere: dacă A1, A2, ..., An sunt atribute,
atunci X→A1A2...An ţine (este valabilă) dacă şi numai dacă X→Ai ţine pentru orice i.
Fie U o mulţime de atribute, X o submulţime a lui U, F o mulţime de dependenţe pe U.
Definiţie. Închidere a mulţimii X, în raport cu F, notată cu X+, este mulţimea atributelor A astfel
încât X→A poate fi dedusă din F folosind axiomele Armstrong.
Lemă. Dependenţa funcţională X→Y rezultă din axiomele Armstrong dacă şi numai dacă Y⊆X+.
Demonstraţie. Fie Y=A1A2...An. Facem ipoteza că Y⊆X+.
Prin definiţia lui X+, X→Ai este implicat de axiomele Armstrong pentru toţi i. Dar cum
Y=A1A2...An={A1∪A2∪…∪An}, prin regula de reuniune rezultă X→Y, deoarece X→Ai pentru
orice i.
Se poate arăta (teoreme) că sistemul axiomelor lui Armstrong este atât complet cât şi corect.
Complet – dacă sunt date dependenţele funcţionale din F, prin axiome deducem toate dependenţele
funcţionale din F+.
Corect – folosind regulile de inferenţă reprezentate de axiomele Armstrong şi plecând din F, nu
putem deduce dependenţele funcţionale care nu sunt în F+.
Consecinţele (demonstrabile, pe baza celor spuse mai sus):
a) X+ a fost definit ca mulţimea de atribute A, astfel încât X→A decurge din F, folosind
axiomele Armstrong. O definiţie echivalentă pentru X+ este: X+ este mulţimea atributelor A
astfel încât F implică logic pe X→A.
b) F+ a fost introdusă ca mulţimea dependenţelor implicate logic de F. Se poate însă defini F+
ca mulţimea dependenţelor care decurg din F prin axiomele Armstrong.
Calculul închiderilor
Algoritm. Intrare: U finit, F în U, X⊆U.
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Ieşire: X+, închiderea lui X în raport cu F.
Metoda: se calculează o succesiune de mulţimi de atribute, folosind axiomele; obţinem X(0), X(1), ...,
astfel încât:
1. X(0)=X
2. X(i+1)=X(i)∪{A}, astfel încât:
a) ∃ Y→Z în F, cu
b) A∈Z
c) Y⊆X(i)
Deoarece X=X(0)⊆X(1)⊆...⊆U, iar U este finită, trebuie ca în final să se ajungă la un astfel de i, încât
X(i+1)=X(i). Urmează atunci că X(i)=X(i+1)=X(i+2)=... şi calculul se opreşte. Se poate arăta că, pentru
această ultimă valoare a lui i: X+=X(i).
Exemplu. Fie F: AB→C, D→EG, C→A, BE→C, BC→D, CG→BD, ACD→B, CE→AG. Fie
X=D. Avem:
1) X(0)=D; Y1=D, Z1=EG; X(1)=D∪{E}∪{G}={D, E, G}=DEG.
2) X(1)=DEG; Y1=D; Z1=EG; rezultă imediat că X(1)=DEG=X(0) deci STOP.
Aşadar (D)+=DEG.
Similar se poate arăta că (CG)+=ABCDEG, (BE)+=ABCDEG, (BD)+=ABCDEG, etc.
Acoperiri de mulţimi de dependenţe
Fie F, G – mulţimi de dependenţe funcţionale. Dacă F+=G+, spunem că F şi G sunt echivalente.
Dacă F şi G sunt echivalente, spunem că F acoperă G (şi G acoperă F).
Fie F, G. Pentru a stabili că F şi G sunt echivalente (sau F=G), pentru fiecare dependenţă Y→Z din
F se verifică dacă Y→Z este în G+, folosind algoritmul anterior pentru a calcula Y+ şi pentru a
verifica apoi dacă Z⊆Y+ (potrivit axiomelor, dacă Z⊆Y+, atunci Y→Z). Dacă o dependenţă Y→Z
din F nu este în G+, atunci sigur F+≠G+.
Dacă fiecare dependenţă din F este în G+, atunci fiecare dependeţă V→W din F+ este în G+; pentru a
arăta că V→W este în G+, se demonstrează că fiecare Y→Z din F este în G+, apoi că V→W este în
F+.
Pentru a arăta că fiecare dependenţă din G este, de asemenea, şi în F+, se procedează în mod analog
că F şi G vor fi echivalente dacă fiecare dependenţă fin F este şi în G+, iar fiecare dependenţă din
G este şi în F+.
Lemă. Fiecare mulţime de dependenţe funcţionale F este acoperită de o mulţime de dependenţe G,
în care nicio parte dreaptă nu conţine mai mult de un atribut.
Demonstraţie. Fie G o mulţime de dependenţe X→A, astfel încât pentru o dependenţă X→Y în F, A
este în Y. Atunci X→A decurge din X→Y prin regula de descompunere. Aşadar, G⊆F+. Dar F⊆G+,
deoarece, dacă Y=A1A2...An, atunci X→Y rezultă din X→A1, X→A2, ..., X→An, prin regula de
reuniune.
Mulţime minimală de dependenţe
O mulţime de dependenţe este minimală dacă:
1) partea dreaptă a fiecărei dependenţe din F conţine un singur atribut;
2) pentru nicio dependenţă X→A din F, mulţimea F-{X→A} nu este echivalentă cu F;
3) pentru nicio dependenţă X→A din F şi pentru nicio submulţime Z⊆X, mulţimea F{X→A}∪{Z→A} nu este echivalentă cu F.
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De fapt, condiţia 2 garantează că nicio dependenţă din F nu este redundantă, iar 3 că niciun atribut
în nicio parte stângă nu este redundant. Desigur, niciun atribut din dreapta nu este redundant,
deoarece fiecare parte dreaptă conţine un singur atribut (condiţia 1).
Teoremă. Fiecare mulţime de dependenţe F este echivalentă cu o mulţime F`, care este minimală.
Exemplu. Fie: AB→C, D→EG, C→A, BE→C, BC→D, CG→BD, ACD→B, CE→AG.
În ultima lemă a fost indicat – la demonstraţie – „un fel” de algoritm pentru secţionarea părţilor
drepte ale dependenţelor funcţionale. Aplicându-l obţinem:
AB→C, C→A, BC→D, ACD→B, D→E, D→G, BE→C, CG→B, CG→D, CE→A, CE→G.
CG→B şi CE→A sunt redundante.
Să arătăm, de exemplu, că CG→B este redundantă cu ACD→B.
Se vede că ACD→B este echivalentă cu CD→B, deoarece C→A.
Aşadar, să arătăm că CG→B este redundantă, faţă de CD→B.
Pornind de la CD→B, avem CG→D, deci înlocuim pe D în CD→B şi obţinem C(CG) →B, sau
CG→B.
Procedând astfel, se obţine sistemul de dependenţe minimale din (a). Dacă din F eliminăm
dependenţele CE→A, CG→D şi ACD→B, obţinem acoperirea minimală din (b). Observăm că cele
două acoperiri minimale conţin numere diferite de dependenţe.
(a)

AB→C, C→A, BC→D, CD→B, D→E, D→G, BE→C, CG→D, CE→G.

(b)

AB→C, C→A, BC→D, D→E, D→G, BE→C, CG→B, CE→G.
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