
Lectia 1 
 

 Relatii 
 

Def: Relatia intr-o BD reprezinta o legatura intre 2 sau mai multe entitati. 
 

O relatie se caracterizeaza prin urmatoarele elemente: 

- numele relatiei(verb); 

- optionalitatea relatiei(obligatori – trebuie sau optionale – poate); 

- cardinalitatea relatiei; 
 

Entitatile sunt legate fie de o linie continua(trebuie), fie punctata(poate). Liniile catre entitati se pot termina 

cu o forma de trident care indica cardinalitatea. 

Exemplu: 

 
Cum citim diagrama: 

- fiecare jucator poate marcheze 1 sau mai multe goluri; 

- fiecare gol poate fi marcat de un singur jucator; 

Cardinalitatea unei relatii reprezinta numarul de instante ale caror doua entitati care sunt asociate prin relatia 

respectiva. 

Daca avem doua entitati E1 si E2 relatiile dintre cele doua entitati pot fi: 

1 – 1 (one to one) 

1 – M (one to many) 

M:M (many to many) 
 

Def: Relatia 1 – 1 : unei instante din E1 ii corespunde o instanta din E2; 

Exemplu: 

 
Cum citim ERD: 

- fiecare calator trebuie sa ocupe un loc; 

- fiecare loc poate fi ocupat de un singur calator; 

 

Def: Relatia 1 – M : unei instante a entitatii E1 una sau mai multe  instante a entitatii E2 

Exemplu: 

 
Citire ERD: 

- fiecare jucator poate marcheze 1 sau mai multe goluri; 

- fiecare gol poate fi marcat de un singur jucator; 

 

Alte exemple de relatii 

 

*Relatie 1:1 

 
Citire ERD: 



- Fiecare carte de intentitate trebuie sa apartina unei singure persoane; 

- Fiecare persoana trebuie sa aiba o carte de identitate; 

 

*Rel 1:1 

 
Citire ERD: 

- fiecare antrenor poate sa antreneze o echipa; 

- fiecare echipa poate fi antrenata de un singur antrenor; 

 

Exemple de relatii 1:M (one to many) 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citire ERD: 

- Fiecare jucator poate sa marcheze unul sau mai multe goluri; 

- Fiecare gol trebuie sa fie marcat de un singur jucator; 

 

2) 

 
Citire ERD: 

- Fiecare regizor poate sa realizeze unul sau mai multe filme; 

- Fiecare film trebuie sa fie realizat de un singur regizor; 

 

3) 

 
Citire ERD: 

- Fiecare cladire trebuie sa aiba una sau mai multe camere; 

- Fiecare camera trebuie sa apartina unei singure cladiri; 


