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Απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ζπλδέζκνπ

1NF, 2NF, 3NF, BCNF,

Αμηώκαηα ηνπ Armstrong
1. Αμακλαζηικός Καμόμας Αν Χ  Υ, τότε X  Y

2. Επαυνηηικός Καμόμας {X  Y} συνάγει ΧΖ YZ
3. Μεηαβαηικός Καμόμας {X  Y, Υ  Z } συνάγει Χ  Z

4. Εμωηικός Καμόμας {X  Y, Χ  Z } συνάγει Χ  YZ
5. Διαζπαζηικός Καμόμας {X  YZ } συνάγει Χ  Y
6. Ψευδξμεηαβαηικός Καμόμας {X  Y, ΥΖ  W } συνάγει ΧZ  W

Άζθεζε 1


Αλαθέξεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο
πνπ ηθαλνπνηνύληαη από ηελ ζρέζε :

A

B

C

a1

b1

c1

a1

b1

c2

a2

b1

c1

a2

b1

c3

Δπίιπζε


Καλόλαο αλαθιαζηηθόηεηαο










ABCA
ABCB
ABCC
ABCAB
ABCAC
ABCBC








Αλαθιαζηηθόο Καλόλαο Αλ Υ  Τ,
ηόηε X  Y
2. Δπαπμεηηθόο Καλόλαο {X  Y}
ζπλάγεη ΥΕ YZ
3. Μεηαβαηηθόο Καλόλαο {X  Y, Τ  Z
} ζπλάγεη Υ  Z
4. Δλσηηθόο Καλόλαο {X  Y, Υ  Z }
ζπλάγεη Υ  YZ
5. Γηαζπαζηηθόο Καλόλαο {X  YZ }
ζπλάγεη Υ  Y
6. Ψεπδνκεηαβαηηθόο Καλόλαο {X  Y,
ΤΕ  W } ζπλάγεη ΥZ  W
1.

Δπίζεο





ACA
ACC
ABB
ABA
BCB
BCB

ΑΒ
CB

Φεπδνκεηαβαηηθόο θαλόλαο
Αλ:




ΑB
BCB
Σόηε
ACB

Άζθεζε 2
Τπνινγίζηε ην θιείζηόηεηα F+ ηνπ παξαθάησ
ζπλόινπ F ιεηηνπξγηθώλ εμαξηήζεσλ γηα ην
ζρεζηαθό ζρήκα R=(A,B,C,D,E)
 ABC
 CDE
 BD
 EA
Αλαθέξεηε ηα ππνςήθηα θιεηδηά γηα ην R.


Δπίιπζε
F+:
Σεηξηκκέλεο εμαξηήζεηο














ABCDEA
ABCDEB
ABCDEC
ABCDED
ABCDEE
ABCDEAB
AA
…
ABC
CDE
BD
EA



Μεηαβαηηθόο ΚAN.













Μεηαβαηηθόο







EBDC
ΑABC
CDAE
CDABCE
AADC
CDABC
CDADCE

Δλσηηθόο





CDABCDE
AABCDE
EABCDE

Γηαζπαζηηθόο













A...
CD…
E...

Δλσηηθόο


Δλσηηθόο




ADC
CDA
EBC
EDC
CDBC



EBDC
ΑABC
CDAE
CDABCE

Μεηαβαηηθόο






AADC
CDADCE
CDABCDE
AABCDE
EABCDE

Τπνςήθηα
θιεηδηά

Δπίιπζε
Αλαθέξεηε ηα ππνςήθηα θιεηδηά γηα ην R.
 Σν Κ είλαη ππνςήθην θιεηδί ηεο ζρέζεο R iff (αλ θαη
κόλν αλ) K  R γηα θαλέλα a  K, a  R
 Ηζρύεη






CDABCDE
AABCDE
EABCDE

Άξα ππνςήθηα θιεηδηά γηα ηελ ζρέζε R :




Α,
Δ,
CD

Κιεηζηόηεηα α+
θιείζηκν ηνπ α θάησ από ην F



α+ : κλειζηόηηηα ή κλείζιμο (closure) ενόρ ζςνόλος γνωπιζμάηων α κάηω από
ένα ζύνολο λειηοςπγικών εξαπηήζεων F
Δίλαη ην ζύλνιν όισλ ησλ γλσξηζκάησλ πνπ εμαξηώληαη ιεηηνπξγηθά από ην
ζύλνιν γλσξηζκάησλ α κέζσ ηνπ F

Παπάδειγμα
Παίξλεη (ΑΦΜ, ΑΜ, βαζκόο,όλνκα, δηεύζπλζε)
ΑΦΜ, ΑΜ  βαζκόο
ΑΦΜ  όλνκα, δηεύζπλζε

}

F

{ΑΦΜ}+ ={ΑΦΜ, όλνκα, δηεύζπλζε}
Αλ α+ είλαη ην ζύλνιν όισλ ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ πίλαθα ηόηε ην α είλαη
ππνςήθην θιεηδί

Αιγόξηζκνο ππνινγηζκνύ α+,
απνηέιεζκα := a;
while (ππάξρνπλ αιιαγέο ζην απνηέιεζκα) do
for each    ζην F do
begin
if   ηος αποηελέζμαηορ then
αποηέλεζμα := απνηέιεζκα  
end

Άζθεζε 3
Έζησ
•

R = {A, B, C, G, H, I} θαη

•

F=
•

IB

•

AH

•

BG

•

CG

•

CG  I

Να ππνινγηζηεί ην {A, C}+

Δπίιπζε
1.

2.

3.

4.

5.

{A, C}+=AC
AH
A {A, C}+
Άξα : {A, C}+ =ACH
CG Άξα {A, C}+
=ACHG
CGI Άξα {A, C}+
=ACHGI
IB Άξα {A, C}+
=ACHGIB



ΆΡΑ:
{A, C}+ =ACHGIB

Άζθεζε 4







Θεσξήζηε ην ζρήκα R=(A,B,C,D,E) θαη ην αθόινπζν
ζύλνιν ζπλαξηεζηαθώλ εμαξηήζεσλ F:
ABC
CDE
BD
EB
Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα ζεσξεζεί ν
ζπλδπαζκόο γλσξηζκάησλ CD, σο ππνςήθην θιεηδί;
Γηθαηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο.

Βξίζθσ CD+ θαη εάλ πεξηιακβάλεη όια ηα
γλσξίζκαηα ηνπ ζρήκαηνο, ηόηε CD ππνςήθην
θιεηδί.
1.

2.
3.
4.
5.

{CD}+=CD
{CD}+=CDE
{CD}+=CDE B
{CD}+=CDEB
To {CD}+ δελ ζπκπεξηιακβάλεη όια ηα
γλσξίζκαηα ηνπ ζρήκαηνο. Άξα ην CD δελ
απνηειεί ππνςήθην θιεηδί.

Καλνληθή Κάιπςε (Canonical
Cover)
Απινπνίεζε ελόο δνζκέλνπ ζπλόινπ ιεηηνπξγηθώλ εμαξηήζεσλ
ρσξίο λα κεηαβάιινπκε ην θιεηζηόηεηά ηνπ
Έζησ
Λέκε

δπν ζύλνια ζπλαξηεζηαθώλ εμαξηήζεσλ E θαη F

όηη ην F θαιύπηεη ην E (ή ην Δ θαιύπηεηαη από ην F), αλ
θάζε Λεηηνπξγηθή Δμάξηεζε ζην Δ, αλήθεη ζην F+ (δειαδή,
ζπλάγεηαη από ην F) (αιιηώο, Δ  F+)

Ιζνδύλακα ύλνια
Γπν ζύλνια ιεηηνπξγηθώλ εμαξηήζεσλ E θαη F είλαη
ηζνδύλακα
αλλ E+ = F+.
(δειαδή, αλ ην Δ θαιύπηεη ην F θαη ην F θαιύπηεη ην Δ)
Πώο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε αλ έλα ζύλνιν F είλαη
ηζνδύλακν κε έλα ζύλνιν E;

Καλνληθή Κάιπςε





Γηαηζζεηηθά: έλα απινπνηεκέλν Δ Fc, ηζνδύλακν κε ην F.
Μία ηδηόηεηα (ζύλνιν γλσξηζκάησλ) κηαο ζπλαξηεζηαθήο (ή
ιεηηνπξγηθήο) εμάξηεζεο ιέκε όηη είλαη εμσηεξηθή (ή πιενλάδσλ)
(extraneous), αλ κπνξνύκε λα ηελ αθαηξέζνπκε ρσξίο λα
αιιάμνπκε ην θιείζηκν ηνπ ζπλόινπ ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμαξηήζεσλ.
Σππηθά έζησ:

F :Δ
Λεηηνπξγηθή εμάξηεζε αβ ζην F.
 Ζ ηδηόηεηα Α είλαη εμσηεξηθή ζην α αλ ην A α θαη ην F
ζπλεπάγεηαη ινγηθά (F-{αβ} ){(α-Α)β}
 Ζ ηδηόηεηα Α είλαη εμσηεξηθή ζην β αλ ην A β θαη ην
ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμαξηήζεσλ (F-{aβ} ){α(Αβ)} ζπλεπάγεηαη ινγηθά ην F

θαλνληθή θάιπςε Fc


Fc γηα ην F είλαη έλα ζύλνιν από εμαξηήζεηο έηζη ώζηε ην F λα
ζπλεπάγεηαη ινγηθά όιεο ηηο εμαξηήζεηο ζην Fc θαη ην Fc
ζπλεπάγεηαη ινγηθά όιεο ηηο εμαξηήζεηο ζην F.



Δπηπιένλ ην Fc πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο
 Κακηά ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε ηνπ Fc δελ πεξηέρεη κηα εμσηεξηθή
ηδηόηεηα
 Κάζε αξηζηεξή πιεπξά κηαο ιεηηνπξγηθήο εμαξηήζεο ζην Fc είλαη
κνλαδηθή. Γελ ππάξρνπλ δύν εμαξηήζεηο α1β1 θαη α2β2 ζην Fc
έηζη ώζηε α1=α2.



Μία θαλνληθή θάιπςε κπνξεί λα κελ είλαη κνλαδηθή
Μαο δηεπθνιύλεη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ππνςήθησλ θιεηδηώλ



Αιγόξηζκνο ππνινγηζκνύ ηεο
θαλνληθήο θάιπςεο




Fc=F
Repeat







Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ θαλόλα έλσζεο γηα λα
αληηθαηαζηήζεηε ηηο εμαξηήζεηο ηνπ Fc ηεο κνξθήο
α1β1 θαη α1β2 κε α1β1β2
Βξείηε κηα ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε αβ ζην Fc κε
κηα εμσηεξηθή ηδηόηεηα ζην α ή ζην β
Αλ βξεζεί κηα εμσηεξηθή ηδηόηεηα, δηαγξάςηε ηελ
από ην αβ

Until ην Fc λα κελ αιιάδεη

Άζθεζε 5
Γίλεηαη ην ζύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμαξηήζεσλ F γηα
ην ζρήκα (Α,Β,C):








ΑBC
BC
AB
ABC

Να ππνινγηζηεί ε θαλνληθή θάιπςε Fc γηα ην F

ΔΠΙΛΤΗ






Ηζρύεη ΑBC θαη ΑΒ. Άξα
ΑBC
To A είλαη εμσηεξηθό ζην
ΑBC δηόηη ην F
ζπλεπάγεηαη ινγηθά από ην
(F-{ABC}{BC}), γηαηί
ην ΒC ήδε ζην F.
Σν C εμσηεξηθό ζην ΑΒC,
αθνύ ην ΑΒC
ζπλεπάγεηαη ινγηθά ΑΒ
θαη ην ΒC

Άξα θαλνληθή θάιπςε\
θάιπκκα FC:
AB
BC

Άζθεζε 6
Έζησ F={ABC,BAC θαη CAB}
Να βξεζεί ην Fc
 Δπίιπζε:
Δθαξκόδνπκε έιεγρν εμσηεξηθόηεηαο ζην
ABC. Βξίζθνπκε όηη ηα B θαη C είλαη
εμσηεξηθά σο πξνο ην F.


Δπίιπζε






Aλ δηαγξάςνπκε ην C ηόηε
F’={ΑΒ,ΒΑC,CAB}
Σα A θαη B είλαη εμσηεξηθά ζηε δεμηά πιεπξά
ηνπ CAB
Καηαιήγνπκε ζε δύν θαλνληθέο θαιύςεηο:




Fc={AB,BAC θαη CA} θαη
Fc={AB, BAC,CB}

Άξα νη θαλνληθέο θαιύςεηο δελ είλαη κνλαδηθέο

Δπίιπζε



Aλ δηαγξάςνπκε ην B ηόηε
F’={ΑC,ΒΑC,CAB}
Μπνξώ λα θαηαιήμσ ζε άιιεο δύν θαλνληθέο
θαιύςεηο:


Fc={AC, CB θαη BA} θαη




Α εμσηεξηθό ηεο CAB θαη C εμσηεξηθό ηεο ΒAC

Fc={AC, BC, CAB}


A εμσηεξηθό ηεο ΒAC

Άξα νη θαλνληθέο θαιύςεηο δελ είλαη κνλαδηθέο

Απνζύλζεζε




Γηάζπαζε κίαο ζρέζεο ζρήκαηνο πνπ έρεη
πνιιέο ηδηόηεηεο ζε δηάθνξα ζρήκαηα κε
ιηγόηεξεο ηδηόηεηεο.
Π.ρ. Ζ ζρέζε ABCD κπνξεί λα δηαζπαζηεί
ζηηο ABC θαη CD

Απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο
ζπλδέζκνπ.


Μηα απνζύλζεζε {R1,R2,…,Rn} ηνπ R είλαη κία
Lossless-join decomposition, αλ γηα όιεο ηηο
ζρέζεηο r ζην ζρήκα R πνπ είλαη λόκηκεο θάησ από
ην (ζύλνιν από πεξηνξηζκνύο γηα ηελ ΒΓ) C, ηζρύεη:
r=πR1(r)⋈ πR2(r)⋈ … πRn(r)



Μία ζρέζε είλαη λόκηκε αλ ηθαλνπνηεί όινπο ηνπο
θαλόλεο ή πεξηνξηζκνύο πνπ έρνπκε βάιεη ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ καο.

Απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο
ζπλδέζκνπ


Έζησ






Αλ κηα ηνπιάρηζηνλ από ηηο παξαθάησ Δ αλήθεη
ζην F+




R έλα ζρεζηαθό ζρήκα
F έλα ζύλνιν από ζπλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο ζην R.
R1 θαη R2 κηα απνζύλζεζε ηνπ R.

R1  R2  R1 ή R1  R2  R2

Σόηε ε δηάζπαζε είλαη ρσξίο απώιεηεο ζπλδέζκνπ.

ΓΖΛ: Αλ ηα θνηλά γλσξίζκαηα ησλ δύν ζρέζεσλ R1R2 ζρεκαηίδνπλ
ππεξθιεηδί γηα ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα ζρήκαηα R1 ή R2, ηόηε ε
απνζύλζεζε ηνπ R είλαη κηα απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ζπλδέζκνπ.

Απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο
ζπλδέζκνπ
Παράδειγμα: R = {Σίηινο, Έηνο, Γηάξθεηα, Δίδνο, ΌλνκαΖζνπνηνύ, Γηεύζπλζε, Έηνο-Γέλλεζεο}

Σίηινο Έηνο  Γηάξθεηα

R1  R2 = {Σίηινο, Έηνο}

Σίηινο Έηνο  Δίδνο

Υπερκλειδί για ηην R1 άπα
αποζύνθεζη σωπίρ απώλειερ ζςνδέζμος

Όλνκα Ζζνπνηνύ  Γηεύζπλζε

Όλνκα-Ζζνπνηνύ  Έηνο Γέλλεζεο

R1 = {Σίηινο, Έηνο, Γηάξθεηα, Δίδνο}
R2 = {Σίηινο, Έηνο, Όλνκα-Ζζνπνηνύ,
Γηεύζπλζε, Έηνο-Γέλλεζεο}

Άζθεζε 7
1:Τπνζέζηε όηη απνζπλζέηνπκε ην ζρήκα
R=(A,B,C,D,E) ζε
 R1 (Α,Β,C)
 R2 (A,D,E)
Γείμηε όηη απηή ε απνζύλζεζε είλαη ε απνζύλζεζε ρσξίο
απώιεηεο ζπλδέζκνπ, αλ ηζρύεη ην παξαθάησ ζύλνιν
F από ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο:
ΑBC
CDE
BD
EA


Δπίιπζε








R1  R2 = A
ΑBC
Άξα ην Α είλαη θιεηδί γηα ην ζρήκα R1
Άξα ε απνζύλζεζε είλαη απνζύλζεζε ρσξίο
απώιεηεο ζπλδέζκνπ
Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε λα βξνύκε ην F+ θαη λα
επαιεζεύζνπκε όηη R1  R2 R1 F+

Γηαηήξεζε εμαξηήζεσλ
ηόρνο: Γηα λα ειέγρνπκε όηη δηαηεξνύληαη νη .Δ. όηαλ γίλνληαη
ηξνπνπνηήζεηο ζε κία από ηηο ζρέζεηο ri(Ri) αξθεί λα ειέγμνπκε
κόλν ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε (δειαδή, λα κε ρξεηάδεηαη λα
ππνινγίζνπκε ηηο αξρηθέο ζρέζεηο - απνθπγή ησλ ζπλελώζεσλ)

Έζησ F έλα ζύλνιν από Δ ζην ζρήκα R θαη {R1, R2, .., Rn}
κηα απνζύλζεζε ηνπ R.
Fi πεξηνξηζκόο ηνπ F ζην Ri είλαη ην ζύλνιν όισλ ησλ
ζπλαξηεζηαθώλ εμαξηήζεσλ ηνπ F+ πνπ πεξηέρνπλ κόλν
γλσξίζκαηα ηνπ Ri.
Προσοχή: F+ όχι F

Γηαηήξεζε εμαξηήζεσλ


Έζησ F έλα ζύλνιν από Δ ζην ζρήκα R θαη
{R1, R2, .., Rn} κηα απνζύλζεζε ηνπ R.
Έζησ F’ = F1  F2 ...  Fn

•

Ζ απνζύλζεζε είλαη κηα απνζύλζεζε πνπ
δηαηεξεί ηηο εμαξηήζεηο (dependency
preserving) αλ F’+ = F+

Άζθεζε 8
Έζησ



ην ζρήκα ζρέζεο R(A, B, C, D)
ην ζύλνιν ζπλαξηεζηαθώλ εμαξηήζεσλ








A C
BC
ΒA

Έζησ ε απνζύλζεζε S(A, C) θαη Σ(Α, Β, D)

Να απνδεηρζεί όηη κηα απνζύλζεζε δηαηεξεί
ηηο εμαξηήζεηο

Δπίιπζε




1.
2.

Άηππα: δελ ζέινπκε νη αξρηθέο .Δ. λα εθηείλνληαη
ζε 2 πίλαθεο
Ηδαληθά ε απνζύλζεζε ζα έπξεπε λα δηαηεξεί ηελ
εμάξηεζε, δει.,
(F1  F2  …  Fn)+ = F+

F+= AC,BC,BA,BAC
(F1  F2 )+= AC,BA =
AC,BC,BA,BAC

Άξα: (F1  F2 )+ = F+

Άζθεζε 9


Έζησ ε ζρέζε R(A, B, C, D, E) κε ζπλαξηεζηαθέο
εμαξηήζεηο:
ABC
CD  E
BD
EA
Να απνδεηρζεί όηη
ν δηαρσξηζκόο ζε (A,B,C) θαη (A,D,E) είλαη έλαο
lossless-join δηαρσξηζκόο
Ο παξαπάλσ δηαρσξηζκόο δελ δηαηεξεί ηηο
εμαξηήζεηο;

ΛΤΗ
a.

Έλαο δηαρσξηζκόο {R1,R2} είλαη έλαο lossless-join
δηαρσξηζκόο αλ R1∩ R2 →R1 ή R1∩R2→R2.


Έζησ: R1=(A,B,C),
R2=(A,D,E) θαη
R1∩R2=A



Αθνύ ην Α είλαη έλα ππνςήθην θιεηδί ηόηε
R1∩R2 → R1

ΛΤΗ
F1= ABC
F2=EA
(F1F2)+= ABC ,EA,EBC  F+

ΚΑΝΟΝΙΚE ΜΟΡΦE
 1ε

Καλνληθή Μνξθή (1NF)

 Μηα

ζρέζε είλαη ζε 1ε θαλνληθή κνξθή αλ
ηα γλσξίζκαηά ηεο ιακβάλνπλ κόλν
αηνκηθέο (απιέο, αδηαίξεηεο) ηηκέο.
 Απαγνξεύνληαη ηα πιεηόηηκα θαη ζύλζεηα
γλσξίζκαηα.
 Σα γλσξίζκαηα ιακβάλνπλ κία κόλν ηηκή
από ην πεδίν νξηζκνύ ηνπο.

1Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ
ΟΝΟΜΑ_ΣΜ ΚΧΓ_ΣΜ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟΠΟΘΔΗΔ_ΣΜ

•

•

Έξεπλα

5

12345678

{Αζήλα, Πάηξα, Σξίπνιε}

Γηνίθεζε

4

23456789

{Σξίπνιε}

Πσιήζεηο

1

34567890

{Αζήλα}

Ισχύει ΟΝΟΜΑ_ΤΜΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ_ΤΜ αλλά δεν έχουμε 1NF.

ΟΝΟΜΑ_ΣΜ

ΚΧΓ_ΣΜ

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΣΟΠΟΘΔΗΔ_ΣΜ

Έξεπλα

5

12345678

Αζήλα

Έξεπλα

5

12345678

Πάηξα

Έξεπλα

5

12345678

Σξίπνιε

Γηνίθεζε

4

23456789

Σξίπνιε

Πσιήζεηο

1

34567890

Αζήλα

Έχουμε 1NF αλλά δεν ισχύει ΟΝΟΜΑ_ΤΜΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ_ΤΜ.

1Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


Το πλειότιμο χαρακτηριστικό απομακρύνεται σε
άλλη σχέση μαζί με το χαρακτηριστικό που το
προσδιορίζει συναρτησιακά.

ΟΝΟΜΑ_ΣΜ

ΚΧΓ_ΣΜ

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΟΝΟΜΑ

ΣΟΠΟΘΔΗΑ_ΣΜ

Έξεπλα

5

12345678

Έξεπλα

Αζήλα

Γηνίθεζε

4

23456789

Έξεπλα

Πάηξα

Πσιήζεηο

1

34567890

Έξεπλα

Σξίπνιε

Γηνίθεζε

Σξίπνιε

Πσιήζεηο

Αζήλα

2Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


Έλαο πίλαθαο πνπ είλαη ζε 1ΚΜ είλαη θαη ζε 2ΚΜ
όηαλ ηζρύεη νπνηνδήπνηε από ηα εμήο:


ην πξσηεύνλ θιεηδί απνηειείηαη από έλα θαη κόλν
ραξαθηεξηζηηθό,



ν πίλαθαο δελ έρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ απνηεινύλ
θιεηδί (all-key relation), ή



θάζε ραξαθηεξηζηηθό πνπ δελ είλαη θιεηδί, είλαη πιήξσο
ζπλαξηεζηαθά εμαξηώκελν από ην πξσηεύνλ θιεηδί.

2Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΤΝ.)




Μηα ζρέζε R είλαη ζε δεύηεξε θαλνληθή κνξθή αλ
1. Δίλαη ζε πξώηε θαλνληθή κνξθή θαη
2. Αλ θάζε ζπλαξηεζηαθή εμάξηεζε X→Y πνπ ππάξρεη
ζηελ R, είλαη full functional dependency.
Μηα ζπλαξηεζηαθή εμάξηεζε X → Y είλαη full functional
dependency αλ ε ζπλαξηεζηαθή εμάξηεζε παύεη λα
ηζρύεη αλ αθαηξέζνπκε νπνηνδήπνηε πεδίν από ην Υ.
 Π.ρ ε ζπλαξηεζηαθή εμάξηεζε {ABC} → Y δελ είλαη
full functional dependency αλ ηζρύεη {AB} → Y ή Β →
Y θηι.

2Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ

3Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


Μηα ζρέζε R είλαη ζε Σξίηε θαλνληθή κνξθή αλ
1. Δίλαη ζε δεύηεξε θαλνληθή θαη
2. Αλ δελ ππάξρνπλ κεηαβαηηθέο εμαξηήζεηο (transitive)
dependencies.



Μηα ζπλαξηεζηαθή εμάξηεζε X→Y είλαη κεηαβαηηθή
(transitive) dependency αλ ηζρύεη X → Ε θαη Ε → Y γηα
θάπνην ζύλνιν από πεδία πνπ δελ αλήθνπλ ζε θαλέλα
θιεηδί.

3Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ

αριθ_μαθήματος  αριθ_κτιρίου, και
αριθ_κτιρίου  όνομα_κτιρίου

Άζθεζε 10
Έζησ έλα ζρήκα ζρέζεο R(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)
Υξεζηκνπνηώληαο ην παξαθάησ ζύλνιν ζπλαξηεζηαθώλ εμαξηήζεσλ
AB  C
A  DE
BF
F  GH
D  IJ
Δξσηήκαηα:

Τπνινγίζηε έλα ππνςήθην θιεηδί γηα ηελ ζρέζε R
Έζησ όηη ε ζρέζε R απνζπληίζεηαη ζηηο ζρέζεηο: R1(A,B,C), R2(A,D,E), R3(B,F),
R4(F,G,H), R5(D,I,J)

1.
2.
1.
2.
3.

Σν πξνεγνύκελν ζύλνιν ζρέζεσλ δηαηεξεί ηηο εμαξηήζεηο;
Ζ απνζύλζεζε ηεο ζρέζεο R’(A,B,C,D,E) ζε R1 θαη R2 είλαη απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ?
ε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθνληαη νη ζρέζεηο R1 - R5 ?

Έζησ όηη ε ζρέζε R απνζπληίζεηαη ζηηο ζρέζεηο: R1(A,B,C,D,E), R2(B,F,G,H), θαη
R3(D,I,J).

3.
1.
2.
3.

Σν πξνεγνύκελν ζύλνιν ζρέζεσλ δηαηεξεί ηηο εμαξηήζεηο;
Ζ απνζύλζεζε ηεο ζρέζεο R” (A,B,C,D,E,F,G,H) ζε R1 θαη R2 είλαη απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ?
ε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθνληαη νη ζρέζεηο R1 – R3 ?

Έζησ όηη ε ζρέζε R απνζπληίζεηαη ζηηο ζρέζεηο: R1(A,B,C,D), R2(D,E), R3(B,F),
R4(F,G,H), R5 (D,I,J).

4.
1.
2.
3.

Σν πξνεγνύκελν ζύλνιν ζρέζεσλ δηαηεξεί ηηο εμαξηήζεηο;
Ζ απνζύλζεζε ηεο ζρέζεο R”’(A,B,C,D,E) ζε R1 θαη R2 είλαη απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ?
ε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθνληαη νη ζρέζεηο R1 - R5 ?

Δπίιπζε 10.1
Υξεζηκνπνηώληαο ηελ .Δ. (1), ην γλώξηζκα C κπνξεί λα
απνκαθξπλζεί θαζώο εμαξηάηαη από ηα γλσξίζκαηα AB

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ .Δ. (2), ηα γλσξίζκαηα DE κπνξνύλ λα
απνκαθξπλζνύλ θαζώο εμαξηώληαη από ηo γλώξηζκα A

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ .Δ. (3), ην γλώξηζκα F κπνξεί λα
απνκαθξπλζεί θαζώο εμαξηάηαη από ηo γλώξηζκα B

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ .Δ. (4), ηα γλσξίζκαηα GH κπνξνύλ λα
απνκαθξπλζνύλ θαζώο εμαξηώληαη από ηo γλώξηζκα F θαη άξα
από ην Β

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ .Δ. (5), ηα γλσξίζκαηα IJ κπνξνύλ λα
απνκαθξπλζνύλ θαζώο εμαξηώληαη από ηo γλώξηζκα Γ θαη άξα
από ην Α

Σα γλσξίζκαηα πνπ απνκέλνπλ είλαη ηα ΑΒ.

Αλ απνκαθξπλζεί νπνηνδήπνηε από ηα γλσξίζκαηα ΑΒ δελ
πξνθύπηνπλ όια ηα γλσξίζκαηα θαη από θαλέλα άιιν
ζπλδπαζκό γλσξίζκαηνο
Οπόηε ν ζπλδπαζκόο ησλ γλσξηζκάησλ ΑΒ κπνξεί λα ζεσξεζεί
ππνςήθην θιεηδί


1: AB  C
2: A  DE
3: B  F
4: F  GH
5: D  IJ

Δπίιπζε 10.2
1.

2.

3.

Σν πξνεγνύκελν ζύλνιν ζρέζεσλ δηαηεξεί ηηο
εμαξηήζεηο;
Κάθε ΣΕ θα ππέπει να πεπιέσεηαι ζε κάποια ζσέζη. Άπα
ηο ζςγκεκπιμένο ζύνολο ΣΕ διαηηπεί ηιρ εξαπηήζειρ
Ζ απνζύλζεζε ηεο ζρέζεο R’(A,B,C,D,E) ζε
R1 θαη R2 είλαη απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ?
Λόγω ηηρ ΣΕ (2) Ιζσύει ότι R1R2  R2 ;άρα η
αποσύνθεση είναι χωρίς απώλειες
ε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθνληαη νη ζρέζεηο
R1 - R5 ?
Το ζςγκεκπιμένο ζύνολο ζσημάηων ζσέζεων
βπίζκεηαι ζε 3rd NF

1: AB  C
2: A  DE
3: B  F
4: F  GH
5: D  IJ
R1(A,B,C)
R2(A,D,E)
R3(B,F)
R4(F,G,H)
R5(D,I,J)

Δπίιπζε 10.3
1.

Σν πξνεγνύκελν ζύλνιν ζρέζεσλ δηαηεξεί ηηο
εμαξηήζεηο;
Ναι γιαηί ηο ζσήμα ζσέζηρ R1 πεπιέσει ηιρ ΣΕ (1) και (2) ηο ζσήμα ζσέζηρ
R2 πεπιέσει ηιρ ΣΕ (3) και (4), και ηο ζσήμα ζσέζηρ R3 πεπιέσει ηην
ΣΕ (5).

2.

Ζ απνζύλζεζε ηεο ζρέζεο R”(A,B,C,D,E,F,G,H) ζε
R1 θαη R2 είλαη απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ?
Ναι, γιαηί λόγω ηηρ ΣΕ (3) και ηηρ (4) Ιζσύει ότι
R1R2  R2 ;

3.

ε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθνληαη νη ζρέζεηο R1 –
R3 ?
Το ζσήμα ζσέζηρ R1 είναι ζε 1st NF και R2 είναι ζε 2nd NF και
ηο ζσήμα ζσέζηρ R3 είναι ζε 3rd NF

1: AB  C
2: A  DE
3: B  F
4: F  GH
5: D  IJ

R1(A,B,C,D,E),
R2(B,F,G,H),
R3(D,I,J).

Δπίιπζε 10.4
1.

Σν πξνεγνύκελν ζύλνιν ζρέζεσλ
δηαηεξεί ηηο εμαξηήζεηο;
Όσι γιαηί η ΣΕ (2) A  DE] δεν επιβεβαιώνεηαι ζε κανένα ζσήμα
ζσέζηρ

2.

Ζ απνζύλζεζε ηεο ζρέζεο
R”’(A,B,C,D,E) ζε R1 θαη R2 είλαη
απνζύλζεζε ρσξίο απώιεηεο ?

Όσι γιαηί R1R2 = D και ηο γνώπιζμα D δεν είναι ππωηεύον κλειδί
για καμία από ηιρ ζσέζειρ R1 και R2 ;

3.

ε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθνληαη νη
ζρέζεηο R1 - R5 ?
Το ζσήμα ζσέζηρ R1 είναι ζε 1st NF ενώ ηα ςπόλοιπα ζσήμαηα
είναι ζε 3rd NF

1: AB  C
2: A  DE
3: B  F
4: F  GH
5: D  IJ
R1(A,B,C,D)
R2(D,E)
R3(B,F)
R4(F,G,H)
R5 (D,I,J)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ BOYCECODD (BCNF)
 Έλα

ζρεζηαθό ζρήκα R είλαη ζε BCNF
ζε ζρέζε κε έλα ζύλνιν F ιεηηνπξγηθώλ
εμαξηήζεσλ αλ γηα όιεο ηηο Δ ζην F+
ηεο κνξθήο X→Y ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ
έλα από ηα παξαθάησ:
X

→ Y είλαη κηα ηεηξηκκέλε Δ ή
 X είλαη ππεξθιεηδί ηνπ ζρήκαηνο R

Έιεγρνο εάλ κηα ζρέζε
ηθαλνπνηεί ην BCNF




Γηα λα ειέγμνπκε αλ κηα κε ηεηξηκκέλε
εμάξηεζε αβ πξνθαιεί κηα παξαβίαζε ζην
BCNF,
ππνινγίδνπκε ην α+ θαη επαιεζεύνπκε όηη
ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ R,
δειαδή είλαη ππεξθιεηδί ηνπ R.

Άζθεζε 11




i.
ii.

Έζησ ε ζρέζε R(A, B, C, D, E, G, H) κε
ζπλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο:
F={ ABC, ACB, ADE, BD, BCA, EG }
Έζησ ηα παξαθάησ ζύλνια γλσξηζκάησλ
a. {Α, Β, C }
b. {A, B, C, E, G}
c. {A, C, E, H }
Γηαηππώζηε κία ειάρηζηε θαλνληθή θάιπςε
Αλαγλσξίζηε αλ ην ζύλνιν ησλ γλσξηζκάησλ είλαη ζε
BCNF

ΛΤΗ
a.

{Α, Β, C }
i.
ABC, ACB, BCA είλαη ήδε κία
ειάρηζηε θάιπςε
ii. Δίλαη ζε BCNF δηόηη ηα ΑΒ, AC, BC είλαη όια
ππνςήθηα θιεηδηά ζηε ζρέζε

ΛΤΗ
b.

{A, B, C, E, G}
i.
ABC, ACB, BCA, ΔG είλαη ήδε κία
ειάρηζηε θάιπςε
ii. Σα ΑΒΔ, ACE, BCE είλαη όια ππνςήθηα
θιεηδηά. Αιιά δελ είλαη νύηε 2NF γηαηί ην Δ
είλαη ππνζύλνιν ησλ θιεηδηώλ θαη ηζρύεη ε
ΔF, είλαη 1NF

ΛΤΗ
{A, C, E, H }

c.
i.

ii.

iii.

Γελ ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο – ήδε κία
ειάρηζηε θάιπςε
Σν θιεηδί είλαη ε ίδηα ε ACEH
Δίλαη ζε BCNF

Άζθεζε 12
Έζησ έλα ζρήκα ζρέζεο R(A,B,C,D,E,F)
Υξεζηκνπνηώληαο ην παξαθάησ ζύλνιν ζπλαξηεζηαθώλ εμαξηήζεσλ
AF  D
DE  B
A  BC
EC

1.
2.
3.

4.

Δξσηήκαηα:
Τπνινγίζηε ηελ Α+.
Πνην είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί ηεο παξαπάλσ ζρέζεο.
Δίλαη ε ζρέζε R ζε 2nd NF ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηεύνλ θιεηδί πνπ
ππνινγίζαηε πξνεγνπκέλσο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
Απνζπλζέζηε ηελ παξαπάλσ ζρέζε ώζηε νη ζρέζεηο πνπ ζα
πξνθύςνπλ βξίζθνληαη ζε 3rd NF.

Δπίιπζε 12
Ερώτημα 1:


{A}+ =ABC

Ερώτημα 2:
Υξεζηκνπνηώληαο ηελ Δ (1),ην γλώξηζκα D κπνξεί λα
απνκαθξπλζεί θαζώο εμαξηάηαη από ηα γλσξίζκαηα AF
 Υξεζηκνπνηώληαο ηελ Δ (2), ην γλώξηζκα Β κπνξεί λα
απνκαθξπλζεί θαζώο εμαξηάηαη από ηα γλσξίζκαηα DE
 Υξεζηκνπνηώληαο ηελ Δ (3),κπνξεί λα πξνθύςεη ε ζρέζε ΑΒ
 Υξεζηκνπνηώληαο ηελ Δ (4), ην γλώξηζκα C κπνξεί λα
απνκαθξπλζεί θαζώο εμαξηάηαη από ηo γλώξηζκα Δ.
Σα ελαπνκείλαληα γλσξίζκαηα είλαη ηα γλσξίζκαηα AEF, ηα νπνία
απνηεινύλ θαη ΠΚ. Καζώο αλ απνκαθξύλνπκε νπνηνδήπνηε από
απηά δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλαθηήζνπκε ην ζύλνιν ησλ
ππνινίπσλ γλσξηζκάησλ.


Άξα ην πξσηεύνλ θιεηδί είλαη ην ζύλνιν ησλ γλσξηζκάησλ AEF

1.AF  D
2.DE  B
3.A  BC
4.E  C

Δπίιπζε 12
Ερώτημα 3:
 Σν ζρήκα ζρέζεο R δελ βξίζθεηαη ζε 2nd NF γηαηί δελ εμαξηώληαη
όιεο νη Δ πνπ ηζρύνπλ γηα ην ζρήκα από νιόθιεξν ην θιεηδί
Ερώτημα 4:
 Βήκα 1. Βξεο κηα θαλνληθή θάιπςε (είλαη ην ίδην ην ζύλνιν Δ).
 Βήκα 2: Γηα θάζε ζπλαξηεζηαθή εμάξηεζε δεκηνπξγείζηε έλα
ζρήκα ζρέζεο
 Σα ζρήκαηα ζρέζεο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη ηα εμήο:




R1 (A,F,D); R2 (D,E,B), R3 (A,B,C), R4(E,C)

Βήκα 3: (Αλ θακία από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο δελ πεξηέρεη ην
πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ R). Γεκηνπξγείζηε έλα ζρήκα ζρέζεο πνπ
λα πεξηιακβάλεη όια ηα γλσξίζκαηα πνπ ζρεκάηηδαλ ην
πξσηεύνλ θιεηδί ηεο ζρέζεο :
 δει ην ζρήκα ζρέζεο :R5(A,E,F)

Σέινο


Δπραξηζηώ!!!

