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GİRİŞ

 Bazı niteliklerin birbirinden bağımsız olmaması neticesinde, 
birbirinden bağımsız belirlenememesinden kaynaklanan 
kısıtlamalardır.

 Bir ilişki tablosunda bağımlılıkların en az olması istenir. Çünkü, ona 
göre daha az denetim yapılacaktır. 

 Konu Başlıkları:
 Aykırılıklar (anomalies.)
 İşlevsel Bağımlılık (Kısmi, tam, önemli, önemsiz, geçişli bağımlılık)
 İşevsel Bağımlılık Kümesinin Kapanışı, Armstrong Aksiyomları, Kanonik 

Örtü, Artıklık
 Normalizasyon (1NF,2NF,3NF,BCNF)
 Ayrıştırma Algoritmaları
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GUIDELINES TO “GOOD” RELATION SCHEMAS
 "good" relation schemas depends on the grouping of attributes 
 Some guidelines:

 Attributes of different entities (EMPLOYEEs, DEPARTMENTs, 
PROJECTs) should not be mixed in the same relation. Only 
foreign keys should be used to refer to other entities. Entity and 
relationship attributes should be kept apart as much as 
possible.

 Information should not be stored redundantly 
 Wastes storage
 Causes problems with update anomalies

 Insertion anomalies
 Deletion anomalies
 Modification anomalies

 Relations should be designed such that their tuples will have as 
few NULL values as possible. Attributes that are NULL 
frequently could be placed in separate relations (with the 
primary key)
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ANAMOLIES IN SCHEMAS
EMP_PROJ(Emp#, Proj#, Ename, Pname, No_hours)
 Modify Anomaly:

 In EMP_DEPT, changing the mgr of a department “Billing” require this update to 
be made for all 100 employees working in that department. 

 Insert  Anomaly:
 Cannot insert a project unless an employee is assigned to it.
 Conversely, cannot insert an employee unless a he/she is assigned to a project. 

 Delete Anomaly:
 When a project is deleted, it will result in deleting all the employees who work 

on that project.
 Alternately, if an employee is the sole employee on a project, deleting that 

employee would result in deleting the corresponding project.
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Functional Dependencies

 Formal tool for analysis of relational 
schemas 
 Enables us to detect and describe some of 

the above-mentioned problems in precise 
terms
 Theory of functional dependency
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Definition of Functional 
Dependency

 Constraint between two sets of attributes 
from the database

 Property of semantics or meaning of the 
attributes
 Legal relation states
 Satisfy the functional dependency constraints



İŞLEVSEL BAĞıMLıLıK: IKI KÜME NITELIK ARASıNDA

 R ilşkisine ait şemada, X ve Y bütün niteliklerin (R)’nin alt 
kümeleri olsun.  Yukarıdaki ifade, XY olması için gerekli 
olan koşuludur. XY, “X niteliği Y’yi belirler” demektir. 
(yada Y, X’e işlevsel bağımlıdır)

 TAŞIT (PLAKA_NO, MARKA, MODEL, YIL, AĞIRLIK,RENK)
PLAKA_NO MARKA, MODEL, YIL, AĞIRLIK,RENK
MARKA, MODEL  AĞIRLIK

 Kavramsal seviyede tanımlanan bir bağımlılık bütün olgular 
için sağlanmalıdır. 
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ÖRNEK
A B C D

1 A X E

2 A Y B

2 B X C

3 C X C

4 A X E
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Olgu seviyesindeki bağımlılık örnekleri:
D  C
AB  CD
AC  BD
AD  BC
BC   D



İŞLEVSEL BAĞıMLıLıK TÜRLERİ
f:   XA     için;

 Eğer X’in en az bir özalt kümesi A’yı belirliyorsa, f kısmi ‘dir.
 Eğer X’in hiç bir özalt kümesi A’yı belirlemiyorsa, f tam ‘dir.
 Eğer A, X’in bir alt kümesi ise, f önemsizdir.
 Eğer A, X’in bir alt kümesi değil ise, f önemlidir.
 Eğer AB ise XB geçişli ‘dir.
 En değerli, en çok bilgi taşıyan bağımlılıklar: önemli, tam ve geçişli 

olmayanlardır.
ÖRNEK: R( ÖNO,ÖADI, BNO, BADI,FAKNO, DKODU, DADI, KRD, NOTU)

 BNO,BADI,FAKNO  BNO,FAKNO önemsiz..
 ÖNO, DKODU  NOTU önemli, tam
 ÖNO, DKODU,DADI  NOTU kısmi
 BNO  FAKNO tam
 ÖNO  FAKNO geçişli
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İŞLEVSEL BAĞıMLıLıK TÜRETME
 Armstrong Aksiyomları, 

WXZWYZveYX
ZXveYXYZX
YZXZXveYX
ZXZYveYX

YXZYX
YXXY
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Dönüşlülük:

Geçişlilik:

Birleşim:

Ayrıştırma:
Sözde geçişlilik:

Arttırma:

R(A,B,C,D,E,G)
F: A  BD
BC  EG
D  E ise;

DG  E ?
A  E  ?
A  ABD  ?
A  B ve A D
AC  EG



İŞLEVSEL BAĞıMLıLıK KÜMESININ KAPANıŞı, F+

 R nitelik kümesi üzerinde F: işlevsel bağımlılık kümesi olsun.
 R’deki tüm önemsiz işlevsel bağımlılıklar
 F’den türetilecek tüm kısmi ve geçişli bağımlılıkları 

içeren işlevsel bağımlılık kümesine F’in kapanışı (closure) F+ denir. 

(Örnek için Bkz. Örnek 4.7)

 R nitelik kümesi üzerinde F işl.bağ. kümesi olsun. X, R’nin alt kümesi 
olmak üzere X’in kapanışı X+, X’in belirlediği niteliklerin tümüdür.

 X+, hesaplama algoritması:
1) T={X}
2) F’deki her WZ için; eğer
3) T değiştiği sürece 2. adımı tekrarla..

4) Sonuçta X+ =T olarak bulunur.
}{}{ ZTTTW 
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ÖRNEK
 R ( A, B, C, D,E,G)

 A  BCDE
 G  BD
 BC  E
 CG  A
 BDE ACG
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 A+ = R
 B+ = B
 C+ = C
 D+ = D
 E+ = E
 G+ = BDG
 (AB)+ = ?
 (BC)+ = ?
 (CG)+ = ?
 (CDE)+= ?
 (DEG)+ =?
 (BCDE)+=?



SUPER ANAHTAR, ANAHTAR
 R nitelik kümesi üzerinde

 K, nitelik alt kümesinin kapanışı R’ye eşitse (K+=R ise), K, super anahtardır.
 K, super anahtar ve K’nin hiçbir öz alt kümesi R’deki tüm nitelikleri 

belirlemiyorsa, K (aday) anahtardır. 
 Örnek: R(A,B,C,D,E) ilişki şeması için   F= { AC, BD, DAE, CEB} ise R’nin 

aday anahtarlarını belirleyiniz?
 A+ ?   B+  ?   C+?    D ?    AB  ?     AC  ?    AD  ?
 AE ?     BC ?     BD ?    BE  ?     CD ?    CE? ......

 TANIM: İlişkinin anahtarlarının en az birinde yer alan niteliklere ASAL; hiç birinde 
yer almayanlara ise ASAL OLMAYAN nitelik denir.
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NORMALIZASYON
 Bir R, ilişki tablosunda

 Tüm niteliklerin değer alanları yalın(atomic) ise R, 
1NF’dir. (Bu zaten RM’de relation(table) tanımı..)

 Asal olmayan tüm nitelikler, tüm anahtarlara tam
işlevsel bağımlı ise R, 2NF’dir.

 Asal olmayan tüm nitelikler, tüm anahtarlara geçişli 
bağımlı değil ise R, 3NF’dir. (Asal olmayan nitelikler 
birbirinden bağımsız olmalı...)

 R’de tüm belirleyenler, ilişkinin anahtarı ise R, 
BCNF’dir. (asal nitelikler ile ilgili bir kısıtlama 
getiriyor!!)

15

Veri tabanı,2009



ÖRNEKLER:

 ÖĞRENCİ (ÖNO, ÖADI,DERS(DADI,NOTU)) 1nf değil
 ÖĞRENCİ (ÖNO, ÖADI,DADI,NOTU) 1nf

 SATICI (ÜKODU,FNO,FADI,FADRESİ,SFİYATI)   
 FNO  FADI, FADRESİ
 2nf değil

 TAŞIT (PLAKANO,MARKA,MODEL,YIL,AĞIRLIK,RENK)
 PLAKANO  TAŞIT talosu
 MARKA, MODEL  AĞIRLIK
 O zaman TAŞIT, 2nf fakat; 3nf değil..

 R(A,B,C,D,E) için F= { AC, BD, DAE, CEB} ise anahtarlar: B, 
D, AE, CE oluyor... 
 3nf sağlıyor.
 A  C; fakat  A anahtar değil  BCNF değil..

Veri tabanı,2009
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ÖRNEKLER
 ÖĞRDERS (ÖĞRNO,DKODU,DADI,NOTU)

Veri tabanı,2009
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DKODU

ÖĞRNO

DADI

NOTU

 DADI DKODU
 DKODU DADI
 DKODU, ÖĞRNO  NOTU
 DADI , ÖĞRNO  NOTU

ÖĞRDERS, 3 
nf olup bcnf 
değildir..

 KURS (ÖĞRNO,DKODU,ÖĞRETMEN,NOTU)

DKODU

ÖĞRNO NOTU ÖĞRETMEN DKODU
 DKODU, ÖĞRNO  NOTU ÖĞRETMEN

ANAHTAR NEDİR? 

ANAHTAR NEDİR? 

KURS, 2 nf 
değildir..
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Normalization of Relations

 Takes a relation schema through a series 
of tests 
 Certify whether it satisfies a certain normal 

form
 Proceeds in a top-down fashion

 Normal form tests
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Normalization of Relations 
(cont’d.)

 Properties that the relational schemas 
should have:
 Nonadditive join property

• Extremely critical
 Dependency preservation property

• Desirable but sometimes sacrificed for other factors
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Practical Use of Normal Forms

 Normalization carried out in practice 
 Resulting designs are of high quality and meet 

the desirable properties stated previously
 Pays particular attention to normalization only 

up to 3NF, BCNF, or at most 4NF
 Do not need to normalize to the highest 

possible normal form
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Definitions of Keys and 
Attributes Participating in Keys
 Definition of superkey and key
 Candidate key
 If more than one key in a relation schema

• One is primary key
• Others are secondary keys
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First Normal Form

 Part of the formal definition of a relation in 
the basic (flat) relational model
 Only attribute values permitted are single 

atomic (or indivisible) values
 Techniques to achieve first normal form
 Remove attribute and place in separate 

relation
 Expand the key
 Use several atomic attributes
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First Normal Form (cont’d.)

 Does not allow nested relations 
 Each tuple can have a relation within it

 To change to 1NF:
 Remove nested relation attributes into a new 

relation
 Propagate the primary key into it
 Unnest relation into a set of 1NF relations
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Second Normal Form

 Based on concept of full functional 
dependency
 Versus partial dependency

 Second normalize into a number of 2NF 
relations 
 Nonprime attributes are associated only with 

part of primary key on which they are fully 
functionally dependent
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Third Normal Form

 Based on concept of transitive dependency

 Problematic FD
 Left-hand side is part of primary key
 Left-hand side is a nonkey attribute
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General Definitions of Second
and Third Normal Forms
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General Definitions of Second
and Third Normal Forms 

(cont’d.)
 Prime attribute
 Part of any candidate key will be considered as 

prime
 Consider partial, full functional, and 

transitive dependencies with respect to all 
candidate keys of a relation



Copyright © 2011 Ramez Elmasri and Shamkant Navathe

General Definition of Second 
Normal Form
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General Definition of Third 
Normal Form
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Boyce-Codd Normal Form

 Every relation in BCNF is also in 3NF
 Relation in 3NF is not necessarily in BCNF

 Difference:
 Condition which allows A to be prime is absent 

from BCNF
 Most relation schemas that are in 3NF are 

also in BCNF
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ÖRNEKLER (ELMASRI/NAVATHE)

Anadolu yakası arsaları 
100,200,300,....900.m2

Avrupa Yakası arsaları:

250,550,850,1150..m2 olsun...

AREA  COUNTY_NAME


