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Jei dalykin je srityje negalioja FP
{Projektas, Vykdytojas} → {Statusas, Valandos}

4.5 . Ryši realizavimo ypatumai
Kvalifikacija
Pavard
Nr

Svarba
Kategorija

Vykdytojas

Pavadinimas

Išsilavinimas

N

Nr

Vykdymas

Statusas

Pradžia
Projektas

Trukm

t.y. jei vykdytojas projekte gali dalyvauti keliuose statusuose
ir/ar reikia fiksuoti visus jo darbus projekte (projekto
vykdymus), kiekvienam darbui nurodant valandas ir status ,

vykdytoj dalyvavimas projektuose tur t
išreiškiamas atskira esybe, pvz. Vykdymas.

M

b ti

Valandos

Taip N:M ryšiu modeliuojama vykdytoj dalyvavimas
projektuose, atributais charakterizuojant dalyvavim ,

{Projektas, Vykdytojas} → {Statusas,Valandos}
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DB strukt ra, atitinkanti E-R model , kai projekt
vykdymai modeliuojami esybe:

Detal s vykdymai modeliuojami esybe:
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Vykdymai
Nr Projektas Vykdytojas
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
2
5
1
2
6
1
3
7
1
4
8
2
1
9
2
1

Panagrin kime ER modelio Biblioteka ryš Skaito.
Statusas
Valandos
Programuotojas
30
Programuotojas
10
Testuotojas
40
Dokumentuotojas
100
Dokumentuotojas
200
Testuotojas
100
Vadovas
100
Programuotojas
300
Testuotojas
50
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ER modelyje pa mimo ir gr žinimo datas galima
priskirti tiek ryšiui, tiek esybei:

DB schema nesikei ia:
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1:N ryš Skaito, kaip ir bet kur kit ryš , galima
gyvendinti atskira lentele,
Skaitymas( Egzemplioriaus_Nr, Skaitytojo_Nr,
Pa mimo_data, Gr žinimo_data)
išoriniai raktai:
Egzemplioriaus_Nr
Egzempliorius
Skaitytojo_Nr
Skaitytojas
Lentel Egzempliorius supaprast ja:
Egzempliorius (Nr, ISBN)
išorinis raktas: ISBN
Knyga

1:N ryšio Skaito vaizdavimas lentele

Abi šios lentel s turi po 1 rakt iš vieno stulpelio.
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• Tokia lenteli Skaitymas ir Egzempliorius sandara
dažniausiai nepasiteisina: 2 lentel s
o daugiau vietos atmintyje,
o lenteli jungimo s naudos ieškant duomen .
• Skaitymas prieš Egzempliorius turi privalum :
jei dauguma egzempliori dažniausiai - nepaimti
tai anksten je lentel je Egzempliorius daug NULL,
o naudojant Skaitymas NULL reikšmi visai n ra.
• Kai ryšys 1:N yra besalygiškas iš esyb s,
atitinka ios „daug“ (N), pvz., Yra egzempliorius, tai
lentel s k rimas ryšiui neturi jokios prasm s.

Jei realizuodami ryš Skaito lentele Skaitymas,
pirmin rakt Egzemplioriaus_Nr pakeistume
dirbtiniu raktu Nr – egzemplioriaus pa mimo
registracijos numeriu
tai pažeistume ryš :
1:N ryšys tapt ryšiu N:M.
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Bibliotekoje prasminga prisiminti visus kiekvieno
egzemplioriaus skaitytojus.

Tarkime, reikia saugoti duomenis apie visus
pa mimus. Ryš Skaito galima paversti N:M ryšiu:
Š ryš galima realizuoti lentele su raktu iš dviej
atribut : Egzemplioriaus_Nr, Skaitytojo_Nr :

Lentel je Egzempliorius to prisiminti negalima,
d l galiojan ios FP
Nr → { ISBN, Skaitytojo_Nr,
Pa mimo_data, Gr žinimo_data}

Skaitymas( Egzemplioriaus_Nr, Skaitytojo_Nr,
Pa mimo_data, Gr žinimo_data)
Išoriniai raktai: Skaitytojo_Nr
Skaitytojas
Egzemplioriaus_Nr
Egzempliorius

Šito negalima prisiminti ir lentel je Skaitymas
d l galiojan ios FP
Egzemplioriaus_Nr → {Skaitytojo_Nr,
Pa mimo_data, Gr žinimo_data}

Tokioje lentel je negalima siminti skaitytojo
pakartotino to pa io egzemplioriaus pa mimo.
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Dirbtinio rakto panaudojimas atitikt visos pa mim
istorijos siminim .
ER modelis tiksliau išreikšt siek saugoti „istorij “,
jei
ryš Skaito pakeistume esybe Skaitymas
priskirdami jai nauj rakt Nr
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Esyb s Skaitymas realizacija:
Skaitymas(Nr, Egzemplioriaus_Nr, Skaitytojo_Nr,
Pa mimo_data, Gr žinimo_data)
išoriniai raktai:
Egzemplioriaus_Nr
Skaitytojo_Nr

Egzemplioriaus
Skaitytojas

Egzempliorius(Nr, ISBN) – nesikei ia.
išorinis raktas: ISBN
Knyga

Esyb s Skaitymas vaizdavimas lentele
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Ryšys gali sieti esyb su ja pa ia.
Tarp t pa i esybi gali b ti keli ryšiai.
Tarkime, kiekvienam skaitytojui yra priskiriamas
kitas atsakingasis skaitytojas.
Ryšys Atstovauja skaitytojui – atstovui priskiria jo
atstovaujamus skaitytojus, arba atvirkš iai.
Jei: 1) ∀ skaitytojas b tinai turi savo atstov
2) ne ∀ skaitytojas atstovauja kur nors
skaitytoj
tai Atstovauja yra bes lygiškas iš vienos pus s ir
s lygiškas iš kitos.
22-26

21-26

1:N ryš Atstovauja galima vaizduoti lentel s
Skaitytojas stulpeliu ir išoriniu raktu:
Skaitytojas (Nr, AK, Vardas, Pavard , Gim_data,
Gatv , Namas, Butas, Atstovas)
išorinis raktas: Atstovas
Skaitytojas

Tarkime, skaitytojai gali dovanoti egzempliorius −
ryšys Dovanoja
Jam atitinka du nauji stulpeliai lentel je Egzempliorius
Egzempliorius(Nr, Pa mimo_data,Gr žinimo_data,
ISBN, Skaitytojo_Nr,
Dovanotojas, Dovanojimo_data)
išoriniai raktai: ISBN
Skaitytojo_Nr
Davanotojas

Knyga
Skaitytojas
Skaitytojas
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4.6. ER modelis ir duomen normalizavimas
Teisingai sudarytas ER modelis ir teisingai jis
pavaizduotas reliacine schema garantuoja BKNF.
Sudaryt ER modelio reliacin schem galima
normalizuoti.
Galima normalizuoti ir semantin model .
Tai daryti b tina, kad sitikinti, jog nebuvo padaryta
klaid .
Pvz. vietoje dviej esybi Knyga ir Egzempliorius
sudarome tik vien – Egzempliorius.

Pagal ši esyb sudaryta DB nebus 3NF.
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Taip sudaryt lentel Egzempliorius reikia normalizuoti.

Galima normalizuoti lentel arba ER model .
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ER modelio normalizavimas
1NF. Ieškome esybi , kurios modeliuoja kelias
skirtingas realaus pasaulio objekt klases. Jas
išskaidome atskiras esybes.
2NF. Analizuojame esybi sud tinius raktus ir
naikiname nepirmini atribut priklausomybes nuo
rakto dalies. Likviduojant toki priklausomyb
sudaroma nauja esyb .
3NF. Šaliname tranzityvi sias priklausomybes nuo
esyb s rakto.
BKNF. Šaliname FP, kuri determinantas n ra raktas.
4NF. Likviduojame netrivialias DRP, kurios n ra FP.

