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Normalizálás 
1NF  
2NF 
BCNF 
 
1NF ←2NF ← BCNF 
Ha BCNF → 2NF 
 
A → B 
┐B→ ┐A 
 
┐2NF → ┐BCNF 
 
┐2NF részkulcsból indul ki FD → létezik FD, amely nem jelölt kulcsból indul ki 
Jelölt kulcs olyan mezőcsoport amelyből jelölt lehetne. 
 
 Egyedi 
Primary key Nem null 
 minimális 
 
 
Ha a minimális jelzőt elhagyjuk akkor super kulcsnak nevezzük. Ha elvesszük belőle akkor 
nem lesz kulcs és nem lesz jelölt kulcs sem. 
2NF → 1NF a definícióból jön. 
 

Független felbontás 
Ha nem tejlesül BCNF, 2NF → dekompozíció 
Dekompozíció → veszteség-mentes (heath) 
R(A,B,C), A→B , R1(A,B), R2(B,C) 
 
AUTOK [rsz, tipus, gyarto] 
 
 
a) R1(rsz, tipus) 
R2(rsz, gyarto) 
 
b) R1(rsz, gyarto)  függő felbontás 
R2(rsz, tipus) 
 
c)R1(tipus, gyarto)  független felbontás 
R2(tipus, rsz) 
 
Tfh, 10000rsz van és 100 típus. A b)nél lesz 2x10000 rekord, a c)nél lesz 10000+100 rekord. 
A b esetben van egy táblák közötti függőség. A két táblát nem lehet random módon kitölteni, 
ezért azt mondjuk, hogy ez egy függő felbontás. 
 
Risennau tétele 
Cél: független dekompozíció biztosítása és R(A, B, C) → R1(A,B), R2(A,C) független, ha: 

- FD(R1) és FD(R2) → FD(R) 
- A→ B v A→C 
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b) FD (R) ={ rsz → tipus, rsz → gyarto, tipus → gyarto } 
FD (R1) = {rsz → gyarto} 
FD (R2) = {rsz → tipus} 
 
c) FD (R1) = {tipus → gyarto} 
FD (R2) = {rsz → tipus}  - ezt le tudjuk vezetni, a tétel is ezt fogja kiválasztani 
 
Gyakorlatban speciális egyedi esetek is előfordulhatnak. 
R(tanar, diak, targy) 
1 tárgyat több tanár is tanít, de 1 diák 1 tárgyat csak 1 tanárnál vesz fel, 1 tanár 1 tárgyat tanít 
1NF – igen 
2NF – igen, mert nincs részkulcsból kiinduló FD 
BCNF –nem 
 
a) R1(tanar, targy) 
R2 (tanar, diak)  /nem független 
 
b) R1(diak, targy, tanar) 
R2(diak, targy)  /nem értelmes 
 
Megjegyzés. Ha nincs független felbontása a sémának, akkor atominak nevezzük. 
 
R(rsz, tipus, evjarat) 
(rsz, tipus) (rsz, evjarat) 
 
Gyakorlatban nem szükséges atomi felbontásig elmenni. 
Létezik nem BCNF formátumú atomi séma -> Nem garantált a BCNF eredménye. 
 
Miért van szükség visszanormalizálásra? 
A visszanormalizálás azt jelenti, hogy a felbontott táblákat egybe hozzuk össze. 
 

Klasszikus modell 

 
 
További fejlesztés: 

- más adatmodell 
- más architektúra 

Feszültség alkalmazás Db adatmodellje 
oop Reláció, kulcs, idegen kulcs 
Összetett struktúra  
öröklés 1NF-tábla (elemi mező) 

Relációs 
modell 

ALK1 

ALK2 

Domain 
modell 
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Pl. IS_A (EER) 

 
 
Nincs egyértelmű megoldás az IS_A kapcsolat relációssá konvertálásában. 
a) minden egyed (szint) saját 

 
 
b) nincs östábla 

 
 
Hátrány – elveszik az információ, hogy ők járművek 
 
c) csak szülő (ős) tábla 

 
 
OOP RDBMS 
SET Reláció 
Array Reláció 
Pointer Idegen kulcs 
Struct mezők 
 

Jarmu szgk 

hajo 

IS_A 
 

jarmu 

J1 J2 szgk 

ős 

sz1 sz2 

hajo 

  

szgk 

Sz1 Sz2 J2 J1 

hajo 

Sz1 Sz2 J2 J1 

szgk 

H2 H1 Sz1       sz2 J1 



A jegyzetet készítette, elektronikussá tette: Huzynets Erik 

Konvertálni lehet, de információvesztéssel jár. 
A leképzés időigényes feladat. A legtöbb rendszernél viszont vannak keretrendszerek, 
amelyek a leképzést automatizálttá teszik. 
ORM – konverziót automatizáló keretrendszer. 
HIBERNATE 

 tartalmazza a relációs szerkezetet és az osztály struktúrát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JPA ( Java perzisztens API ) 
A HIBERNATE-ra épül rá. 
Maga a JPA megközelítés egy alkalmazásból indul ki, a java forrást lehet ellátni 

annotációkkal. 
Annotációk a mappingre vonatkoznak. 
->@ entity @table 
Public class Company 
{  

@id @generatid value… 
 int id; 
 String name; 
 . 
 . 
 . 
} 

Centralizált megoldás hátrányai 
- rendelkezésre állás (minden vagy semmi) elven működik 
- skálázhatóság 
- céleszközök 

 
cél: erőforrások elosztása 
1. másolat, tükörkép Replikáció 

 
 

Map 
leírás 

Log skippy 

változás 

Fő DBMS másolat 

RDBMS Relációs séma 

osztályok 

Kezelő osztályok 

Entity 
manager 

Alkalmazás 

Arra szolgál, hogy a letárolt 
osztályokat kezelhessük a 
programmal 

Egy magas szintű objektum 
kezelőt hozott létre 
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 Ezzel dolgozik   tükörképe a fő DBMSnek 
 Mindenki    ’stand by’ 
Vannak aszinkron szinkronizációk. 
 
2. DBMS 

  
 
Több önálló szerver.  
Egyetlen önálló adatbázisként jelennek meg. Master csomópont – koordinálást, 
szinkronizációt oldja meg. 
 
Több speciális probléma is fellép: 
Hibák kezelése. Nincs tökéletes hibakezelő protokoll! 
Az elosztott adatkezelésnél a CAP elv érvényesül. 
 
CAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAC 
 
 
 
 
 
RAID 
 
 
 
 
 
Az SQL mellett speciális igények vannak, ezt a NOSQL megoldás biztosítja. 

C – konzisztencia (bármely tag is dolgozza fel, ugyanazon képet látnak 

P– feldarabolhatóság (ha a hálózat megszakad, mindegyik rész önállóan tud 
dolgozni 

A 

rendelkezésre állás 

logikailag 1 adatbázis kezelő szoftver több 
hálózati csomópontra szétosztva működik 


