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még a kényelmes használat is, vagy másképpen szólva az adatot feldolgozó prog-
ramozók termelékenysége. Meglepo módon egy modell, nevezetesen a relációs
modell teljesíti mindkét célkituzést, azaz:

1. Egy egyszeru, korlátozott megközelítést ad az adatok strukturálására, ami
ésszeruen sokoldalú. Azaz bármi modellezheto vele.

2. Egy korlátozott, ám hasznos, az adatokon végrehajtható muveletgyujte-
ményt tesz lehetové.

Ez a két korlátozás együtt ad egy környezetet, és lehetové teszi nyelvek megvaló-
sítását, mint például az SQL-t, ami biztosítja a programozóknak, hogy kérdései-
ket nagyon magas szinten megfogalmazhassák. Egy néhány soros SQL-utasítás
elérheti ugyanazt az eredményt, mint egy több ezer soros C-program, vagy mint
egy több száz soros kód, amelyet a korábbi modellekben (mint a hierarchikus
vagy a hálós) írtak az adatokhoz történo hozzáférésre. Mivel a használható
muveletek halmaza erosen korlátozott, a rövid SQL-programok még optimali-
zálhatóak is azért, hogy gyorsan vagy más választható nyelvben írt kódoknál
gyorsabban futhassanak.

Relációk és attribútumok szokásos jelölései

Általában követendo példa, hogy a relációk neveit nagybetuvel, az attri-
bútumneveket pedig kisbetuvel kezdjük. A könyv hátralévo részében azon-
ban a relációkról absztrakt értelemben tárgyalunk, ahol nem számítanak
az attribútumnevek. Ezen esetekben mind a relációkra, mind az attribú-
tumaikra nagybetuket használunk, mint például az R(A, B, C), ami egy
általános 3-attribútumos relációt jelöl.

2.2.2. Sémák

A reláció nevét és a relációattribútumok halmazát együtt nevezzük relációsé-
mának. A relációsémát a reláció nevével és az attribútumainak zárójelek közötti
felsorolásával adjuk meg. Tehát a 2.3. ábra Filmek relációsémája a következo:

Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj)

2.2. A relációs modell alapjai
A relációséma attribútumai halmazt alkotnak és nem listát. Mégis, amikor ál-
talában a relációkról van szó, meg kell határoznunk az attribútumok valami-
lyen szabványos sorrendjét. Tehát amikor attribútumok listájávai vezetjük be a
relációsémát, ugyanezt a szabványos sorrendet vesszük akkor is, amikor megje-
lenítjük a relációt vagy annak a sorait.

A relációs modellben az adatbázis egy vagy több relációsémát tartalmaz. A
relációsémákból álló halmazt az adatbázisban relációs adatbázissémának vagy
csak röviden adatbázissémának nevezzük.

A relációs modellben az adatok egyszeruen reprezentálhatók: kétdimenziós táb-
lákban, ún. relációkban. A 2.1. ábrán egy példát mutattunk relációra, amelyet
most a 2.3. ábrán megismétlünk. A reláció neve Filmek, és a már többször hi-
vatkozott, állandó példánk Filmek egyedhalmazának elemeirol tárolunk benne
információt. Minden sor egy filmnek felel meg, az oszlopok pedig egy-egy film-
tulajdonságnak. Ebben az alfejezetben bevezet jük a legfontosabb jelöléseket és
fogalmakat a relációkhoz, és ezeket a Filmek reláción fogjuk szemléltetni.

2.2.3. Sorok

filmcím I év I hossz Imufaj
Elfújta a szél 1939 231 dráma
Csillagok háborúja 1977 124 sci-fi

Wayne világa 1992 95 vígjáték

2.3. ábra. A Filmekrelációja

A reláció azon sorait, amelyek különböznek az attribútumokból álló fejléc sorá-
tól, soroknak (tuple) nevezzük. A reláció minden egyes attribútumához tartozik
a sorban egy komponens. Például a 2.3. ábra három sora közül az elso sor négy
komponense: Elfújta a szél, 1939,231, dráma, amelyek ebben a sorrendben
a filmcím, év, hossz és mufaj attribútumokhoz tartoznak. Amikor külön írjuk
le a sorokat, nem pedig valamely reláció részeként, akkor vesszokkel választjuk
el a komponenseket, és a sort zárójelek közé tesszük. Például

2.2.1. Attribútumok (Elfújta a szél, 1939, 231, dráma)

A reláció oszlopait az attribútumok látják el névvel. A 2.3. ábrán az attribútu-
mok a következok: filmcím, év, hossz és mufaj. Az attribútumok az oszlopok
fejrészében láthatók. Általában az attribútumok megadják az abban az oszlop-
ban szereplo adatok jelentését. Például a hosszattribútummal ellátott oszlop
minden egyes filmhez megadja annak hosszát percekben.

a 2.3. ábra relációjának elso sora. Megjegyezzük, hogy amikor egy sor magában
van"az attribútumokat nem láthatjuk, így meg kell adnunk valamilyen hivat-
kozást, hogy melyik relációhoz tartozik az adott sor, és mindig ugyanabban a
sorrendben írjuk fel a komponenseket, ahogyan az attribútumokat felsoroltuk a
relációsémában.



24 2. A reládós adatmodell 2.2. A relációs modell alapjai 25

2.2.4. Értéktartományok

A relációs modellben követelmény, hogy minden sor minden komponense atomi,
azaz elemi típusú legyen, például egész vagy k&aktersorozat. Nem megengedett
az értékekhez a rekordszerkezet, halmaz, lista, tömb vagy bármely más olyan
típus, amelynek az értékei kisebb komponensekre felbonthatók.

Feltesszük továbbá, hogy a reláció minden attribútumához tartozik egy ér-
téktartomány, azaz egy elemi típus. A reláció bármely sorában szereplo kompo-
nensek értékének a megfelelo oszlop értéktartományából kell származnia. Példá-
ul a 2.3. ábrán szereplo Filmekreláció sorainak az elso komponense karakterso-
rozat, a második és harmadik komponense egész szám, a negyedik komponens
értéke pedig karaktersorozat.

Olyan megadás is lehetséges, amely tartalmazza az értéktartományt (vagy
típust) a relációsémában szereplo összes attribútumra. Ezt megtehetjük az att-
ribútumot követo kettospont és típus hozzáírásával. Azaz a Filmek reláció sé-
máját reprezeritálhatjuk például az alábbi módon:

2.2.6. Relációk elofordulásai

FilmekCfilmcím:string, év:integer, hossz:integer, mufaj:string)

A filmeket tartalmazó reláció nem állandó, sot a relációk többször is változhat-
nak az idok során. A változások egy része várhatóan a reláció soraira fog vonat-
kozni, mint például új sorok beszúrása, azaz az új filmek adatbázisba vétele, a
létezo sorok megváltoztatása, ha újabb vagy pontosabb információt kapunk a
filmekrol, és esetleg sorok törlése, ha filmeket valamilyen ok miatt eltávolítunk
az adatbázisból.

A relációséma megváltoztatása kevésbé általános. Bár elofordulhatnak olyan
helyzetek, amikor attribútumokat szeretnénk felvenni vagy törölni. A forgalom-
ban levo adatbázisrendszerek lehetové teszik, hogy a sémát megváltoztassuk,
ám ez igen költséges, ugyanis elofordulhat, hogy milliónyi sor mindegyikét át
kell írni, hogy hozzávegyünk vagy töröljünk komponenseket. Ha új attribútum-
mal bovítettünk, akkor az is nehézséget okoz, vagy egyáltalán nem lehetséges,
hogy a sorok új komponenseihez megfelelo értékeket találjunk.

Az adott reláció sorainak halmazát reláció-elofordulásnak nevezzük. Például
a 2.3. ábrán található három sor a Filmek reláció egy elofordulása. Feltehetoen
a Filmek reláció változott már a múltban és változni fog a jövoben. Példá-
ulI990-ben a Filmek nem tartalmazta a Wayne világa sort. A hagyományos
adatbázisrendszerek bármely relációnak csak egyetlen változatát kezelik: csak
azokat a sorokat, amelyek ,,most" vannak a relációban. Ezt a reláció-elofordulást
aktuális elofordulásnak1 nevezzük.

2.2.5. Relációk egyenértéku ábrázolási módjai

Egy reláció sorokból álló halmaz, nem pedig lista. Emiatt lényegtelen, hogy mi-
lyen sorrendben jelenítjük meg azokat. Például, ha a 2.3. ábra három sorát a
hat lehetséges sorrend bármelyikében is írjuk fel, a reláció "ugyanaz", mint ami
a 2.3. ábrán található.

Továbbá a reláció attribútumainak a sorrendjét is felcserélhetjük, a relációt
ez nem változtatja meg. Mégis, amikor a relációsémát átrendezzük, ügyelnünk
kell az oszlopok fejrészében szereplo attribútumokra. Azaz, amikor megváltoz-
tatjuk az attribútumok sorrendjét, akkor ezzel megváltoztatjuk az oszlopok
sorrendjét is. Ha az oszlopokat felcseréljük, akkor vele együtt a sorok kom-
ponenseinek a sorrendje is megváltozik. Az eredmény, hogy mindegyik sorban a
komponensek ugyanúgy permutálódnak, mint ahogyan az attribútumok vannak
permutálva.

Például a 2.4. ábrán látható reláció a 2.3. ábrán szereplo relációból a so-
rok és oszlopok permutációjával kapható egyik lehetséges reláció. A két relációt
"azonosnak" tekintjük. Pontosabban ez a két tábla ugyanannak a relációnak két
különbözo megjelenítése.

2.2.7. A reláció kulcsai

év Imufaj Ifilmcím Ihossz
1977 sci-fi Csillagokháborúja 124
1992 vígjáték Waynevilága 95
1939 dráma Elfújtaa szél 231

A relációs modell jó néhány - a relációra vontkozó - megszorítás megfogal-
mazását lehetové teszi számunkra az adatbázissémán belül. A megszorítások
tárgyalását a 7. fejezetre hagyjuk. Van viszont egy olyan alapveto megszorítás,
amelyet már itt be kell vezetnünk: a kulcs megszorítás. Az attribútumok egy hal-
maza egy kulcsot alkot egy relációra nézve, ha a reláció elofordulásaiban nincs
két olyan sor, amelyek a kulcs összes attribútumának értékein megegyeznének.

2.1. példa. Megadhatjuk a Filmek relációt egy kulccsal is, amelyet a filmcím
ésévattribútumok alkotnak. Azaz nem feltételezzük azt, hogy valaha is lehetne
két olyan film, amelyeknek a címe is és a gyártási éve is megegyezne. Figyel-
jük meg, hogya ,,felújított" filmek létezése miatt a filmcímönmagában nem
alkothat kulcsot. Példaként három King Kong címu film is van, de mindegyik
más évben készült. Az is látszik, hogy az év sem lehet kulcs, hiszen több film
is készül egy adott évben. D

2.4. ábra. A Filmek reláció másik megjelenítése
1 Azokat az adatbázisokat, amelyek az adat idoben korábbi verzióit is nyilvántartják, tem-

porális adatbázisoknak nevezzük.
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Az attribútum vagy attribútumok aláhúzásával jelöljük, hogy a szóban forgó
attribútum kulcsattribútum. Ezért például a Filmek reláció sémáját a követke-
zoképpen is írhatnánk:

Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj)

Filmek (

filmcím:string,
év: integer,
hossz: integer,
mufaj:string,
stúdióNév:string,
producer Azon: integer

Emlékezzünk, hogy az az állítás, hogy az attribútumok egy halmaza alkot
kulcsot a relációra nézve, egyúttal egy, a reláció összes elofordulás ára vonatkozó
állítás is. Például tekintsük a 2.3. ábra apró relációját. Ekkor állíthatnánk azt
is, hogy a mufaj önmagában kulcsot fog alkotni, hiszen nem látunk két olyan
sort, amelyek mufaj komponensükön megegyeznének. Viszont az is könnyen el-
képzelheto, hogy ha a reláció elofordulásai több filmet tartalmaznának, akkor
sok dráma, sok vígjáték és sok más egyéb kategóriájú film is lenne. Azaz több
olyan sor is lehetne, amelyek a mufaj komponensükön megegyeznek. Követke-
zésképpen a Filmek relációnak a mufaj nem lehet kulcsa.

Miközben mi megbizonyosodtunk arról, hogy a filmcímés az év együtt le-
hetnek a Filmek kulcsa, addig a legtöbb valós adatbázisban mesterségesen elo-
állított kulcsokat használnak, mivel kételkednek annak a biztonságos voltában,
hogy nem teljes kontroll alatt lévo attribútumértékekrol feltevéseket tegyenek.
Például a cégek általában minden egyes alkalmazottukhoz egy olyan egyedi al-
kalmazottazonosítót rendelnek, amelyeket nagy körültekintéssel egyedi számnak
választanak meg. Ezeknek az azonosítóknak célja, hogy a cég adatbázis án belül
minden egyes dolgozót meg tudjanak különböztetni a többitol, még akkor is,
ha van két azonos nevu alkalmazott. Azaz az alkalmazott azonosító attribútum
lehet kulcsa az alkalmazottak relációjának.

Az amerikai cégeknél minden egyes alkalmazottnak van társadalombiztosí-
tási száma. Ha az adatbázisukban van egy társadalombiztosítási számra vo-
natkozó attribútum, akkor ez is lehet az alkalmazottak relációjának a kulcsa.
Megjegyezzük, hogy az nem jelent problémát, ha több kulcsválasztás is létezik,
mint ahogyan az alkalmazottakra nézve is mind az alkalmazottazonosító, mind
a társadalombiztosítási szám kulcs volt.

A kulcsként használható attribútum létrehozásának az elve széles körben el-
terjedt. Az alkalmazottazonosítók mellett az egyetemek is hallgatói azonosítóval
különböztetik meg a diákjaikat. Vannak még jogosítványszámok és rendszámok
a soforök, illetve az autók közötti különbségtételhez. Az olvasó minden kétséget
kizáróan magától is több olyan attribútumokra vonatkozó példát tud felsorolni,
amelyeket azért hoztak létre, hogy kulcsként szolgáljanak.

)
FilmSzínész(

név: string,
cím: string,
nem: char,
születésiDátum:date

)
SzerepelBenne(

filmCím: string,
filmÉv:integer,
színészNév:string

)

GyártásIrányító (
név: string,
cím: string,
azonosító: integer,
nettóBevétel:integer

)
Stúdió (

név: string,
cím: string,
elnökAzon:integer

2.5. ábra. Példa egyadatbázissémára a filmek tárolásához

2.2.8. Példa egyadatbázissémára

Az alfejezetet egy teljes adatbázissémát tartalmazó példa megadásával zárjuk.
A szóban forgó példa témája a filmek lesznek. Az egész a korábban már
szerepeltetett Filmek relációra fog épülni. Az adatbázis sémáját a 2.5. ábrán
láthatjuk. A séma alapjainak megértéséhez tekintsük át részleteiben az egyes
részeit:

Filmek
Ez a reláció a korábban tárgyalt példareláció kiterjesztése. Emlékezzünk rá,
hogy a filmcím és az év együttesen kulcsot alkotnak a relációra nézve. Két új
attribútum keletkezett. A stúdióNév szolgál a tulajdonos gyártóazonosítója-
ként. A producerAzon pedig egy olyan egész szám lesz, amely a film producerét
úgy fogja azonosítani, mint ahogyan a GyártásIrányító bemutatásánál majd
megbeszéljük.

FilmSzínész

Ez a reláció határozza meg a színészekre vonatkozó adatokat. A kulcs a név
attribútum lesz, amely a színész nevét tartalmazza. Általában viszont a név
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nem feltétlenül egyedi, ezért nem is biztos, hogy kulcs lesz. A filmszínészek
viszont eltérnek ettol abban az értelemben, hogy nem használnak olyan nevet,
amelyet már valamelyik másik színész használt volna. Ezért is használjuk azt a
feltevést, hogy a filmszínészek nevei egyediek. Egy általánosabban használható
megközelítés egy olyan azonosító sorszám használata, mint a társadalombiz-
tosítási számé, amely minden személyhez egy egyedi sorozatszámot rendel.
Így ez használható kulcsattribútumként. Ezt a megközelítést alkalmazzuk a
filmgyártókra, mint ahogy azt látni fogjuk. A másik érdekesség a FilmSzínész
relációval kapcsolatban, hogy két új adattípust is tartalmaz: a nemet, amely
lehet egy F vagy egy N karakter, illetve a születési dátumot, amely "dátum"
típusú, speciális formátumú karaktersorozatot takar.

SzerepelBenne
Ez a reláció szolgál a film és a színészek kapcsolatának leírására azáltal, hogy
összekapcsolja a színészt azokkal a filmekkel, melyekben a színész szerepel.
Figyeljük meg, hogy a filmeket a Filmek tábla kulcsával (filmcím és év)
reprezentáljuk annak ellenére, hogy más attribútumneveket választottunk
hozzájuk, nevezetesen filmCím, filmÉv. A színészeket ehhez hasonlóan a
FilmSzínész színészNév kulcsattribútumával ábrázoljuk. Végül figyeljük
meg, hogy itt a három attribútum együttesen alkot kulcsot. Ez pedig pontosan
megfelel annak az elképzelésnek, hogy a SzerepelBenne relációnak lehet két
olyan különbözo sora, amelyek valamely két attribútumukon megegyeznek.
Például, ha egy adott színész egy adott évben két filmben is szerepelt, akkor
lesz két olyan sor, amelyek a filmÉv, illetve színészNév komponensükben
megegyeznek, de a filmCím komponenseiken eltérnek.

GyártásIrányító
Ez a reláció a filmgyártók adatait tartalmazza: a gyártó nevét, címét és a
gyártó nettó bevételét. A filmgyártókat, beleértve a producereket (ahogy
a Filmekrelációban fel van tüntetve) és a stúdió vezetoit is, akik csak a
következo Stúdió relációban szerepelnek, egy "azonosító számmal" láttuk el,
amely kulcsként fog szolgálni. Ezek az azonosítók egész számok, és minden
gyártóra különbözoek.

Stúdió

Ez a reláció a filmstúdiókról szól. Feltételezzük, hogy két stúdiónak nem le-
het azonos a neve, így a név kulcs lesz a relációra nézve. A másik két mezo:
a stúdió címe, illetve a stúdió vezetojéhez rendelt azonosító szám. Feltételez-
zük, hogy a stúdió vezetoje egy valódi gyártásirányítót takar, és így szerepel a
GyártásIrányítórelációban is.

~

2.2. A relációs modell alapjai co
~

2.2.9. Feladatok

2.2.1. feladat. Legyen a 2.6. ábrán található két reláció-elofordulás egy ban.
adatbázis része. Mutassuk meg a következoket:

aj Mindegyik reláció attribútumait.

bJ Mindegyik reláció sorait.

ej Mindegyik reláció egy sorának a komponenseit.

dJ Mindegyik reláció relációsémáját.

ej Az adatbázissémát.

fJ Mindegyik attribútumhoz egy megfelelo értéktartományt.

gJ Mindegyik relációhoz egy másik, vele ekvivalens megjelenítését.

számlaSzám I típus I egyenleg
12345 Betétszámla 12000
23456 Folyószámla 1000
34567 Betétszámla 25

A Számlák reláció

vezetékNév IkeresztNév I azonosítóSzám I számla

Balogh Róbert 901-222 12345
Kovács Léna 805-333 12345
Kovács Léna 805-333 23456

A Vevok reláció

2.6. ábra. Egy banki adatbázis két relációja

2.2.2. feladat. Több példát is javasoltunk a 2.2.7. alfejezetben az olyan att
bútumok kiválasztására, amelyek a relációk kulcsaként szolgálhatnak. Adju.
néhány további példát!


