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! 2.4.9. feladat. Az R és S relációk nem félig-összekapcsolása, R IX S az R
azon t sorainak halmaza, amely sorok R és S összes közös attribútumain nem
egyeznek meg S egyetlen sorával sem. Adjunk meg olyan három különbözo
relációs algebrai kifejezést, amelyek ekvivalensek az R IX S kifejezéssel.

!! 2.4.10. feladat. Az R reláció sémája

(AI,A2,... ,An,BI,B2"" ,Bm)

és az S reláció sémája (BI, B2"'" Bm); azaz S összes attribútuma benne van
R attribútumainak halmazában. Az R és S hányadosa, R...;-S megadja azon
Al, A2,..., An attribútumú t sorok halmazát, amelyekre igaz, hogy az S reláció
minden s sorára a ts sor benne van az R relációban. Írjuk fel az eddig bemutatott
operátorok segítségével azt a relációs algebrai kifejezést, amely ekvivalens az
R ...;-S kifejezéssel.

2.5. Relációkra vonatkozó megszorítások

Most térjünk rá az adatmodell harmadik legfontosabb részére: az adatbázisban
tárolható adatok megszorításainak a képességére. Ezeket is az adatbázisban
tároljuk le. Eddig csak egyetlen típusú megszorítást láthattunk, mégpedig azt,
mikor egy vagy több attribútum kulcsot alkothat (lásd 2.3.6. alfejezet). Ez utób-
bi, illetve sok egyéb megszorítás is kifejezheto a relációs algebrában. Ennek az
alfejezetnek a során látni fogjuk, hogyan fejezhetjük ki mind a kulcsmegszorí-
tást, mind a ,,hivatkozási épség" megszorítást. Ez utóbbi elvárás az, hogy ha
egy érték egy reláció egy oszlopában elofordul, akkor ez szerepelni fog a reláció
vagy egy másik reláció valamelyik oszlopában is. A 7. fejezetben látni fogjuk,
hogyan kényszeríti ki ezt a relációs algebrában kifejezheto megszorítást az SQL
adatbázisrendszere.

2.5.1. Megszorítások megadása relációs algebra
segítségével

Megszorításokatkét módon fejezhetünk ki relációsalgebrai kifejezésekkel:

1. Ha R egy relációs algebrai kifejezés, akkor R = f/Jegy olyan megszorítás,
amelynek jelentése: "R-nek üresnek kell lennie" vagy másképpen fogal-
mazva "R eredményében egyetlen sor sincs".

2. Ha R és S relációs algebrai kifejezések, akkor R ~ S egy olyan megszorítás,
melynek jelentése: "R eredményének minden sora benne kell legyen S
eredményében". Természetesen S eredménye tartalmazhat R sorain kívül
más sorokat is.

A megszorítások megadásának ez a két módja a kifejezoero szempontjából
ekvivalens egymással, viszont bizonyos esetekben az egyik forma érthetobb vagy
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tömörebb. Az R ~ 8 megszorítás R - 8 = 0 alakban is felírható, hiszen ha R
minden sora benne van 8-ben, akkor biztos, hogy R-8 üres. Fordítva, ha R-8
egyetlen sort sem tartalmaz, akkor R minden sorának benne kell lennie 8-ben,
máskülönben R - 8 eredményében lenne.

Másrészrol az R = 0 formájú megszorítások is felírhatók úgy, mint R ~ 0.
Technikailag a 0 nem egy relációs algebrai kifejezés, de mivel az R - R kifejezés
eredménye 0, nyugodtan használhatjuk relációs algebrai kifejezésként.

A következo alfejezetekben láthatjuk majd, hogy miként fejezhetok ki fon-
tos megszorítások a két stílus egyikével. Amint azt a 7. fejezetben látni fogjuk,
SQL-ben a megszorításokat általában az elso módon, üres halmazok segítségével
fejezzük ki. A megszorítást azonban nyugodtan megfogalmazhatjuk halmazok
tartalmazásaként is, majd pedig az elozo gondolatmenetet követve átalakíthat-
juk az üres halmazt használó formára.

11"producerAzon(Filmek) ~ 11"azonosító (Gyártás Irányí tó)

A baloldali kifejezés megadja a Filmek reláció sorainak producerAzon kom-
ponenseiben szereplo összes azonosító halmazát. Hasonló módon a jobb oldali
kifejezés megadja a GyártásIrányító reláció sorainak azonosító komponensei-
ben szereplo összes azonosító halmazát. A megszorítás tehát azt mondja ki,
hogy ez utóbbi halmaz tartalmazza az elozo halmazt. D

2.22. példa. Egynél több attribútum értékére vonatkozó hivatkozási épséget
hasonló módon fejezhetünk ki. Például biztosítani akarjuk, hogy a

SzerepelBenne(filmCím, filmÉv, színészNév)

relációban szereplo mindegyik film szerepeljen a

2.5.2. Hivatkozási épség

A megszorítások egy gyakori formája a hivatkozási épség, mely szerint ha egy
érték megjelenik valahol egy környezetben, akkor ugyanez az érték egy másik,
az elozovel összefüggo környezetben is megjelenik. Például a filmeket nyilván-
tartó adatbázisunkban elvárhat juk, hogy a SzerepelBenne egy sorában lévo p
színészNév komponens esetén egy olyan színésznek a nevérol beszélünk, aki
benne van a FilmSzínész relációban is. Ellenkezo esetben ugyanis feltehetnénk
a kérdést, hogy az illeto ,,színész" valóban színész-e.

Általánosságban, ha az R reláció egy sorának A attribútumában szerepel
egy v érték, akkor tervezési szándékaink miatt elvárhat juk, hogy ez a v érték
egy másik 8 reláció valamely sorának egy bizonyos komponensében (például
B-ben) is megjelenjen. A hivatkozási épséget relációs algebrában kifejezhetjük
a 11"A(R) ~ 11"B(8) vagy az (ezzel ekvivalens) 11"A(R) - 11"B(8) = 0 kifejezések
valamelyikével.

Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj, stúdióNév, producerAzon)

relációban. A filmeket mindkét relációban a cím és a készítési év segítségével
reprezentáljuk, hiszen megegyeztünk, hogy a filmek azonosítására egyik attri-
bútum sem lenne egyedül elegendo. A következo megszorítás

11"filmCím,filmÉv( SzerepelBenne ) ~ 11"filmcím , év (Filmek)

a relációk megfelelo komponenseinek levetítésével nyert filmcím-év párok össze-
hasonlításával fejezi ki a hivatkozási épséget. D

2.21. példa. Vegyük a filmekrol szóló szokásos példánkból a következo két
reláció sémáját:

2.5.3. Kulcsmegszorítás

Ugyanezen megszorítási jelöléssel többet is kifejezhetünk, mint a hivatkozási
épség. A most következokben látni fogjuk, hogyan fejezheto ki algebrai úton az
a megszorítás, hogy egy konkrét attribútum vagy egy attribútumhalmaz kulcsot
kell alkosson a relációra nézve.

2.23. példa. Emlékezzünk, hogyanéva

Filmek(filmcím, év, hossz, mufaj, stúdióNév, producerAzon)
GyártásIrányító(név, cím, azonosító, nettóBevétel)

Ésszerunek tunik a feltételezés, miszerint mindegyik film producere szerepel a
GyártásIrányítórelációban. Ha ez nem így van, akkor ez hiba, és szeretnénk,
ha a relációs adatbázisrendszerünk legalább tájékoztatna arról, hogy van olyan
film az adatbázisban, amelynek producerérol nincsenek adataink.

Hogy pontosabbak legyünk, a Filmek reláció mindegyik sorának
producerAzon komponense meg kell jelenjen a GyártásIrányítóreláció vala-
mely sorának azonosító komponensében. Mivel minden egyes gyártásirányító
egyedi azonosítóval rendelkezik, ezért azt kell biztosítanunk, hogy egy film pro-
ducere szerepeljen a film gyártásirányítói között. Ezt a megszorítást a következo
tartalmazással fejezhetjük ki:

FilmSzínész(név, cím, nem, születésiDátum)

reláció kulcsa volt. Ezért egyetlen sorpárnak sem egyezik meg a név komponen-
se a másikéval. Ezt a megszorítást algebrailag egy implikációval fejezhetjük ki,
azaz: ha két sor megegyezik a név komponensében, akkor a címértékükben is
meg kell egyezniük. Megjegyezve, hogy ezen ,,két" sorra vonatkozó állítás (azaz
megegyeznek a név komponens ben), csak akkor lehetséges, ha a két sor meg-
egyezik, azaz minden attribútumukban azonosak.

Az elv az, hogy ha a FilmSzínész összes (tb t2) sorpárját képezzük, akkor
nem lehet olyan pár, amely a név komponensen megegyezik, de a cím kom-
ponensen eltér. Az összes pár eloállítására képezzük a direkt szorzatot, és a
feltételt megsérto párok meghatározására kiválasztást használunk. A megszorí-
tás megadható úgy, hogy a kiértékelés ereménye egyezzen meg 0-val.
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CTFSZ1.név=FSZ2.név ANDFSZ1.cím;éFSZ2.cím(FSZ1 X FSZ2) = 0

A théta-összekapcsolás feltétele az, hogy a Stúdió reláció elnökAzon kompo-
nense egyenlo legyen a GyártásIrányító reláció azonosító komponensével. Az
összekapcsolással olyan sorpárokat kapunk, amelyben a gyártásirányító egyúttal
a stúdió elnöke. Ha ebbol a relációból kiválasztjuk azokat a sorokat, ahol a nettó
bevétel kisebb, mint tízmillió, olyan halmazt kapunk, amely a megszorításunk
értelmében üres. Tehát a megszorítást a következoképpen fejezhetjük ki:

Mivel a relációt önmagával szorozzuk meg, ezért legalább az egyik másola-
tának az attribútumneveit át kell neveznünk. A tömörség kedvéért használjuk
az FSZ1 és FSZ2 új neveket a FilmSzínész relációra való hivatkozásnál. Ekkor
az elvárás kifejezheto az alábbi algebrai megszorítással:

A fenti kifejezésben az FSZ1 x FSZ2 szorzat ban szereplo FSZ1 a következo átne-
vezésnek a rövidítése:

CTnettóBevétel<10000000(Stúdió !><1elnökAzon=azonosítóGyártásIrányító) = 0

PFSZ1(név,cím,nem,születésiDátum) (FilmSzínész )

Ennek a megszorításnak a kifejezésére egy másik lehetoség az, ha a stúdiók
elnökeinek azonosítóiból kapott halmazt hasonlítjuk össze azon gyártásirányítók
azonosítóinak halmazával, akiknek a nettó bevétele legalább 10 000 000 $. Ez
elozo részhalmaza kell legyen az utóbbinak. A következo tartalmazás éppen ezt
fejezi ki:

Az FSZ2 szintén a FilmSzínész ehhez hasonló átnevezése lesz. D

71"elnökAzon(Stúdió) ~ 71"azonosító (CTnettóBevétel~10000000(Gyártás Irányí tó ))
2.5.4. További példák megszorításokra

Többféle megszorítás van, amelyet kifejezhetünk relációs algebrában, és ame-
lyek hasznosak lesznek az adatbázis korlátozására nézve is. A megszorítások
egy nagyobb családját bizonyos értékek tiltása alkotja. Például, hogy minden
attribútumnak van egy típusmegszorítása az attribútum értékeire nézve. Gyak-
ran elég egyértelmuek ezek a megszorítások, mint például: az attribútum típusa
legyen egész szám vagy 30 hosszúságú karakterlánc. Más esetekben azt szeret-
nénk, ha az attribútumban lévo értékek egy kisebb felsorolható halmaz értékeire
korlátozódnának. Megint más esetekben viszont elvárhat juk, hogy összetett kor-
látozásokat adhassunk meg az eloforduló értékekre. Két egyszeru példát fogunk
adni: az elso egy attribútum egyszeru tartománymegszorítása, a másik pedig
egy bonyolultabb elvárás lesz. .

D

2.5.5. Feladatok

2.5.1. feladat. Írjuk fel a következo megszorításokat a 2.3.1. feladat relációira:

Termék(gyártó, modell, típus)

PC (modell, sebesség, memória, merevlemez, cd,

Laptop(modell, sebesség, memória, merevlemez,

Nyomtató(modell, színes, típus, ár)

ár)

képernyo, ár)

CTnem;é'H' AND nem;é'F' (FilmSzínész) = 0

A megszorításokat tartalmazással és üres halmaz segítségével is kifejezhetjük. A
2.4.1. feladat adatait használva, valamennyi megszorítás esetén mutassuk meg
azokat a sorokat, amelyek megsértik az adott megszorítást.

aj Az olyan PC-ket, amelyek processzorának sebessége kisebb, mint 2.00,
nem árulhatják 500 $-nál drágábban.

bJ A 15,4 hüvelyknél kisebb képernyoju laptopoknak a merevlemeze legalább
100 gigabájtos kell legyen, ellenkezo esetben csak 1000 $-nál olcsóbban
árulhatják.

1 ej A PC-gyártók nem gyárthatnak laptopokat.

II dJ Ha egy gyártó készít PC-t, akkor készítenie kell olyan laptopot is, amely-
nek a sebessége legalább akkora, mint a PC sebessége.

1 ej Ha egy laptopnak nagyobb memóriája van, mint egy PC-nek, akkor a
laptop drágább kell legyen, mint a PC.

2.24. példa. Tegyük fel, hogy a FilmSzínész reláció nem attribútumának
megengedett értékei 'N' és 'F'. Ezt a megszorítást algebrailag a következo-
képpen fejezhetjük ki:

Ez azt jeleni, hogy a FilmSzínész reláció azon sorainak halmaza, amelyekben
a nem komponens értéke sem nem 'N', sem nem 'F', üres. D

2.25. példa. Tegyük fel, hogy valaki csak akkor lehet egy filmstúdió elnöke,
ha a nettó bevétele legalább 10 000 000 $. Ezt a következo módon fejezhet-
jük ki algebrailag. Eloször is szükségünk van a következo két reláció théta-
összekapcsolására:

GyártásIrányító(név, cím, azonosító, nettóBevétel)

Stúdió (név, cím, elnökAzon)


