


 )FD  )Function Dependencyوابستگي تابعي 
  

 )FFD  )Full Function Dependencyوابستگي تابعي كامل 
  
  

 )TD  )Transitively Dependencyوابستگي با واسطه 
  

 )MVD  )Multi Valued Dependencyوابستگي تابعي چند مقداري 
  
  

 )JD  )Join Dependencyوابستگي پيوندي 
  



چون بعضي از وابستگي ها در : چرا بايد وابستگي ها رابايد بدانيم: نكته
طراحي پايگاه داده  خيلي مزاحم ما مي شود و مشكالتي را به وجود مي 

آورد و همچنين يك راهي هست براي نرمال كردن جدول ها يعني حذف 
 اضافهوابستگي هاي 



 FDوابستگي تابعي 

 را در نظر مي گيريم A,B,C,..(R(رابطه 
داردو نشان مي دهيم  ) FD(وابستگي تابعي AباBمي گوييم 

AB  اگرو فقط اگردر هر مقدار ممكن از رابطهR  به هر مقدار
A  فقط يك مقدار ،B متناظر باشد. 



 مثال
A  باB   وابستگي تابعي داردBA  

باشد در  A,B,C(R(كليد اصلي  رابطه Aاگر: نكته 
وابستگي  Aاينصورت هر صفت خاصه ديگر با صفت 

 .تابعي دارد
 يعني 

AB 
AC 

  
در هر رابطه اگر كليد اصلي را داشته باشيم : نكته

 وابستگي تابعي را راحت پيدا مي كنيم
 R(A,B,C)در جدول زير براي رابطه : مثال

 )A,B(كليد . وابستگي هاي تابع را بنويسيد 



وابستگي كامل  Xبا  Yباشد مي گوييم Rدو زيرمجموعه ازمجموعه عنوان رابطه  YوXاگر
وابستگي تابعي داشته باشد ولي با  Xبا  Y، اگر و فقط اگر  X=>Yدارد و نشان مي دهيم

 .  وابستگي تابعي نداشته باشد Xهيچ زير مجموعه 
 .خواهد بودFFDصفت ساده باشد وابستگي  FDاگر سمت چپ : نكته 

 كامل نيست (A,B)به Cدر شكل زير وابستگي كامل : مثال

 FFDوابستگي تابعي كامل 



 وابستگي كامل دارد) A,B(به  Cدر شكل زير وابستگي كامل وجود دارد يعني : مثال



 Bبا   Cوابستگي تابعي داشته باشدو  Aبا  Bاگر . مفروض است R(A,B,C)رابطه 
 AباCوابستگي تابعي نداشته باشد مي گوييم  Bبا   Aوابستگي تابعي داشته باشد ولي 

 .وابستگي با واسطه دارد

وابستگي تابعي  Bبا  Aاگر در تعريف باال : نكته 
و  Cوجود نوعي وابستگي بين .داشته باشد

Aطبيعي و محرز است و موجب آنومالي نخواهد بود. 
براي از بين بردن اين وابستگي، رابطه را تجزيه 

 :ميكنيم 

   TDوابستگي با واسطه 



 نرمال تر سازي

هر رابطه هر چند نرمال نيز ممكن است در عمليات درج حذف و بهنگام سازي 
 .مشكالتي داشته باشد

 بنابراين بهتر است يك رابطه نرمال را تا حد امكان نرمال تر كرد

 انومالي

 .دشواري و وضع غير عادي را آنومالي مي گويند
مثال وقتي كه سطري را حذف مي كنيم و پي آمد آن اطالعات ناخواسته اي نيز حذف 

يا مقدار صفتي را براي يك سطر تغيير مي دهيم در حاليكه در سطر هاي ديگر هم .شود
 .نياز به تغيير داشته باشد

 .آنومالي در عمليات ذخيره سازي به هر يك از سه حالت زير گفته مي شود
 بروز پيامد بد، بعد ار انجام يك عمل-1
 عدم امكان انجام يك عمل-2
 بروز اضافه كاري در انجام يك عمل-3



 آنومالي در بهنگام سازي

را تغيير دهيم، اين عمل بايد در تمام سطر هايي كه  S1در رابطه زير ، اگر شهر 
S1 فزونكاري(وجود دارد نيز انجام شود.( 

 .در واقع براي جلوگيري از ناسازگاري بايدبهنگام منتشر شونده انجام شود



 آنومالي در حذف

اين  "تا تهيه كرده است200به تعداد P2ازS3"در رابطه زير با حذف اطالع 
 ساكن يزد است نيز حذف مي شود S3اطالع كه 



 آنومالي در درج

را درج  "در شهر همدان ساكن است S5تهيه كننده  "در رابطه زير  نمي توان اطالع
 .چون بايد بدانيم چه قطعه اي را تهيه كرده است.كرد

است و طبق قاعده جامعيت موجوديتي هيچ جزء كليد اصلي ) #S#,P(كليد اصلي
 .نبايد تهي باشد



 ضوابط ريسانن براي تجزيه مطلوب

مستقل از  R2 وR1مطلوب است اگر  R2و  R1به دو رابطه  Rتجزيه رابطه 
 :يكديگر باشد و شرايط زير برقرار باشد

 .صفت مشترك در دورابطه ،حداقل در يكي آنها كليد كانديد باشد-1
باشند،يا از اين  R2و  R1هاي  FDدر مجموعه  Rهاي موجود در FDتمام -2

 .ها منطقا قابل استنتاج باشد FDمجموعه 



 :مثال
  

 با وابستگي هاي زير مطلوب است؟ R(a,b,c)كدام يك از تجزيه هاي رابطه 



 .تجزيه الف هردوشرط قضيه ريسانس را دارد
و   R1را از دو وابستگي موجود در روابط  bcتجزيه ب نمي توان وابستگي 

R2منطقا استنناج كرد. 
و   R1را از دو وابستگي موجود در روابط  abتجزيه ج نمي توان وابستگي 

R2همچنين شرط اول قضيه ريسانن را نيز ندارد.منطقا استنناج كرد. 
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