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مهلت تحویل95/04/07 :

( .1امتیازی) فرم نرمال  DKNFرا با یک مثال توضیح دهید.
 .2با فرض داشتن شمای رابطه ) R ( A, B, C, Dآیا وابستگی چندمقداری  A →→ BCمنطقا وابستگیهای  A → Bو
 A → Cرا نتیجه میدهد؟ اگر جوابتان مثبت است اثبات کنید ،در غیر اینصورت مثال نقضی ارائه کنید.
 .3فرض کنید شمای رابطه ) R( A, B, C, D, Eرا به دو رابطه زیر تجزیه کردیم و وابستگیهای تابعی زیر را نیز داریم:
)R1( A, B, C
)R2( A, D, E
}F = { A → BC, CD → E, B → D, E → A

الف) با ذکر دلیل نشان دهید که این تجزیه ،یک تجزیه بیکاست ) (losslessاست.
ب) آیا این تجزیه حافظ وابستگی ) (dependency preservingاست؟ (با ذکر دلیل)
 .4با ذکر توضیحات در هر گام ،شمای زیر را تا سطح  4NFنرمال کنید:
)Books (acs_no, isbn, title, author, publisher
)Users (userid, name, deptid, deptname
→ isbn
→ title
→ publisher
→→ author
→ name
→ deptid
→ deptname

acs_no
isbn
isbn
isbn
userid
userid
deptid

 .5رابطه نشان داده شده در زیر لیست بیمارستانهایی را نمایش میدهد که نیاز به مواردی دارند که توسط تامینکنندگان برای
بیمارستان تهیه میشوند .هر زمان که بیمارستانی ) (hنیاز به مورد مشخصی ) (iداشته باشد و تامینکنندهای ) i (sرا تامین میکند و
 sدر حال حاضر حداقل یک فقره از  iرا برای  hتهیه کرده است i ،s ،را برای  hتامین میکند .در این مثال فرض کنید هر مورد با نامش
به صورت منحصر به فرد شناخته میشود.

الف) توضیح دهید چرا رابطه باال در  5NFنیست؟
ب) گامهای نرمالسازی رابطه به  5NFرا با توضیحات بیان کنید.

 .6شمای رابطه ) R( A, B, C, D, E, Fوابستگیهای تابعی زیر را برآورده میکند:
→C
→A
→D
→B
→C
→ FA
→ BD
→ EF

AB
C
BC
ACD
BE
CE
CF
D

الف) همارز کاهش ناپذیر را برای این مجموعه از  FDها پیدا کنید.
ب) کلید(های) کاندید را مشخص کنید
ج) گراف وابستگیهای تابعی مذکور را رسم نمایید
د) بستار  {A, C}+را تحت این مجموعه از وابستگیهای تابعی محاسبه کنید.
 .7متغیر رابطهای  NADDRبا صفات ( NAMEمنحصربفرد)  STATE, CITY, STREETو  ZIPمشخص میشود .برای هر کد پستی،
فقط یک شهر و یک استان وجود دارد .برای هر خیابان ،شهر و استان ،فقط یک کد پستی وجود دارد.
الف) یک مجموعه کاهشناپذیر از وابستگیهای تابعی برای این متغیر رابطهای ارائه کنید .همچنین کلید(های) کاندید را مشخص
نمایید.
ب) آیا متغیر رابطهای مذکور به شکل  BCNFاست؟ در صورت وجود طراحی بهتری را برای این مورد ارائه کنید.
 .8فرض کنید شمای رابطه ) R( A, B, C, D, E, F, Gو مجموعه وابستگیهای تابعی زیر را داریم.
→A
→E
→F
→G
→D
→G
→B

BCD
BC
A
F
C
A
A

الف) رابطه  Rرا تا سطح  3NFتجزیه کنید .تمام گامهای طی شده را به همراه توضیحات بیان کنید.
ب) آیا این تجزیه در  BCNFاست؟ دلیل خود را ذکر کنید.
 .9فرض کنید شمای رابطه ) R( A, B, C, D, Eبه سه رابطه ) R1( A, B, Cو ) R2( B, C, Dو ) R3( A, C, Eتجزیه شده است .با داشتن
مجموعه وابستگیهای تابعی } F = { A→D, D→E, B→Eبیکاست بودن تجزیه را مورد بررسی قرار دهید( .راهنمایی :از آزمون Chase

استفاده کنید)
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نکات مهم انجام تمرین


مستند تکلیف باید در دو نسخه  Wordو  PDFتحویل داده شود .کلیه محتویات تکلیف (مستند ،کد منبع ،خروجی نرمافزارها
و غیره) بایستی در قالب یک فایل فشرده با نام  #( DB-942-HW#-StudentNumberشماره تمرین است) به آدرس
 DB.94952@gmail.comارسال گردد .عنوان نامه بایستی همانند نام فایل باشد.



در صورت دستنویس بودن تمرین ،توجه داشته باشد که وجود ابهام و خوانا نبودن ،کسر نمره را در پی خواهد داشت.



در صورت بروز ابهام در مورد سواالت ،میتوانید از طریق آدرس  bagheri.ramtin@gmail.comمکاتبه نمایید.



از به کار بردن فینگیلیش در پرسیدن سواالت از طریق ایمیل خودداری نمایید.



هرگونه سوال و ابهام در مورد تمرینات حداکثر تا  24ساعت قبل از مهلت تکلیف پرسیده شود.



تاخیر در ارسال تکلیف ،مشمول کسر نمره خواهد بود .هر روز تاخیر مشمول  %25کسر نمره خواهد گردید.



پاسخ هر سوال باید دقیق و متناسب با سوال باشد .از ذکر مطالب مبهم ،نامرتبط و زائد خودداری نمایید.



در صورت استفاده از منبع برای پاسخ به سوال ،ذکر آدرس منبع الزامی است.



پاسخها باید با کلمات خودتان بیان شوند .کپیبرداری عینی از منابع ،نمرهای برای پاسخ شما در پی نخواهد داشت.



در صورت کشف تقلب ،بر اساس مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.



پاسخها فقط میتوانند به زبان فارسی باشند.



حداکثر تعداد صفحات بایستی  15صفحه باشند.



در صورت نقض هر کدام از نکات گفته شده ،نمره کسر میگردد.

موفق باشید
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