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Πεπίλητη 

Η παξνχζα έξεπλα αθνξά αλάπηπμε εθαξκνγήο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή κηαο θαηάιιειεο ινγηθήο δνκήο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ ζε κηα 

βάζε. Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο κε δηάζπαζε, ελψ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πινπνηήζεθε σο απνηέιεζκα  

εκπεηξηθήο θαη φρη βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο. Η εθαξκνγή σο είζνδν δέρεηαη απφ ηνλ 

ρξήζηε πίλαθα ζε κε θαλνληθή κνξθή (πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη πεδία κε 

επαλαιακβαλφκελε πιεξνθνξία) θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο ησλ πεδίσλ. Ωο έμνδν 

παξνπζηάδεη βήκα-βήκα ηελ δηαδνρηθή αλαγσγή ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ 

ζε πην επηζπκεηέο κνξθέο δεδνκέλσλ (1
ε
 έσο 5

ε
 θαλνληθή κνξθή θαη BCNF). Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη γίλεηαη αλαθνξά θαη 

ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Γίλεηαη αλάιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ελφο αιγφξηζκνπ πνπ 

πξνηείλεηαη γηα ηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ σο δηάγξακκα νληνηήησλ 

ζρέζεσλ (δηάγξακκα ER). Η έξεπλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

αλαιπηή ζηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

Σέινο, κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο-έξεπλεο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Βάζε Γεδνκέλσλ, Δλλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο, Καλνληθνπνίεζε, 

Αιγφξηζκνο, ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο, Καλνληθέο κνξθέο, BCNF, δηάγξακκα ER 
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Abstract 

The thesis deals with the development of an application that produces the logical 

structure appropriate for representing data in a database. The algorithm used follows the 

process of database normalization. The application accepts as input a table in Un-

Normalized Form (which may contain fields that represent repeated information) and the 

functional dependencies of the fields. As output it presents in a step by step manner the 

sequential reduction of the conceptual data model in more desirable data forms (1st to 5th 

normal form and BCNF). Additionally, the thesis presents basic concepts of database 

theory and reviews previous studies on database normalization. An analysis of the 

algorithm that was used to develop the application is presented as well as the algorithm 

for the visualization of the produced model as an entity relationship diagram. The thesis 

may be used to facilitate the database design by the analyzer but also as an educational 

tool. It also can serve as a basis for future extensions. 

 

Keywords: Database, design, normalization, algorithm, functional dependencies, 

normal forms, BCNF, ER diagram 
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Ππόλογορ – Δςσαπιζηίερ 

Η παξνχζα εξγαζία κε ζέκα «Αλάπηπμε εθαξκνγήο ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

βάζεο δεδνκέλσλ» απνηειεί ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο θαηεχζπλζεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηνλ θ. Δπαγγειίδε Γεψξγην γηα ην έηνο 2013-2014. 

ε βηβιία αιιά θαη ζην δηαδίθηπν κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε πνιιά άξζξα – 

νδεγνχο γηα ην δήηεκα ηεο θαλνληθνπνίεζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, ε αλάπηπμε 

κηα εθαξκνγήο πνπ λα θαλνληθνπνηεί απηφκαηα αθφκα θαη κε έλα «θιηθ» είλαη ζίγνπξα 

θάηη πξσηνπνξηαθφ θαη ζπάλην λα βξεζεί. Ο ρξφλνο, θαζψο επίζεο θαη νη γλψζεηο πάλσ 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, αιγφξηζκνπο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απαηηείηαη λα 

έρεη θάπνηνο γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ αξρή, είλαη 

πςειφο. 

 

Δπραξηζηψ πνιχ ζεξκά: 

Σνπο γνλείο κνπ θ. Αλαηξνχζε Κσλζηαληίλν θαη θα. Κνληνκήηξνπ Διεπζεξία γηα 

ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 

Σνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Δπαγγειίδε Γεψξγην γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

ηνπ ζε νπνηαδήπνηε πξφβιεκα πξνέθππηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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 1 Διζαγυγή 

 1.1  Ππόβλημα – Σημανηικόηηηα ηος θέμαηορ 

Η αλάγθε απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο εδψ θαη 

πάξα πνιιά έηε θαη φπσο θάζε αλάγθε δεκηνχξγεζε θαη πξνβιήκαηα γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχλ εδψ θαη θαηξφ ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε 

φζνλ αθνξά ην πξφβιεκα ηεο απνζήθεπζεο. ήκεξα πνπ φπσο ιέγεηαη απφ πνιινχο 

δνχκε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ε αλάγθε γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ είλαη αθφκα κεγαιχηεξε. Καζψο φκσο ηα δεδνκέλα απμάλνληαη θαη 

πιεζαίλνπλ δεκηνπξγείηαη αθφκα έλα πξφβιεκα, απηφ ηεο έιιεηςεο ρψξνπ γηα ηελ 

απνζήθεπζή ηνπο. Οη ιχζεηο ζην παξαπάλσ πξφβιεκα ζα ήηαλ είηε ε αγνξά 

πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο είηε ε ζσζηή νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ νχησο ψζηε 

λα κελ θαηαιακβάλνπλ ππεξβνιηθφ ρψξν απνζήθεπζεο. Όπσο εχθνια κπνξεί λα 

θαηαιάβεη θάπνηνο φκσο ε αγνξά πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο εθηφο απφ πνιχ 

δαπαλεξή επηινγή είλαη θαη αλνξζφδνμε, ελψ επίζεο ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο πνπ είλαη 

δηαζέζηκνο γηα αγνξά δελ είλαη άπεηξνο. Γη’ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν είλαη πξνηηκφηεξε ε 

ζσζηή νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζηε βάζε θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Ο ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη εθηθηφο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο. Η ηειεπηαία αλαιακβάλεη λα 

νξγαλψζεη ζσζηά ηελ βάζε ψζηε λα κελ ππάξρνπλ επαλαιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο 

θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ρψξνπ 

απνζήθεπζεο. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία 

πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα πινπνηήζεη θάπνηνο πνπ δελ θαηέρεη γλψζεηο πιεξνθνξηθήο 

θαη εηδηθφηεξα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, αθφκα θαη νη εθπαηδεπφκελνη κεξηθέο 

θνξέο δελ κπνξνχλ εχθνια λα θαηαλνήζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή κε απνηέιεζκα νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ λα απνηεινχλ έλα απφ ηα πην απαηηεηηθά πεδία ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ 

ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 1.2  Σκοπόρ – Σηόσοι 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ. Γηα λα επηηεπρζεί πινπνηήζεθε κηα εθαξκνγή πνπ εθαξκφδεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο θαη παξάγεη έλα ζρεζηαθφ κνληέιν πνπ κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Η εθαξκνγή, επίζεο, έρεη εχθνιε 

πξνζβαζηκφηεηα θαζψο είλαη web-based δειαδή κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε νπνηνλδήπνηε 

ππνινγηζηή έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ πεξηεγεηή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

εγθαηάζηαζε. Ο ζηφρνο είλαη ν νπνηαδήπνηε ρξήζηεο, ηδηψηεο ε επηρείξεζε-νξγαληζκφο, 

λα κπνξεί κε επθνιία λα θάλεη ελλνηνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ έρεη ε 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη. Δπίζεο, έλαο αθφκα ζηφρνο είλαη ε εθαξκνγή λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα εξγαιείν κάζεζεο απφ θαζεγεηέο ζε ζπνπδαζηέο. Σέινο, ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή αθήλεη πεξηζψξην γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο-έξεπλεο. 

 1.3  Σςνειζθοπά 

1. Αλαθνξά ζε 9 (ελληά) θαλνληθέο κνξθέο, κεξηθέο απφ απηέο άγλσζηεο αθφκα 

θαη ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη ελεξγά κε ην ζέκα. 

2. Αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεσο δεδνκέλσλ γηα 

απηφκαηε θαλνληθνπνίεζε βάζεο δεδνκέλσλ. 

3. Πξσηνπνξηαθφο αιγφξηζκνο BCNF. 

4. Τινπνίεζε ιεηηνπξγίαο «βήκα-βήκα» γηα ρξήζε σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

5. Αιγφξηζκνο γηα νξζή ζρεδίαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ER. 

6. Βάζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 1.4  Γιάπθπυζη ηηρ μελέηηρ 

Η παξνχζα κειέηε είλαη ζρεδηαζκέλε νχησο ψζηε λα κπνξεί έλαο απιφο 

αλαγλψζηεο ρσξίο ππφβαζξν ζηνλ ηνκέα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ λα θαηαιάβεη ηελ 

νπζία ηεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν πέξα απφ ην θεθάιαην 1 πνπ πεξηέρεη ηελ εηζαγσγή, ε 

κειέηε μεθηλάεη ζην θεθάιαην 2 κε βαζηθέο έλλνηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. ηε 

ζπλέρεηα ζην θεθάιαην 3 ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα κάζεη γηα ηηο θαλνληθέο κνξθέο θαη λα 

ηηο πινπνηήζεη κε ηηο κεζφδνπο θαλνληθνπνίεζεο πνπ ππάξρνπλ ζην θεθάιαην 4. Σν 

θεθάιαην 5 παξνπζηάδεη κηα παξφκνηα κε ιηγφηεξεο φκσο δπλαηφηεηεο εθαξκνγή θαη ζην 

θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο. ην θεθάιαην 7 κπνξεί θάπνηνο λα βξεη αλαιπηηθά 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηνπο αιγφξηζκνπο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγή. 

Σέινο, ζην θεθάιαην 8 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ER θαη έλαο αιγφξηζκνο γηα ηελ 

νξζή ζρεδίαζε ηνπ, ελψ ζην θεθάιαην 9 είλαη ν επίινγνο κε ζρφιηα γηα κειινληηθέο 

επεθηάζεηο-έξεπλεο. 
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 2 Βαζικέρ Έννοιερ 

Πξηλ μεθηλήζνπκε λα αλαιχνπκε ηηο θαλνληθέο κνξθέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε 

εθαξκνγή ηηο πινπνηεί είλαη αλαγθαίν λα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζε βαζηθέο 

έλλνηεο φπνπ ε θαηαλφεζε ηνπο απαηηείηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ νπζηψδε αλάγλσζε ηεο 

εξγαζίαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ έλλνηα ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο. 

 2.1  Βάζη Γεδομένυν 

Όπσο αλαθέξεη θαη ν Γ. Βαζηιαθφπνπινο (1993) είλαη δχζθνιν λα δνζεί 

κνλαδηθή απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηη είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ ελψ έλαο γεληθφο θαη 

ιεηηνπξγηθφο ζπιινγηζκφο είλαη φηη βάζε δεδνκέλσλ είλαη κηα νινθιεξσκέλε θαη 

δνκεκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ή κέξνο απηνχ. 

Σελ ίδηα άπνςε έρνπλ πεξίπνπ θαη νη πην ζχγρξνλνη Ramakrishnan θαη  Gehrke (2012) νη 

νπνίνη αλαθέξνπλ πσο βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί ε φπνηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα νπνία 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ηνλ πην ζχληνκν νξηζκφ 

δίλνπλ νη Elmasri θαη Navathe (2012) φπνπ απιά αλαθέξνπλ φηη βάζε δεδνκέλσλ είλαη 

κηα ζπιινγή απφ ζρεηηδφκελα δεδνκέλα. 

Άζρεηα απφ ηνπο νξηζκνχο παξαπάλσ κηα ζχγρξνλε βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

είλαη νξγαλσκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί εχθνια θαλείο λα έρεη πξφζβαζε, δηαρείξηζε θαη 

ελεκέξσζε. ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ,νη βάζεηο δεδνκέλσλ ζπρλά ηαμηλνκνχληαη 

αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή πξνζέγγηζε ηνπο. Η πην δηαδεδνκέλε πξνζέγγηζε είλαη ε 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ,. Οη πεξηζζφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ πνιινχο 

πίλαθεο, πνπ κπνξεί ν θαζέλαο απφ απηνχο λα πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία. 

Έλα "ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ" (DBMS) είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ 

παξέρεη ηε δηεπαθή κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη κηαο ε πνιιψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ο φξνο 

«βάζε δεδνκέλσλ», επεηδή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο θαη κε ην DBMS ζπρλά 

αλαθέξεηαη θαη ζην DBMS θαη ζηα δεδνκέλα πνπ ρεηξίδεηαη. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά 

DBMS είλαη ηα MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle θαη IBM DB2 ελψ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ εηδηθή γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ 

γιψζζα SQL. 
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 2.2  Κανονικοποίηζη 

Καλνληθνπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο ησλ 

πεδίσλ θαη ησλ πηλάθσλ κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

εμαξηήζεσλ θαη ηεο επαλαιακβαλφκελεο πιεξνθνξίαο. Η θαλνληθνπνίεζε ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ηε δηαίξεζε κεγάισλ πηλάθσλ ζε κηθξφηεξνπο (κε ιηγφηεξε 

επαλαιακβαλφκελε πιεξνθνξία) θαη θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ο ζηφρνο είλαη 

λα απνκνλσζνχλ ηα δεδνκέλα, έηζη ψζηε νη πξνζζήθεο, δηαγξαθέο θαη ηξνπνπνηήζεηο 

ελφο πεδίνπ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε έλα κφλν πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχκε λα 

ζπιιέμνπκε φπνηα πιεξνθνξία ρξεηαδφκαζηε γηα απηά κέζα απφ ην ππφινηπν ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαζνξηζκέλεο ζρέζεηο. 

Ο Edgar F. Codd, ν εθεπξέηεο ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο θαη απηφ πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε σο ηελ Πξψηε Καλνληθή Μνξθή 

(1NF) ην 1970. Ο Codd ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ θαη θαζφξηζε ηε Γεχηεξε Καλνληθή 

Μνξθή (2NF) θαη Σξίηε θαλνληθή Μνξθή (3NF) ην 1971. Γχν ρξφληα κεηά ν Codd ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Raymond F. Boyce νξίδεη ηελ Boyce - Codd θαλνληθή Μνξθή 

(BCNF) ην 1974. Άηππα, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ πίλαθα 

είλαη ζπρλά «νκαινπνηεκέλε», αλ είλαη ζηελ ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF). Oη 

πεξηζζφηεξνη πίλαθεο ζηελ 3
ε
 θαλνληθή κνξθή δελ εκθαλίδνπλ αλσκαιίεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο, ελεκέξσζεο θαη δηαγξαθήο. 

Οη ζηφρνη ηεο θαλνληθνπνίεζεο ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Edgar F. Codd (1971) 

είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Η απειεπζέξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζρέζεσλ απφ αλεπηζχκεηεο εηζαγσγέο, 

ελεκεξψζεηο θαη δηαγξαθέο ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ. 

2. Η κείσζε ηεο αλάγθεο γηα αλαδηάξζξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζρέζεσλ, κε ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ησλ πξνγξακκάησλ εθαξκνγήο. 

3. Η κεηαβνιή ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ κε απνηέιεζκα λα είλαη πην 

θαηαηνπηζηηθφ γηα ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ. 

4. Γηα λα γίλεη ε ζπιινγή ησλ ζρέζεσλ νπδέηεξε φζνλ αθνξά ηηο ζηαηηζηηθέο 

εξσηεκάησλ (query statistics), φπνπ απηέο είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζνχλ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
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Όηαλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηξνπνπνίεζε (ελεκέξσζε, εηζαγσγή ή 

δηαγξάθε πεδίσλ) ελφο πίλαθα, αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ αλ 

ην ζρεζηαθφ ζρήκα δελ είλαη θαλνληθνπνηεκέλν. Έλαο αλεπαξθψο θαλνληθνπνηεκέλνο 

πίλαθαο κπνξεί λα έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Αλσκαιία ελεκέξσζεο: 

Σν θαηλφκελν ηεο αλσκαιίαο ελεκέξσζεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

πξνθχςεη φηαλ νη ίδηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα εθθξάδνληαη ζε πνιιαπιέο 

ζεηξέο ελφο πίλαθα. Ωο εθ ηνχηνπ ε ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ινγηθέο αζπλέπεηεο θαζψο κηα αιιαγή ελφο πεδίνπ ζα πξέπεη 

ελδερνκέλσο λα εθαξκνζηεί ζε πνιιέο εγγξαθέο. Δάλ ε ελεκέξσζε δελ 

πινπνηεζεί κε επηηπρία ηφηε ν πίλαθαο έρεη απνκείλεη ζε αζπλεπή θαηάζηαζε. 

πγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο ζα πεξηέρεη αληηθξνπφκελεο απαληήζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

2. Αλσκαιία εηζαγσγήο: 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νξηζκέλα πξαγκαηηθά δεδνκέλα δελ 

κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαζφινπ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σν θαηλφκελν 

απηφ είλαη γλσζηφ σο αλσκαιία εηζαγσγήο θαη κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ζε 

έλαλ πίλαθα εκπεξηέρνληαη δχν ε παξαπάλσ νληφηεηεο πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν αλ κία απφ ηηο νληφηεηεο δελ έρεη αληηζηνηρεζεί αθφκα 

κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππφινηπεο δελ ζα κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. 

3. Αλσκαιία δηαγξαθήο: 

Σν ηξίην πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε έλα κε θαλνληθνπνηεκέλν 

ζρεζηαθφ ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ην θαηλφκελν ηεο αλσκαιίαο 

δηαγξαθήο. Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ θάησ ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο, ε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νξηζκέλα 

γεγνλφηα απαηηεί ηελ δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

εληειψο δηαθνξεηηθά γεγνλφηα. Αλ φπσο θαη ζηελ αλσκαιία εηζαγσγήο ζε 

έλαλ πίλαθα εκπεξηέρνληαη δχν ε παξαπάλσ νληφηεηεο, ε δηαγξαθή 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηελ κία κπνξεί λα απαηηήζεη δηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη 

απφ ηελ άιιε πνπ σζηφζν πεξηιακβάλεη εληειψο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα πνπ 

ίζσο θαη λα ήηαλ ρξήζηκα γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. 
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Όηαλ ην ζρεζηαθφ ζρήκα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη πιήξσο θλνληθνπνηεκέλν ε 

βάζε είλαη επέιηθηε λα επηηξέςεη λένπο ηχπνπο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα επεθηαζεί. Η 

πξνυπάξρνπζα δνκή ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο κάιηζηα κπνξεί λα παξακείλεη ζε κεγαιφ 

βαζκφ ε αθφκα θαη εμ’ νινθιήξνπ ακεηάβιεηε. Ωο απνηέιεζκα, νη εθαξκνγέο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηελ βάζε επεξεάδνληαη ειάρηζηα. 

Μηα θαλνληθνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ππνζηήξημε 

φισλ ησλ ηχπσλ εξσηεκάησλ (queries). Μάιηζηα ζε απηά ηα εξσηήκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κειινληηθά ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ. Αληίζεηα, κε θαλνληθνπνηεκέλνη πίλαθεο πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε γηα 

φξηζκέλνπο ηχπνπο εξσηεκάησλ θαη φρη γηα φινπο. 

Σν θξηηήξην γηα ην θαηά πφζν έλα ζρεζηαθφ ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ είλαη 

επάισην ζηηο παξαπάλσ αλσκαιίεο θαη πξνβιήκαηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θαλνληθέο 

κνξθέο (normal forms – NF). Όζν ςειφηεξε είλαη ε θαλνληθή κνξθή πνπ εθαξκφζηεθε 

ζε έλα ζρεζηαθφ ζρήκα ηφζν ιηγφηεξν επάισηε είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ. Κάζε ζρήκα 

κπνξεί λα θαλνληθνπνηεζεί κέρξη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαλνληθή κνξθή θαη φρη 

παξαπάλσ, ε νπνία νλνκάδεηαη πςειφηεξε θαλνληθή κνξθή (Highest Normal Form – 

HNF). Αλ έλα ζρεζηαθφ ζρήκα βξίζθεηαη ζε HNF ηφηε παξάιιεια ηθαλνπνηεί θαη φιεο 

ηηο θαηψηεξεο θαλνληθέο κνξθέο κε απνηέιεζκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Αληίζεηα αλ 

πξνζπαζήζνπκε λα θαλνληθνπνηήζνπκε ην ζρήκα ζε θαλνληθή κνξθή ςειφηεξε ηεο 

HNF ηφηε ζα αξρίζεη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. 

Οη θαλνληθέο κνξθέο εθαξκφδνληαη ζε επηκέξνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Γηα λα πνχκε φηη κηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη θαλνληθνπνηεκέλε ζε κηα θαλνληθή κνξθή 

ζα πξέπεη νη πίλαθεο ηεο λα είλαη θαλνληθνπνηεκέλνη φινη ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ ηελ 

κνξθή. 

Οη πην γλσζηέο θαλνληθέο κνξθέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2-1 

ελψ ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπο ππάξρεη ζην αθξηβψο επφκελν θεθάιαην 3. 
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Πίνακαρ 2-1: Οι πιο γνυζηέρ κανονικέρ μοπθέρ. 

 Καλνληθή κνξθή Οξηζηηθέ απφ 

1NF Πξψηε Καλνληθή Μνξθή Γχν εθδφζεηο: 

1. E. F. Codd (1970) 

2. C. J. Date (2003) 

2NF Γεχηεξε Καλνληθή Μνξθή E. F. Codd (1971) 

3NF Σξίηε Καλνληθή Μνξθή Γχν εθδφζεηο: 

1. E. F. Codd (1971) 

2. C. Zaniolo (1982) 

EKNF Καλνληθή Μνξθή ηνηρεηψδνπο Κιεηδηνχ C. Zaniolo (1982) 

BCNF Καλνληθή Μνξθή Boyce-Codd Raymond F. Boyce θαη E. F. Codd 

(1974) 

4NF Σέηαξηε Καλνληθή Μνξθή Ronald Fagin (1977) 

5NF Πέκπηε Καλνληθή Μνξθή Ronald Fagin (1979) 

DKNF Καλνληθή Μνξθή Κιεηδηνχ Σνκέα Ronald Fagin (1981) 

6NF Έθηε Καλνληθή Μνξθή C. J. Date, Hugh Darven θαη Νίθνο 

Λνξέληδνο (2002) 
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 3 Κανονικέρ και μη μοπθέρ 

Απηφ ην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

θαλνληθψλ κνξθψλ ηνπ πίλαθα 2-1 θαζψο θαη ηεο κε θαλνληθήο κνξθήο (UNF) κε ηελ 

νπνία θαη μεθηλάκε. 

 3.1  Μη κανονική μοπθή (UNF) 

Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ θαλνληθψλ κνξθψλ είλαη αλαγθαίν λα γίλεη κηα απιή 

αλαθνξά ηεο κε θαλνληθήο κνξθήο. Η κε θαλνληθή κνξθή απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα 

ηελ θαλνληθνπνίεζε θαη δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Οη ιφγνη είλαη φηη ε κε θαλνληθή κνξθή κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πίλαθεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πίλαθεο θαη φηη δελ δηεπθξηλίδεηαη πνπζελά θχξην θιεηδί. Αληίζεηα, 

κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ πίλαθεο πνπ φινη ηνπο 

πεξηέρνπλ θχξην θιεηδί. 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο κε θαλνληθήο κνξθήο ρξεζηκνπνηνχκε πεδία θαη 

παξελζέζεηο. Κάζε παξέλζεζε ζπκβνιίδεη έλαλ πίλαθα. Ωο απνηέιεζκα θάζε 

εκθσιεπκέλε παξέλζεζε αλαπαξηζηά πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεηαη κέζα ζε πίλαθα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ΜΚΜ(α,β,(γ,δ))(ε,δ,ε) απνηειείηαη απφ ηνλ πίλαθα (γ,δ) ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη κέζα ζε έλαλ άιινλ πίλαθα πνπ επηπιένλ πεξηιακβάλεη θαη ηα πεδία α,β. 

Δπίζεο ππάξρεη θαη έλαο ηξίηνο πίλαθαο (ε,δ.ε), ελψ επεηδή θαλέλα πεδίν δελ είλαη 

ππνγξακκηζκέλν δελ δηεπθξηλίδεηαη πνπζελά θάπνην θιεηδί. 

 3.2  Ππώηη κανονική μοπθή (1NF) 

Η πξψηε θαλνληθή κνξθή είλαη ε πξψηε κνξθή πνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε κηα 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ θαζψο φπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε κε 

θαλνληθή κνξθή δελ είλαη ηθαλή γηα θάηη ηέηνην. Ο E. F. Codd φξηζε ηελ πξψηε θαλνληθή 

κνξθή ην 1970 σο ηε κνξθή φπνπ θάζε πεδίν κπνξεί λα πάξεη κφλν αηνκηθέο ηηκέο θαη ε 

ηηκή ηνπ πεδίνπ απνηειείηαη απφ κφλν κηα απφ απηέο. Ο ίδηνο αξγφηεξα ην 1971 ζε κηα 

κειέηε ηνπ γηα έλα ζπλέδξην φξηζε φηη έλα ζρεζηαθφ ζρήκα είλαη ζε πξψηε θαλνληθή 

κνξθή αλ θαη κφλν αλ θαλέλα απφ ηα πεδία ηνπ δελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη 

θαη ηα ίδηα ζχλνια (πίλαθεο). 

ε ζρέζε κε ηελ κε θαλνληθή κνξθή, ζηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή νη πίλαθεο 

έρνπλ απνξξνθήζεη ηα πεδία ησλ πηλάθσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ. Δπίζεο, πιένλ 

δηεπθξηλίδεηαη ην θχξην θιεηδί γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο. Γηα ηελ 
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παξνπζίαζε ησλ πηλάθσλ ζηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή πιένλ δελ ρξεζηκνπνηνχκε 

εκθσιεπκέλεο παξελζέζεηο θαζψο δελ ππάξρνπλ πίλαθεο κέζα ζε πίλαθεο αιιά 

ρξεζηκνπνηνχκε ππνγξάκκηζε γηα λα δηεπθξηλίζνπκε ηα πεδία πνπ απνηεινχλ ην θχξην 

θιεηδί ηνπ πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα, ν πίλαθαο Α(α,β,γ,δ,ε) ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε πξψηε 

θαλνληθή κνξθή έρεη θχξην θιεηδί ηα πεδία α,β. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνεγνχκελε 

κνξθή φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ πηλάθσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα πίλαθεο ζε 

κεγαιχηεξε θαλνληθή κνξθή. Άξα ν πίλαθαο Α παξαπάλσ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα 

βξίζθεηαη θαη ζε αλψηεξε ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο. 

Η δεχηεξε έθδνζε ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο νξίζηεθε απφ ηνλ C. J. Date to 

2003 θαη αθνξά δεκηνπξγία πηλάθσλ σο αλαπαξάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ C. J. Date (2003), έλαο πίλαθαο είλαη ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή αλ θαη 

κφλν αλ είλαη ηζνκνξθηθφο ζε θάπνηα ζρέζε ην νπνίν ζπγθεθξηκέλα ζεκαίλεη φηη 

ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο πέληε ζπλζήθεο: 

1. Γελ ππάξρεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ δηαβάζκηζε ζηηο ζεηξέο. 

2. Γελ ππάξρεη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά δηαβάζκηζε ζηηο ζηήιεο. 

3. Γελ ππάξρνπλ δηπιέο γξακκέο. 

4. Κάζε δηαζηαχξσζε γξακκήο θαη ζηήιεο πεξηέρεη κφλν κηα αηνκηθή ηηκή απφ 

κηα ζπιινγή ηηκψλ θαη ηίπνηα παξαπάλσ. 

5. Όιεο νη ζηήιεο είλαη νκαιέο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θξπθά ζηνηρεία. 

Παξαβίαζε ηεο νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα ζήκαηλε φηη ν πίλαθαο 

δελ είλαη ζηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή. Μεξηθέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη: 

- Έλαο πίλαθαο πνπ δελ δηαζέηεη έλα κνλαδηθφ θιεηδί θαζψο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζεη δηπιέο γξακκέο θάηη ην 

νπνίν παξαβηάδεη ηελ ζπλζήθε 3. 

- Μηα φςε ε νπνία σο απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα επηζηξέθεη ηα δεδνκέλα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Απηφ παξαβηάδεη ηελ ζπλζήθε 1 θαζψο δελ ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ δηαβάζκηζε ζηηο ζεηξέο. 

- Έλαο πίλαθαο κε ηνπιάρηζηνλ έλα πεδίν θελφ (null). Έλα πεδίν πνπ κπνξεί λα 

είλαη θελφ παξαβηάδεη ηελ ζπλζήθε 4 ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη θάζε πεδίν ζα 

πξέπεη λα έρεη αθξηβψο κηα ηηκή απφ κηα ζπιινγή ηηκψλ. Ωζηφζν, απηφο ν 

φξνο πεξί θελψλ πεδίσλ είλαη ακθηιεγφκελνο ελψ ν ίδηνο ν C. J. Date ην 2009 

αλαθέξεη πσο ν E. F. Codd εηζήγαγε ηα θελά πεδία ην 1979 παξ φιν πνπ 

φξηζε ην ζρεζηαθφ ζρήκα ην 1969. 
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 3.3  Γεύηεπη κανονική μοπθή (2NF) 

Σελ δεχηεξε θαλνληθή κνξθή φξηζε ν E. F. Codd ην 1971, δειαδή έλα ρξφλν 

αξγφηεξα απφ ηελ πξψηε. Έλαο πίλαθαο πνπ είλαη ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή πξέπεη λα 

πιεξνί θάπνηα επηπιένλ πξφζζεηα θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα «πξναρζεί» ζηελ δεχηεξε 

θαλνληθή κνξθή. πγθεθξηκέλα έλαο πίλαθαο είλαη ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή αλ θαη 

κφλν αλ είλαη ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή θαη επηπιένλ θάζε γλψξηζκα ηνπ πνπ δελ 

αλήθεη ζην θχξην θιεηδί είλαη ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελν απφ θάπνην ππνςήθην θιεηδί 

ηνπ. 

Τπνςήθην θιεηδί είλαη θάζε ειάρηζην ζχλνιν γλσξηζκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πάξεη ηελ ζέζε θάπνηνπ/θάπνησλ άιισλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ. Όηαλ 

έλαο πίλαθαο πεξηιακβάλεη έλα ε πεξηζζφηεξα ππνςήθηα θιεηδηά ηφηε έρεη πνιιαπιέο 

κνξθέο ζηελ 1
ε
, 2

ε
 θαη 3

ε
 θαλνληθή κνξθή. Ωζηφζν, απηφ ην πξφβιεκα ην αληηκεησπίδεη 

ε θαλνληθή κνξθή Boyce-Codd πνπ αλαιχεηαη πην θάησ θαη σο απνηέιεζκα δελ έρεη 

θάπνην ηδηαίηεξν λφεκα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ 1
ε
, 2

ε
 θαη 3

ε
 θαλνληθή κνξθή αλ ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα ηνπ πεξηιακβάλεη δχν ε πεξηζζφηεξα ππνςήθηα θιεηδηά πνπ 

επηθαιχπηνληαη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο πίλαθαο έρεη κφλν έλα ππνςήθην θιεηδί ζα κπνξνχζακε 

λα δψζνπκε ηνλ πην απιφ νξηζκφ φηη είλαη ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή αλ θαη κφλν αλ 

είλαη ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή θαη επηπιένλ θάζε γλψξηζκα ηνπ πνπ δελ αλήθεη ζην 

θχξην θιεηδί είλαη ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελν απφ  ην θχξην θιεηδί ηνπ. 

 3.4  Τπίηη κανονική μοπθή (3NF) 

Μαδί κε ηελ δεχηεξε θαλνληθή κνξθή ν E. F. Codd φξηζε θαη ηελ ηξίηε θαλνληθή 

κνξθή ην 1971. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο έλαο πίλαθαο είλαη ζε ηξίηε θαλνληθή 

κνξθή αλ θαη κφλν αλ βξίζθεηαη ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή θαη επηπιένλ θάζε 

γλψξηζκα ηνπ πνπ δελ αλήθεη ζην θχξην θιεηδί είλαη κε-κεηαβαηηθά (άκεζα) 

ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελν απφ θάπνην ππνςήθην θιεηδί ηνπ. 

 

ε πίλαθεο πνπ έρνπλ κφλν έλα ππνςήθην θιεηδί ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ηνλ 

πην απιφ νξηζκφ φηη αλήθεη ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή αλ θαη κφλν αλ αλήθεη ζε δεχηεξε 

θαλνληθή κνξθή θαη επηπιένλ θάζε γλψξηζκα ηνπ πνπ δελ αλήθεη ζην θχξην θιεηδί είλαη 

κε-κεηαβαηηθά (άκεζα) ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελν απφ ην θχξην θιεηδί ηνπ. 
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Η δηαθνξά αλάκεζα ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε θαλνληθή κνξθή είλαη φηη ζηελ 

δεχηεξε θαλνληθή κνξθή θάζε γλψξηζκα ελφο πίλαθα πνπ δελ αλήθεη ζην θχξην θιεηδί 

ηνπ κπνξεί λα είλαη θαη κεηαβαηηθά (κε άκεζα) ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελν απφ  θάπνην 

ππνςήθην θιεηδί ηνπ ελψ ζηελ ηξίηε πξέπεη λα είλαη αλαγθαζηηθά κε κεηαβαηηθά 

(άκεζα) ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελν. 

Σν 1982 ν C. Zaniolo φξηζε ηελ ηξίηε θαλνληθή κνξθή φπσο αθξηβψο ηελ είρε 

νξίζεη θαη ν E. F. Codd ην 1971 αιιά κε κηα αθφκα ζπλζήθε, φηη αλ έλα γλψξηζκα 

εμαξηάηαη ζπλαξηεζηαθά απφ έλα άιιν πξέπεη νπσζδήπνηε ην δεχηεξν λα απνηειεί 

ππνςήθην θιεηδί ηνπ πίλαθα. Ωζηφζν, ε θαλνληθή κνξθή Boyce-Codd ε νπνία 

αλαιχεηαη πην θάησ εμαιείθεη απηήλ ηελ ζπλζήθε θαη κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο πίλαθαο εκπεξηέρεη δχν ε παξαπάλσ ππνςήθηα θιεηδηά επηιέγεη απηφ ην θχξην 

θιεηδί πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαβίαζε ηεο παξαπάλσ ζπλζήθεο. 

 3.5  Κανονική μοπθή ζηοισειώδοςρ κλειδιού (ΔΚNF) 

Σν 1982 ν C. Zaniolo εθηφο απφ ηελ δηθηά ηνπ εθδνρή γηα ηελ ηξίηε θαλνληθή 

κνξθή έδσζε θαη ηνλ νξηζκφ κηαο θαλνληθήο κνξθήο πνπ νλφκαζε θαλνληθή κνξθή 

ζηνηρεηψδνπο θιεηδηνχ (elementary key normal form – EKNF). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

θαλνληθή κνξθή ζηνηρεηψδνπο θιεηδηνχ είλαη απιά κηα κηθξή ελίζρπζε ηεο ηξίηεο 

θαλνληθήο κνξθήο ηνπ C. Zaniolo θαη εμ’ νξηζκνχ φινη νη πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

EKNF βξίζθνληαη επίζεο θαη ζε 3NF. 

χκθσλα κε ηνλ C. Zaniolo, έλαο πίλαθαο βξίζθεηαη ζε EKNF αλ θαη κφλν αλ 

φιεο νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο ηνπ μεθηλάλε απφ φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ θχξηνπ 

θιεηδηνχ ηνπ ή θαηαιήγνπλ ζε ζηνηρεηψδε γλσξίζκαηα ηνπ θιεηδηνχ ηνπ. Η 

ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε έρεη λφεκα κφλν αλ θάπνηνο πίλαθαο πεξηέρεη ζχλζεην θιεηδί ηνπ 

νπνίνπ ηα γλσξίζκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θχξηα θιεηδηά νληνηήησλ αιιά 

ππάξρνπλ θαη παξαπάλσ απφ έλα γλσξίζκαηα πνπ κεκνλσκέλα δελ είλαη θχξηα θιεηδηά 

νληφηεηαο. Ωο απνηέιεζκα ηα ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα κπνξεί λα επηθαιχπηνπλ ην έλα 

ην άιιν θαη λα πξνθαινχλ πεξηηηή πιεξνθνξία ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπο. 

 3.6  Κανονική μοπθή Boyce-Codd (BCNF) 

Η θαλνληθή κνξθή Boyce-Codd ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο 3,5 θαλνληθή κνξθή 

(3.5NF) θαζψο είλαη κηα ελίζρπζε ηεο ηξίηεο θαλνληθήο κνξθήο πνπ φξηζε ν E. F. Codd 

ην 1971. Η BCNF νξίζηεθε απφ ηνλ ίδην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Raymond F. Boyce ην 

1974. Ωζηφζν, ν C. J. Date (ν νπνίνο είρε νξίζεη κηα δηθηά ηνπ έθδνζε γηα ηελ πξψηε 
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θαλνληθή κνξθή θαζψο θαη ζπλεξγάζηεθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έθηεο θαλνληθήο κνξθήο) 

ην 2005 ηζρπξίζηεθε φηη ε BCNF είρε αλαθεξζεί πην πξηλ ην 1971 απφ ηνλ Ian Health θαη 

κάιηζηα θάλεη ιφγν γηα νλνκαζία ηεο BCNF σο θαλνληθήο κνξθήο ηνπ Health (Health 

Normal Form). 

Αλεμάξηεηα πνηνο φξηζε ηελ BCNF έλα ζρεζηαθφ ζρήκα γηα λα βξίζθεηαη ζε 

BCNF ζα πξέπεη φινη νη πιενλαζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο 

λα απνκαθξπλζνχλ. Δμ νξηζκνχ έλα ζρεζηαθφ ζρήκα βξίζθεηαη ζε BCNF αλ θαη κφλν αλ 

νη εμαξηήζεηο ηνπ αλαθέξνληαη ζε ππνςήθην θιεηδί ηνπ ζρήκαηνο ή είλαη αζήκαληεο. 

Μφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή 

δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηηο BCNF. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ θάπνηνο πίλαθαο δελ 

πεξηιακβάλεη ππνςήθηα θιεηδηά πνπ επηθαιχπηνληαη θαη βξίζθεηαη ζε ηξίηε θαλνληθή 

κνξθή είλαη ζίγνπξα ζε BCNF. Αληίζεηα, αλ πεξηιακβάλεη ππνςήθηα θιεηδηά πνπ 

επηθαιχπηνληαη κπνξεί θαη λα βξίζθεηαη απιά ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή. 

Ωο απνηέιεζκα φπσο πξνείπακε ζηελ ελφηεηα 3.3 αλ έλα ζρεζηαθφ ζρήκα βξεζεί 

φηη εκπεξηέρεη ππνςήθηα θιεηδηά πνπ επηθαιχπηνληαη δελ ππάξρεη θάπνην ηδηαίηεξν 

λφεκα λα πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα ην θαλνληθνπνηήζεη ζε θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

κνξθέο πνπ αλαθέξακε θαζψο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα θαλνληθνπνηεζεί ην ζρήκα ζε 

BCNF ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν πνπ αλαιχνπκε ζηελ ελφηεηα 4.3 
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 3.7   Τέηαπηη Κανονική μοπθή (4NF) 

Η ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή νξίζηεθε ην 1977 απφ ηνλ Ronald Fagin θαη απνηειεί 

ην επφκελν επίπεδν κεηά ηελ θαλνληθή κνξθή Boyce-Codd. Δλψ φπσο είδακε ε 2
ε
, 3

ε
 

θαη Boyce-Codd θαλνληθέο κνξθέο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

εμαξηήζεηο, ε ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλαλ πην γεληθφ ηχπν 

εμαξηήζεσλ, ηηο απνθαινχκελεο εμαξηήζεηο πνιιαπιψλ ηηκψλ. Έλαο πίλαθαο είλαη ζε 

ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή αλ θαη κφλν αλ βξίζθεηαη ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή θαη 

επηπιένλ θάζε κε αζήκαληε εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ αλαθέξεηαη ζε ππνςήθην 

θιεηδί. 

Μηα εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ εμ νξηζκνχ είλαη έλαο πιήξεο πεξηνξηζκφο  

αλάκεζα ζε δχν ζχλνια γλσξηζκάησλ ζε κηα ζρέζε. ε αληίζεζε κε ηελ ιεηηνπξγηθή 

εμάξηεζε ε εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ απαηηεί ζε κηα ζρέζε λα ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

πιεηάδεο γλσξηζκάησλ. Δπεηδή κηα εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ ελψλεη δχν θαη κφλν 

ζχλνια γλσξηζκάησλ κεηαμχ ηνπο ζα κπνξνχζακε λα πάξεη θαη ην φλνκα «εμάξηεζε 

έλσζεο δχν ζπλφισλ γλσξηζκάησλ». 

Η Margaret S. Wu ην 1992 ππνζηήξημε φηη ε δηδαζθαιία ηεο θαλνληθνπνίεζεο 

πξέπεη λα ζηακαηά πξηλ ηελ ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή πηζαλψο ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο φηη 

ζε επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο ζπάληα ζπλαληψληαη πίλαθεο πνπ παξαβηάδνπλ ηηο 

ζπλζήθεο ηηο ηέηαξηεο θαλνληθήο κνξθήο αιιά ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ θαλνληθψλ κνξθψλ. Ωζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε πεπνίζεζε απνδείρζεθε κε 

αθξηβήο θαζψο ε ίδηα ε Wu ζηελ έξεπλα ηεο ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ζαξάληα 

βάζεηο δεδνκέλσλ αλάθεξε φηη πάλσ απφ 20% ησλ βάζεσλ βξέζεθαλ λα πεξηέρνπλ 

πίλαθα πνπ παξαβηάδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο ηέηαξηεο θαλνληθήο κνξθήο αιιά ηθαλνπνηνχλ 

ηηο πξνεγνχκελεο. 

 3.8  Πέμπηη Κανονική μοπθή (5NF) 

Η πέκπηε θαλνληθή κνξθή νξίζηεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ ηέηαξηε θαη 

πάιη απφ ηνλ Ronald Fagin (1981). Δίλαη επίζεο γλσζηή θαη σο project-join θαλνληθή 

κνξθή (project join normal form – PJ/NF). Δμ νξηζκνχ, ε πέκπηε θαλνληθή κνξθή 

επηιχεη ην πξφβιεκα ηνπ πιενλαζκνχ κε απνκφλσζε ησλ ζεκαζηνινγηθά ζρεηηθψλ 

πνιιαπιψλ ζρέζεσλ. Έλαο πίλαθαο είλαη ζε πέκπηε θαλνληθή κνξθή αλ θάζε κε 

αζήκαληε εμάξηεζε έλσζεο δχν ε παξαπάλσ γλσξηζκάησλ αλαθέξεηαη ζε ππνςήθηα 

θιεηδηά. Ωο απνηέιεζκα, ε νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο πέκπηεο θαλνληθήο απφ ηελ ηέηαξηε 
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είλαη φηη ε πέκπηε φπνπ ρξεηάδεηαη δηαζπάεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο πίλαθεο πνπ είραλ 

ήδε δηαζπαζηεί απφ ηελ ηέηαξηε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο έλα ζρεζηαθφ ζρήκα πνπ 

βξίζθεηαη ζε ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή δελ βξίζθεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζε πέκπηε ελψ 

παξάιιεια ε πέκπηε θαλνληθή κνξθή είλαη αξθεηά πεξίπινθε. Ωο απνηέιεζκα έρεη 

κηθξφηεξε πξαθηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θαλνληθέο κνξθέο. 

 3.9  Κανονική μοπθή ζςνόλος γνυπιζμάηυν-κλειδιού(DKNF) 

Η θαλνληθή κνξθή πεδίνπ νξηζκνχ-θιεηδηνχ (domain-key normal form) νξίζηεθε 

φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο δχν απφ ηνλ Ronald Fagin ην 1983 θαη απαηηεί απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ λα κελ έρεη άιινπο πεξηνξηζκνχο εθηφο απφ πεξηνξηζκνχο πεδίνπ νξηζκνχ 

θαη θιεηδηνχ. Έλαο πεξηνξηζκφο πεδίνπ νξηζκνχ γλσξίζκαηνο θαζνξίδεη ηηο 

επηηξεπφκελεο ηηκέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γλψξηζκα, ελψ έλαο πεξηνξηζκφο θιεηδηνχ 

θαζνξίδεη ηα γλσξίζκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ κνλαδηθά κηα εγγξαθή ζε έλαλ πίλαθα. 

ηελ νπζία ε θαλνληθή κνξθή πεδίνπ νξηζκνχ-θιεηδηνχ είλαη κηα γεληθφηεξε 

έλλνηα ηελ νπνία αθνινπζνχλ νη θαλνληθέο κνξθέο απφ ηελ ηξίηε θαη κεηέπεηηα. Απηφ 

κπνξνχκε λα ην ζπκπεξάλνπκε θαζψο φιεο νη θαλνληθέο κνξθέο απφ ηελ ηξίηε θαη κεηά 

έρνπλ εμαξηήζεηο έλσζεο, ιεηηνπξγηθέο θαη πνιιαπιψλ ηηκψλ. Δπίζεο, έρνπλ κφλν 

πεξηνξηζκνχο θιεηδηψλ θαζψο ηα πεδία νξηζκνχ ζε απηέο ηηο θαλνληθέο κνξθέο δελ έρνπλ 

πεξηνξηζκνχο. Ωζηφζν, νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ κπνπλ ζε έλα ζρεζηαθφ ζρήκα δελ 

πξνζδηνξίδνληαη πάληα κφλν απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο θαη έηζη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζε θαλνληθή κνξθή πεδίνπ νξηζκνχ-θιεηδηνχ δελ είλαη πάληα 

εθηθηφο. 

 3.10  Έκηη Κανονική μοπθή (6NF) 

Η έθηε θαλνληθή κνξθή νξίζηεθε αξθεηά πην κεηά ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνγελέζηεξεο θαη απνηειεί ηελ ηειεπηαία απφ ηηο πην γλσζηέο θαλνληθέο κνξθέο. 

πγθεθξηκέλα, νη C. J. Date (πνπ είρε νξίζεη κηα δηθηά ηνπ έθδνζε γηα ηελ 1NF), ν Hugh 

Darwen θαζψο θαη ν Έιιελαο θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο Νίθνο Λνξέληδνο φξηζαλ ην 

2002 ηελ έθηε θαλνληθή κνξθή σο απνηέιεζκα επέθηαζεο ηεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο. Έλα 

ζρεζηαθφ ζρήκα είλαη ζε έθηε θαλνληθή κνξθή αλ θαη κφλν αλ ηθαλνπνηεί φιεο ηηο κε 

αζήκαληεο εμαξηήζεηο έλσζεο δχν ε πεξηζζφηεξσλ γλσξηζκάησλ. 

Όπσο θαηαιαβαίλνπκε ε έθηε θαλνληθή κνξθή πξνθαιεί κεγάιε δηάζπαζε ησλ 

πηλάθσλ πνπ κάιηζηα ζε πνιιέο πεγέο αλαθέξεηαη θαη σο «έθξεμε πηλάθσλ». Σν 
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γεγνλφο απηφ απνηειεί ζίγνπξα κεηνλέθηεκα γηα κηα βάζε δεδνκέλσλ σζηφζν κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζχγρξνλεο δηεξγαζίαο πνπ νλνκάδεηαη “table elimination” 

κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ δεκηνπξγία 

ελφο εξσηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλνπκε πνιχ πςειή ηαρχηεηα αλάθηεζεο 

δεδνκέλσλ θαζψο ε βάζε δεδνκέλσλ πιένλ είλαη ζαλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο 

πίλαθεο πνπ ρξεηάδνληαη. 
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 4 Μέθοδοι κανονικοποίηζηρ 

Αθνχ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθαλ φζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ 

θνκκάηη νη πην γλσζηέο θαλνληθέο κνξθέο, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

κέζνδνη, δειαδή ην πψο κπνξεί θάπνηνο λα θαλνληθνπνηήζεη έλα ζρεζηαθφ ζρήκα ζε 

πξψηε έσο πέκπηε θαλνληθή κνξθή θαζψο θαη ζε θαλνληθή κνξθή boyce-codd. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη πάλσ ζε απηέο ηηο κεζφδνπο ζηεξίρηεθαλ νη αιγφξηζκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο 

δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο αιγφξηζκνπο κπνξείηε λα βξείηε πην 

θάησ ζην θεθάιαην 7. 

 4.1  Κανονικοποίηζη ζε 1NF 

Έλαο ηξφπνο γηα λα νδεγεζνχκε ζε έλα επαξθψο θαλνληθνπνηεκέλν ζρεζηαθφ 

ζρήκα είλαη μεθηλψληαο απφ ηελ κε θαλνληθή κνξθή (UNF) λα πεξάζνπκε βήκα-βήκα 

φιεο ηηο θαλνληθέο κνξθέο κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ θαλνληθή κνξθή πνπ καο ελδηαθέξεη. 

Ο δεχηεξνο θαη πην ζχληνκνο ηξφπνο είλαη λα κεηαβνχκε θαηεπζείαλ απφ ηελ κε 

θαλνληθή κνξθή (UNF) ζηελ θαλνληθή κνξθή Boyce-Codd (BCNF). Μάιηζηα ν 

δεχηεξνο θαη πην ζχληνκνο ηξφπνο πξνηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρήκα καο 

πεξηιακβάλεη ππνςήθηα θιεηδηά πνπ αιιεινθαιχπησληαη. Ωζηφζν, αλ θάπνηνο ζειήζεη 

λα πάεη βήκα-βήκα, ζε απηήλ ηελ ελφηεηα αλαιχεηαη ην πξψην βήκα, δειαδή, απηφ ηεο 

κεηάβαζεο απφ κε θαλνληθή κνξθή (UNF) ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή (1NF). 

Η εχξεζε ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο ελφο πίλαθα απνηειείηαη απφ δπν 

επηκέξνπο κέξε: πξψηνλ, ηελ εχξεζε ηνπ πίλαθα/πηλάθσλ θαη δεχηεξνλ, ηελ εχξεζε ησλ 

πεδίσλ πνπ απνηεινχλ ην θχξην θιεηδί γηα ηνπο πίλαθεο. Παξαθάησ αλαιχνληαη θαη ηα 

δχν κέξε νχησο ψζηε λα κεηαζρεκαηηζηεί ε κε θαλνληθή κνξθή ζε πξψηε θαλνληθή 

κνξθή φπσο αθξηβψο ηελ φξηζε ν E. F. Codd ην 1970. 

 4.1.1 Εύπεζη πινάκων ππώηηρ κανονικήρ μοπθήρ 

Όπσο αλαθέξακε, ε κε θαλνληθή κνξθή (UNF) πεξηέρεη εκθσιεπκέλνπο πίλαθεο, 

φπνπ θάζε έλαο απφ απηνχο αλαπαξίζηαηαη απφ παξελζέζεηο. Ωζηφζν, ε πξψηε θαλνληθή 

κνξθή (1NF) δελ επηηξέπεη εκθσιεπκέλνπο πίλαθεο θαζψο πξνυπνζέηεη φηη θάζε 

γλψξηζκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη κεκνλνκέλεο αηνκηθέο ηηκέο θαη φρη ζχλνια. 

Γηα λα εμαιείςνπκε ην θαηλφκελν ησλ εκθσιεπκέλσλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα 

αλαπαξαζηήζνπκε ην ζρεζηαθφ ζρήκα ρσξίο εκθσιεπκέλεο παξελζέζεηο. Μία ιχζε είλαη 
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λα πξνζζέζνπκε ηα γλσξίζκαηα ηνπ θάζε εκθσιεπκέλνπ πίλαθα ζηνλ πίλαθα πνπ ηνλ 

εκθσιεχεη. 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε ηελ κε θαλνληθή κνξθή ΜΚΜ(α,β,(γ,δ,ε)). Γηα 

λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηελ ζρέζε ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 

ηα γλσξίζκαηα ηνπ εκθσιεπκέλνπ πίλαθα (γ,δ,ε) ζηνλ πίλαθα πνπ ηνλ εκθσιεχεη κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα (α,β,γ,δ,ε) ν νπνίνο θαη δελ πεξηέρεη 

εκθσιεπκέλνπο πίλαθεο άξα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή. 

Αληίζηνηρα, κπνξνχκε λα εμαιείςνπκε θαη κεγαιχηεξε εκθψιεπζε  

εθαξκφδνληαο πάλσ απφ κία θνξέο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, ε κε 

θαλνληθή κνξθή ΜΚΜ(α,(β,γ,δ,(ε,δ))) ζε πξψην ζηάδην ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

(α,β,γ,δ,(ε,δ)) θαη ζε δεχηεξν ζε (α,β,γ,δ,ε,δ). 

Απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε φκσο είλαη ε πεξίπησζε πνπ έλαο πίλαθαο 

εκπεξηέρεη δχν ε παξαπάλσ πίλαθεο νη νπνίνη φκσο δελ είλαη θαη κεηαμχ ηνπο 

εκθσιεπκέλνη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δχν ε 

πεξηζζφηεξα αληίγξαθα ηνπ πίλαθα πνπ ηνπο εκθσιεχεη, ζην θαζέλα απφ ηα νπνία ζα 

πξνζζέζνπκε ηα γλσξίζκαηα ηνπ θάζε εκθσιεπκέλνπ πίλαθα. 

Γηα παξάδεηγκα, ε κε θαλνληθή κνξθή (α,β,(γ,δ),(ε(δ)),(ε)) ζα δηαζπαζηεί ζε 

πξψην ζηάδην ζηνπο πίλαθεο (α,β,γ,δ), (α,β,ε,(δ)), θαη (α,β,ε) εθ ησλ νπνίνλ ν πξψηνο θαη 

ν ηξίηνο πίλαθαο είλαη ήδε ζπκβαηνί γηα ηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή. ε δεχηεξν ζηάδην 

ν δεχηεξνο πίλαθαο ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε (α,β,ε,δ) ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα θαη ζα 

γίλεη θαη απηφο ζπκβαηφο γηα ηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή. 

Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη δπλαηή ε εχξεζε ησλ πηλάθσλ 

ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο γηα νπνηνδήπνηε κε θαλνληθή κνξθή. 

 4.1.2 Εύπεζη κλειδιού για κάθε πίνακα ηηρ ππώηηρ κανονικήρ μοπθήρ 

Αλ θαη ππάξρεη κηα γεληθφηεξε άπνςε φηη νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο 

ρξεζηκεχνπλ κφλν θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο κε δηάζπαζε πνπ 

αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2 θαη αθνξά ζηελ δεχηεξε θαη ηξίηε θαλνληθή κνξθή, ζα 

δνχκε πσο απηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη θαηά ηελ θαλνληθνπνίεζε ζηελ πξψηε 

θαλνληθή κνξθή γηα ηελ εχξεζε ησλ γλσξηζκάησλ πνπ απνηεινχλ ην θχξην θιεηδί ηνπ 

θάζε πίλαθα. 

πγθεθξηκέλα, έλαο γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη γλσξίζκαηα πνπ δελ εμαξηψληαη 

ιεηηνπξγηθά απφ άιια γλσξίζκαηα (εθηφο ηνπ εαπηνχ ηνπο) απνηεινχλ ζίγνπξα κέξνο 
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ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ πίλαθα ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο. Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην ζρεζηαθφ καο ζρήκα δελ πεξηέρεη ππνςήθηα θιεηδηά πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη 

έρνπκε βξεη φια ηα γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχλ ην θχξην θιεηδί γηα θάζε πίλαθα ηεο 

πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο. 

Γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε ηνπο πίλαθεο (α,β,γ,δ) θαη (α,ε,δ) θαη νη 

ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο (α) => (β,γ), (β) => (γ) θαη (α,ε) => (δ). Παξαηεξνχκε φηη ηα 

γλσξίζκαηα πνπ δελ εμαξηψληαη ιεηηνπξγηθά απφ άιια γλσξίζκαηα είλαη ηα α, δ θαη ε 

θαη άξα απνηεινχλ κέξνο ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ. Ωο απνηέιεζκα ε πξψηε θαλνληθή κνξθή 

ζα απνηειείηαη απφ ηνπο πίλαθεο (α,β,γ,δ) θαη (α,ε,δ). 

Αλ ην ζρεζηαθφ ζρήκα πεξηέρεη ππνςήθηα θιεηδηά πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη ζα 

πξέπεη ζηα γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ λα πξνζζέζνπκε θαη 

έλα απφ ηα αιιειεπηθαιππηφκελα γλσξίζκαηα (ή νκάδα γλσξηζκάησλ) γηα θάζε 

αιιειεπηθάιπςε. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξακε ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν έλα ηέηνην ζρήκα λα 

κεηαζρεκαηηζηεί θαηεπζείαλ απφ ηελ κε θαλνληθή ηνπ κνξθή ζηελ θαλνληθή κνξθή 

Boyce Codd. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εχξεζεο ησλ πηλάθσλ θαζψο θαη ηνπ θιεηδηνχ γηα θάζε 

πίλαθα έρνπκε πιήξσο κεηαζρεκαηίζεη κηα κε θαλνληθή κνξθή (UNF) ζε πξψηε 

θαλνληθή κνξθή (1NF) 

 4.2  Κανονικοποίηζη ζε 2NF & 3NF 

ε απηφ ην κέξνο αλαιχεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ελφο ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο απφ 

ηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή ζε δεχηεξε θαη ηξίηε θαλνληθή κνξθή. Η κέζνδνο πνπ 

αθνινπζείηαη νλνκάδεηαη θαλνληθνπνίεζε κε δηάζπαζε θαη είλαη ε πην δηαδεδνκέλε. Η 

θαλνληθνπνίεζε κε δηάζπαζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ πξψηε 

θαλνληθή κνξθή θαηεπζείαλ ζε ηξίηε, σζηφζν κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ν νπνίνο αλαιχεηαη 

πην θάησ, δελ είλαη εθηθηή ε εχξεζε ηεο δεχηεξεο θαλνληθήο κνξθήο. Γηα απηφλ αθξηβψο 

ην ιφγν επηιέρζεθε γηα αξρή ε αλάιπζε ηεο βήκα πξνο βήκα θαλνληθνπνίεζεο απφ 

πξψηε ζε δεχηεξε θαη απφ δεχηεξε ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή. 

 4.2.1 Ταξινόμηζη λειηοςπγικών εξαπηήζεων 

Η θαλνληθνπνίεζε κε δηάζπαζε είλαη κηα δηαδηθαζία «απνζχλζεζεο» ηνπ 

ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή. Κχξην ξφιν ζε απηήλ 

ηελ δηαδηθαζία δηαδξακαηίδνπλ νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο. Γηα 

λα είλαη απφιπηα ζίγνπξν φηη ε «απνζχλζεζε» ζα επηηεπρζεί ρσξίο απψιεηεο ζα πξέπεη 
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πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηαμηλφκεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ 

θαη ησλ πηλάθσλ. 

πγθεθξηκέλα νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ νχησο 

ψζηε: 

1. Οη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηα πεξηζζφηεξα γλσξίζκαηα ζην 

αξηζηεξφ ηνπο κέινο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη πην ςειά απφ απηέο πνπ έρνπλ 

ιηγφηεξα 

2. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή παξαπάλσ ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πεξηέρνπλ ηνλ 

ίδην αξηζκφ γλσξηζκάησλ ζην αξηζηεξφ κέινο, πξνεγείηαη ε ιεηηνπξγηθή 

εμάξηεζε πνπ πεξηέρεη ηα πεξηζζφηεξα γλσξίζκαηα ζην δεμηφ ηεο κέινο 

Γηα παξάδεηγκα, ε εμάξηεζε (α,β) => (γ) πξνεγείηαη  ηεο εμάξηεζεο (α) => (δ,ε) 

ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο πξνεγείηαη ηεο εμάξηεζεο (γ) => (δ). 

Πξηλ ζπλερίζνπκε ζηελ θαλνληθνπνίεζε ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο ζε δεχηεξε θαη 

ηξίηε θαλνληθή κνξθή ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξν φηη ε ηαμηλφκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε επηηπρία θαζψο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε απνζχλζεζε ησλ πηλάθσλ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη απψιεηεο ζεκαληηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ζρεζηαθνχ καο ζρήκαηνο. 

 4.2.2  Κανονικοποίηζη ζε 2NF 

Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο κε δηάζπαζε ζε 2NF ζα 

πξέπεη ην ζρεζηαθφ ζρήκα λα βξίζθεηαη ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

εμαξηήζεηο λα είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.1. 

Η δηαδηθαζία έρεη σο εμήο γηα θάζε πίλαθα ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο: 

1. Έιεγρνο κε θάζε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε (ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε), αλ 

φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο εκπεξηέρνληαη ζηα γλσξίζκαηα 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

2. Αλ ηζρχεη ην παξαπάλσ γίλεηαη δηαγξαθή ησλ νξηζκάησλ πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ πίλαθα θαη ππάξρνπλ 

ζην δεμηφ κέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαη 

3. Γεκηνπξγείηαη έλαο λένο πίλαθαο κε θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαη σο απιά 

πεδία ηα γλσξίζκαηα πνπ δηαγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα. 
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Σελ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλνπκε θαη γηα ηνπο λένπο πίλαθεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κέρξηο φηνπ λα κελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαλείο άιινο πίλαθαο 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πίλαθα ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή (α,β,γ,δ,ε) θαη 

ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε (α) => (γ,δ). Καζψο ην αξηζηεξφ κέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

εμάξηεζεο (α) εκπεξηέρεηαη νιφθιεξν ζηα γλσξίζκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην θιεηδί 

ηνπ πίλαθα, δηαγξάθνπκε απφ ηνλ πίλαθα ηα γλσξίζκαηα πνπ δελ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην 

θιεηδί ηνπ θαη εκπεξηέρνληαη ζηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

εμάξηεζεο (γ,δ). Γεκηνπξγείηαη έλαο λένο πίλαθαο κε θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο (α) θαη σο απιά πεδία 

ηα γλσξίζκαηα πνπ δηαγξάθεθαλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα (γ,δ). Ωο απνηέιεζκα ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα ζα απνηειείηαη πιένλ απφ δχν πίλαθεο, ηνλ (α,β,ε) θαη ηνλ (α,γ,δ) γηα 

ηνπο νπνίνπο θαη επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία. 

Δάλ θηάζνπκε ζην ζεκείν φπνπ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαλείο άιινο 

πίλαθαο πξέπεη λα ειέγμνπκε γηα πίλαθεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηαπηφζεκε πιεξνθνξία. 

πγθεθξηκέλα πξέπεη: 

1. Να γίλεη έιεγρνο αλ δχν ε πεξηζζφηεξνη πίλαθεο πεξηέρνπλ ην ίδην θχξην 

θιεηδί θαη λα ελσζνχλ ζε έλαλ λέν πίλαθα κε ην ίδην θχξην θιεηδί θαη ην 

ζχλνιν ησλ απιψλ ηνπο πεδίσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη πίλαθεο (α,β,γ,δ) θαη (α,β,γ,ε) ζα πξέπεη λα ελσζνχλ ζηνλ 

λέν πίλαθα (α,β,γ,δ,ε). 

2. Να γίλεη έιεγρνο αλ ην θχξην θιεηδί ελφο πίλαθα πνπ δελ έρεη άιια 

γλσξίζκαηα εθηφο απφ ην θιεηδί ηνπ εκπεξηέρεηαη ζην θχξην θιεηδί θάπνηνπ 

άιινπ πίλαθα θαη λα δηαγξαθεί νιφθιεξνο. 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη απηνί νη έιεγρνη, ην ζρεζηαθφ ζρήκα ζα 

βξίζθεηαη ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή (2NF). ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρήκαηνο ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF) 

 4.2.3 Κανονικοποίηζη ζε 3NF 

Γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ελφο ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή, ε 

δηαδηθαζία είλαη παξφκνηα κε απηήλ πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ δεχηεξε. Οη 

πξνυπνζέζεηο είλαη φπσο θαη πξηλ νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο λα είλαη ηαμηλνκεκέλεο 

φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 4.2.1 θαη ην ζρεζηαθφ ζρήκα λα βξίζθεηαη ζε δεχηεξε 

θαλνληθή κνξθή. 
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Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία είλαη γηα θάζε πίλαθα ηεο δεχηεξεο θαλνληθήο κνξθήο: 

1. Έιεγρνο κε θάζε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε (ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε), αλ 

φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο εκπεξηέρνληαη ζηα γλσξίζκαηα 

πνπ δελ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

2. Αλ ηζρχεη ην παξαπάλσ, γίλεηαη δηαγξαθή ησλ νξηζκάησλ πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ πίλαθα θαη ππάξρνπλ 

ζην δεμηφ κέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαη 

3. Γεκηνπξγείηαη έλαο λένο πίλαθαο κε θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαη σο απιά 

πεδία ηα γλσξίζκαηα πνπ δηαγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα. 

Σελ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλνπκε θαη γηα ηνπο λένπο πίλαθεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κέρξηο φηνπ λα κελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαλείο άιινο πίλαθαο 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πίλαθα ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή (α,β,γ,δ,ε) 

θαη ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε (β) => (γ,δ). Καζψο ην αξηζηεξφ κέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

εμάξηεζεο (α) εκπεξηέρεηαη νιφθιεξν ζηα γλσξίζκαηα πνπ δελ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην 

θιεηδί ηνπ πίλαθα, δηαγξάθνπκε απφ ηνλ πίλαθα ηα γλσξίζκαηα πνπ δελ ζρεκαηίδνπλ ην 

θχξην θιεηδί ηνπ θαη εκπεξηέρνληαη ζηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

εμάξηεζεο (γ,δ). Γεκηνπξγείηαη έλαο λένο πίλαθαο κε θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο (β) θαη σο απιά πεδία 

ηα γλσξίζκαηα πνπ δηαγξάθεθαλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα (γ,δ). Ωο απνηέιεζκα ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα ζα απνηειείηαη πιένλ απφ δχν πίλαθεο, ηνλ (α,β,ε) θαη ηνλ (β,γ,δ) γηα 

ηνπο νπνίνπο θαη επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία. 

Όπσο παξαηεξνχκε, ε κφλε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο 

ηεο δεχηεξεο θαλνληθήο κνξθήο είλαη φηη, ζηελ δεχηεξε, ηα γλσξίζκαηα ηνπ αξηζηεξνχ 

κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζηα γλσξίζκαηα πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ην θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα, ελψ ζηελ ηξίηε, ηα γλσξίζκαηα ηνπ αξηζηεξνχ 

κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζηα γλσξίζκαηα πνπ δελ 

ζρεκαηίδνπλ ην θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. 

Δάλ θηάζνπκε ζην ζεκείν φπνπ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαλείο άιινο 

πίλαθαο πξέπεη λα ειέγμνπκε γηα πίλαθεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηαπηφζεκε πιεξνθνξία, 

δηαδηθαζία πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.2. 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη απηνί νη έιεγρνη, ην ζρεζηαθφ ζρήκα ζα 

βξίζθεηαη ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF). Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη ιεηηνπξγηθέο 
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εμαξηήζεηο ηφηε ζίγνπξα ην ζρεζηαθφ ζρήκα βξίζθεηαη θαη ζε θαλνληθή κνξθή Boyce-

Codd θαζψο δελ ππάξρνπλ ππνςήθηα θιεηδηά πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη. Αλ φκσο έζησ 

θαη κηα ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε δελ ρξεζηκνπνηεζεί, ηφηε ππάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο: 

1. Καηά ηελ εθθψλεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ ππήξμε απφθξπςε 

θάπνηνλ απηνλφεησλ εμαξηεκέλσλ γλσξηζκάησλ κε απνηέιεζκα ζε πξψηε 

θάζε ηελ ζκίθξπλζε δεμηνχ κέινπο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο/ψλ θαη δεχηεξνλ 

ηελ ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε. 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πίλαθα (α,β,γ,δ) θαη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο 

(β) => (γ) θαη (γ) => (δ). Αλ γίλεη ε δηαδηθαζία κε ηελ πξψηε εμάξηεζε ζα 

θαηαιήμνπκε ζην ζρεζηαθφ ζρήκα (α,β,δ) θαη (β,γ). Η δεχηεξε εμάξηεζε δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρεζηαθφ ζρήκα πιένλ θαζψο ππήξρε 

απφθξπςε εμαξηεκέλνπ γλσξίζκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ γλσξίζκαηνο δ 

απφ ηελ εμάξηεζε (β) => (γ,δ). 

2. Σν ζρεζηαθφ ζρήκα ρξεηάδεηαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζπλερφκελε 

ελαιιαγή ησλ κεζφδσλ δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαλνληθήο κνξθήο. 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πίλαθα (α,β,γ,δ,ε) θαη ιεηηνπξγηθέο 

εμαξηήζεηο (β,γ) => (δ,ε) θαη (γ) => (ε). χκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ηξίηεο θαλνληθήο κνξθήο θαη απφ ηελ πξψηε εμάξηεζε κεηαζρεκαηίδνπκε ην 

ζρήκα ζε (α,β,γ) θαη (β,γ,δ,ε). Η δεχηεξε εμάξηεζε δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρήκα εθηφο θαη αλ επηζηξέςνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δεχηεξεο θαλνληθήο κνξθήο. 

3. Σν ζρεζηαθφ ζρήκα πεξηέρεη ππνςήθηα θιεηδηά πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε 1, ε επίιπζε είλαη ε κε απφθξπςε ησλ γλσξηζκάησλ 

θαη ε επαλάιεςε θαλνληθνπνίεζεο ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο, φκσο, ε εθαξκνγή πνπ 

πινπνηήζεθε έρεη ηελ δπλαηφηεηα επίιπζεο αθφκα θαη ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ. Η 

πεξίπησζε 2 επηιχεηαη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο 

θαηεπζείαλ ζε ηξίηε πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.4 ελψ ζηελ ηξίηε πεξίπησζε επεηδή 

δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην ζρεζηαθφ ζρήκα είλαη ζε BCNF θαη φρη απιά 

ζε 3NF (εθηφο αλ αθνινπζήζνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ C. Zaniolo (1982) γηα EKNF πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3.4) ζα ήηαλ πην ρξήζηκν λα θαλνληθνπνηήζνπκε απφ ηελ 

αξρή κε ηελ κέζνδν ηεο BCNF πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.3. 
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 4.2.4 Κανονικοποίηζη από 1NF ζε 3NF (απεςθείαρ) 

Η κέζνδνο απηή φπσο εχθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη θάπνηνο είλαη ν ηαπηφρξνλνο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηηο ελφηεηεο 4.2.2 θαη 4.2.3. Απαηηεί ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα λα είλαη ζε πξψηε θαλνληθή κνξθή θαη νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο λα 

είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 4.2.1. 

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη είλαη πην ζχληνκε θαζψο ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα κεηαηξέπεηαη θαηεπζείαλ ζε 3NF θαη πξνζθέξεη επίιπζε ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε πνπ αλαιχεηαη ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο 4.2.3, ελψ ην κφλν κεηνλέθηεκα ηεο 

είλαη φηη εθαξκφδνληαο ηεο είλαη αλέθηθηε ε εχξεζε ηεο δεχηεξεο θαλνληθήο κνξθήο. 

Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία είλαη γηα θάζε πίλαθα ηεο πξψηεο θαλνληθή κνξθήο: 

1. Έιεγρνο κε θάζε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε (ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε), αλ 

φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο εκπεξηέρνληαη ζηα γλσξίζκαηα 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα ή πνπ δελ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην 

θιεηδί ηνπ πίλαθα αιιά φρη ζπλδπαζηηθά. 

2. Αλ ηζρχεη ην παξαπάλσ γίλεηαη δηαγξαθή ησλ νξηζκάησλ πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ πίλαθα θαη ππάξρνπλ 

ζην δεμηφ κέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαη 

3. Γεκηνπξείηαη έλαο λένο πίλαθαο κε θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ 

ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαη σο απιά πεδία ηα 

γλσξίζκαηα πνπ δηαγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα. 

Σελ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλνπκε θαη γηα ηνπο λένπο πίλαθεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κέρξηο φηνπ λα κελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαλείο άιινο πίλαθαο 

Παξαδείγκαηα πινπνίεζεο ηηο δηαδηθαζίαο πεξηγξάθνληαη ζηηο ελφηεηεο 4.2.2 θαη 

4.2.3 

Δάλ θηάζνπκε ζην ζεκείν φπνπ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαλείο άιινο 

πίλαθαο, πξέπεη λα ειέγμνπκε γηα πίλαθεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηαπηφζεκε πιεξνθνξία, 

δηαδηθαζία πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.2. 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη απηνί νη έιεγρνη, ην ζρεζηαθφ ζρήκα ζα 

βξίζθεηαη ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF). Αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φιεο νη ιεηηνπξγηθέο 

εμαξηήζεηο ηφηε ζίγνπξα ην ζρεζηαθφ ζρήκα βξίζθεηαη θαη ζε θαλνληθή κνξθή Boyce-

Codd θαζψο δελ ππάξρνπλ ππνςήθηα θιεηδηά πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη. Αλ φκσο 

θάπνηα ιεηηνπξγηθή ζπλάξηεζε/ζπλαξηήζεηο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφηε ππάξρνπλ δπν 

πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θαη ε 1
ε
 θαη ε 3

ε
 απφ ηελ ελφηεηα 4.2.3, θαζψο, φπσο αλαθέξακε, 
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ε απεπζείαο κεηάβαζε απφ ηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή ζηελ ηξίηε επηιχεη ηελ 2
ε
 

πεξίπησζε. 

 4.3  Κανονικοποίηζη ζε Boyce-Codd κανονική μοπθή (BCNF). 

Η κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο ζε Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή είλαη ε πην 

ζχληνκε θαη πξνηεηλφκελε κέζνδνο αθφκα θαη γηα ζρεζηαθά ζρήκαηα πνπ δελ πεξηέρνπλ 

ππνςήθηα θιεηδηά πνπ επηθαιχπησληαη. Ωζηφζν, ην κεηνλέθηεκα ηεο είλαη φηη 

εθαξκφδνληαο ηελ είλαη αλέθηθηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο θαλνληθήο 

κνξθήο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπκε βήκα-βήκα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θαλνληθέο κνξθέο. Οπφηε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα κέζνδν πνπ κεηαζρεκαηίδεη απεπζείαο ην ζρεζηαθφ κνληέιν απφ κε θαλνληθή κνξθή 

ζε θαλνληθή κνξθή Boyce-Codd. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζνλ αθνξά ηηο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο, ην κφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πινπνηήζνπκε σο έλαξμε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο 

είλαη ε εχξεζε ησλ πηλάθσλ ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο ρσξίο φκσο λα ρξεηάδεηαη ε 

δηεπθξίληζε θαη ησλ θιεηδηψλ ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.1.1. 

Έρνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο 

αθνινπζνχκε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

Αληίζεηα κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία πνπ ειέγρεη κηα κία ηηο 

ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο ηαμηλνκεκέλα, ειέγρνπκε πξψηα ηηο εμαξηήζεηο πνπ 

ην αξηζηεξφ κέινο ηνπο δελ απνηειεί ππνςήθην θιεηδί ηνπ ζρεζηαθνχ 

κνληέινπ. 

1. Αλ ηζρχεη ην παξαπάλσ, δεκηνπξγείηαη θαη εηζάγεηαη ζην ζρεζηαθφ ζρήκα 

έλαο λένο πίλαθαο πνπ ην θχξην θιεηδί ηνπ απνηειείηαη απφ ην αξηζηεξφ κέινο 

ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαη απιά γλσξίζκαηα (πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ) ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο. 

2. Σαπηφρξνλα αθαηξνχληαη απφ ην πξνυπάξρνλ ζρεζηαθφ ζρήκα ηα 

γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο νπνπδήπνηε 

ππάξρνπλ. 

3. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο εμαξηήζεηο 
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4. ην ηέινο νξίδνπκε σο θχξην θιεηδί (πνπ δελ είρε δηεπθξηληζηεί σο ηψξα) ηνπ 

αξρηθνχ πίλαθα/σλ ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ εμαηξνπκέλσλ ησλ 

γλσξηζκάησλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θαλέλαλ άιιν πίλαθα. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ζα αλαιπζεί έλα νινθιεξσκέλν παξάδεηγκα. 

Αο ππνζέζνπκε πίλαθα ζε κε θαλνληθή κνξθή MKM (α,β,γ,δ,ε) θαη ιεηηνπξγηθέο 

εμαξηήζεηο: 

Α1 (α,γ) => (δ,ε) 

A2 (α) => (β) 

Α3 (δ) => (γ) 

Όπσο παξαηεξνχκε δελ ρξεηάδνληαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ κε θαλνληθή κνξθή 

θαζψο δελ πεξηιακβάλεη εκθσιεπκέλα ζχλνια (πίλαθεο). 

Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο Α1, παξαηεξείηαη φηη ην αξηζηεξφ 

κέινο απνηειεί ππνςήθην θιεηδί ηνπ πίλαθα ηεο ΜΚΜ θαη δελ πξέπεη λα εηζαρζεί ζην 

ζρεζηαθφ ζρήκα. ην ζπκπέξαζκα απηφ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε θαζψο ηα 

γλσξίζκαηα δ,ε είλαη ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελα απφ ηα γλσξίζκαηα α,γ ζχκθσλα κε 

ηελ ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε Α1 θαη ην γλψξηζκα β είλαη ζπλαξηεζηαθφ εμαξηψκελν απφ ην 

γλψξηζκα α ζχκθσλα κε ηελ εμάξηεζε Α2. Γειαδή ηα γλσξίζκαηα (α,γ) σο ζχλνιν 

απνηεινχλ ππνςήθην θιεηδί ηνπ πίλαθα θαζψο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ φια ηα 

ππφινηπα γλσξίζκαηα ηνπ. 

πλερίδνληαο ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο Α2, παξαηεξνχκε φηη ην 

γλψξηζκα ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο δελ απνηειεί ππνςήθην θιεηδί ηνπ πίλαθα θαζψο ην 

κφλν γλψξηζκα πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη είλαη ην β. Άξα ζχκθσλα κε ην βήκα 2, 

δεκηνπξγείηαη έλαο λένο πίλαθαο κε θχξην θιεηδί ην γλψξηζκα α θαη απιφ πεδίν ην 

γλψξηζκα β. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην βήκα 3, αθαηξείηαη ην γλψξηζκα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο πίλαθεο ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο, δειαδή ηνλ πίλαθα ηεο ΜΚΜ. Έηζη ην 

ζρεζηαθφ καο ζρήκα απνηειείηαη πιένλ απφ ηνπο πίλαθεο (α,γ,δ,ε) θαη (α,β). 

πλερίδνληαο, ειέγρνπκε ηελ ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε Α3 θαη παξαηεξνχκε φηη θαη 

ζε απηήλ ην αξηζηεξφ κέινο ηεο δελ απνηειεί ππνςήθην θιεηδί. Αθνινπζψληαο πάιη ηα 

βήκαηα 2 θαη 3 δεκηνπξγνχκε ηνλ πίλαθα (δ,γ) θαη αθαηξνχκε ην γλψξηζκα γ απφ ηνλ 

αξρηθφ πίλαθα: 

ΜΚΜ(α,δ,ε) 

Ρ1(α,β) 

Ρ2(δ,γ) 
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Καζψο δελ ππάξρεη άιιε εμάξηεζε γηα έιεγρν, πξνρσξψληαο ζην βήκα 5 

νξίδνπκε θιεηδί ηνπ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ (α,δ) θαζψο ην γλψξηζκα ε δελ 

ζπκκεηέρεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πίλαθα (Ρ1,Ρ2) ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο θαη άξα 

εμαηξείηαη. Σν ηειηθφ ζρεζηαθφ ζρήκα είλαη: 

Ρ0(α,δ,ε) 

Ρ1(α,β) 

Ρ2(δ,γ) 

Σν νπνίν βξίζθεηαη θαη ζε θαλνληθή κνξθή Boyce-Codd (BCNF) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην παξαπάλσ παξάδεηγκα πεξηειάκβαλε ππνςήθηα 

θιεηδηά πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη αλ αθνινπζνχζακε ηε κέζνδν ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο κε δηάζπαζε πνπ αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2 κπνξεί λα θαηαιήγακε 

ζε άιιν ζρεζηαθφ ζρήκα πνπ λαη κελ ζα ήηαλ ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF) αιιά φρη 

ζε Boyce-Codd (BCNF). 

 4.4  Κανονικοποίηζη ζε 4NF και 5NF. 

Η κέζνδνο ηεο θαλνληθνπνίεζεο ζε ηέηαξηε θαη πέκπηε θαλνληθή κνξθή είλαη 

κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία πνπ σζηφζν ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή πξηλ ηελ 

εθαξκφζνπκε θαζψο δελ εγγπάηαη πξαθηηθή αμία ζε φια ηα ζρεζηαθά κνληέια. 

 4.4.1 Κανονικοποίηζη ζε ηέηαπηη κανονική μοπθή (4NF) 

Η θαλνληθνπνίεζε ελφο κνληέινπ ζε ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ησλ εμαξηήζεσλ πνιιαπιψλ ηηκψλ (multivalued 

dependancies). Οη εμαξηήζεηο πνιιαπιψλ ηηκψλ αλαπαξηζηνχλ έλαλ πιήξε πεξηνξηζκφ 

αλάκεζα ζε δχν ζχλνια γλσξηζκάησλ κηαο ζπζρέηηζεο. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή επηιέμακε ην δηπιφ βέινο «=>>». 

Η παξαθάησ κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο ζε 4
ε
 θαλνληθή κνξθή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αθφκα θαη αλ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε θαλνληθή κνξθή κηθξφηεξε ηεο 

3
εο

/BCNF. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κέζνδνο αθνινπζείηαη ελψ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 

1
ε
 θαλνληθή κνξθή (1NF) θαη κεηά ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο κε 

δηάζπαζε πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ (ελφηεηα 4.2). Ωζηφζν, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ 

ζηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε, εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία θαλνληθνπνίεζεο ζε 4
ε
 

θαλνληθή κνξθή φηαλ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 3
ε
 θαλνληθή κνξθή κε ζθνπφ ηελ 

θαλνληθνπνίεζε βήκα-βήκα. 

Αλαιπηηθά ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
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1. Έιεγρνο γηα θάζε πίλαθα αλ ηα γλσξίζκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ην θχξην θιεηδί 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ κέινπο κηαο 

εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

2. Γεκηνπξγία πίλαθα κε κε πεδία θαη θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ 

ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ κέινπο ηεο εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

3. Γεκηνπξγία πίλαθα κε πεδία θαη θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ 

ηνπ θειηδηνχ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα εθηφο ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ δεμηνχ κέινπο 

ηεο εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

4. Αλ ν αξρηθφο πίλαθαο πεξηείρε θαη γλσξίζκαηα πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ δηαηεξείηαη, ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξίπησζε αθαηξείηαη απφ ην ζρεζηαθφ κνληέιν. 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πίλαθα (α,β,γ,δ) θαη εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ 

(α) =>> (β). χκθσλα κε ην πξψην βήκα, ν πίλαθαο ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ κέινπο ηεο εμάξηεζεο νπφηε ζηα επφκελα 

βήκαηα ζα δεκηνπξγεζνχλ δχν λένη πίλαθεο. Σέινο, ζχκθσλα κε ην βήκα 4 ν αξρηθφο 

πίλαθαο ζα δηαηεξεζεί θαζψο πεξηέρεη θαη ην γλψξηζκα δ πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο θαλνληθνπνίεζεο ζε 4
ε
 

θαλνληθή κνξθή είλαη: 

Ρ0(α,β,γ,δ) 

Ρ1(α,β) 

Ρ2(α,γ) 

Όπσο παξαηεξνχκε ε 4
ε
 θαλνληθή κνξθή ζα ήηαλ ίδηα θαη ζε πεξίπησζε φπνπ ε 

εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ ήηαλ (α) =>> (γ). Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη αλ ην 

γλψξηζκα δ έιεηπε απφ ηνλ αξρηθφ πίλαθα ζα έιεηπε θαη ν πίλαθαο Ρ0. 

 4.4.2 Κανονικοποίηζη ζε πέμπηη κανονική μοπθή (5NF) 

Η δηαθνξά ηεο πέκπηεο απφ ηελ ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή είλαη φηη ε πέκπηε, 

εθφζνλ ζεσξείηαη αλαγθαία, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παξαπάλσ πίλαθεο νη νπνίνη 

βέβαηα ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη σο πεξηηηνί. Αλαιπηηθά ε 

δηαδηθαζία: 

1. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 5
εο

 θαλνληθήο κνξθήο πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ 

πίλαθα θαη ηηο εμαξηήζεηο πνιιαπιψλ ηηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ κνληέινπ ζε 4
ε
 θαλνληθή κνξθή 
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2. Γεκηνπξγείηαη πίλαθαο κε πεδία θαη θχξην θιεηδί ην ζχλνιν ησλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ θιεηδηνχ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα εθηφο ησλ γλσξηζκάησλ 

ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 4.4.1 ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα πέκπηεο θαλνληθήο κνξθήο έρεη σο εμήο: 

Ρ0(α,β,γ,δ) 

Ρ1(α,β) 

Ρ2(α,γ) 

Ρ3(β,γ) 

Απηήλ ηελ θνξά παξαηεξνχκε φηη ε 5
ε
 θαλνληθή κνξθή ηνπ κνληέινπ ζα ήηαλ ε 

ίδηα αθφκα θαη αλ ε εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ, εθηφο ηεο αξρηθήο εθθψλεζεο (α) =>> 

(β), ήηαλ θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ: 

(α) =>> (γ) 

(β) =>> (α) 

(β) =>> (γ) 

(γ) =>> (α) 

(γ) =>> (β) 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε άιιε κηα θνξά φηη αλ ην γλψξηζκα δ έιεηπε απφ 

ηνλ αξρηθφ πίλαθα ζα έιεηπε θαη ν πίλαθαο Ρ0. 
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 5 Πποϋπάπσοςζα μελέηη 

Η κειέηε ησλ Hsiang-Jui Kung (απφ ην Georgia South University) θαη Hui-Lien 

Tung (απφ ην Troy University) είρε σο ζέκα ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηπαθνχ εξγαιείνπ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο θαλνληθνπνίεζεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη άμηα αλαθνξάο θαζψο έρεη παξφκνηνπο ζηφρνπο κε 

ηελ παξνχζα κειέηε αλάπηπμεο εθαξκνγήο ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο 

δεδνκέλσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξνέθηαζε ηεο 

κειέηεο ησλ Kung Tung θαζψο φπσο ζα δνχκε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

θαη κεξηθέο επηπιένλ. Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

απνηέιεζε πεγή γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ εκθάληζε θαη ηελ αιγνξηζκηθή πινπνίεζε 

ηεο εθαξκνγήο. 

 5.1  Γπαθική Γιεπαθή σπήζηη (GUI) 

Η γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε είλαη ζρεηηθά απιή φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ 

ζηηγκηφηππα νζφλεο. 

 

Δικόνα 5-1: Η κύπια οθόνη ηηρ εθαπμογήρ 
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Η θχξηα νζφλε (εηθφλα 5-1) πεξηιακβάλεη πεδία γηα ηελ πιεθηξνιφγεζε θαη ηελ 

εκθάληζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ θαζψο θαη button “submit” γηα ηελ εηζαγσγή, 

κίαο θάζε θνξά, ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ην button “reset” γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε εηζαρζεί. Γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο φπσο θαίλεηαη ππάξρνπλ δχν ηξφπνη. Ο έλαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απεπζείαο 

εκθάληζε ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο κε ην button “Normalize” ελψ ν 

άιινο ηελ εκθάληζε ηεο βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζεο κε ην button “Step-by-Step” 

 

Δικόνα 5-2: Η οθόνη αποηελεζμάηυν ηηρ εθαπμογήρ 

Αλ επηιέμνπκε ηελ απεπζείαο εκθάληζε ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ ζρεζηαθνχ 

ζρήκαηνο, ε εθαξκνγή ζα εκθαλίζεη ηελ νζφλε απνηειεζκάησλ (εηθφλα 5-2). Σν 

εξγαιείν ζα θαλνληθνπνηήζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο 

πνπ ππέβαιε ν ρξήζηεο. Σν εξγαιείν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαλνληθνπνηήζεη ην ζρήκα 

ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή αλ ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ δελ 

πεξηιακβάλεη αζήκαληεο εμαξηήζεηο, δειαδή ζε θάζε εμάξηεζε ζα πξέπεη ην αξηζηεξφ 

θαη ην δεμηφ κέινο ηεο λα κελ πεξηέρνπλ θνηλά γλσξίζκαηα. 
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Δικόνα 5-3: Η απσική οθόνη ηηρ βήμα-βήμα κανονικοποίηζηρ ηηρ εθαπμογήρ 

Αλ ζηελ θχξηα νζφλε επηιέμνπκε ηελ εκθάληζε ηεο βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζεο 

κε ην button “Step-by-Step” ε εθαξκνγή ζα καο εκθαλίζεη ηελ νζφλε ηεο εηθφλαο 5-3. 

Όπσο παξαηεξνχκε, ε πεξηνρή θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πνπ 

εηζήγαγε ν ρξήζηεο ρσξίο θακία κεηαηξνπή. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε νζφλε 

πεξηιακβάλεη ην button “previous” πνπ καο επηζηξέθεη ζηελ θχξηα νζφλε θαη ην button 

«next» πνπ θαλνληθνπνηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή 

(εηθφλα 5-4). 

 

 Δικόνα 5-4: Η 2nf οθόνη ηηρ βήμα-βήμα κανονικοποίηζηρ ηηρ εθαπμογήρ 

ηελ νζφλε ηεο εηθφλαο 5-4 πιένλ ε πεξηνρή θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη 

κεηαζρεκαηηζκέλεο ηηο εμαξηήζεηο ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή. Σν button “previous” 

καο επηζηξέθεη (απνθαλνληθνπνηεί) ζηελ νζφλε ηεο εηθφλαο 5-3 ελψ ην button “next” 
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ζπλερίδεη ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε θαη εκθαλίδεη ηελ ηξίηε θαλνληθή (εηθφλα 5-

5). 

 

Δικόνα 5-5: Η 3nf οθόνη ηηρ βήμα-βήμα κανονικοποίηζηρ ηηρ εθαπμογήρ 

ηελ νζφλε ηεο εηθφλαο 5-5 πιένλ ε πεξηνρή θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη 

κεηαζρεκαηηζκέλεο ηηο εμαξηήζεηο ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή. Σν button “previous” καο 

επηζηξέθεη (απνθαλνληθνπνηεί) ζηελ νζφλε ηεο εηθφλαο 5-4 ελψ ην button “next” 

εκθαλίδεη νζφλε κε ην απνηέιεζκα σο πίλαθεο (εηθφλα 5-6). 

 

Δικόνα 5-6: Η οθόνη αποηελεζμάηυν ηηρ βήμα-βήμα κανονικοποίηζηρ ηηρ 

εθαπμογήρ 

ηελ νζφλε ηεο εηθφλαο 5-6 πιένλ ε πεξηνρή θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πίλαθεο 

ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή. Σν button “previous” καο επηζηξέθεη 
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ζηελ νζφλε ηεο εηθφλαο 5-5 ελψ ην button “next” έρεη απελεξγνπνηεζεί θαζψο ε 

εθαξκνγή δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ζε πεξαηηέξσ θαλνληθνπνίεζε. 

 5.2  Μέθοδορ κανονικοποίηζηρ εξαπηήζευν 

Η κέζνδνο ηεο θαλνληθνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί ε εθαξκνγή ησλ Kung – Tung 

είλαη βαζηζκέλε ζην ζεψξεκα φηη απνζπλζέζεηο ζπκβαίλνπλ φηαλ γλσξίζκαηα ζηελ 

δεμηά πιεπξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ έρνπλ παξαπάλσ απφ έλα αληίγξαθα. Ο 

αξηζκφο ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαπάλσ 

αληηγξάθσλ. Γηα ηελ απνζχλζεζε κηα ζρέζεο ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF) αξθεί ε 

εμάιεηςε ησλ εμσγελψλ γλσξηζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ δεμηά πιεπξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμαξηήζεσλ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα κέζνδν θαλνληθνπνίεζεο κε 

δηάζπαζε πνπ αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα 4.2. Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη ε δηεξγαζία 

πινπνηείηαη πάλσ ζε εμαξηήζεηο θαη φρη ζε πίλαθεο. ην ηέινο, νη ηειηθέο ιεηηνπξγηθέο 

εμαξηήζεηο κεηαηξέπνληαη θαη εκθαλίδνληαη σο πίλαθεο (εηθφλα 5-6). 

Η παξαπάλσ κέζνδνο απαηηεί ην ζρεζηαθφ ζρήκα λα είλαη ζε πξψηε θαλνληθή 

κνξθή. Γειαδή ε εθαξκνγή πξνθαιεί κεηαζρεκαηηζκφ ελφο ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο απφ 

πξψηε ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ζηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή θαη ηα 

θιεηδηά ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο, άξα ε εθαξκνγή δελ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εχξεζεο ηνπ 

θιεηδηνχ, απφ ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ θιεηδηψλ, πνπ νδεγεί ζηελ Boyce-Codd 

θαλνληθή κνξθή. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα πνπ εκθαλίδεη σο απνηέιεζκα ε εθαξκνγή είλαη ζε BCNF ή απιά ζε 

3NF. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ ε κειέηε δίλεη ην εμήο παξάδεηγκα κε ηηο 

αθφινπζεο ζπλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο: 

FD1 (Α) => (B,C,D) 

FD2 (B) => (C,D) 

FD3 (A,E) => (B,C,D,F) 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζε ηξίηε θαλνληθή 

κνξθή είλαη ηα εμήο: 

1. Όιεο νη εμαξηήζεηο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ην αξηζηεξφ ηνπο κέινο αλέπαθν. 

2. Σα μέλα γλσξίζκαηα ζηελ δεμηά πιεπξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ 

πξέπεη λα δηαγξαθνχλ. Ωο μέλα ζεσξνχληαη ηα γλσξίζκαηα πνπ δελ είλαη 
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άκεζα απφ ην αξηζηεξφ κέινο ηεο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο. Θα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο ηα επαλαιακβαλφκελα 

γλσξίζκαηα, θαη λα δηαηεξεζεί κφλν έλα αληίγξαθν απφ απηά θαζψο φια ηα 

ππφινηπα ζα εμαιεηθζνχλε. Οη θαλφλεο φζνλ αθνξά πνην αληίγξαθν ησλ 

γλσξηζκάησλ ζα δηαηεξεζεί είλαη νη εμήο: 

1) Οη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πνπ έρνπλ ηα ιηγφηεξα γλσξίζκαηα ζην 

αξηζηεξφ κέινο ηνπο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη αλέπαθεο. 

ην παξάδεηγκα, ηα γλσξίζκαηα B,C θαη D εμαξηψληαη απφ ην γλψξηζκα 

Α ζχκθσλα κε ηελ εμάξηεζε FD1. Σα αληίζηνηρα γλσξίζκαηα Β,C θαη D 

ηεο εμάξηεζεο FD3 πξέπεη λα απαιεηθζνχλε θαζψο ε εμάξηεζε FD1 έρεη 

ιηγφηεξα γλσξίζκαηα ζην αξηζηεξφ ηεο κέινο ζε ζρέζε κε ηελ FD3. Ωο 

απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε FD3 κεηαζρεκαηίδεηαη ζε  

FD3 (A,E) => (F) 

2) Όηαλ δχν ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

γλσξηζκάησλ ζην αξηζηεξφ κέινο ηνπο, ηα γλσξίζκαηα ηεο εμάξηεζεο 

πνπ πεξηέρεη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ γλσξηζκάησλ ζην αξηζηεξφ κέινο ηεο 

πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ αλέπαθα. 

ην παξάδεηγκα, ηα γλσξίζκαηα C θαη D εκπεξηέρνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

εμαξηήζεηο FD1 θαη FD2 νη νπνίεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ γλσξηζκάησλ 

(1) ζην αξηζηεξφ ηνπο κέινο. Ωζηφζν ηα γλσξίζκαηα C θαη D ηεο 

εμάξηεζεο FD1 πξέπεη λα απαιεηθζνχλε θαζψο ε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε 

FD1 πεξηέρεη ιηγφηεξα γλσξίζκαηα ζην δεμηφ ηεο κέινο απφ ηελ FD2. Ωο 

απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε FD1 κεηαζρεκαηίδεηαη ζε  

FD1 (Α) => (B) 

3. Καηαζθεπή ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο κε ηηο ηειηθέο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο: 

FD1 (Α) => (B) 

FD2 (B) => (C,D) 

FD3 (A,E) => (F) 

Οη παξαπάλσ εμαξηήζεηο κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε πίλαθεο νξίδνληαο ην 

αξηζηεξφ κέινο ηνπο σο θχξην θιεηδί. Ωο απνηέιεζκα ην ηειηθφ ζρεζηαθφ 

ζρήκα ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη ην: 

Σ1(Α,Β) 

Σ2(Β,C,D) 
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T3(A,E,F) 

 5.3  Αποηελέζμαηα 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ελίζρπζεο ηεο εθκάζεζεο θαλνληθνπνίεζεο 

βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Kung – Tung 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κειέηε ζε 45 θνηηεηέο. Οη θνηηεηέο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε δχν 

ηκήκαηα θαη είραλ φινη θαηψηεξν επίπεδν γλψζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σν βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δηδαζθαιία 

ήηαλ ηνπ Hoffer (2005). Σν πξφγξακκα είρε δηάξθεηα 15 εβδνκάδσλ θαη νη ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Κάζε θνηηεηήο ζπκκεηείρε ζε ηέζζεξηο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ 75 ιεπηψλ ε θάζε κηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαλνληθνπνίεζεο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ν εθπαηδεπηήο εμήγεζε ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο θαλνληθνπνηήζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. ηελ δεχηεξε ζπλεδξίαζε ν εθπαηδεπηήο 

παξνπζίαζε ηηο ηξεηο θαλνληθέο κνξθέο ζχκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ Hoffer (2005) θαη 

έδσζε παξαδείγκαηα γηα θάζε κηα απφ απηέο. ηελ ηξίηε ζπλεδξίαζε νη θνηηεηέο 

εξγάζηεθαλ πάλσ ζε δχν αζθήζεηο θαλνληθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο ηνπο απφ 

ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε. ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ζπλεδξίαζε παξνπζηάζηεθε 

ζηνπο θνηηεηέο ε κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο ηεο ελφηεηαο 5.2 θαζψο θαη ε επίιπζε 

αζθήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ησλ Kung-Tung. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο αθνινχζεζε ην κνληέιν protest-postest κηαο νκάδαο. 

Απηφ ην κνληέιν πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο θαζψο θαη ιχζεηο πξνβιεκάησλ θαη κεηά 

επαλακεηξήζεηο γηα κία κφλν νκάδα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βηβιίνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ Kung-Tung ζηελ πξνζπάζεηα εθκάζεζεο 

ηεο θαλνληθνπνίεζεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα επίζεο δεηνχζαλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα δίλνληαλ ζνπο θνηηεηέο κεηά απφ θάζε κηα απφ ηηο δχν αζθήζεηο θαη 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Kung-Tung. Σέινο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Οη θνηηεηέο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ επθνιία, ηελ εμππεξεηηθφηαηα θαη 

ηνλ βαζκφ αληίιεςεο γηα θάζε κία απφ ηηο δχν κεζφδνπο (βηβιίν θαη εθαξκνγή) ζε κηα 

θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίνακαρ 5-2: Μέζορ όπορ απανηήζευν θοιηηηών. 

 Βηβιίν Δθαξκνγή 

 Μέζνο φξνο Σππ. απφθιηζε Μέζνο φξνο Σππ. Απφθιηζε 

Δπθνιία 2,39 0.970 3,98 0,753 

Δμππεξεηηθφηαηα 3,00 1,012 4,22 0,765 

Βαζκ. Αληίι. 3,07 0,789 3,89 0,832 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 5-1 νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ησλ 

Kung-Tung έρεη κεγαιχηεξε επθνιία, εμππεξεηηθφηεηα θαη βαζκφ αληίιεςεο ζε ζρέζε 

κε ηελ εθκάζεζε θαλνληθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην βηβιίν. 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ ζεηηθέο. 

Οη καζεηέο αλέθεξαλ φηη είραλ βξεη ηελ εθαξκνγή εχθνιε ζηε ρξήζε θαη ε ιεηηνπξγία 

βήκα-βήκα ηνπο βνήζεζε λα απνθηήζνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο νκαινπνίεζεο. Η εθαξκνγή έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

θνηηεηψλ, είλαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε θαη κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί εχθνια κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. 
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 6 Γλώζζα Ππογπαμμαηιζμού 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηεο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη ηερλνινγηψλ - δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη. Ωο 

απνηέιεζκα απηή ε ελφηεηα δελ αζρνιείηαη κε έλλνηεο ηνπ πεδίνπ ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο θαλνληθνπνίεζεο. Ωζηφζν είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε ηεο ζε απηφ ην 

ζεκείν θαζψο νιφθιεξε ε εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 

αλαιχεηαη αιγνξηζκηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα είλαη πινπνηεκέλε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο. 

Η εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε 

κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί εχθνια κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο κάιηζηα λα απαηηείηαη ε 

ιήςε ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζψο ελζσκαηψλεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα. Γηα ηελ εκθάληζε 

ηεο απαηηείηαη νπνηνζδήπνηε ζχγρξνλνο πεξηεγεηήο δηαδηθηχνπ φπσο ν Microsoft 

Internet Explorer, ν Mozilla Firefox, ν Google Chrome θαη άιινη. Δπίζεο απαηηείηαη ε 

αληίζηνηρε επέθηαζε ηεο JAVA γηα ηνλ πεξηεγεηή θαη θπζηθά ε δηαζχλδεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ην δηαδίθηπν. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ επηιέρζεθε ε εθαξκνγή λα πινπνηεζεί σο 

Java applet ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πην δηαδεδνκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ππνζηεξίδεη πξνγξακκαηηζκφ applet, ε νπνία είλαη ε γιψζζα Java. 

 6.1  JAVA 

Η Java είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ είλαη 

βαζηζκέλε ζε θιάζεηο θαη παξέρεη αληηθεηκελνζηξέθεηα. Δίλαη θηηαγκέλε νχησο ψζηε λα 

επηηξέπεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα πινπνηνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε έλα ζχζηεκα θαη ε 

εθαξκνγή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε νπνηαδήπνηε άιιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν πεγαίνο 

θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο πνπ έρεη κεηαγισηηηζηεί γηα θάπνηα πιαηθφξκα δελ ρξεηάδεηαη 

αλαζχλζεζε θαη επαλακεηαγιψηηζε γηα άιιε πιαηθφξκα. Οη εθαξκνγέο πνπ 

πινπνηνχληαη ζε Java ηππηθά κεηαγισηηίδνληαη ζε έλα ε πεξηζζφηεξα αξρεία θιάζεο πνπ 

κπνξνχλ λα «ηξέμνπλ» ζε νπνηαδήπνηε εηθνληθή κεραλή ηεο java (java virtual machine – 

JVM) αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο γηα πξψηε θνξά ζην 

ην 1995 απφ ηνλ James Gosling ηεο ηφηε Sun microsystems. Ωζηφζν ηo 2007 ε java έγηλε 

πην γλσζηή ζην θνηλφ θαζψο ε Sun microsystems απνθάζηζε λα ηελ εληάμεη ππφ ηελ 
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άδεηα GNU (General Public License) πξνζθέξνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζε 

πξνγξακκαηηζηέο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. 

Αξγφηεξα ην 2010 ε Sun microsystems  ζπγρσλεχζεθε ζηελ εηαηξία Oracle Corporation. 

Μεγάιν κέξνο ηεο ζχληαμεο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java πξνέξρεηαη 

απφ ηελ γιψζζα C θαη C++. Η γιψζζα C είλαη κηα ακηγψο αιγνξηζκηθή θαη φρη ηφζν 

αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα. Καζψο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ δελ θαηέζηε εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο αληηθεηκέλσλ ζα κπνξνχζε λα είρε 

γίλεη επηινγή ηεο γιψζζαο C. Ωζηφζν επεηδή ε γιψζζα C δελ ππνζηεξίδεη 

πξνγξακκαηηζκφ  applet πξνηηκήζεθε ε πινπνίεζε ζε γιψζζα Java, πνπ ε ζχληαμε ηεο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ C, ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα γηα 

αληηθεηκελνζηξέθεηα. 

Οη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε γιψζζα Java είραλ ηελ θήκε φηη είλαη πην 

αξγέο θαη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξε κλήκε απφ φηη άιιεο εθαξκνγέο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε C++ πνπ είλαη θαη απηή 

αληηθεηκελνζηξαθήο. Ωζηφζν ε ηαρχηεηα ησλ εθαξκνγψλ Java βειηηψζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ πεξίνδν 1997-1998 φηαλ παξνπζηάζηεθε ε Just-in-time compilation 

(κεηαγιψηηηζε ηεο ζηηγκήο). Η πξνζζήθε απηή πεξηιακβάλεη θαιχηεξε αλάιπζε ηνπ 

πεγαίνπ θψδηθα θαη βειηηζηνπνηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εηθνληθή κεραλή ηεο Java 

JVM. 

Σέινο ε Java ρξεζηκνπνηεί έλαλ απηφκαην δηαρεηξηζηή κλήκεο γηα ηηο εθαξκνγέο 

ηεο νχησο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο κεγάιεο εθρψξεζεο κλήκεο. Η Java 

σο αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα δηαζέηεη κλήκε γηα ηα αληηθείκελα κφλν κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαηίζεηαη πάληα κφλν ην πνζφ ηεο 

κλήκεο πνπ ρξεηάδεηαη. Αλ έλα αληηθείκελν δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αθφκα ε Java δελ ζα 

δηαζέζεη κλήκε ελψ αλ δεκηνπξγεζεί θαη δηαγξαθεί ε Java ζα απειεπζεξψζεη ηελ κλήκε 

πνπ ηνπ είρε δηαηεζεί θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ. 

 6.2  Java applet 

Java applet νλνκάδεηαη κηα κηθξή εθαξκνγή ζπλήζσο γξακκέλε ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη κηα εθαξκνγή Java applet 

επηζθεπηφκελνο κηα δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα κέζσ ηνπ πεξηεγεηή ηνπ. Ακέζσο κεηά, ε 

εθαξκνγή Java applet εθηειείηαη κέζα ζηελ εηθνληθή κεραλή ηεο Java JVM ζε κηα 
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δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία (process) απφ απηήλ πνπ εθηειείηαη ν δηαδηθηπαθφο πεξηεγεηήο. 

Η ηερλνινγία ησλ Java applets παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά ην 1995. 

Ωζηφζν έλα Java applet δελ είλαη πάληα γξακκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Java. πγθεθξηκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Java applet κπνξεί εθηφο απφ Java λα 

ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε Jython, Jruby, Scala θαη 

Eiffel. Όιεο απηέο νη γιψζζεο έρνπλ ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη εθαξκνγέο ηνπο 

κεηαγισηηίδνληαη ζχκθσλα κε θσδηθνπνίεζε ηεο Java νχησο ψζηε λα παξαρζνχλ 

θιάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζηελ εηθνληθή κεραλή ηεο Java. Η εθαξκνγή 

ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ αλαπηχρζεθε κε ηελ πην δηαδεδνκέλε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα Java applets πνπ είλαη ε Java. 

Καζψο ε εθηέιεζε κηαο εθαξκνγήο Java applet πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

εηθνληθήο κεραλήο ηεο Java JVM, ηα Java applets έρνπλ θαη απηά ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

αξγήο εθηέιεζεο θαη ηεο κεγάιεο εθρψξεζεο κλήκεο. Παξ’ φια απηά, ν 

πξνγξακκαηηζκφο Java applets δεκηνπξγεί πην γξήγνξεο ζε εθηέιεζε εθαξκνγέο ζε 

ζρέζε κε  πξνγξακκαηηζκφ ζε άιιε γιψζζα πνπ επίζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ησλ εθαξκνγψλ ζε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα, φπσο ε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Javascript. Δπίζεο ζηα Java applets παξέρεηαη ππνζηήξημε γηα 

επηηάρπλζε κέζσ ηνπ πιηθνχ (hardware acceleration) γηα παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ 

γξαθηθψλ. 

Σα applets δεκηνπξγήζεθαλ νχησο ψζηε λα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ζηνλ 

ρξήζηε πνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ηζηνζειίδα πινπνηεκέλε κφλν ζε γιψζζα 

ππεξθεηκέλνπ φπσο ε HTML. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνληηθηνχ θαη κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ απφ ηνλ ρξήζηε φπσο buttons θαη 

checkboxes. Δπίζεο, ε γξαθηθή δηεπαθή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεηαη 

αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ρξήζηεο. Ωο απνηέιεζκα ηα applets 

είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο απεηθφληζεο θαη δηδαζθαιίαο. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή 

δηδαζθαιίαο είλαη θαη ε εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ. 

Σέινο, φπσο είδακε θαη κε ηελ Java ζηελ ελφηεηα 6.1 ηα Java applets κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε εγθαηεζηεκέλε ηελ εηθνληθή 

κεραλή ηεο Java. H κφλε δηαθνξά είλαη φηη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ρξήζε ελφο πεξηεγεηή θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ην δηαδίθηπν. 

Οη πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο ππνζηεξίδνπλ ηελ εηθνληθή κεραλή ηεο Java θαζψο θαη 

πεξηεγεηέο ηθαλνχο λα εκθαλίζνπλ κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη έλα Java applet. Ωο 
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απνηέιεζκα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έλα Java applet κπνξεί λα εθηειεζηεί 

νπνπδήπνηε αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Δάλ παξφια απηά ε ρξήζε 

πεξηεγεηή θαη δηαδηθηχνπ απνδεηρζεί δχζθνιε ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί πνιχ εχθνια 

λα κεηαηξέςεη ηελ εθαξκνγή ζε θιαζηθή εθαξκνγή Java αιιάδνληαο πνιχ κηθξφ ηκήκα 

ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. 
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 7 Αλγόπιθμορ και μέθοδοι 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ νη αιγφξηζκνη ηεο εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ. Μέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία ζα ππάξμεη θαη 

παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. πγθεθξηκέλα ζα αλαιπζεί 

ν ηξφπνο ζθέςεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεζφδσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Ο αλαγλψζηεο ζην 

ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο ζα κπνξεί λα αληηιεθζεί ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζεί ε εθαξκνγή γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ελφο ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο κε 

θαλνληθήο κνξθήο ζε θάπνηα απφ ηηο θαλνληθέο κνξθέο. 

 7.1  Οι μεηαβληηέρ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο δειψζεθαλ νη παξαθάησ κεηαβιεηέο θιάζεηο 

θαζψο είλαη αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

αιγνξίζκνπ: 

 private JPanel inputPanel = new JPanel(); 
 private JTextField mkmTextField = new JTextField(); 
 private JTextField depLeftField = new JTextField(); 
 private JTextField depRightField = new JTextField(); 
 private JButton mulButton = new JButton(" => "); 
 private JButton addButton = new JButton(" Add "); 
 private JButton clearButton = new JButton("Clear"); 
 private JTextArea depListArea = new JTextArea(15,10); 
 private JPanel buttonPanel = new JPanel(); 
 private JButton stepButton = new JButton(" "); 
 private JButton nf2Button = new JButton("2NF"); 
 private JButton nf3Button = new JButton("3NF/BCNF"); 
 private JButton nf4Button = new JButton("4NF"); 
 private JButton nf5Button = new JButton("5NF"); 
 private JButton newButton = new JButton("New"); 
 private JLabel topLabel = new JLabel(" "); 
 private JTextArea resultArea = new JTextArea(10,10); 
 private JTextArea unusedArea = new JTextArea(7,10); 
 private List<List<String>> depLeft = new ArrayList<List<String>>(); 
 private List<List<String>> depRight = new ArrayList<List<String>>(); 
 private List<List<String>> mulLeft = new ArrayList<List<String>>(); 
 private List<List<String>> mulRight = new ArrayList<List<String>>(); 
 private List<Boolean> depUsed = new ArrayList<Boolean>(); 
 private int step = 0; 
 private boolean mul =false; 

 

Η κεηαβιεηή inputPanel είλαη ηχπνπ JPanel ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα ην πάλει φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα γξαθηθά ζηνηρεία ηεο αξρηθήο νζφλεο 

ηεο εθαξκνγήο. 
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H κεηαβιεηή mkmTextField είλαη ηχπνπ JTextField ηεο βηβιηνζήθεο 

javax.swing. Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν θεηκέλνπ φπνπ ν ρξήζηεο ζα εηζάγεη ηελ κε 

θαλνληθή κνξθή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. 

H κεηαβιεηή depLeftField είλαη ηχπνπ JTextField ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν θεηκέλνπ φπνπ ν ρξήζηεο ζα εηζάγεη ηo αξηζηεξφ κέινο θάζε 

ζπλαξηεζηαθήο εμάξηεζεο. 

H κεηαβιεηή depRightField είλαη ηχπνπ JTextField ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν θεηκέλνπ φπνπ ν ρξήζηεο ζα εηζάγεη ηo δεμηφ κέινο θάζε 

ζπλαξηεζηαθήο εμάξηεζεο. 

H κεηαβιεηή depLeftField είλαη ηχπνπ JTextField ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν θεηκέλνπ φπνπ ν ρξήζηεο ζα εηζάγεη ηo αξηζηεξφ κέινο θάζε 

ζπλαξηεζηαθήο εμάξηεζεο. 

Η κεηαβιεηή mulButton είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ ελαιιαγή απφ ιεηηνπξγηθή ζε πνιιαπιψλ 

ηηκψλ εμάξηεζε θαη ην αληίζηξνθν θαηά ηελ δηάξθεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

ρξήζηε. 

H κεηαβιεηή addButton είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ εηζαγσγή θάζε ζπλαξηεζηαθήο εμάξηεζεο 

ζηελ εθαξκνγή. 

H κεηαβιεηή clearButton είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ δηαγξαθή φισλ ησλ ζπλαξηεζηαθψλ 

εμαξηήζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή. 

H κεηαβιεηή depListArea είλαη ηχπνπ JTextArea ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή θεηκέλνπ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη φιεο νη ζπλαξηεζηαθέο 

εμαξηήζεηο πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή. 

Η κεηαβιεηή buttonpanel είλαη ηχπνπ JPanel ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα γξαθηθφ πάλει πνπ θηινμελεί buttons (θνπκπηά) ρξήζηκα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο απφ ηνλ ρξήζηε. 

H κεηαβιεηή stepButton είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ κεηάβαζε βήκα-βήκα ηνπ ζρεζηαθνχ 

κνληέινπ πξνο ηελ επφκελε θαλνληθή κνξθή. 
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H κεηαβιεηή nf2Button είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ απεπζείαο κεηάβαζε ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ 

ζηελ δεπηεξε θαλνληθή κνξθή. 

H κεηαβιεηή nf3Button είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ απεπζείαο κεηάβαζε ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ 

ζηελ Σξίηε θαη παξάιιεια BCNF θαλνληθή κνξθή. 

H κεηαβιεηή nf4Button είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ απεπζείαο κεηάβαζε ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ 

ζηελ ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή. 

H κεηαβιεηή nf5Button είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) γηα ηελ απεπζείαο κεηάβαζε ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ 

ζηελ πέκπηε θαλνληθή κνξθή. 

H κεηαβιεηή newButton είλαη ηχπνπ JButton ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα έλα Button (θνπκπί) πνπ αξρηθνπνηεί ηελ εθαξκνγή κε ζθνπφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο. 

H κεηαβιεηή topLabel είλαη ηχπνπ JLabel ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα κηα επηγξαθή κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ 

θαλνληθή κνξθή ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ. 

H κεηαβιεηή resultArea είλαη ηχπνπ JTextArea ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή θεηκέλνπ φπνπ ζα εκθαλίδεηαη ην ζρεζηαθφ ζρήκα σο 

απνηέιεζκα. 

H κεηαβιεηή unusedArea είλαη ηχπνπ JTextArea ηεο βηβιηνζήθεο javax.swing. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή θεηκέλνπ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη νη κέρξη ζηηγκήο κε 

ρξεζηκνπνηεκέλεο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο. 

Η κεηαβιεηή depLeft είλαη ηχπνπ ArrayList<List<String>> ηεο βηβιηνζήθεο 

java.util. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ αξηζηεξνχ 

κέινπο θάζε ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο ή αιιηψο ηα γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχλ σο ζχλνιν 

ην θχξην θιεηδί θάζε πίλαθα. 

Η κεηαβιεηή depRight είλαη ηχπνπ ArrayList<List<String>> ηεο βηβιηνζήθεο 

java.util. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ κέινπο 

θάζε ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο ή αιιηψο ηα γλσξίζκαηα πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

θχξηνπ θιεηδηνχ θάζε πίλαθα. 
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Η κεηαβιεηή mulLeft είλαη ηχπνπ ArrayList<List<String>> ηεο βηβιηνζήθεο 

java.util. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ αξηζηεξνχ 

κέινπο θάζε εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

Η κεηαβιεηή mulRight είλαη ηχπνπ ArrayList<List<String>> ηεο βηβιηνζήθεο 

java.util. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ κέινπο 

θάζε εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

Η κεηαβιεηή depUsed είλαη ηχπνπ ArrayList<Boolean> ηεο βηβιηνζήθεο 

java.util. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα δηάδηθσλ ηηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θάζε ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο ζε θάζε ζηηγκή. 

Η κεηαβιεηή step είλαη ηχπνπ int. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αθέξαην αξηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο θαλνληθήο κνξθήο ζε θάζε ζηηγκή. 

Η κεηαβιεηή mul είλαη ηχπνπ boolean. Πξφθεηηαη γηα κηα ινγηθή ηηκή 

(αιεζήο/ςεπδήο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξεζε ηεο αλαγλψξηζε θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ θαη ησλ εμαξηήζεσλ πνιιαπιψλ ηηκψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. 

 7.2  Η μέθοδορ init 

Η κέζνδνο init είλαη ε κέζνδνο εθθίλεζεο ηεο εθαξκνγήο. Απνηειείηαη απφ κηα 

εληνιή θιήζεο κεζφδνπ θαη απφ ηνπο ActionListeners νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θάζε button (θνπκπηνχ). Αθνινπζεί ε αλάιπζε: 

 

createInputPanel(); 

 

Η εληνιή createInputPanel(); είλαη ε εληνιή θιήζεο ηεο κεζφδνπ 

createInputPanel. H κέζνδνο απηή είλαη ε ππαίηηνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θχξηαο νζφλεο ε 

αιιηψο ηεο νζφλεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε (GUI) θαη ζα 

παξνπζηαζζεί αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 7.3. 

 

mulButton.addActionListener( 
 new ActionListener() { 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   if (!mul) { 
    mulButton.setText("=>>"); 
    mul = true; 
   } else { 
    mulButton.setText(" => "); 
    mul = false; 
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   } 
  } 
 } 
); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ηελ δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button mulButton. Πξφθεηηαη γηα ηελ ελαιιαγή ηεο κεηαβιεηήο mul απφ 

αιεζή ζε ςεπδή θαη ην αληίζηξνθν θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν 

Button. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαρσξίδεηαη ε εηζαγσγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ 

απφ ηηο εμαξηήζεηο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

 

addButton.addActionListener( 
 new ActionListener() { 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
   String tmpLeft = depLeftField.getText().replace(","," 
").replace("(", " ").replace(")", " ").trim().replaceAll(" +", " "); 
   String tmpRight = depRightField.getText().replace(","," 
").replace("(", " ").replace(")", " ").trim().replaceAll(" +", " "); 
   if(!mul) { 
    depLeft.add(new 
LinkedList<String>(Arrays.asList(tmpLeft.split(" ")))); 
    depRight.add(new 
LinkedList<String>(Arrays.asList(tmpRight.split(" ")))); 
    depUsed.add(false); 
    if(tmpRight.equals("")) 
     depRight.get(depRight.size()-1).clear(); 
    depListArea.append("( " + tmpLeft + " ) => ( " + 
tmpRight + " )\n"); 
   } else { 
    mulLeft.add(new 
LinkedList<String>(Arrays.asList(tmpLeft.split(" ")))); 
    mulRight.add(new 
LinkedList<String>(Arrays.asList(tmpRight.split(" ")))); 
    depListArea.append("( " + tmpLeft + " ) =>> ( " + 
tmpRight + " )\n"); 
   }   depLeftField.setText(""); 
   depRightField.setText(""); 
  } 
 } 
); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ηελ δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button addButton. Οη δχν ηνπηθέο κεηαβιεηέο tmpLeft θαη tmpRight 

βνεζάλε ζηελ απνκάθξπλζε πεξηηηψλ ραξαθηήξσλ πνπ ηπρψλ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο 

ζηα πεδία θεηκέλνπ depLeftField θαη depRightField. ηε ζπλέρεηα ηα γλσξίζκαηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ δηαρσξίδνληαη θαη αλάινγα κε ην αλ βξηζθφληνπζαλ ζην 

αξηζηεξφ ε δεμί κέινο ηεο εμάξηεζεο, κεκνλσκέλα πιένλ εηζάγνληαη ζηηο ιίζηεο depLeft 
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θαη depRight εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε ή ζηηο ιίζηεο mulLeft θαη 

mulRight εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εμάξηεζε πνιιαπιψλ ηηκψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

επηηπρνχο εηζαγσγήο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή θεηκέλνπ depListArea θαη ηα πεδία 

θεηκέλνπ depLestField θαη depRightField αξρηθνπνηνχληαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

ρξήζηε ζηελ εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ. 

 

  clearButton.addActionListener( 
   new ActionListener() { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
     depListArea.setText(""); 
     depLeft.clear(); 
     depRight.clear(); 
     depUsed.clear(); 
    } 
   } 
  ); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button clearButton. Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε (άδεηαζκα) ησλ 

ιηζηψλ depLeft, depRight θαη depUsed θαη ηεο πεξηνρήο θεηκέλνπ depListArea κε ζθνπφ 

ηελ εηζαγσγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ απφ ηνλ ρξήζηε απφ ηελ αξρή. 

 

  stepButton.addActionListener( 
   new ActionListener() { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
     stepButton(); 
    } 
   } 
  ); 

  

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button stepButton. Απνηειείηαη απφ κφλν κηα εληνιή θιήζεο ηεο κεζφδνπ 

stepButton ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ 

βήκα-βήκα θαη ζα αλαιπζεί ζε κεηέπεηηα ελφηεηα. 

 

  nf2Button.addActionListener( 
    new ActionListener() { 
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      while(step<2) { 
       if(step==0) { 
        step = nf1Step(); 
       } else { 
        step = nf2Step(); 
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       } 
      } 
     } 
    } 
   ); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button nf2Button. Απνηειείηαη απφ έλαλ βξφρν επαλάιεςεο φπνπ θάζε 

θνξά εμεηάδεηαη ζε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθεηαη ην ζρεζηαθφ κνληέιν. ε πεξίπησζε 

πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε κε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf1Step ε νπνία 

είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 1
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ 

επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 1 ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1
ε
 θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1ε 

θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf2Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 2
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 2  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή 

step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 2
ε
 θαλνληθή κνξθή 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Ο βξφρνο επαλάιεςεο ηεξκαηίδεηαη 

φηαλ ην κνληέιν βξεζεί ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή. Οη κέζνδνη nf1Step θαη nf2Step 

αλαιχνληαη ζε κεηέπεηηα ελφηεηεο. 

 

  nf3Button.addActionListener( 
    new ActionListener() { 
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      while(step<4) { 
       if(step==0) { 
        step = nf1Step(); 
       } else if(step==1){ 
        step = nf2Step(); 
       } else if(step==2){ 
        step = nf3Step(); 
       } else step = bcnf(); 
      } 
     } 
    } 
   ); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button nf3Button. Απνηειείηαη απφ έλαλ βξφρν επαλάιεςεο φπνπ θάζε 

θνξά εμεηάδεηαη ζε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθεηαη ην ζρεζηαθφ κνληέιν. ε πεξίπησζε 
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πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε κε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf1Step ε νπνία 

είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 1
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ 

επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 1 ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1
ε
 θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1ε 

θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf2Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 2
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 2  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή 

step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 2
ε
 θαλνληθή κνξθή 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν 

βξίζθεηαη ζε 2ε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf3Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα 

ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 3
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 3  ν νπνίνο 

θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν 

βξίζθεηαη ζε 3
ε
 θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 3ε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο bcnf ε 

νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ Boyce-

Codd θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ 

αξηζκφ 4  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο.Ο βξφρνο επαλάιεςεο ηεξκαηίδεηαη φηαλ ην κνληέιν 

βξεζεί ζε Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή. Οη κέζνδνη nf1Step, nf2Step, nf3Step θαη bcnf 

αλαιχνληαη ζε κεηέπεηηα ελφηεηεο. 

 

  nf4Button.addActionListener( 
    new ActionListener() { 
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      while(step<5) { 
       if(step==0) { 
        step = nf1Step(); 
       } else if(step==1){ 
        step = nf2Step(); 
       } else if(step==2){ 
        step = nf3Step(); 
       } else if(step==3){ 
        step = bcnf(); 
       } else step = nf4Step(); 
      } 
     } 
    } 
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   ); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button nf3Button. Απνηειείηαη απφ έλαλ βξφρν επαλάιεςεο φπνπ θάζε 

θνξά εμεηάδεηαη ζε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθεηαη ην ζρεζηαθφ κνληέιν. ε πεξίπησζε 

πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε κε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf1Step ε νπνία 

είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 1
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ 

επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 1 ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1
ε
 θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1ε 

θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf2Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 2
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 2  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή 

step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 2
ε
 θαλνληθή κνξθή 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν 

βξίζθεηαη ζε 2ε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf3Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα 

ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 3
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 3  ν νπνίνο 

θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν 

βξίζθεηαη ζε 3
ε
 θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 3ε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο bcnf ε 

νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ Boyce-

Codd θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ 

αξηζκφ 4  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε Boyce-

Codd θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf4Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-

βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 4ε θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 5  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή 

step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 4ε θαλνληθή κνξθή 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Ο βξφρνο επαλάιεςεο ηεξκαηίδεηαη 

φηαλ ην κνληέιν βξεζεί ζε 4
ε
 θαλνληθή κνξθή. Οη κέζνδνη nf1Step, nf2Step, nf3Step, 

bcnf θαη nf4Step αλαιχνληαη ζε κεηέπεηηα ελφηεηεο. 
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  nf5Button.addActionListener( 
    new ActionListener() { 
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      while(step<6) { 
       if(step==0) { 
        step = nf1Step(); 
       } else if(step==1){ 
        step = nf2Step(); 
       } else if(step==2){ 
        step = nf3Step(); 
       } else if(step==3){ 
        step = bcnf(); 
       } else if(step==4){ 
        step = nf4Step(); 
       } else step = nf5Step(); 
      } 
     } 
    } 
   ); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button nf3Button. Απνηειείηαη απφ έλαλ βξφρν επαλάιεςεο φπνπ θάζε 

θνξά εμεηάδεηαη ζε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθεηαη ην ζρεζηαθφ κνληέιν. ε πεξίπησζε 

πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε κε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf1Step ε νπνία 

είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 1
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ 

επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 1 ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1
ε
 θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 1ε 

θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf2Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 2
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 2  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή 

step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 2
ε
 θαλνληθή κνξθή 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν 

βξίζθεηαη ζε 2ε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf3Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα 

ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 3
ε
 θαλνληθή κνξθή ελψ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 3  ν νπνίνο 

θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν 

βξίζθεηαη ζε 3
ε
 θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 3ε θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο bcnf ε 

νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ Boyce-
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Codd θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ 

αξηζκφ 4  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε Boyce-

Codd θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf4Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-

βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 4ε θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 5  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή 

step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 4ε θαλνληθή κνξθή 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Ο βξφρνο επαλάιεςεο ηεξκαηίδεηαη 

φηαλ ην κνληέιν βξεζεί ζε 4
ε
 θαλνληθή κνξθή. ε πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν βξίζθεηαη 

ζε 4
ε
 θαλνληθή κνξθή θαιείηαη ε κέζνδνο nf5Step ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ βήκα-

βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζηελ 5ε θαλνληθή κνξθή ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη άιιν βήκα επηζηξέθεη θαη ηνλ αξηζκφ 6  ν νπνίνο θαηαρσξείηαη ζηελ κεηαβιεηή 

step γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε 5ε θαλνληθή κνξθή 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο. Ο βξφρνο επαλάιεςεο ηεξκαηίδεηαη 

φηαλ ην κνληέιν βξεζεί ζε 5
ε
 θαλνληθή κνξθή. Οη κέζνδνη nf1Step, nf2Step, nf3Step, 

bcnf, nf4Step θαη nf5Step αλαιχνληαη ζε κεηέπεηηα ελφηεηεο. 

 

  newButton.addActionListener( 
    new ActionListener() { 
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      newButton(); 
     } 
    } 
   ); 

 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα αθνξά ζηε δεκηνπξγία ActionListener γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ button newButton. Απνηειείηαη απφ κφλν κηα εληνιή θιήζεο ηεο κεζφδνπ 

newButton ε νπνία είλαη ε ππαίηηα γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε ζθνπφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο απφ ηνλ ρξήζηε θαη ζα αλαιπζεί ζε κεηέπεηηα ελφηεηα. 

 

 7.3  Η μέθοδορ createInputPanel 

 

Η γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχο βάζεο 

δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ δχν νζφλεο, ηελ θχξηα ή νζφλε εηζαγσγήο θαη ηελ νζφλε 
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απνηειεζκάησλ. Η θχξηα νζφλε είλαη απηή φπνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη ην ζρεζηαθφ ζρήκα 

ζε κε θαλνληθή κνξθή ελψ ε νζφλε απνηειεζκάησλ είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ην 

θαλνληθφ ζρήκα ζηηο θαλνληθέο κνξθέο βήκα-βήκα ε απεπζείαο. 

Η κέζνδνο createInputPanel είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θχξηαο 

νζφλεο ηεο εθαξκνγήο 

 

 private void createInputPanel() { 
  inputPanel.setLayout(new BoxLayout(inputPanel, 
BoxLayout.Y_AXIS)); 
  buttonPanel.setLayout(new BoxLayout(buttonPanel, 
BoxLayout.X_AXIS)); 
  this.setSize(500, 500); 
  inputPanel.add(new JLabel("Enter UNF:")); 
  inputPanel.add(mkmTextField); 
  inputPanel.add(new JLabel("Enter dependencies:\n")); 
  JPanel dpPanel = new JPanel(); 
  dpPanel.setLayout(new BoxLayout(dpPanel, BoxLayout.X_AXIS)); 
  dpPanel.add(depLeftField); 
  dpPanel.add(mulButton); 
  dpPanel.add(depRightField); 
  dpPanel.add(addButton); 
  inputPanel.add(dpPanel); 
  JPanel dp2Panel = new JPanel(); 
  dp2Panel.setLayout(new BoxLayout(dp2Panel, BoxLayout.X_AXIS)); 
  JScrollPane scroll = new JScrollPane(depListArea); 
  dp2Panel.add(scroll); 
  dp2Panel.add(clearButton); 
  inputPanel.add(dp2Panel); 
  depListArea.setEditable(false); 
  buttonPanel.add(stepButton); 
  stepButton.setText("1NF"); 
  buttonPanel.add(nf2Button); 
  buttonPanel.add(nf3Button); 
  buttonPanel.add(nf4Button); 
  buttonPanel.add(nf5Button); 
  buttonPanel.add(newButton); 
  newButton.setEnabled(false); 
  inputPanel.add(buttonPanel); 
  this.setContentPane(inputPanel); 
  this.validate(); 
 } 

 

Γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο θχξηαο νζφλεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαβιεηή πάλει 

inputPanel ζηελ νπνία εηζήρζεζαλ νη κεηαβιεηέο γξαθηθψλ ζηνηρείσλ mkmTextField, 

dpPanel, dp2Panel θαη buttonPanel. Γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο ηνπηθήο κεηαβιεηή πάλει 

dpPanel εηζήρζεζαλ νη κεηαβιεηέο γξαθηθψλ ζηνηρείσλ depLeftField, mulButton, 

depRightField θαη addButton. Γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο ηνπηθήο κεηαβιεηή πάλει dp2Panel 

εηζήρζεζαλ νη κεηαβιεηέο γξαθηθψλ ζηνηρείσλ depListArea θαη clearButton. Γηα ηελ 
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ζρεδίαζε ηεο κεηαβιεηήο πάλει buttonPanel εηζήρζεζαλ νη κεηαβιεηέο γξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ stepButton, nf1Button, nf2Button, nf3Button, nf4Button, nf5Button θαη 

newButton. Σν απνηέιεζκα είλαη ην εμήο: 

 

Δικόνα 7-7: Σηιγμιόηςπο ηηρ κύπιαρ οθόνηρ ηηρ εθαπμογήρ εννοιολογικού 

ζσεδιαζμού βάζηρ δεδομένυν. 

 

 7.4  Η μέθοδορ step 

 

Η κέζνδνο step εθηειείηαη κεηά ην πάηεκα ηνπ button stepButton απφ ηνλ ρξήζηε 

θαη είλαη ππαίηηα γηα ηελ βήκα-βήκα θαλνληθνπνίεζε ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ. 

 

 private void stepButton() { 
  switch(step) { 
   case 0: step = nf1Step(); 
     break; 
   case 1: step = nf2Step(); 
     break; 
   case 2: step = nf3Step(); 
     break; 
   case 3: step = bcnf(); 
     break; 
   case 4: step = nf4Step(); 
     break; 
   case 5: step = nf5Step();   
     break; 
  } 
 } 
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Πξφθεηηαη απιά γηα κηα δνκή επηινγήο φπνπ ειέγρεηαη κέζσ ηεο κεηαβιεηήο step 

ζε πνηα θαλνληθή κνξθή βξίζθεηαη ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηελ δεδνκέλε ζηηγκή θαη 

αλάινγα γίλεηαη θιήζε ηεο κεζφδνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εχξεζε ηεο επφκελεο 

θαλνληθήο κνξθήο. Ωο απνηέιεζκα αλ ην ζρεζηαθφ κνληέιν βξίζθεηαη ζε κε θαλνληθή 

κνξθή (step=0) ζα γίλεη θιήζε ηεο κεζφδνπ nf1Step(). Αλ βξίζθεηαη ζε 1
ε
 θαλνληθή 

κνξθή (step=1) ζα γίλεη θιήζε ηεο κεζφδνπ nf2Step(). Αλ βξίζθεηαη ζε 2
ε
 θαλνληθή 

κνξθή (step=2) ζα γίλεη θιήζε ηεο κεζφδνπ nf3Step(). Αλ βξίζθεηαη ζε 3
ε
 θαλνληθή 

κνξθή (step=3) ζα γίλεη θιήζε ηεο κεζφδνπ bcnf(). Αλ βξίζθεηαη ζε Boyce-Codd 

θαλνληθή κνξθή (step=4) ζα γίλεη θιήζε ηεο κεζφδνπ nf4Step(). Σέινο αλ βξίζθεηαη ζε 

4
ε
 θαλνληθή κνξθή (step=5) ζα γίλεη θιήζε ηεο κεζφδνπ nf5Step(). 

 

 7.5  Η μέθοδορ nf1Step 

 

Η κέζνδνο nf1Step() κεηαζρεκαηίδεη ην ζρεζηαθφ κνληέιν απφ κε θαλνληθή 

κνξθή ζε 1
ε
 θαλνληθή κνξθή. 

 

 private int nf1Step() { 
  preCheckDep(); 
  findKeys(readUnf()); 
  checkDep(); 
  createOutputPanel(); 
  topLabel.setText("1st Normal Form:"); 
  sortDep(); 
  showResults(); 
  return 1; 
 } 

 

Γηα αξρή θαιείηαη ε κέζνδνο preCheckDep ε νπνία ειέγρεη γηα ηπρφλ πεξηηηέο 

πιεξνθνξίεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ ρξήζηε ζηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο. 

ηε ζπλέρεηα θαιείηαη ε κέζνδνο findKeys κε παξάκεηξν ηελ επηζηξνθή ηεο 

θιήζεο ηεο κεζφδνπ readUnf. Η κέζνδνο readUnf κεηαζρεκαηίδεη ηελ κε θαλνληθή 

κνξθή πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο ζε κε εκθσιεπκέλνπο πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο 

επηζηξέθεη. Η κέζνδνο findKeys παίξλεη σο παξάκεηξν ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη 

θάλεη εχξεζε ησλ γλσξηζκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θχξην θιεηδί θάζε πίλαθα. Ωο 

απνηέιεζκα κεηά ηελ θιήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ ην ζρεζηαθφ κνληέιν ζα έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί ζε 1
ε
 θαλνληθή κνξθή. 
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Η κέζνδνο checkDep ειέγρεη ηηο εμαξηήζεηο (πνπ κπνξεί πιένλ λα αλαπαξηζηνχλ 

θαη πίλαθεο) θαη ελψλεη ηηο φκνηεο. 

Η κέζνδνο createOutputPanel παξάγεη θαη εκθαλίδεη ηελ νζφλε απνηειεζκάησλ 

γηα ηελ γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε (GUI). 

Η κέζνδνο sortDep ηαμηλνκεί ηεο εμαξηήζεηο θαηά ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ κεηέπεηηα θαλνληθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ. 

Σέινο ε εμάξηεζε showResults ηνπνζεηεί ηα απνηειέζκαηα ζηηο αλάινγεο 

κεηαβιεηέο γξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νζφλεο απνηειεζκάησλ. 

 

 7.6  Η μέθοδορ preCheckDep 

 

H κέζνδνο preCheckDep ειέγρεη γηα ηπρφλ πεξηηηέο πιεξνθνξίεο πνπ εηζήρζεζαλ 

απφ ηνλ ρξήζηε ζηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο. 

 

private void preCheckDep() { 
 for (int i=0 ; i<depLeft.size() ; i++) { 
  for(int j=0 ; j<depLeft.get(i).size() ; j++) { 
   for(int h=depRight.get(i).size()-1 ; h>=0 ; h--) { 
   if(depLeft.get(i).get(j).equals(depRight.get(i).get(h))) { 
      depRight.get(i).remove(h); 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 

 

Πξφθεηηαη γηα ηξεηο εκθσιεπκέλνπο βξφρνπο επαλάιεςεο θαη έλαλ έιεγρν κε 

ζθνπφ ηελ εχξεζε ίδησλ γλσξηζκάησλ θαη ζηα δχν κέιε κηαο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο. 

ηε ζπλέρεηα εμαιείθνληαη ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα απφ ην δεμηφ κέινο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο θαζψο πέξα ηνπ γεγνλφηνο  φηη είλαη πεξηηηά ζα δεκηνπξγνχζαλ 

θαη πξφβιεκα θαηά ηελ εχξεζε ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ πίλαθα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο ζε 1
ε
 θαλνληθή κνξθή. 

Γηα παξάδεηγκα αλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηελ ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε α => α β επεηδή 

ην γλψξηζκα α ππάξρεη θαη ζηα δχν κέιε ηεο εμάξηεζεο ζα εμαιεηθζεί απφ ην δεμί ηεο 

κέινο θαη ε εμάξηεζε ζα γίλεη α => β. 
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 7.7  Η μέθοδορ readUnf 

 

Η κέζνδνο readUnf κεηαζρεκαηίδεη ηελ κε θαλνληθή κνξθή πνπ έρεη εηζάγεη ν 

ρξήζηεο ζε κε εκθσιεπκέλνπο πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο επηζηξέθεη. 

 

 private List<String> readUnf() { 
  List<String> mkm = new ArrayList<String>(); 
  List<String> mkm2 = new ArrayList<String>(); 
  mkm.add(mkmTextField.getText()); 
  boolean flag; 
  do{ 
   flag = true; 
   int size=mkm.size(); 
  for(int j=0;j<size;j++) { 
  StringBuilder temp = new StringBuilder(); 
  int level = 0, start=0; 
  for (int i = 0; i< mkm.get(j).length();i++) { 
   char aChar = mkm.get(j).charAt(i); 
   if(aChar=='(') { 
    flag=false; 
    if(level==0){ 
     start=i; 
    } 
    level++; 
   } else if(aChar==')') { 
    level--; 
    if(level==0){ 
    temp.append(" "); 
    mkm2.add(mkm.get(j).substring(start+1,i)); 
    } 
   } else if(level==0) { 
    temp.append(aChar); 
   } 
  } 
  for (int i=0; i<mkm2.size();i++) { 
   mkm.add(temp + " " + mkm2.get(i)); 
  } 
  if(mkm2.size()==0) { 
   mkm.add("" + temp); 
  } 
  temp.setLength(0); 
  mkm2.clear(); 
  } 
  for (int i=0;i<size;i++) { 
   mkm.remove(0); 
  } 
  }while(!flag); 
  return mkm; 
 } 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δχν ηνπηθέο κεηαβιεηέο ηχπνπ ιίζηαο, νη mkm θαη mkm2. Η 

κεηαβιεηή mkm ζηελ αξρή πεξηέρεη ηελ κε θαλνληθή κνξθή πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο 
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θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο κέρξηο φηνπ νη πίλαθεο ηεο λα κελ πεξηέρνπλ 

θακία εκθψιεπζε νπφηε θαη επηζηξέθεηαη. Η κεηαβιεηή mkm2 πεξηέρεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ αιγνξίζκνπ φιεο ηηο εκθσιεχζεηο ηνπ πίλαθα ηεο mkm πνπ εμεηάδεηαη. 

Γηα ηελ εχξεζε ησλ εκθσιεχζεσλ γίλεηαη έιεγρνο ησλ παξελζέζεσλ. Κάζε 

παξέλζεζε πνπ αλνίγεη αλαπαξηζηά έλαλ εκθσιεπκέλν πίλαθα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηνπνζεηνχληαη ηα κε εκθσιεπκέλα γλσξίζκαηα (πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ 

παξελζέζεσλ) ζηελ ηνπηθή κεηαβιεηή temp. 

Ο αιγφξηζκνο εμαιείθεη ηνπο εκθσιεπκέλνπο πίλαθεο θαηά έλα επίπεδν ηελ 

θνξά. Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ επηπέδνπ εκθψιεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα αλάγλσζεο ηνπ 

πίλαθα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηνπηθή κεηαβιεηή level. Κάζε θνξά πνπ ην επίπεδν απμάλεηαη 

απφ ην 0 ζην 1, ππάξρεη κηα λέα εκθψιεπζε πξψηνπ βαζκνχ, ε νπνία ζηακαηάεη φηαλ ην 

επίπεδν μαλαπέζεη ζην 0. Σν θνκκάηη (ε εκθψιεπζε) απηφ πξνζηίζεηαη ζηε ιίζηα mkm2. 

ην ηέινο ηνπ αιγνξίζκνπ δεκηνπξγνχληαη πίλαθεο φζνη θαη ην κέγεζνο ηεο 

ιίζηαο mkm2, δειαδή φζεο θαη νη εκθσιεχζεηο πξψηνπ βαζκνχ. Ο θαζέλαο απφ απηνχο 

ηνπο πίλαθεο πεξηιακβάλεη ηελ κεηαβιεηή temp ελσκέλε κε κία εγγξαθή απφ ηελ ιίζηα 

mkm2. Oη πίλαθεο απνζεθεχνληαη ζηελ ιίζηα mkm κε ην αλψηεξν επίπεδν εκθψιεπζεο 

λα είλαη θαηά κία κνλάδα κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα. Ο αξρηθφο πίλαθαο 

εμαιείθεηαη θαη ε δηαδηθαζία μεθηλάεη πάιη απφ ηελ αξρή κέρξη λα κελ βξεζεί πνπζελά 

εκθψιεπζε, δειαδή ε κεηαβιεηή level λα παξακείλεη 0 θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 

 7.8  Η μέθοδορ findKeys 

Η κέζνδνο findKeys είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εχξεζε ησλ γλσξηζκάησλ πνπ 

απνηεινχλ ην θχξην θιεηδί ηεο πξψηεο θαλνληθήο κνξθήο. 

 

private void findKeys(List<String> mkm) { 
 for(int i=0;i<mkm.size();i++) { 
  depLeft.add(new 
LinkedList<String>(Arrays.asList(mkm.get(i).replace(","," 
").trim().replaceAll(" +", " ").split(" ")))); 
  depUsed.add(true); 
  int size=depRight.size(); 
  List<String> temp = new ArrayList<String>(); 
  temp.clear(); 
  for(int h=0;h<size;h++) { 
   for(int j=0;j<depLeft.get(depLeft.size()-1).size();j++) { 
     if(depRight.get(h).contains(depLeft.get(depLeft.size()-
1).get(j))) { 
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    temp.add(depLeft.get(depLeft.size()-1).get(j)); 
     depLeft.get(depLeft.size()-1).remove(j); 
      j--; 
     } 
    } 
   } 
   depRight.add(temp); 

          } 

} 

 

Η κέζνδνο findKeys δέρεηαη σο παξάκεηξν ηελ ιίζηα mkm ε νπνία πεξηέρεη ηνπο 

πίλαθεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ 1
ε
 θαλνληθή κνξθή ρσξίο φκσο λα δηεπθξηλίδνληαη ην 

θχξην θιεηδί γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο. 

Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ν αιγφξηζκφο ζηελ αξρή ζεσξεί πσο 

φια ηα γλσξίζκαηα ηνπο απνηεινχλ κέξνο ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ησλ πηλάθσλ νπφηε θαη 

ηα πξνζζέηεη φια ζηελ ιίζηα depLeft. ηελ ζπλέρεηα κέζσ δχν εκθσιεπκέλσλ βξφρσλ 

αθαηξνχληαη απφ ηελ ιίζηα depLeft φια ηα γλσξίζκαηα πνπ εμαξηψληαη ζπλαξηεζηαθά 

απφ άιια γλσξίζκαηα θαη πξνζηίζεληαη ζηελ ηνπηθή κεηαβιεηή ιίζηαο temp. Σέινο ηα 

γλσξίζκαηα ηεο ιίζηαο temp πξνζηίζεληαη ζηελ ιίζηα depRight ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

γλσξίζκαηα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ πίλαθα. 

Σν ζθεπηηθφ ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ είλαη φηη εθφζνλ θάπνην γλψξηζκα είλαη 

ζπλαξηεζηαθά εμαξηψκελν απφ θάπνην άιιν δελ είλαη αλάγθε λα ζπκκεηέρεη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ θαζψο ηελ ηηκή ηνπ κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα ηελ 

πξνζδηνξίζεη ε ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο απφ ην νπνίν εμαξηάηαη. Η παξαδνρή απηή είλαη 

απφιπηα αιεζήο γηα φια ηα ζρεζηαθά ζρήκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ππνςήθηα 

θιεηδηά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρεζηαθφ ζρήκα πεξηιακβάλεη ππνςήθηα 

θιεηδηά ηφηε ε εθαξκνγή ζα ζεσξήζεη φηη θαλέλα απφ απηά δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ πίλαθα. 

Ωο παξάδεηγκα αο ζεσξήζνπκε ηελ κε θαλνληθή κνξθή (α,β,γ) θαη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο (α, β) => (γ) θαη (γ) => (β). Καζψο ηα γλσξίζκαηα β θαη γ 

εμαξηψληαη ζπλαξηεζηαθά απφ άιια γλσξίζκαηα ε εθαξκνγή ζα ζεσξήζεη φηη ην κφλν 

γλψξηζκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ (θαη άξα είλαη ην θχξην 

θιεηδί) είλαη ην α ην νπνίν είλαη ςεπδέο θαζψο γλσξίδνληαο κφλν ηελ ηηκή φπσο θαίλεηαη 

απφ ηηο εμαξηήζεηο δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ β θαη γ. 
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Αλ θαη φπσο απνδείμακε ην ζθεπηηθφ ηνπ αιγνξίζκνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ςεπδή απνηειέζκαηα ζε επφκελν ζηάδην γίλεηαη κεηαηξνπή απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ 

ζε αιεζή, θάηη ην νπνίν επεμήγεηαη ζε επφκελε ππνελφηεηα γηα ηελ κέζνδν bcnf. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνηηκήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ αιγνξίζκνπ 

θαζψο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έπξεπε λα γίλεη έιεγρνο ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο 

γηα ππνςήθηα θιεηδηά θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο είλαη ζεηηθφο λα αθνινπζεζεί 

δηαθνξεηηθφο αιγφξηζκνο πνπ ζα νδεγεί θαηεπζείαλ ην ζρεζηαθφ ζρήκα ζε Boyce-Codd 

θαλνληθή κνξθή (BCNF). Καη κφλν ν παξαπάλσ έιεγρνο φκσο (γηα ηελ εχξεζε αλ 

ππάξρνπλ ππνςήθηα θιεηδηά) είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ εμαληιεηηθή δνθηκή 

πηζαλψλ γλσξηζκάησλ σο κέξνο ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ πίλαθα ε νπνία είλαη γλσζηή 

θαη σο “brute force” θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη ζπκβάιεη αξλεηηθά ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ αιγφξηζκνπ θαζψο είλαη πνιχ αξγή ιφγσ ησλ  πνιιψλ δνθηκψλ. 

ε πεξίπησζε βέβαηα πνπ αθνινπζνχζακε ηνλ αιγφξηζκν πνπ ζα νδεγήζεη 

θαηεπζείαλ ην ζρεζηαθφ ζρήκα ζε Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή (BCNF) πξηλ θάλνπκε 

έιεγρν γηα χπαξμε ππνςεθίσλ θιεηδηψλ ζα είρακε ζίγνπξα ζσζηφ απνηέιεζκα, σζηφζν 

ε εθαξκνγή ηφηε ζα έραλε ηνλ ζηφρν ηεο λα δείμεη ζηνλ ρξήζηε ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ζρεζηαθνχ ζρήκαηα βήκα-βήκα ζε φιεο ηηο πην γλσζηέο θαλνληθέο κνξθέο. 

 

 7.9  Η μέθοδορ checkDep 

Η κέζνδνο checkDep είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έλσζε πηλάθσλ ε 

ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ. 

private void checkDep() { 
 for (int i=depLeft.size()-1 ; i>=0 ; i--) { 
  for (int j=0 ; j<depLeft.size() ; j++) { 
   if(i!=j) { 
    
 if(depLeft.get(j).containsAll(depLeft.get(i))) { 
     
 if(depLeft.get(i).containsAll(depLeft.get(j)) || 
depRight.get(i).isEmpty() || depRight.get(i).get(0).equals("")) { 
      
 depRight.get(i).removeAll(depRight.get(j)); 
      
 depRight.get(j).addAll(depRight.get(i)); 
      depLeft.remove(i); 
      depRight.remove(i); 
      if(depUsed.get(i)) { 
       depUsed.set(j,true); 
      } 
      depUsed.remove(i); 
      break; 
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     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 

 

Μεηά απφ θάζε κεηαηξνπή ηνπ ζρεζηαθνχ ζρήκαηνο είλαη πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ πίλαθεο ε ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπγρσλεπηνχλ ή πνπ 

ε πιεξνθνξία πνπ καο δηνρεηεχνπλ κπνξεί λα εμνξπρζεί θαη απφ άιινπο πίλαθεο ή 

εμαξηήζεηο. 

Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο κέζσ δχν εκθσιεπκέλσλ βξφρσλ επαλάιεςεο ειέγρεη 

ηα αξηζηεξά κέιε ησλ εμαξηήζεσλ (πνπ φπσο είπακε αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηα θχξηα 

θιεηδηά ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ) κεηαμχ ηνπο θαη εθφζνλ είλαη αθξηβψο ίδηα 

ζπγρσλεχεη ηα γλσξίζκαηα ησλ δεμηψλ κειψλ. 

Ωο παξάδεηγκα, αλ έρνπκε δχν εμαξηήζεηο (α) => (β) θαη (α) => (γ) ν αιγφξηζκνο 

ζα ηηο ζπγρσλεχζεη ζε (α) => (β, γ) 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα αξηζηεξά κέιε δελ είλαη ίδηα αιιά ην έλα 

πεξηιακβάλεηαη ζην άιιν θαη ηαπηφρξνλα ην δεμηφ κέινο είλαη άδεην ν αιγφξηζκνο θάλεη 

εμάιεηςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμάξηεζεο/πίλαθα. 

Ωο παξάδεηγκα, αλ έρνπκε δχν εμαξηήζεηο (α,β,γ) => (δ) θαη (α,β) => () ν 

αιγφξηζκφο ζα εμαιείςεη ηελ εμάξηεζε (α,β) => () 

 

 7.10  Η μέθοδορ createOutputPanel 

Η κέζνδνο createOutputPanel είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο νζφλεο 

απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο 

 private void createOutputPanel() { 
  JPanel outputPanel = new JPanel(); 
  outputPanel.setLayout(new BoxLayout(outputPanel, 
BoxLayout.Y_AXIS)); 
  JLabel unusedLabel = new JLabel("Unused Dependencies:"); 
  resultArea.setEditable(false); 
  unusedArea.setEditable(false); 
  JScrollPane resultScroll = new JScrollPane(resultArea); 
  JScrollPane unusedScroll = new JScrollPane(unusedArea); 
  outputPanel.add(topLabel); 
  outputPanel.add(resultScroll); 
  outputPanel.add(unusedLabel); 
  outputPanel.add(unusedScroll); 
  outputPanel.add(buttonPanel); 
  stepButton.setText("Step"); 
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  newButton.setEnabled(true); 
  this.setContentPane(outputPanel); 
  this.validate(); 
 } 

 

Γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο νζφλεο απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηνπηθή 

κεηαβιεηή πάλει outputPanel ζηελ νπνία εηζήρζεζαλ νη κεηαβιεηέο γξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ topLabel, resultScroll, unusedLabel, unusedScroll θαη ην πάλει buttonPanel 

πνπ είρε ζρεδηαζζεί ήδε ζηελ κέζνδν createInputPanel. Σν απνηέιεζκα είλαη ην εμήο: 

 

 

Δικόνα 7-8: Σηιγμιόηςπο ηηρ οθόνηρ αποηελεζμάηυν ηηρ εθαπμογήρ εννοιολογικού 

ζσεδιαζμού βάζηρ δεδομένυν. 

 

 7.11  Η μέθοδορ sortDep 

H κέζνδνο sortDep είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εμαξηήζεσλ κεηά απφ 

θάζε κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ. 

private void sortDep() { 
 for(int i = 0; i<depRight.size()-1;i++) { 
  for(int j=1;j<depRight.size()-i;j++) { 
   if(depLeft.get(j).size()<depLeft.get(j-1).size() || 
(depLeft.get(j).size()==depLeft.get(j-1).size() && 
depRight.get(j).size()<depRight.get(j-1).size())) { 
    Collections.swap(depLeft, j, j-1); 
    Collections.swap(depRight, j, j-1); 
    Collections.swap(depUsed, j, j-1); 
   } 
  } 
 } 
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} 

 

Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο είλαη γλσζηφο θαη σο αιγφξηζκφο ηαμηλφκεζεο 

θπζαιίδαο (bubble-sort). Λεηηνπξγεί ζπγθξίλνληαο βεκαηηθά ηα ζηνηρεία κηαο ιίζηαο θαη 

ελαιιάζνληαο ηα ψζηε λα βξεζνχλ ζε ζσζηή ζεηξά. Σα βήκαηα επαλαιακβάλνληαη κέρξη 

λα ηαμηλνκεζεί νιφθιεξε ε ιίζηα. 

Η ηαμηλφκεζε ησλ εμαξηήζεσλ/πηλάθσλ είλαη αλαγθαία γηα λα κελ νδεγεζνχκε 

ζε ιάζνο απνηειέζκαηα θαζψο: 

1) Οη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πνπ έρνπλ ηα ιηγφηεξα γλσξίζκαηα ζην αξηζηεξφ 

κέινο ηνπο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη αλέπαθεο. 

2) Όηαλ δχν ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ γλσξηζκάησλ 

ζην αξηζηεξφ κέινο ηνπο, ηα γλσξίζκαηα ηεο εμάξηεζεο πνπ πεξηέρεη ηνλ 

κηθξφηεξν αξηζκφ γλσξηζκάησλ ζην αξηζηεξφ κέινο ηεο πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ αλέπαθα. 

Δπίζεο ε κέζνδνο sortDep πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ ηαμηλφκεζε θαιείηαη θάζε 

θνξά πξηλ ηελ κέζνδν showResults πνπ εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ρξήζηε νχησο 

ψζηε  ηα απνηειέζκαηα λα εκθαληζζνχλ ηαμηλνκεκέλα, θάηη πνπ ζίγνπξα βειηηψλεη ηελ 

εκθάληζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

 7.12  Η μέθοδορ showResults 

Η κέζνδνο showResults είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κεηά απφ θάζε κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ ζηελ νζφλε απνηειεζκάησλ 

ηεο εθαξκνγήο. 

 private void showResults() { 
  JTextArea temp; 
  resultArea.setText(""); 
  unusedArea.setText(""); 
  for (int i=0;i<depLeft.size();i++) { 
   if(!depUsed.get(i)) { 
    temp = unusedArea; 
   } else { 
    temp = resultArea; 
   } 
   temp.append("( "); 
   for(int j=0;j<depLeft.get(i).size();j++) 
    temp.append(depLeft.get(i).get(j) + " "); 
   temp.append(") => ( "); 
   for(int h=0;h<depRight.get(i).size();h++) 
    temp.append(depRight.get(i).get(h) + " "); 
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   temp.append(")\n"); 
  } 
  for (int i=0;i<mulLeft.size();i++) { 
   unusedArea.append("( "); 
   for(int j=0;j<mulLeft.get(i).size();j++) 
    unusedArea.append(mulLeft.get(i).get(j) + " "); 
   unusedArea.append(") =>> ( "); 
   for(int h=0;h<mulRight.get(i).size();h++) 
    unusedArea.append(mulRight.get(i).get(h) + " "); 
   unusedArea.append(")\n"); 
  } 
 } 

H νζφλε απνηειεζκάησλ πεξηέρεη δχν πεξηνρέο θεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

κεηαβιεηέο resultArea θαη unusedArea. Ο αιγφξηζκφο ειέγρεη φιε ηελ ιίζηα depUsed 

θαη εθφζνλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο ε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πξνεγνχκελν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ θαη άξα πιένλ ζπκβνιίδεη 

πίλαθα θαη εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή θεηκέλνπ ηεο κεηαβιεηήο resultArea. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί νπφηε εκθαλίδεηαη ζηελ 

πεξηνρή unusedArea. ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη νη εμαξηήζεηο πνιιαπιψλ ηηκψλ θαη 

απηέο ζηελ πεξηνρή unusedArea. 

 

 7.13  Η μέθοδορ nf2Step 

Η κέζνδνο nf2Step είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεζηαθνχ 

κνληέινπ απφ πξψηε ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή (2NF) 

private int nf2Step() { 
 for (int i=depLeft.size()-1 ; i>=0 ; i--) { 
  for (int j=depLeft.size()-1 ; j>i ; j--) { 
   if(depUsed.get(j) && 
depLeft.get(j).containsAll(depLeft.get(i)) && 
depRight.get(j).removeAll(depRight.get(i))==true) { 
    depUsed.set(i,true); 
    checkDep(); 
    topLabel.setText("Going from 1NF to 2NF:"); 
    sortDep(); 
    showResults(); 
    return 1; 
    } 
   } 
  } 
 checkDep(); 
 topLabel.setText("2nd Normal Form:"); 
 nf2Button.setEnabled(false); 
 sortDep(); 
 showResults(); 
 return 2; 
 } 
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Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηψληαο δχν εκθσιεπκέλνπο βξφρνπο 

επαλάιεςεο ειέγρεη αλ ην αξηζηεξφ κέινο κηα εμάξηεζεο (πνπ αληηπξνζσπεχεη ην θχξην 

θιεηδί ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα) πεξηιακβάλεηαη νιφθιεξν ζε αξηζηεξφ κέινο θάπνηαο 

άιιεο εμάξηεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ίδηα γλσξίζκαηα ησλ δεμηψλ κειψλ ησλ 

εμαξηήζεσλ εμαιείθνληαη απφ ηελ εμάξηεζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη φρη πεξηιακβάλεηαη. 

Η εμάξηεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη κέλεη φπσο έρεη φκσο εηζάγεηαη ζην ζρεζηαθφ κνληέιν 

θαη πιένλ αληηπξνζσπεχεη πίλαθα κε θιεηδί ην αξηζηεξφ ηεο κέινο θαη απιά γλσξίζκαηα 

ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ ηεο κέινπο. Σέινο, θαινχληαη νη κέζνδνη checkDep, sortDep 

θαη showResults θαη επηζηξέθεηαη ε ηηκή 1 πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζρεζηαθφ κνληέιν είλαη 

ζηελ δηαδξνκή απφ ηελ πξψηε ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή. 

ε πεξίπησζε πνπ θαλέλαο έιεγρνο δελ βγεη αιεζήο ζεκαίλεη φηη ην ζρεζηαθφ 

κνληέιν βξίζθεηαη ήδε ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή (2NF) νπφηε θαη επηζηξέθεηαη ε ηηκή 

2. 

 

 7.14  Η μέθοδορ nf3Step 

Η κέζνδνο nf3Step είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεζηαθνχ 

κνληέινπ απφ δεχηεξε ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF) 

private int nf3Step() { 
 for (int i=depLeft.size()-1 ; i>=0 ; i--) { 
  for (int j=depLeft.size()-1 ; j>i ; j--) { 
     
   if(depUsed.get(j) && 
depRight.get(j).containsAll(depLeft.get(i)) && 
depRight.get(j).removeAll(depRight.get(i))==true) { 
     depUsed.set(i,true); 
     checkDep(); 
     topLabel.setText("Going from 2NF to 3NF:"); 
     sortDep(); 
     showResults(); 
     return 2; 
       
   } 
  } 
 } 
 checkDep(); 
 for (int i=0; i<depLeft.size();i++) 
  if(!depUsed.get(i)) 
   return bcnf(); 
 topLabel.setText("3rd Normal Form / BCNF:"); 
 nf3Button.setEnabled(false); 
 sortDep(); 
 showResults(); 
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 return 4; 
} 

 

Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηψληαο δχν εκθσιεπκέλνπο βξφρνπο 

επαλάιεςεο ειέγρεη αλ ην αξηζηεξφ κέινο κηα εμάξηεζεο (πνπ αληηπξνζσπεχεη ην θχξην 

θιεηδί ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα) πεξηιακβάλεηαη νιφθιεξν ζε δεμηφ κέινο θάπνηαο άιιεο 

εμάξηεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ίδηα γλσξίζκαηα ησλ δεμηψλ κειψλ ησλ 

εμαξηήζεσλ εμαιείθνληαη απφ ηελ εμάξηεζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη φρη πεξηιακβάλεηαη. 

Η εμάξηεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη κέλεη φπσο έρεη φκσο εηζάγεηαη ζην ζρεζηαθφ κνληέιν 

θαη πιένλ αληηπξνζσπεχεη πίλαθα κε θιεηδί ην αξηζηεξφ ηεο κέινο θαη απιά γλσξίζκαηα 

ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεμηνχ ηεο κέινπο. Σέινο θαινχληαη νη κέζνδνη checkDep, sortDep 

θαη showResults θαη επηζηξέθεηαη ε ηηκή 2 πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζρεζηαθφ κνληέιν είλαη 

ζηελ δηαδξνκή απφ ηελ πξψηε ζε δεχηεξε θαλνληθή κνξθή. 

ε πεξίπησζε πνπ θαλέλαο έιεγρνο δελ βγεη αιεζήο ζεκαίλεη φηη ε δηάζπαζε έρεη 

νινθιεξσζεί. Ωζηφζν ην κνληέιν βξίζθεηαη ήδε ζε ηξίηε θαλνληθή κνξθή (3NF) κφλν 

εθφζνλ δελ έρνπλ κείλεη αρξεζηκνπνίεηεο εμαξηήζεηο νπφηε θαη επηζηξέθεηαη ε ηηκή 4. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε θαιείηαη ε κέζνδνο bcnf (ελφηεηα 7.15) 

 

 7.15  Η μέθοδορ bcnf 

Η κέζνδνο bcnf είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ κνληέινπ ζε 3
ε
 

θαλνληθή κνξθή/Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή (BCNF) εθφζνλ θάηη ηέηνην δελ έρεη 

επηηεπρζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο κεζφδνπ nf3Step (ελφηεηα 7.14) ιφγσ χπαξμεο 

ππνςήθησλ θιεηδηψλ. 

private int bcnf() { 
 for (int j=0 ; j<depLeft.size() ; j++) { 
  if(!depUsed.get(j)) { 
  for (int i=depLeft.size()-1 ; i>=0 ; i--) { 
   if(i!=j) { 
    if(depUsed.get(i)) { 
      
 depRight.get(i).removeAll(depRight.get(j)); 
     } 
    } 
   } 
  for (int i=depRight.get(j).size()-1 ; i>=0 ; i--) { 
   for (int h=depLeft.size()-1 ; h>=0 ; h--) { 
    if(depUsed.get(h) && 
depLeft.get(h).contains(depRight.get(j).get(i))) { 
     depLeft.get(j).add(depRight.get(j).get(i)); 
     depRight.get(j).remove(i); 
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     for (int ii=depLeft.get(j).size()-1 ; ii>=0 ; 
ii--) { 
      for (int hh=depLeft.size()-1 ; hh>=0 ; 
hh--) { 
       if(depUsed.get(hh) && 
depRight.get(hh).contains(depLeft.get(j).get(ii))) { 
        depLeft.get(j).remove(ii); 
        break; 
       } 
      } 
     } 
     break; 
    } 
   } 
  } 
  depUsed.set(j,true); 
  checkDep(); 
  topLabel.setText("Going from 2NF to 3NF:"); 
  sortDep(); 
  showResults(); 
  return 3; 
  } 
 } 
 checkDep(); 
 topLabel.setText("3rd Normal Form / BCNF:"); 
 nf3Button.setEnabled(false); 
 sortDep(); 
 showResults(); 
 return 4; 
} 

 

Μεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηεο κεζφδνπ nf3Step ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε είλαη ζε 

3
ε
 θαλνληθή κνξθή εάλ δελ έρεη πεξηζζέςεη θακία αρξεζηκνπνίεηε ιεηηνπξγηθή 

εμάξηεζε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φιεο νη εμαξηήζεηο πνπ έρνπλ πεξηζζέςεη κπνξνχλ λα 

καο δψζνπλ θάπνηα πιεξνθνξία πνπ δελ κπνξεί λα δηνρεηεπζεί απφ πίλαθεο πνπ 

ππάξρνπλ ήδε ζην ζρεζηαθφ κνληέιν θαζψο ζε άιιε πεξίπησζε ζα είραλ εμαιεηθζεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ checkDep (ελφηεηα 7.9) 

Όπσο είδακε ζηηο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο ε εθαξκνγή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ απφ 1
ε
 ζε 3

ε
 θαλνληθή κνξθή αθνινπζεί ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο κε δηάζπαζε (ελφηεηα 4.2) νπφηε ν θχξηνο ιφγνο πνπ ην 

ζρεζηαθφ ζρήκα δελ είλαη ζε 3
ε
 θαλνληθή κνξθή είλαη ε παξαδνρή ηεο κεζφδνπ findKeys 

(ελφηεηα 7.8) γηα ηελ εχξεζε ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηεο 1
εο

 θαλνληθήο κνξθήο (1NF). Η 

ζπγθεθξηκέλε παξαδνρή ζπκίδνπκε φηη ζεσξνχζε γλσξίζκαηα σο κέξνο ηνπ θχξηνπ 

θιεηδηνχ αλ θαη κφλν αλ δελ εμαξηηφληαλ ζπλαξηεζηαθά απφ θάπνην άιιν 

γλψξηζκα/γλσξίζκαηα. 
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Ωο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ν πεξαηηέξσ κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ κνληέινπ 

ζεσξείηαη αλαγθαίνο κέρξηο φηνπ δελ ζα ππάξρεη θακία αρξεζηκνπνίεηε ιεηηνπξγηθή 

εμάξηεζε. 

Ο αιγφξηζκνο αξρηθά εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ γλσξίζκαηα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ησλ πηλάθσλ (δεμηά κέιε ησλ εμαξηήζεσλ) ηα 

νπνία ππάξρνπλ επίζεο ζηα δεμηά κέιε ησλ αρξεζηκνπνίεησλ εμαξηήζεσλ. ε 

πεξίπησζε εχξεζεο ηέηνησλ γλσξηζκάησλ, εμαιείθνληαη απφ ηνπο πίλαθεο θαζψο: 

1. Η αρξεζηκνπνίεηε εμάξηεζε ζα πξέπεη λα εηζαρζεί σο πίλαθαο ζην ζρεζηαθφ 

κνληέιν θαζψο φπσο είπακε έρεη πιεξνθνξία λα καο δψζεη. 

2. Δθφζνλ εηζαρζεί θαη κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θάπνην γλψξηζκα κέζσ ηνπ 

θχξηνπ θιεηδηνχ, ζα είλαη πεξηηηή πιεξνθνξία ην ίδην γλψξηζκα λα 

πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ άιινπο πίλαθεο. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ιχλεηαη θαη ην πξφβιεκα φπνπ θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμαξηήζεσλ κπνξεί λα ππήξμε απφθξπςε θάπνηνλ απηνλφεησλ 

εμαξηεκέλσλ γλσξηζκάησλ κε απνηέιεζκα ζε πξψηε θάζε ηελ ζκίθξπλζε δεμηνχ 

κέινπο ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο/ψλ θαη δεχηεξνλ ηελ ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε (ελφηεηα 

4.2.3). 

ηελ ζπλέρεηα ν αιγφξηζκνο εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ γλσξίζκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ησλ πηλάθσλ (αξηζηεξά κέιε ησλ εμαξηήζεσλ) ηα 

νπνία ππάξρνπλ επίζεο ζηα δεμηά κέιε ησλ αρξεζηκνπνίεησλ εμαξηήζεσλ. ε 

πεξίπησζε εχξεζεο ηέηνησλ γλσξηζκάησλ, κεηαθηλνχληαη ζην αξηζηεξφ κέινο ηεο 

αρξεζηκνπνίεηεο εμάξηεζεο θαζψο: 

1. Σα γλσξίζκαηα απηά βξίζθνληαη ζε δεμί κέινο εμάξηεζεο θαη άξα δελ 

απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηεο 1
εο

 θαλνληθήο κνξθήο. 

2. Σα γλσξίζκαηα απηά ζην ηέινο ηεο δηάζπαζεο θαηέιεμαλ λα απνηεινχλ 

κέξνο θχξηνπ θιεηδηνχ πίλαθα θαη εθφζνλ δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ θχξηνπ 

θιεηδηνχ ηεο 1
εο

 θαλνληθήο κνξθήο, νη πίλαθεο πξνήιζαλ απφ ηελ δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ κνληέινπ απφ 2
ε
 ζε 3

ε
 θαλνληθή κνξθή κέζσ ηεο 

κεζφδνπ nf3Step. 

3. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ φκσο απφ 2
ε
 ζε 3ε θαλνληθή κνξθή 

κέζσ ηεο nf3Step νη πίλαθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη ζίγνπξν φηη ην θιεηδί 

ηνπο πεξηείρε γλσξίζκαηα πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ θχξηνπ 

θιεηδηνχ άιισλ πηλάθσλ (ελφηεηα 4.2.3). 
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1. Άξα δελ έγηλε εηζαγσγή εμαξηήζεσλ φπνπ νη πίλαθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

απηέο πεξηείραλ ην ππεξθιεηδί ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ (απαγνξεπηηθφ γηα 

bcnf – ελφηεηα 4.2.4) νπφηε ηα γλσξίζκαηα απηά ησλ αρξεζηκνπνίεησλ 

εμαξηήζεσλ ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ ζην αξηζηεξφ κέινο (κέξνο ηνπ 

θχξηνπ θιεηδηνχ) θαζψο είλαη ηα γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο εθείλνπ 

ηνπ ππνςήθηνπ θιεηδηνχ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα  ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

Boyce-Codd θαλνληθήο κνξθήο (BCNF) 

Όπσο φκσο αθξηβψο ζην δεμί κέινο ησλ παξαπάλσ αρξεζηκνπνίεησλ εμαξηήζεσλ 

ππήξραλ γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ “ζσζηνχ” γηα ηελ bcnf ππνςεθίνπ 

θιεηδηνχ, έηζη θαη ζην αξηζηεξφ κέινο ππάξρνπλ γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

“ιάζνπο” ππνςεθίνπ θιεηδηνχ. Απηά είλαη φια ηα γλσξίζκαηα πνπ ήδε πξνζδηνξίδνληαη 

απφ άιια ζην κνληέιν θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν εμαιείθνληαη απφ ην αξηζηεξφ κέινο ηεο 

αρξεζηκνπνίεηεο εμάξηεζεο ε νπνία πιένλ είλαη έηνηκε γηα λα εηζρσξήζεη σο πίλαθαο 

ζην κνληέιν. 

 Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη κε φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο εμαξηήζεηο κε 

αληίζηξνθή ζεηξά απφ φηη γηλφηαλ έιεγρνο κέρξη ηψξα θαζψο ε αρξεζηκνπνίεηε 

εμάξηεζε κε ηα πεξηζζφηεξα γλσξίζκαηα ζην αξηζηεξφ ηεο κέινο είλαη φπσο είλαη 

ινγηθφ πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί ηειεπηαία θαζψο ζα δερζεί κεηαζρεκαηηζκνχο θαη απφ 

άιιεο εμαξηήζεηο πνπ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ αρξεζηκνπνίεηεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ κείλεη θακία αρξεζηκνπνίεηε εμάξηεζε θαινχληαη νη 

κέζνδνη checkDep, sortDep θαη showResults θαη επηζηξέθεηαη ε ηηκή 4 πνπ ζεκαίλεη φηη 

ην κνληέιν βξίζθεηαη ζε Boyce-Codd θαλνληθή κνξθή (BCNF). 

 

 7.16  Η μέθοδορ nf4Step 

Η κέζνδνο nf4Step είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεζηαθνχ 

κνληέινπ απφ ηξίηε-bcnf ζε ηέηαξηε θαλνληθή κνξθή (4NF) 

 private int nf4Step() { 
  if(mulLeft.size()>0) { 
   for (int j=depLeft.size()-1; j>=0 ; j--) { 
    if (depLeft.get(j).containsAll(mulLeft.get(0)) && 
depLeft.get(j).containsAll(mulRight.get(0))) { 
     depLeft.add(new ArrayList<String>()); 
     depLeft.get(depLeft.size()-
1).addAll(mulLeft.get(0)); 
     depLeft.get(depLeft.size()-
1).removeAll(mulRight.get(0)); 
     depLeft.get(depLeft.size()-
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1).addAll(mulRight.get(0)); 
     depRight.add(new ArrayList<String>()); 
     depUsed.add(true); 
     depLeft.add(new ArrayList<String>()); 
     depLeft.get(depLeft.size()-
1).addAll(depLeft.get(j)); 
     depLeft.get(depLeft.size()-
1).removeAll(mulRight.get(0)); 
     depRight.add(new ArrayList<String>()); 
     depUsed.add(true); 
     depLeft.add(new ArrayList<String>()); 
     depLeft.get(depLeft.size()-
1).addAll(depLeft.get(j)); 
     depLeft.get(depLeft.size()-
1).removeAll(mulLeft.get(0)); 
     depRight.add(new ArrayList<String>()); 
     depUsed.add(false); 
     if(depRight.get(j).size()==0) { 
      depLeft.remove(j); 
      depRight.remove(j); 
      depUsed.remove(j); 
     }       
    } 
   } 
   mulLeft.remove(0); 
   mulRight.remove(0); 
   checkDep45(); 
   showResults(); 
   topLabel.setText("Going from 3NF to 4NF:"); 
   return 4; 
  } 
  topLabel.setText("4th Normal Form:"); 
  nf4Button.setEnabled(false); 
  return 5; 
 } 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 4
εο

 θαλνληθήο κνξθήο ελφο κνληέινπ γίλεηαη έιεγρνο κηαο 

θάζε θνξά εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ ζε θάζε βήκα. 

Μέζσ ελφο βξφρνπ επαλάιεςεο ειέγρνληαη φινη νη πίλαθεο πνπ είλαη ζε 3
ε
 

θαλνληθή κνξθή αλ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ θαη 

δεμηνχ κέινπο ηεο εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αιγφξηζκνο 

δεκηνπξγεί ηξεηο λέεο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο/πίλαθεο. 

Ο πξψηνο πίλαθαο πεξηιακβάλεη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ ην 

ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ θαη δεμηνχ κέινπο ηεο εμάξηεζεο πνιιαπιψλ 

ηηκψλ. Ο δεχηεξνο πίλαθαο πεξηιακβάλεη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ ην 

ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα εθηφο ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ δεμηνχ 

κέινπο ηεο εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. Ο ηξίηνο πίλαθαο πεξηιακβάλεη γηα ην 
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ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ αξρηθνχ πίλαθα 

εθηφο ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ αξηζηεξνχ κέινπο ηεο εμάξηεζεο πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

ηελ ιίζηα depUsed πξνζηίζεληαη 3 ηηκέο, κηα γηα θάζε πίλαθα, κε ηηο δχν πξψηεο 

λα είλαη αιεζείο θαη ηελ ηξίηε ςεπδή θαζψο ν ηξίηνο πίλαθαο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ κνληέινπ ζε 5
ε
 θαλνληθή κνξθή κε ηελ κέζνδν nf5Step 

(ελφηεηα 7.17). 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αξρηθφο πίλαθαο δελ είρε απιά γλσξίζκαηα πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ, δειαδή ζην δεμηφ κέινο ηεο 

αληίζηνηρεο εμάξηεζεο, ν πίλαθαο δηαγξάθεηαη απφ ην κνληέιν. 

ην ηέινο εθηειείηαη ε κέζνδνο checkDep45 ε νπνίν είλαη ίδηα κε ηελ checkDep 

αιιά δελ ζπγρσλεχεη πίλαθεο θαζψο ηφηε ζα γηλφηαλ επηζηξνθή ζηελ 3
ε
 θαλνληθή 

κνξθή. Δθηειείηαη ε κέζνδνο showResults θαη επηζηξέθεηαη ε ηηκή 5 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

κνληέιν βξίζθεηαη ήδε ζε 4
ε
 θαλνληθή κνξθή (4NF). 

 

 7.17  Η μέθοδορ nf5Step 

Η κέζνδνο nf5Step είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρεζηαθνχ 

κνληέινπ απφ ηέηαξηε ζε πέκπηε θαλνληθή κνξθή (4NF) 

 private int nf5Step() { 
  for (int i=0 ; i<depLeft.size() ; i++) { 
   if(!depUsed.get(i)) 
    depUsed.set(i,true); 
  } 
  checkDep45(); 
  topLabel.setText("5th Normal Form:"); 
  stepButton.setEnabled(false); 
  nf5Button.setEnabled(false); 
  showResults(); 
  return 6; 
 } 

 

Η εχξεζε ηεο 5
εο

 θαλνληθήο κνξθήο ελφο κνληέινπ πξαγκαηνπνηείηαη φπσο 

είδακε θαηά ηελ δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο 4
εο

 θαλνληθήο κνξθήο κε ηελ κέζνδν nf4Step 

(ελφηεηα 7.16) κε ηνπο πίλαθεο ηεο 5
εο

 νξηζκέλνπο σο αρξεζηκνπνίεηνπο. 

Ο αιγφξηζκνο απιά εηζάγεη ηνπο αρξεζηκνπνίεηνπο πίλαθεο ζην κνληέιν, εθηειεί 

ηηο κεζφδνπο checkDep45, showResults θαη επηζηξέθεη ηελ ηηκή 6 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

κνληέιν βξίζθεηαη ήδε ζε 5
ε
 θαλνληθή κνξθή (5NF). 
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 7.18  Η μέθοδορ newButton 

Η κέζνδνο newButton είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο κε 

ζθνπφ ηελ εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. 

 private void newButton() { 
  step = 0; 
  mul=false; 
  mkmTextField.setText(""); 
  depListArea.setText(""); 
  depLeft.clear(); 
  depRight.clear(); 
  depUsed.clear(); 
  inputPanel.add(buttonPanel); 
  mulButton.setText(" => "); 
  stepButton.setText("1NF"); 
  stepButton.setEnabled(true); 
  nf2Button.setEnabled(true); 
  nf3Button.setEnabled(true); 
  nf4Button.setEnabled(true); 
  nf5Button.setEnabled(true); 
  newButton.setEnabled(false); 
  this.setContentPane(inputPanel); 
  this.validate(); 
 } 

 

Ο αιγφξηζκνο αξρηθνπνηεί ηελ κεηαβιεηή step ζην 0 πνπ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν 

είλαη ζε κε θαλνληθή κνξθή (UNF), θαζαξίδεη ηηο ιίζηεο θαη επαλεκθαλίδεη ηελ αξρηθή 

νζφλε ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

 

 

 

 8 Γιάγπαμμα ονηοηήηυν-ζσέζευν (ER diagram) 

H εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ δελ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο νληνηήησλ-ζρέζεσλ (entity-relation diagram 

– ER diagram) θαζψο ζα έπξεπε λα πινπνηεζεί θψδηθαο γηα γξαθηθά ζηνηρεία πνπ 

μεθεχγνπλ απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο. Ωζηφζν, ην δηάγξακκα ER σο έλλνηα έρεη 

κεγάιε αμία θαζψο δείρλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ νληνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ζε έλα 

θαλνληθνπνηεκέλν ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απηνκαηνπνηεκέλε, δειαδή αιγνξηζκηθή. Ωο απνηέιεζκα ε 
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κειέηε απηή δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη νινθιεξσκέλε αλ δελ γηλφηαλ κηα πεξηγξαθή ηεο 

έλλνηαο ηνπ δηαγξάκκαηνο ER θαζψο θαη ηνπ αιγφξηζκνπ πινπνίεζεο ηνπ. 

 8.1  Έννοια 

Σν δηάγξακκα ER είλαη έλαο αθεξεκέλνο ηξφπνο πεξηγξαθήο κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε κηαο θαλνληθνπνηεκέλεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, 

νξηζκέλα απφ ηα δεδνκέλα ζηνπο πίλαθεο πξνέξρνληαη απφ δεδνκέλα άιισλ πηλάθσλ. Σν 

παξαπάλσ ζπκβαίλεη δηφηη πνιιά γλσξίζκαηα βξίζθνληαη ζε παξαπάλσ απφ έλαλ 

πίλαθεο ζε έλα θαλνληθνπνηεκέλν ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ. Σν δηάγξακκα ER κπνξεί λα 

πξνβάιεη απηήλ ηελ ηδηνκνξθία νχησο ψζηε ν αλαγλψζηεο ηνπ λα κπνξεί λα αληηιεθζεί 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Σν δηάγξακκα ER απνηειείηαη απφ νληφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε γξακκέο. Γηα ηελ απεηθφληζε νληνηήησλ ρξεζηκνπνηνχκε νξζνγψληα 

ζρήκαηα, ελψ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ξφκβνπο. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο αδχλακεο νληφηεηαο (νληφηεηα πνπ εμαξηάηαη πιήξσο απφ θάπνηα άιιε) ν 

ζπκβνιηζκφο γίλεηαη κε δχν νξζνγψληα ην έλα κέζα ζην άιιν θαη αληίζηνηρα ε 

ζπζρέηηζε απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη κε δχν ξφκβνπο, ν έλαο κέζα ζηνλ άιινλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο γξακκέο πνπ ελψλνπλ ηηο νληφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο κπνξεί 

λα είλαη έληνλεο ή ιεπηέο θαη κε βέινο ή ρσξίο. Αο αλαιχζνπκε θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά: 

1. Έληνλε γξακκή: Γειψλεη πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην πνιχ κέρξη κηα 

εγγξαθή ζηελ νληφηεηα γηα θάζε ζπζρέηηζε ηεο κε άιιεο νληφηεηεο 

2. Λεπηή γξακκή: Γειψλεη πσο δελ ππάξρεη ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο. 

Καη 

1. Με βέινο: Γειψλεη πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην ιηγφηεξν κηα εγγξαθή 

ζηελ νληφηεηα γηα θάζε ζπζρέηηζε ηεο κε άιιεο νληφηεηεο. 

2. Υσξίο βέινο: Γειψλεη πσο δελ ππάξρεη ν παξαπάλσ πεξηνξηζκφο. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο. 

Γηα παξάδεηγκα έληνλε γξακκή κε βέινο, δειψλεη πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αθξηβψο 

κηα εγγξαθή ζηελ νληφηεηα γηα θάζε ζπζρέηηζε ηεο κε άιιεο νληφηεηεο. 

 



 

73 

 

Δικόνα 8-9: Παπάδειγμα διαγπάμμαηορ ονηοηήηυν-ζσέζευν 

 

Η εηθφλα 8-1 απνηειεί έλα παξάδεηγκα ελφο δηαγξάκκαηνο ER. Μπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε ζε απηήλ φια ηα πξνεγνχκελα ζρεηηθά κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο. Γηα 

παξάδεηγκα βιέπνληαο ην δηάγξακκα ER κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο θάζε αζζελήο 

κέλεη ζε αθξηβψο κηα πφιε, ελψ αληίζεηα ζε κηα πφιε κπνξεί λα κέλνπλ θαλέλαο, έλαο ε 

θαη πεξηζζφηεξνη αζζελείο. 

Όπσο βιέπνπκε νη ζπζρεηίζεηο κπνξεί λα ζρεηίδνπλ παξαπάλσ απφ κηα 

νληφηεηεο. ην παξάδεηγκα καο ππάξρεη κηα ηξηαδηθή ζπζρέηηζε πνπ καο δείρλεη φηη θάζε 

ηηκνιφγεζε είλαη κηα ζπζρέηηζε λνζειείαο, ππεξεζίαο θαη πιεξνθνξίαο ρξέσζεο. Έηζη 
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ζχκθσλα κε ηηο γξακκέο θάζε ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 1 λνζειεία (γηα 

ηνπο αζζελείο πνπ ηνπο έγηλε εηζαγσγή) ε θακία, απφ 0 (κφλν λνζειεία) κέρξη πνιιέο 

ππεξεζίεο θαη αλαγθαζηηθά κηα πιεξνθνξία ρξέσζεο. 

Μηα ηειεπηαία έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα δηάγξακκα ER είλαη απηή ηνπ 

ζπλππνινγηζκνχ. Πνιινί κπεξδεχνπλε ηελ έλλνηα ηνπ ζπλππνινγηζκνχ κε ηελ έλλνηα 

ηεο ηξηαδηθήο θαη άλσ ζπζρέηηζεο θάηη ην νπνίν είλαη ιάζνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζπλππνινγηζκφ έρνπκε φηαλ κηα νληφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο νληφηεηεο κέζσ ηεο 

κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ ζπζρέηηζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη κε δηαθεθνκκέλε 

γξακκή λα νξηνζεηήζνπκε ηνλ ρψξν ησλ νληνηήησλ θαη ηεο ζπζρέηηζεο θαη λα 

ζπζρεηίζνπκε ηελ νληφηεηα κε απηφλ. 

 8.2  Αλγόπιθμορ καηαζκεςήρ 

Η θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο ER αλ θαη εθ πξψηεο άπνςεο θαίλεηαη σο κηα 

δχζθνιε δηαδηθαζία, κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ εχθνιε αλ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο ην 

ηειηθφ θαλνληθνπνηεκέλν ζρεζηαθφ κνληέιν θαη εθαξκφζνπκε πηζηά θάπνηνπο θαλφλεο. 

Οη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε είλαη νη εμήο: 

1. Σαμηλφκεζε ζηνπο πίλαθεο νχησο ψζηε λα γίλεη έιεγρνο πξψηα ησλ πηλάθσλ 

πνπ ην θχξην θιεηδί ηνπο ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ιηγφηεξα γλσξίζκαηα. ε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζην πνηνο ζα ειεγρζεί πξψηνο. 

2. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν βξεζεί πίλαθαο πνπ φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ θχξηνπ 

θιεηδηνχ ηνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρεκαηηζκφ θχξηνπ 

θιεηδηνχ άιινπ πίλαθα, ηφηε ν πίλαθαο απηφο ζπκβνιίδεη νληφηεηα. 

3. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν βξεζεί πίλαθαο πνπ φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ θχξηνπ 

θιεηδηνχ ηνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρεκαηηζκφ θχξηνπ 

θιεηδηνχ άιισλ πηλάθσλ πνπ ζπκβνιίδνπλ νληφηεηεο, ηφηε ν πίλαθαο απηφο 

ζπκβνιίδεη ζπζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. 

4. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν βξεζεί πίλαθαο πνπ κεξηθά απφ ηα γλσξίζκαηα ηνπ 

θχξηνπ θιεηδηνχ ηνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρεκαηηζκφ θχξηνπ 

θιεηδηνχ άιινπ πηλάθα πνπ ζπκβνιίδεη νληφηεηα θαη ηα ππφινηπα δελ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ζρεκαηηζκφ θχξηνπ θιεηδηνχ άιινπ πίλαθα, ηφηε ν πίλαθαο 

απηφο ζπκβνιίδεη αδχλακε νληφηεηα ζπζρεηηζκέλε κε ηελ νληφηεηα ηνπ 

άιινπ πίλαθα. 
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5. ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηα απιά γλσξίζκαηα ησλ πηλάθσλ θαη αλ θαηά ηνλ 

έιεγρν βξεζνχλ γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχλ ην θχξην θιεηδί πίλαθα πνπ 

ζπκβνιίδεη νληφηεηα ηφηε ν πίλαθαο απηφο ζπκβνιίδεη θαη ζπζρέηηζε έλα 

πξνο πνιιά κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. 

6. αλ θαηά ηνλ έιεγρν βξεζνχλ απιά γλσξίζκαηα πνπ απνηεινχλ ην θχξην θιεηδί 

πίλαθα πνπ ζπκβνιίδεη ζπζρέηηζε ηφηε ν πίλαθαο απηφο ζπκβνιίδεη θαη 

ζπλππνινγηζκφ έλα πξνο πνιιά κεηαμχ ηεο νληφηεηαο θαη ηεο ζπζρέηηζεο. 

 

Αθνινπζψληαο ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο ε θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο ER 

γίλεηαη απηφκαηα θαη αιγνξηζκηθά εθηφο ησλ έληνλσλ ε κε γξακκψλ. 
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 9 Δπίλογορ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή αλαπηχρζεθε δηεμνδηθά ην ζέκα ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο θαλνληθνπνίεζεο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπηζηνχλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαζψο 

έπξεπε λα πινπνηεζνχλ αιγφξηζκνη κέζσ εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ κέρξη πξφηηλνο δελ 

ήηαλ εχθνιε ή εχξεζε ηνπο ζε θάπνηα άιιε εξγαζία. Ωζηφζν, κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο αλά 

πάζα ζηηγκή λα έρεη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε αηνκηθφ θαη φρη 

κφλν επίπεδν. 

 9.1  Σύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

Γηα λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη ε εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ βάζεο δεδνκέλσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ αθαδεκατθή θαη φρη κφλν 

θνηλφηεηα. Μφλν ηφηε ζα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κε ζηγνπξηά γηα ην αλ ε εθαξκνγή 

ηειηθά βνήζεζε ηνλ ρξήζηε λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ή κε ην πξφβιεκα ηεο 

θαλνληθνπνίεζεο βάζεο δεδνκέλσλ. Βεβαίσο νη πξννπηηθέο κέρξη ηψξα είλαη επλντθέο 

θαζψο φπσο είδακε ζε πξνυπάξρνπζα κειέηε, ηα απνηειέζκαηα άιιεο εθαξκνγήο ίδηνπ 

ελδηαθέξνληνο αιιά πην πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ήηαλ ζεηηθά. 

 9.2  Όπια και πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

Η εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ δελ έρεη δνθηκαζζεί 

απφ έλα ζεβαζηφ αξηζκφ ρξεζηψλ. Ωο απνηέιεζκα είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηαζζνχλ 

ιάζε θαη ζθάικαηα (ηα ιεγφκελα Software bugs) θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο απφ 

ρξήζηεο. Ωζηφζν, ν πεγαίνο θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο (source code) είλαη δηαζέζηκνο γηα 

επίιπζε κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, φπσο είδακε ε εθαξκνγή ζέηεη θάπνηα φξηα 

θάηη ην νπνίν βέβαηα απνηειεί θαη πξφθιεζε γηα κειινληηθή επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο 

θαη ζα αλαιπζεί ζηελ ελφηεηα 9.3. 

 9.3  Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ 

Η εθαξκνγή ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ απνηειεί πξντφλ πνπ 

πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ωο απνηέιεζκα ε εθαξκνγή 

ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί αθφκα θαη ζε ζνπίηα φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη επί κέξνπο 
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εθαξκνγέο κε θάζκα απφ ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ θαηαζθεπή κέρξη θαη ηελ δηαρείξηζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα ιίζηα απφ κειινληηθέο επεθηάζεηο: 

1. Πνιχγισζζε ππνζηήξημε 

2. Έιεγρνο γηα κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνςήθηα θιεηδηά θαη πινπνίεζε 

αιγνξίζκνπ γηα απεπζείαο κεηαζρεκαηηζκφ ζε (BCNF) ή επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ θιεηδηνχ γηα ηνλ βήκα-βήκα κεηαζρεκαηηζκφ. 

3. Τπνζηήξημε απνζήθεπζεο 

4. Τπνζηήξημε αλαίξεζεο ζε ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε ή θαη αθφκα 

απνθαλνληθνπνίεζε κνληέινπ 

5. Παξνπζίαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο νληνηήησλ-ζρέζεσλ (ER) 

6. Τπνζηήξημε ζχλδεζεο κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα 

απηφκαηε θαηαζθεπή ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ κνληέινπ ή 

7. Παξαγσγή εληνιψλ SQL γηα ηελ κε απηφκαηε θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ. 

Οη παξαπάλσ επεθηάζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο θαη 

ίζσο ζέκα γηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αιιά θαη γηα δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο εκπνξίνπ. 

Γηα θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ επεθηάζεηο, φπσο γηα ην δηάγξακκα ER (ελφηεηα 8.2), 

έρεη ήδε δνζεί ην ζθεπηηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. 
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Παπάπηημα A - Δπίλςζη παπαδειγμάηυν με σπήζη ηηρ 

εθαπμογήρ 

ε απηφ ην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ζηηγκηφηππα νζφλεο ηεο εθαξκνγήο θαζψο 

επηιχεη βήκα-βήκα δχν παξαδείγκαηα. 

 A.1 Πόλεμορ παγυηού 

Γίλεηαη ην κνληέιν ζε κε θαλνληθή κνξθή: 

ΜΚΜ(Δη_Ολ, Δη_Γηεχζ, Δη_Σει, Μεη_Ολ, Μεη_Γηεχζ, Μεη_Σει, (Πξαη_Κ, 

Πξαη_Γηεχζ, Πξαη_Σει, Πξνκ_Κ, Πξνκ_Ολ, Πξνκ_Γηεχζ), (Παγ_Ολ, Ληπαξά, Σηκή, 

(Πξαη_Κ, Πξαη_Γηεχζ, Πξαη_Σει))) 

Καη νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο: 

Δη_Ολ -> Δη_Γηεχζ, Δη_Σει, Μεη_Ολ, Μεη_Γηεχζ, Μεη_Σει 

Πξαη_Κ -> Πξαη_Γηεχζ, Πξαη_Σει 

Δη_Ολ, Πξαη_Κ -> Πξνκ_Κ, Πξνκ_Ολ, Πξνκ_Γηεχζ 

Παγ_Ολ -> Ληπαξά 

Δη_Ολ, Παγ_Ολ -> Σηκή 

Μεη_Ολ -> Μεη_Γηεχζ, Μεη_Σει 

Πξνκ_Κ -> Πξνκ_Ολ, Πξνκ_Γηεχζ 
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 A.2 Το εκπαιδεςηήπιο 

Γίλεηαη ην κνληέιν ζε κε θαλνληθή κνξθή: 

ΜΚΜ (StudNo, StudName, (Major, Advisor, (CourseNo, Ctitle, InstrucName, 

InstrucLocn, Grade))) 

Καη νη ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο: 

StudNo -> StudName 

CourseNo -> Ctitle,InstrucName 

InstrucName -> InstrucLocn 

StudNo,CourseNo,Major -> Grade 

StudNo,Major -> Advisor 

Advisor -> Major 
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 A.3 Η μπςπαπία 

Γίλεηαη ην κνληέιν ζε κε θαλνληθή κνξθή: 

ΜΚΜ(name, addr, phones, beersLiked) 

Καη νη ζπλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο: 

name => addr 

name =>> phones 
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