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Рис. 22. Повна схема «Сутності – зв’язки» бази даних 

про предмети і приміщення 
 
Відмітимо, що розглянута вище предметна сфера «Приміщення-

предмети» не має рекурсивних зв’язків. 
Кінець фрагмента наскрізного прикладу (визначення атрибутів). 
 
 
3.6. Даталогічна модель бази даних. Схеми функціо-

нальних залежностей. Нормалізація відношень 
 
3.6.1. Перетворення інфологічної моделі в даталогічну модель 
Даталогічна модель (ДЛМ) являє собою структуру даних: 

структурні одиниці даних та їх елементи і зв’язки між елементами 
даних незалежно від їх змісту та середовища зберігання, а особливості 
обраної СКБД враховуються у фізичній моделі. Таким чином, ДЛМ є 
подальшою формалізацією інфологічної моделі і являє собою по суті 
модель даних. Як відомо, існують три основних типи моделей даних: 
реляційна, ієрархічна та мережна. В даних матеріалах розглядається 
реляційна модель даних (РМД), тобто даталогічна інформаційна 
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модель представляє сукупність відношень (реляцій), вміст яких 
змінюється в часі. Тому на першому етапі на основі отриманої схеми 
«сутність – зв’язок» виконується перехід до реляційної моделі даних. 
При цьому слід дотримуватися таких правил: 

• якщо в ERD між сутностями були встановлені зв’язки 1:1, то в 
РМД кожна сутність перетворюється у таблицю, а властивості 
сутностей – в атрибути відповідних таблиць. При цьому може постати 
питання про з’єднання двох таблиць в одну. На прийняття рішення 
може вплинути, зокрема, організаційна структура об’єкта 
інформатизації.  

• якщо в ERD між сутностями були встановлені зв’язки 1:N, то в 
РМД кожна сутність перетворюється у таблицю, а властивості 
сутностей – в атрибути відповідних таблиць. Додатково до таблиці з 
боку N, тобто до підпорядкованої таблиці додається ще один 
атрибут(и) – первинний ключ головної таблиці (таблиці з боку «1»), 
який у підпорядкованій таблиці буде зовнішнім ключем; 

• якщо в ERD між сутностями були встановлені зв’язки М:N, то 
в РМД також кожна сутність перетворюється у таблицю, а властивості 
сутностей – в атрибути відповідних таблиць, але додатково 
створюється ще одна, так звана зв’язувальна таблиця, первинний ключ 
якої складається із первинних ключів базових таблиць. При цьому, 
якщо зв’язок має ще й певні властивості, то вони становляться 
атрибутами зв’язувальної таблиці. Зв’язувальна таблиця може 
зв’язувати не тільки дві (бінарний зв’язок), але й більше таблиць           
(m-арний зв’язок). 

Що стосується атрибутів таблиць, то виконуються: 
• уточнення типів даних та їх властивостей, можливо з 

урахуванням особливостей вже обраної СКБД; 
• уточнення первинних ключів; 
• визначення зовнішніх ключів; 
• визначення певних обмежень на значення атрибутів або 

правил, що задають такі обмеження; 
• визначення масок уведення даних; 
• прийняття рішень щодо класифікації та кодування значень 

окремих атрибутів, що, як правило, тягне за собою включення до бази 
даних додаткових таблиць-довідників, що відображають прийняті 
рішення щодо системи класифікації й кодування (СКК). 

Примітка. При виборі СКК треба намагатися використовувати 
чинні державні або галузеві класифікатори, наприклад, «Державний 
класифікатор професій», «Галузевий класифікатор рахунків у  
бухгалтерському обліку» та інші. Але, коли база даних та побудована 
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на її основі інформаційна система мають локальний характер, то й 
СКК може бути локальною. 

 
Наскрізний приклад проектування бази даних ІСПП. 

Даталогічна модель 
Виходячи із правил перетворення ERD у даталогічну, остання для 

бази даних «Приміщення предмети» буде виглядати таким чином 
(рис. 23).  

 

 
Рис. 23. Таблиці та схема взаємозв’язків даталогічної моделі 

 
Як бачимо, при уведенні зв’язувальної таблиці зв’язки типу M:N 

стали відсутніми. Для позначення типу зв’язку 1:N тут використано 
направлену лінію, де стрілка відповідає стороні «N». Крім того, в 
нотацію додані такі речі, як позначення зовнішніх ключів та складених 
первинних ключів. Зовнішні ключі позначені символом «&», 
сполучення символів «&#» означає, що даний атрибут є, з одного боку, 
зовнішнім ключем, а з іншого – часткою складеного первинного ключа 
зв’язувальної таблиці. Символом «*» позначено альтернативні ключі. 

Далі на цьому етапі приймаємо рішення щодо ідентифікаторів 
таблиць і атрибутів, а також типів даних та інших характеристик 
атрибутів. Ці рішення зведемо в таблицю (табл. 6). В таблиці прийняті 
такі позначення ключів: ПК – первинний ключ; ВК – вторинний 
(альтернативний) ключ; ЗК – зовнішній ключ; СПК – складений 
первинний ключ (альтернативою таким позначенням можуть бути їх 
англомовні позначення: PK – Primary key; SK – Secondary key; FK – 
Foreign key; CPK – Composite primary key). 

Кінець фрагмента наскрізного прикладу (Даталогічна модель) 
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Таблиця 6 
Склад та характеристики атрибутів таблиць ДЛМ 

 

Сут- 
ність 

Назва 
атрибуту 

Ключ: 
ПК, ВК, 
ЗК, 

ЗК+СПК 

Обов’яз-
кове 

значення 

Тип 
даних 

Обме-
ження 

Таблиця FLOORS – «ПОВЕРХИ» 
NbFl Номер 

поверху 
(числовий) 

ПК Так Ціле 
число 

{1,2,3,4,5} 

NmFl Номер 
поверху 
(літерний) 

ВК Так Текст До 10 
символів 

SqFl Загальна 
площа 
кімнат 
на поверсі 

 Так Дійсне 
число 

Від 100,0 
до 400,0 

Таблиця ROOMS – «КІМНАТИ» 
NbRm Номер 

кімнати 
ПК Так Ціле 

число 
Від N01 до 
N15, де N-
номер 
поверху 

CdTR Код типу 
кімнати 

ЗК до 
TPRM 

 Текст До 2 
символів 

SqRm Площа 
кімнати 

 Так Дійсне 
число 

Від 7,0 до 
180,0 

NbFl Номер 
поверху 
(числовий) 

ЗК до 
FLOORS 

Так Ціле 
число 

{1,2,3,4,5} 

Таблиця ITEMS – «ПРЕДМЕТИ» 
CdPr Код 

предмета 
ПК Так Ціле 

число 
Від 1 і 
більше 

NmPr Назва 
предмета 

ВК Так Текст До 50 
символів 

CdTP Код типу 
предмета 

ЗК до 
TPIT 

Так Текст До 2 
символів 
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Закінчення табл. 6 
BgCs Початкова 

вартість 
предмета 

 Так Дійсне 
число 

Більше 0.0 

TrUs Термін 
амортизації 

 Так Дійсне 
число 

Більше 0.0 

Таблиця TPRM – «ТИП КІМНАТ» 
CdTR Код типу 

кімнати 
ПК Так Текст До 2 

символів 
NmTR Назва типу 

кімнат 
ВК Так Текст До 50 

символів 
Таблиця TPIT – «ТИПИ ПРЕДМЕТІВ» 

CdTP Код типу 
предмету 

ПК Так Текст До 2 
символів 

NmTP Назва типу 
предмету 

ВК Так Текст До 50 
символів 

Таблиця IT_RM – «КІМНАТИ _ПРЕДМЕТИ» 
NbRm Номер 

кімнати 
СПК, ЗК 

до 
ROOMS 

Так Ціле 
число 

Від N01 до 
N15, де N-
номер 
поверху 

CdPr Код 
предмета 

СПК, ЗК 
до 

ITEMS 

Так Ціле 
число 

Від 1 і 
більше 

 DtVs Дата 
встановленн
я предметів 

 Так Дата 
(рік, 

місяць) 

01.01.2000
<Date 

<Поточної 
 QtyP Кількість 

предметів у 
кімнаті 

 Так Ціле 
число 

Більше 0 

 
Наступним етапом робіт зі створення даталогічної моделі є 

нормалізація бази даних, методика проведення якої наведено у 
наступному пункті.  
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3.6.2. Принципи нормалізації. Основні властивості нормальних 
форм 

За класичним підходом процес проектування реляційної БД 
виконується в термінах реляційної моделі даних засобом послідовних 
наближень до задовільного набору схем відношень. Початковим є 
подання предметної сфери у вигляді одного або декількох відношень, і 
на кожному етапі проектування виробляється деякий набір схем 
відношень, які мають кращі властивості. Процес проектування являє 
собою процес нормалізації схем відношень, причому кожна наступна 
нормальна форма має кращі властивості, ніж попередня. 

Кожній нормальній формі відповідає деякий певний набір обмежень, 
і відношення знаходиться в деякій нормальній формі, якщо їй 
задовольняє властивий набір обмежень.  

У теорії реляційних БД, як правило, виділяють таку послідовність 
нормальних форм: 

• перша нормальна форма – 1НФ (1NF); 
• друга нормальна форма – 2НФ (2NF); 
• третя нормальна форма – 3НФ (3NF); 
• нормальна форма Бойса-Кодда – БКНФ (BCNF); 
• четверта нормальна форма – 4НФ (4NF); 
• п’ята нормальна форма, або нормальна форма проекції-

сполучення – 5НФ або ПС/НФ (5NF або PJ/NF). 
Основні властивості нормальних форм: 
• кожна наступна нормальна форма в деякому розумінні 

поліпшує властивості попередньої; 
• у разі переходу до наступної нормальної форми властивості 

попередніх нормальних форм зберігаються. 
В основу класичного процесу проектування покладено засіб 

нормалізації, що спирається на декомпозицію (на основі проекції) 
відношення, яке знаходиться у попередній нормальній формі, у два або 
більше відношень, які задовольнять вимоги наступної нормальної 
форми. 

Найважливіші на практиці нормальні форми відношень ґрунтуються на 
фундаментальному в теорії реляційних БД понятті функціональної 
залежності. Для подальшого викладення необхідно ввести ряд визначень. 

Визначення 1. У відношенні R атрибут Y функціонально залежить від 
атрибута X (X і Y можуть бути складеними атрибутами, тобто реально 
складатися з декількох атомарних атрибутів) тільки в тому випадку, якщо 
кожному значенню X відповідає тільки одне значення Y: R.X R.Y.  

Визначення 2. Функціональну залежність R.Х. R.Y. називають 
повною, якщо атрибут Y не залежить функціонально від будь-якої точної 
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підмножину X (точною підмножиною множини X називають будь-яку її 
підмножини, яка не збігається з множиною X). 

Визначення 3. Функціональну залежність R.Х. R.Y. називають 
транзитивною, якщо існує такий атрибут Z, що існує в функціональній 
залежності R.X R.Z і R.Z R.Y. 

Визначення 4. Неключовим атрибутом називають будь-який 
атрибут відношення, що не входить до складу первинного ключа. 

Визначення 5. Можливим ключем відношення називають його 
атомарний або складений атрибут, значення якого повністю 
функціонально визначають значення всіх інших атрибутів відношення. 

Визначення 6. Два або більше атрибутів називають взаємно 
незалежними, якщо жоден з них не є функціонально залежним від інших 
атрибутів. 

 
3.6.3. Перша нормальна форма 
Будь-яке відношення знаходиться у першій нормальній формі, 

тобто відношення R знаходиться у першій нормальній формі (1NF) 
тоді і лише тоді, коли воно має такі властивості:  

• атомарність значень атрибутів; 
• відсутність кортежів-дублікатів; 
• відсутність атрибутів-дублікатів. 
При цьому вимоги щодо упорядкованості кортежів та 

упорядкованості атрибутів не є обов’язковими. 
 
3.6.4. Друга нормальна форма 
Розглянемо такий приклад схеми відношення: 
СПІВРОБІТНИКИ–ВІДДІЛИ–ПРОЕКТИ(СПІВР_НОМЕР, 

СПІВР_ЗАРП, ВІД_НОМЕР, ПРО_НОМЕР, СПІВР_ЗАВД). Хай, 
наприклад, таблиця, що відповідає схемі цього відношення, має такий 
вміст.  
СПІВР_НОМЕР СПІВР_ЗАРП  ВІД_НОМЕР  ПРО_НОМЕР СПІВР_ЗАВД  

E001 100 D01 P01 T001 
E002 100 D01 P01 T001 
E003 100 D01 P02 T001 
E004 100 D01 P02 T002 
E005 200 D02 P01 T001 
E006 200 D02 P01 T002 
E007 200 D02 P02 T001 
E008 200 D02 P02 T002 
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Первинний ключ: <СПІВР_НОМЕР, ПРО_НОМЕР>  
Функціональні залежності (ФЗ): СПІВР_НОМЕР  СПІВР_ЗАРП; 

СПІВР_НОМЕР  ВІД_НОМЕР; ВІД_НОМЕР  СПІВР_ЗАРП; 
СПІВР_НОМЕР, ПРО_НОМЕР  СПІВР_ЗАВД . 

Наведені ФЗ можна представити такою схемою (рис. 24). 
 

 
 

Рис. 24. Схема функціональних залежностей відношення 
СПІВРОБІТНИКИ–ВІДДІЛИ–ПРОЕКТИ 

 
Як видно, хоча первинним ключем є складений атрибут 

СПІВР_НОМЕР, ПРО_НОМЕР, атрибути СПІВР_ЗАРП і ВІД_НОМЕР 
функціонально залежать від частини первинного ключа, тобто 
атрибута СПІВР_НОМЕР. У результаті, не можна вставити у 
відношення СПІВРОБІТНИКИ–ВІДДІЛИ–ПРОЕКТИ кортеж, який 
описує співробітника, котрий ще не виконує жодного проекту 
(первинний ключ не може містити невизначене значення). Під час 
вилучення кортежу не тільки руйнується зв’язок даного співробітника 
з даним проектом, але втрачається інформація про те, що він працює в 
деякому відділі. У разі переведення співробітника в інший відділ, 
необхідно модифікувати всі кортежі, які описують цього 
співробітника, інакше отримаємо непогоджений результат. Такі 
неприємні явища називають аномаліями схеми відношення, їх 
усувають шляхом нормалізації. 

Визначення 7. Відношення R знаходиться у другій нормальній 
формі (2NF) тоді і лише тоді, коли знаходиться в 1NF, і кожний 
неключовий атрибут повністю залежить від первинного ключа. 

Для зведення відношення R до другої нормальної форми можна 
провести наступну декомпозицію відношення СПІВРОБІТНИКИ–
ВІДДІЛИ–ПРОЕКТИ у два відношення СПІВРОБІТНИКИ–ВІДДІЛИ і 
СПІВРОБІТНИКИ–ПРОЕКТИ. 

Вміст відношення СПІВРОБІТНИКИ–ВІДДІЛИ (СПІВР_НОМЕР, 
СПІВР_ЗАРП, ВІД_НОМЕР): 
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СПІВР_НОМЕР СПІВР_ЗАРП ВІД_НОМЕР 
E001 100 D01 
E002 100 D01 
E003 100 D01 
E004 100 D01 
E005 200 D02 
E006 200 D02 
E007 200 D02 
E008 200 D02 

 
Первинний ключ: <СПІВР_НОМЕР > 
Функціональні залежності: СПІВР_НОМЕР CПІВР_ЗАРП; 

СПІВР_НОМЕР  ВІД_НОМЕР; ВІД_НОМЕР  СПІВР_ЗАРП 
 
Вміст відношення СПІВРОБІТНИКИ–ПРОЕКТИ (СПІВР_НОМЕР, 

ПРО_НОМЕР, СПІВР_ЗАВД): 
 
СПІВР_НОМЕР ПРО_НОМЕР СПІВР_ЗАВД 

E001 P01 T001 
E002 P01 T001 
E003 P02 T001 
E004 P02 T002 
E005 P01 T001 
E006 P01 T002 
E007 P02 T001 
E008 P02 T002 

 
Первинний ключ: <СПІВР_НОМЕР, ПРО_НОМЕР> 
Функціональна залежність:  
СПІВР_НОМЕР, ПРО_НОМЕР  СПІВР_ЗАВД 
Схеми ФЗ цих відношень наведено на рис. 25. 
 

 
\ 

Рис. 25. Схема функціональних залежностей відношень 
СПІВРОБІТНИКИ–ПРОЕКТИ та СПІВРОБІТНИКИ–ВІДДІЛИ 
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Кожне з цих двох відношень знаходиться в 2NF, і в них усунені 
відзначені вище аномалії. 

 
3.6.5. Третя нормальна форма 
Розглянемо ще раз відношення співробітники-відділи, яке 

знаходиться у 2NF. Відзначимо, що функціональна залежність 
СПІВР_НОМЕР СПІВР_ЗАРП є транзитивною, тобто вона є 
наслідком (у математичному розумінні) функціональних залежностей 
СПІВР_НОМЕР  ВІД_НОМЕР та ВІД_НОМЕР СПІВР_ЗАРП. 
Інакше кажучи, заробітна плата співробітника насправді є 
характеристикою не співробітника, а відділу, в якому він працює (це 
не дуже природне припущення, але достатнє для прикладу). 

У результаті, не можна занести у БД інформацію, що характеризує 
заробітну плату відділу, доки в цьому відділі не з’явиться хоча б один 
співробітник (первинний ключ не може містити невизначене 
значення). У разі вилучення кортежу, що описує останнього 
співробітника даного відділу, втрачається інформація про заробітну 
плату відділу. Для того, щоб за погодженням змінити заробітну плату 
відділу, необхідно заздалегідь знайти всі кортежі, що описують 
співробітників цього відділу. Тобто у відношенні СПІВРОБІТНИКИ–
ВІДДІЛИ й досі існують аномалії, їх можна усунути шляхом 
подальшої нормалізації. 

Визначення 8. Відношення R знаходиться у третій нормальній 
формі (3NF) в тому і тільки в тому випадку, якщо воно знаходиться в 
2NF і кожний неключовий атрибут нетранзитивно залежить від 
первинного ключа. 

Еквівалентним альтернативним визначенням третьої нормальної 
форми є визначення 9. 

Визначення 9. Відношення R знаходиться у третій нормальній 
формі (3NF) в тому і тільки в тому випадку, якщо всі неключові 
атрибути R взаємно незалежні і повністю залежать від первинного 
ключа. 

Виконаємо декомпозицію відношення СПІВРОБІТНИКИ–
ВІДДІЛИ у два відношення: СПІВРОБІТНИКИ і ВІДДІЛИ. 

Відношення СПІВРОБІТНИКИ(СПІВР_НОМЕР, ВІД_НОМЕР): 
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СПІВР_НОМЕР ВІД_НОМЕР 
E001 D01 
E002 D01 
E003 D01 
E004 D01 
E005 D02 
E006 D02 
E007 D02 
E008 D02 

 
Первинний ключ: <СПІВР_НОМЕР> 
Функціональна залежність: СПІВР_НОМЕР  ВІД_НОМЕР 
 
Відношення ВІДДІЛИ(ВІД_НОМЕР, СПІВР_ЗАРП): 
 

ВІД_НОМЕР СПІВР_ЗАРП 
D01 100 
D02 200 

 
Первинний ключ: <ВІД_НОМЕР> 
Функціональна залежність: ВІД_НОМЕР СПІВР_ЗАРП 
Кожне з цих двох відношень знаходиться в 3NF і не має описаних 

вище аномалій. Схема ФЗ для отриманої в результаті нормалізації бази 
даних наведено на рис. 26. 

 

 
 

Рис. 26. Схема функціональних залежностей відношень 
СПІВРОБІТНИКИ–ПРОЕКТИ, СПІВРОБІТНИКИ та ВІДДІЛИ 
 
На практиці третя нормальна форма схем відношень є достатньою у 

більшості випадків, і зведенням до третьої нормальної форми процес 
проектування реляційної БД, як правило, закінчується. Однак інколи 
доцільно продовжити процес нормалізації. 
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3.6.6. Нормальна форма Бойса-Кодда 
На жаль, навіть відношення у 3НФ можуть мати аномалії. Це може 

бути, коли для відношення мають місце умови: 
1) відношення має два або більше альтернативні (потенційні) 

ключі; 
2) альтернативні ключі є складеними; 
3) складені ключі перекриваються (тобто мають спільний 

атрибут або атрибути). 
У цьому разі визначення третьої нормальної форми 

удосконалюється для запобігання аномалій). Розглянемо такий 
приклад схеми відношення КОНСУЛЬТАНТ (IdSTUD, COURSE, 
TEACHER), де: 

IdSTUD – код студента; 
COURSE – дисципліна (курс, предмет); 
TEACHER – викладач. 
Хай умови до цього відношення будуть такими: 
1. Студент може обирати одну або кілька дисциплін; 
2. Консультантами з одного й того ж предмета можуть бути 

кілька викладачів; 
3. Кожний викладач може бути консультантом тільки з одного 

предмета. 
Крім того, будемо вважати, прізвища у всіх викладачів різні. 

Приклад вмісту відношення КОНСУЛЬТАНТ наведено на рис. 27. 
 
 IdSTUD COURSE TEACHER 
 100 Математика Тихта 
 150 Програмування Дибенко 
 200 Математика Кейфура 
 250 Математика Тихта 
 300 Схемотехніка Колобуто 
 300 Програмування Бадрак 

 

Рис. 27. Вміст відношення КОНСУЛЬТАНТ 
 
Оскільки студенти можуть спеціалізуватися за декількома 

предметами, атрибут IdSTUD не визначає атрибут COURSE. Крім 
того, оскільки студент може мати декілька консультантів, то атрибут 
IdSTUD не визначає й атрибут TEACHER. Таким чином, атрибут 
IdSTUD сам по собі не може бути ключем. 
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Сполучення <IdSTUD,COURSE> визначає атрибут TEACHER, а 
сполучення <IdSTUD,TEACHER> визначає атрибут COURSE. Таким 
чином, можливі (потенційні) ключі відношення КОНСУЛЬТАНТ – це 
<IdSTUD,COURSE> та <IdSTUD,TEACHER>. 

Якщо первинним ключем обрати <IdSTUD,COURSE>, то функ-
ціональні залежності будуть такими: <IdSTUD,COURSE> TEACHER 
та TEACHER COURSE. 

Якщо первинним ключем обрати <IdSTUD,TEACHER>, то 
функціональні залежності будуть такими: <IdSTUD,TEACHER>  
COURSE та COURSE  TEACHER. 

Схеми ФЗ для обох випадків наведено на рис. 28. 
 

 
 

Рис. 28. Схеми ФЗ при різних первинних ключах 
 
За визначенням, відношення КОНСУЛЬТАНТ знаходиться у 1НФ. 

Воно також знаходиться у 2НФ, оскільки не має неключових атрибутів 
(кожний атрибут є частиною, як мінімум, одного ключа). Воно ж 
знаходиться і в 3НФ, тому що не має транзитивних залежностей. Тим 
не менш, воно має певні аномалії незалежно від того, який з можливих 
ключів обраний як первинний ключ. Це є наслідком того факту, що: 

або одночасно певний атрибут відношення функціонально 
залежить як від складеного ключа, так і від частини цього ключа (ліва 
схема на рис. 28); 

або існують функціональні залежності атрибутів складеного ключа 
відношення від неключового атрибута (права схема на рис. 28).  

Хай студента з номером 300 відраховано з університету. При 
видаленні цього рядка буде втрачено інформацію про те, що викладач 
Бадрак є консультантом з дисципліни «Програмування». Це аномалія 
видалення. Далі, ми не зможемо додати в базу даних інформацію про 
нового викладача дисципліни «Фізика» Хрунова доти, поки до нього 
не запишеться хоча б один із студентів. Це аномалія додавання. 

Ситуації, що подібні вищенаведеній, привели до визначення 
нормальної форми Бойса-Кодда – БКНФ (Boyce-Codd normal form – 
BK/NF). На відміну від 2НФ і 3НФ, ця нормальна форма визначається 
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не через попередні нормальні форми, а через таке поняття, як 
детермінант.  

Визначення 10. Детермінантом називають будь-яке сполучення 
атрибутів, від якого функціонально повністю залежить деякий інший 
атрибут. Іншими словами – це ліва частина в схемі ФЗ. 

Так, із схеми ФЗ на рис. 28 видно, що у відношенні 
КОНСУЛЬТАНТ детермінант TEACHER не є потенційним ключем 
відношення. 

Визначення 11. Відношення R знаходиться у нормальній формі 
Бойса-Кода в тому і тільки в тому випадку, якщо кожний детермінант є 
можливим ключем. 

З цього визначення випливає, що в цій формі кожний з неключових 
атрибутів повністю визначається первинним ключем і не залежить від 
його частини (у разі складеного первинного ключа). 

Зауваження. Легко помітити, що якщо у відношенні є тільки один 
можливий ключ (і він є первинним ключем), то це визначення стає 
еквівалентним визначенню третьої нормальної форми. 

Для приведення відношення до БКНФ також застосовують 
операцію «проекція», результати якої наведено на рис. 29. 

 

STUDENT-TEACHER TEACHER- COURSE 
 IdSTUD TEACHER  TEACHER COURSE 
 100 Тихта  Тихта Математика 
 150 Дибенко  Дибенко Програмування 
 200 Кейфура  Кейфура Математика 
 250 Тихта  Колобуто Схемотехніка 
 300 Колобуто  Бадрак Програмування 
 300 Бадрак    

 

Рис. 29. Відношення в БКНФ 
 
3.6.7. Четверта нормальна форма 
Повернемося до бази даних про проекти, завдання у проектах та 

співробітників, що виконують ці проекти. Припустимо, що будь-який 
співробітник, що бере участь у проекті, виконує всі завдання, 
передбачені цим проектом. Розглянемо приклад наступної схеми 
відношення. Відношення ПРОЕКТИ (ПРО_НОМЕР, ПРО_СПІВ, 
ПРО_ЗАВД): 
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ПРО_НОМЕР ПРО_СПІВ ПРО_ЗАВД 

P01 E001 T001 
P01 E001 T002 
P01 E002 T001 
P01 E002 T002 
P02 E003 T001 
P02 E003 T002 
P02 E004 T001 
P02 E004 T002 

 
Відношення ПРОЕКТИ містить номери проектів, для кожного      

проекту – список співробітників, які можуть виконувати проект, і 
список завдань, що передбачає проект. Співробітники можуть брати 
участь у декількох проектах, і різні проекти можуть містити однакові 
номери завдань. 

Кожний кортеж відношення зв’язує деякий проект зі 
співробітником, що бере участь у цьому проекті, і завданням, яке 
співробітник виконує у рамках проекту. Враховуючи умови, 
сформульовані вище, єдиним можливим ключем відношення є складений 
атрибут ПРО_НОМЕР, ПРО_СПІВ, ПРО_ЗАВД, і немає жодних інших 
детермінантів. Отже, відношення ПРОЕКТИ знаходиться у BCNF. Але 
при цьому воно має недоліки: якщо, наприклад, деякий співробітник 
приєднується до проекту, необхідно вставити у відношення ПРОЕКТИ 
стільки кортежів, скільки завдань у ньому передбачено. 

Визначення 12. У відношенні R(А,В,С) існує багатозначна залежність, 
яку будемо тут позначати як R.A R.B, тоді і лише тоді, коли множина 
значень В, яка відповідає парі значень А і С, залежить тільки від А і не 
залежить від С. 

У відношенні ПРОЕКТИ існують дві багатозначні залежності: 
ПРО_НОМЕР ПРО_СПІВ 

ПРО_НОМЕР ПРО_ЗАВД 
Р. Фейджин (R. Fagin) показав [3,5,7], що у загальному випадку у 

відношенні R(А,В,С) існує багатозначна залежність R.A R.B лише 
в тому випадку, коли існує багатозначна залежність R.A R.C. Отже, 
багатозначні залежності завжди створюють зв’язані пари, що 
позначають виразом А В|С. 

Подальша нормалізація відношень, подібних до відношення 
ПРОЕКТИ, ґрунтується на теоремі Фейджина: 

Відношення R(А,В,С) можна спроектувати без втрат у відношення 
R1(А,В) і R2(А,С) лише тоді, коли існує багатозначна залежність А В|С. 
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Під проектуванням без втрат розуміємо такий засіб декомпозиції 
відношення, за якого вхідне відношення повністю і без надлишковості 
відновлюється шляхом природного сполучення отриманих відношень. 

Визначення 13. Відношення R знаходиться в четвертій нормальній 
формі (4NF) лише в тому разі, коли за умови існування багатозначної 
залежності А В всі інші атрибути R функціонально залежать від А. 

Інакше кажучи, четверта нормальна форма не містить багатозначної 
залежності між атрибутами. 

У прикладі, що наводився вище, можна зробити декомпозицію від-
ношення ПРОЕКТИ у два відношення: ПРОЕКТИ–СПІВРОБІТНИКИ і 
ПРОЕКТИ–ЗАВДАННЯ. 

Відношення ПРОЕКТИ–СПІВРОБІТНИКИ (ПРО_НОМЕР, 
ПРО_СПІВ): 

 
ПРО_НОМЕР ПРО_СПІВ 

P01 E001 
P01 E002 
P02 E003 
P02 E004 

 
Відношення ПРОЕКТИ-ЗАВДАННЯ (ПРО_НОМЕР, 

ПРО_ЗАВД): 
 

ПРО_НОМЕР ПРО_ЗАВД 
P01 T001 
P01 T002 
P02 T001 
P02 T002 

 
Обидва відношення знаходяться в 4NF. 
 
3.6.8. П’ята нормальна форма 
В усіх розглянутих до цього моменту нормалізаціях проводилась 

декомпозиція одного відношення у два. Інколи це зробити не вдається, 
але можлива декомпозиція у більшу кількість відношень, кожне з яких 
має кращі властивості. 

 
У якості приклада розглянемо відношення SPW(IdS,IdP,IdW): 
IdS – код постачальника; 
IdP – код предмета; 
IdW – код складу. 
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Відношення SPW відображає постачання предметів Pi до складу Wj 
постачальником Sk. 

Приклад вмісту таблиці SPW наведено нижче. 
 

 IdS IdP IdW 
 S1 P1 W2 
 S1 P2 W1 

 

Первинним ключем цього відношення є повна сукупність його 
атрибутів. У відношенні немає функціональних і багатозначних 
залежностей, тому відношення знаходиться в 4НФ. Однак у ньому 
можуть існувати аномалії. 

Хай у наведеному вище прикладі умовами постачання є вимога, 
щоб кожний з постачальників доставляв усі предмети, що є на складі. 
Припустимо, що постачальник S2 доставив предмет P1 до складу W1, 
що вимагає від власника таблиці бази даних додати кортеж 
<S2,P1,W1> (рис. 30a). 
 

  IdS IdP IdW  IdS IdP IdW 
 S1 P1 W2  S1 P1 W2 
 S1 P2 W1  S1 P2 W1 
 S2 P1 W1  S2 P1 W1 
     S1 P1 W1 

а)         b) 
Рис. 30. Приклад залежності сполучення, 
що приводить до аномалії додавання 

 
Але, додавання цього кортежу означає, що до складу W1, крім 

предмета P2, ще постачається предмет P1, а постачальник S1 доставляє 
до цього складу тільки предмет P2. Тому одночасно з уведенням 
кортежу <S2,P1,W1> треба увести и кортеж <S1,P1,W1>. Це аномалія 
додавання. Новий вміст таблиці наведено на рис. 7.13b. 

Тепер проаналізуємо операції видалення. Якщо видаляти кортеж 
<S1,P1,W1>, то проблем не виникає: відомості про предмети, що 
доставляються до складів, залишаться: до складу W2 доставляється 
всього один предмет P1, а до W1 – предмети P1 і P2, і постачальник S1 
їх доставляє. Але, коли ми будемо вилучати кортеж <S2,P1,W1>, то це 
є наслідком того, що до складу W1 уже більше не треба постачати 
предмет P1, тому одночасно з цим кортежем треба вилучити й кортеж 
<S1,P1,W1>. Це аномалія видалення. 

Наведених аномалій можна уникнути шляхом декомпозиції 
відношення SPW у три відношення. Взагалі для будь-якого 
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відношення R із n атрибутів можна побудувати n проекцій по кожному 
з цих атрибутів. Сполучення отриманих відношень (усіх або деяких) 
являє собою нове відношення. Таке відношення може або збігатися з 
первинним (тобто відновлюється без втрат), або ні. 

Визначення 14. Відношення R(X,Y, ...,Z) задовольняє залежності 
сполучення *(X,Y, ..., Z) в тому і тільки в тому випадку, коли R віднов-
люється без втрат шляхом сполучення своїх проекцій на X,Y, ...,Z. 

Інакше кажучи, відношення залежить від сполучення своїх 
проекцій. 

Визначення 15. П’ята нормальна форма. Відношення R 
знаходиться у п’ятій нормальній формі (нормальній формі проекції-
сполучення – PJ/NF) в тому і тільки в тому випадку, коли будь-яка 
залежність сполучення в R створюється з проекцій за ключовими 
атрибутами, які в сукупності є можливим ключем відношення. 

Виконаємо три проекції відношення SPW(IdS,IdP,IdW), отримаємо 
три нових відношення: SP, PW та SW (рис. 31). 

 

IdS IdP  IdP IdW  IdS IdW

S1 P1  P1 W2  S1 W2 

S1 P2  P2 W1  S1 W1 

S2 P1  P1 W1  S2 W1 
Рис. 31. Три проекції відношення SPW 

 
Нові таблиці відповідають усім вимогам 5НФ і попередніх 

нормальних форм, але потрібно перевірити, чи буде відновлена 
початкова таблиця після операції сполучення. Нижче на рис. 32a 
наведено таблицю SPW1, яка є результатом операції SP join PW on 
SP.IdP=PW.IdP. Як бачимо, це сполучення не відновлює початкову 
таблицю SPW. 

 

 IdS IdP IdW  IdS IdP IdW 
 S1 P1 W2  S1 P1 W2 
 S1 P2 W1  S1 P2 W1 
 S2 P1 W1  S2 P1 W1 
 S2 P1 W2  S1 P1 W1 
 S1 P1 W1     

      а)                                          b) 
Рис. 32. Результати послідовності операцій відновлення 

відношення SPW 
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Якщо останню таблицю з’єднати з третьою проекцією SW, тобто  
SPW1 join SW on SPW1.IdS=SW.IdS and SPW1.IdW=SW.IdW,  
то отримаємо таблицю SPW2 (рис. 32b). 
Як бачимо, таблиця SPW2 відновлює таблицю SPW. 
П’ята нормальна форма – це остання нормальна форма, яку можна 

отримати шляхом декомпозиції з 4НФ. Її умови достатньо 
нетривіальні, і на практиці 5НФ майже не зустрічається, але такі 
випадки можуть траплятися. Відзначимо, що залежність сполучення є 
узагальненням як багатозначної, так і функціональної залежностей. 

 
Наскрізний приклад проектування бази даних ІСПП. 

Даталогічна модель. Функціональні залежності. Нормалізація 
відношень бази даних 

Оскільки вище були виконані роботи зі створення ІЛМ, у тому 
числі була побудована ER-діаграма, яка за певними правилами була 
перетворена в даталогічну модель, то можна очікувати, що отримані 
відношення будуть знаходитися у 2-й і навіть у 3-й нормальній формі. 
Але для перевірки ступеня нормалізованості побудуємо схеми 
функціональних залежностей для кожного із відношень (рис. 33). 

 

 
Рис. 33. Схеми функціональних залежностей отриманої ДЛМ 
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Як видно із схем ФЗ, усі відношення відповідають вимогам 2НФ, 
тому що усі не ключові атрибути знаходяться у функціональній 
залежності від ключових. Вимогам 3НФ відповідають усі відношення 
за виключенням відношення «Предмети», тому що там, у процесі 
подальшої роботи із бухгалтерією, з’ясувалося, що термін амортизації 
залежить від типу предмета, тому цей факт знайшов відображення у 
наявності функціональної залежності не ключового атрибута «Термін 
амортизації» від іншого неключового атрибута «Код типу предмета», 
тобто існує транзитивна залежність неключового атрибута «Термін 
амортизації» від ключового атрибута «Код предмета» через 
неключовий атрибут «Код типу предмета». Для приведення 
відношення Предмети до 3НФ виконуємо проекцію без втрат цього 
відношення на два: Предмети (Код предмета, Назва предмета, Код 
типу предмета) та Норми_амортизації (Код типу предмета, Термін 
амортизації). З урахуванням виконаної операції схема ФЗ, що 
представлена на рис. 30в, перетвориться у нові дві схеми ФЗ (рис. 34). 

 

 
 

Рис. 34. Схеми функціональних залежностей після вилучення 
транзитивної залежності у відношенні Предмети 

 
Таким чином, тепер усі відношення відповідають вимогам 3НФ. 

Але тепер дві таблиці: «Типи предметів» і «Норми амортизації» 
мають загальний ключ «Код типу предмета», тому два названих 
відношення можуть бути об’єднані в одне Типи_предметів (Код 
типу_предмета, Назва_типу_предмета, Термін_амортизації), а 
відношення Норми амортизації вилучити із бази даних. Схема 
функціональних залежностей для нового відношення Типи_предметів 
показано на рис. 35. 

 

 
 

Рис. 35. Кінцевий варіант схеми ФЗ для відношення Типи_предметів 
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Розглянемо, чи відповідають вони вимогам нормальних форм 
більш високого порядку. 

Предметом дослідження на невідповідність НФБК можуть бути 
тільки відношення, що мають складений ключ. Таким відношенням у 
даній базі даних є тільки відношення Кімнати_Предмети. Але це 
відношення не має альтернативних ключів, тому воно, зокрема, і вся 
база даних знаходиться в НФБК. 

Предметом дослідження на невідповідність 4НФ можуть бути 
тільки відношення, де існують багатозначні залежності. В даній базі 
даних вони відсутні, тому вся база даних знаходиться в 4НФ. 

Предметом дослідження на невідповідність 5НФ можуть бути 
тільки відношення, де є складений ключ із трьох і більше атрибутів. 
Оскільки серед відношень цієї бази даних такі відсутні, тому вся база 
даних знаходиться і в 5НФ. 

З урахуванням результатів нормалізації наведемо кінцевий варіант 
даталогічної моделі у вигляді схеми взаємозв’язків між таблицями 
(рис. 36) та переліку атрибутів таблиць з їх характеристиками (табл. 7). 
Останні є уточненням рис. 23 і табл. 6 відповідно. 

Кінець фрагмента наскрізного прикладу (Даталогічна модель. 
Функціональні залежності. Нормалізація відношень бази даних) 

 

 
Рис. 36. Таблиці та схема взаємозв’язків кінцевого варіанта 

даталогічної моделі 



61 
 

Таблиця 7 
Склад та характеристики атрибутів таблиць 

кінцевого варіанта ДЛМ 
 

Сут-
ність 

Назва 
атрибуту 

Ключ: 
ПК, ВК, 
ЗК, 

ЗК+СПК 

Обов’яз-
кове 

значення 

Тип 
даних 

Обме-
ження 

Таблиця FLOORS – «ПОВЕРХИ» 
NbFl Номер 

поверху 
(числовий) 

ПК Так Ціле 
число {1,2,3,4,5} 

NmFl Номер 
поверху 
(літерний) 

ВК Так Текст До 10 
символів 

SqFl Загальна 
площа 
кімнат на 
поверсі 

 Так Дійсне 
число 

Від 100,0 
до 400,0 

Таблиця ROOMS – «КІМНАТИ» 
NbRm Номер 

кімнати ПК Так Ціле 
число 

Від N01 
до N15, де 
N-номер 
поверху 

CdTR Код типу 
кімнати 

ЗК до 
TPRM  Текст До 2 

символів 
SqRm Площа 

кімнати  Так Дійсне 
число 

Від 7,0 до 
180,0 

NbFl Номер 
поверху 
(числовий) 

ЗК до 
FLOORS Так Ціле 

число {1,2,3,4,5} 

Таблиця ITEMS – «ПРЕДМЕТИ» 
CdPr Код 

предмета ПК Так Ціле 
число 

Від 1 і 
більше 

NmPr Назва 
предмета ВК Так Текст До 50 

символів 
CdTP Код типу 

предмета 
ЗК до 
TPIT Так Текст До 2 

символів 
BgCs Початкова 

вартість 
предмета 

 Так Дійсне 
число Більше 0.0 
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Закінчення табл. 7 
Таблиця TPRM – «ТИП КІМНАТ» 

CdTR Код типу 
кімнати ПК Так Текст До 2 

символів 
NmTR Назва типу 

кімнат ВК Так Текст До 50 
символів 

Таблиця TPIT – «ТИПИ ПРЕДМЕТІВ» 
CdTP Код типу 

предмета ПК Так Текст До 2 
символів 

NmTP Назва типу 
предмета ВК Так Текст До 50 

символів 
TrUs Термін 

амортизації  Так Дійсне 
число Більше 1.0 

Таблиця IT_RM – «КІМНАТИ _ПРЕДМЕТИ» 
NbRm Номер 

кімнати СПК, ЗК 
до 

ROOMS 
Так Ціле 

число 

Від N01 
до N15, де 
N-номер 
поверху 

CdPr Код 
предмета 

СПК, ЗК 
до ITEMS Так Ціле 

число 
Від 1 і 
більше 

 QtyP Кількість 
предметів у 
кімнаті 

 Так Ціле 
число Більше 0 

 DtVs Дата 
встановлення 
предметів 

 Так 
Дата 
(рік, 

місяць) 

01.01.2000
<Date 

<Поточної 
 

 
Таким чином, послідовність робіт при створенні даталогічної 

інформаційної моделі на основі використання реляційної моделі даних 
може бути наступною: 

• перетворення ІЛМ у реляційну модель даних (РМД); 
• аналіз отриманої РМД на функціональну повноту 

(відповідність вимогам користувачів/замовника); 
• побудова схем функціональних залежностей між атрибутами 

для кожної з таблиць РМД; 
• встановлення рівня нормалізованості бази даних та подальша 

її нормалізація (якщо вона можлива); 
• уточнення первинних, вторинних (потенційних) та зовнішніх 

ключів для нормалізованої РБД; 
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• уточнення обмежень цілісності бази даних; 
• графічне представлення даталогічної моделі у вигляді таблиць 

із зазначенням їх атрибутів та обраних первинних і зовнішніх 
ключів, та зв’язків між таблицями; 

• табличне представлення атрибутів таблиць та їх 
характеристик: назва, сутність (якщо потрібно), тип даних, 
ключовий чи не ключовий, тип ключа (для ключових 
атрибутів), обмеження або правила перевірки, обов’язковість 
значення, тощо. 

Якщо структура даних, що обрана в ДЛМ, не може бути 
реалізована на рівні фізичної моделі, то коректують ДЛМ, що може 
привести до необхідності коректування ІЛМ, а можливо і КМ. 

 
 
3.7. Фізична модель бази даних 
 
Фізична модель визначає розміщення даних у зовнішній пам’яті. 

Вона ще називається внутрішньою моделлю системи і форма її 
представлення залежить від обраної СКБД. Якщо обрана така СКБД, 
яка підтримує реляційну модель даних, то треба таблиці разом з 
атрибутами і зв’язки між таблицями перенести в середовище СКБД з 
врахуванням вимог до відповідних об’єктів БД. Так, ідентифікатори 
(імена) таблиць і полів мають задовольняти вимогам СКБД, типи 
даних, розміри полів, обмеження теж мають бути приведені у 
відповідність до прийнятих у даній СКБД. 

Далі визначаються стратегії індексування, а також взаємозв’язки 
між таблицями, первинні та зовнішні ключі на основі визначених у 
даталогічній моделі та врахуванням способів їх завдання в обраній 
СКБД. 

На етапі фізичного проектування слід приділити особливу увагу 
забезпеченню цілісності БД. У СКБД цілісність даних забезпечується 
обмеженнями цілісності, тобто набором правил, що встановлюють 
допустимість даних та зв’язків між ними. Наводиться контрольний 
приклад заповненої БД з урахуванням встановлених обмежень 
цілісності.  

Таким чином, послідовність робіт при створенні фізичної моделі на 
основі реляційної моделі даних може бути наступною: 

 
 
 
 


