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Kivonat 

Az adatbázisok az adatok rendszerét jelentik. A rendszer kialakítása adatmodell segítségével történik. A relációs 

adatbázis modell létrehozásával foglalkozunk részletesebben, ezen modell elterjedt használata okán. A 

széleskörű használat magyarázata az egzakt matematikai háttér a relációs algebra. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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9. fejezet - Adatbázisok tervezése 

1. 9.1 Bevezetés 

Az adatbázisok az adatok rendszerét jelentik. A rendszer kialakítása adatmodell segítségével történik. A relációs 

adatbázis modell létrehozásával foglalkozunk részletesebben, ezen modell elterjedt használata okán. A 

széleskörű használat magyarázata az egzakt matematikai háttér a relációs algebra. 

A modulból megismeri: 

• Az adatbázis, a relációs adatbázis fogalmát. 

• Az adatmodell fogalmát, típusait. 

• A relációs algebra és relációs adatmodell kapcsolatát. 

• A relációs adatbázismodell kialakításának folyamatát. 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• Megfogalmazni egy adatbázis elkészítésének célját. 

• Meghatározni, hogy ezen adatbázisokhoz milyen adatokra van szükség. 

• Megállapítani az adatok között fennálló kapcsolatokat az egyeden belül valamint az egyedtípusok között. 

• Kialakítani az egyedtípusokat és a közöttük lévő kapcsolatokat, azaz létrehozni egy relációs adatbázis 
sémáját. 

2. 9.2 Adatmodell– relációs-adatbázismodell, a 
relációs adatbázisok tervezése, felépítése 

2.1. 9.2.1 Adatbázis 

Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint tárolt adatokat értünk, 

melyek nem feltétlenül számítógépen kerülnek tárolásra. Az adathalmaz csak akkor válik adatbázissá, ha az 

valamilyen rend szerint épül fel, mely lehetővé teszi az adatok értelmes kezelését. 

 

Természetesen ugyanazon adathalmazból többféle rendszerezés alapján alakíthatunk ki adatbázist. Például egy 

könyvtárban a könyveket rendezhetnénk a könyvek mérete vagy akár a színe alapján (ADATBÁZIS1), vagy a 

szerzők neve alapján ABC sorrendben (ADATBÁZIS2), vagy témakörök szerint ABC sorrendben és ezen belül 

a szerzők neve alapján ABC sorrendben (ADATBÁZIS3). Ez már egy rendszert ad az adatok tárolásához. Ily 

módon minden könyv helye meghatározott. 
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9-1. ábra 

2.2. 9.2.2 Az adatbázis fogalma 

• Az adatbázis az adatok és a köztük lévő összefüggések rendszere, tágabb értelemben olyan adathalmaz, 

amelynek elemei – meghatározott tulajdonságuk alapján – összetartozónak tekinthetők. 

• Adatok tárolására és szervezésére használt adatállomány, mely egy vagy több valamilyen szempontból 

összetartozó adatállomány együttese akkor, ha az strukturált, azaz ha abból bármely kívánt adat előre 

meghatározható lépésekkel előkereshető. 

• Olyan integrált adatszerkezet, mely több különböző objektum előfordulási adatait tartalmazza az ún. 

METAADATOKKAL együtt. Meta adatok az adatokra vonatkozó adatok, melyek az elsődleges adatokra 

vonatkozó információkat jelentik. 

• Adatbázis egy adott rendszert - adott célból – leíró: 

• adatoknak-, 

• adatok szerkezetének-, 

• adatok közötti viszonyoknak-, 

• adatokat kezelő eljárásoknak összessége. 

Az adatok tárolásába bevitt rendszernek alkalmasnak kell lennie a leggyakrabban előforduló igények hatékony 

kielégítésére. Az adatbázisok üzemeltetése hagyományos adatbázis esetén ez a kezelő személyzet 

intelligenciájának része, elektronikus adatbázisok esetén pedig valamilyen szoftver. 

2.3. 9.2.3 Adatmodell 

Az adatmodellezés az adatbázisok tervezésének korszerű módszere. Az adatmodellezéssel az a célunk, hogy egy 

rendszer adatait és az adatok között fennálló kapcsolatokat következetesen ábrázolva, elősegítsük a 

számítógépes információ-feldolgozást. Az adathalmaz és az adat-halmaz elemei között fennálló kapcsolatok 
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strukturált leírását adatmodellnek nevezzük. Az adatmodellek - mint ahogy a nevükből is következik-, általában 

nem írják le teljesen és hűen a modellezett rendszerben található adatokat és azok kapcsolatait, hanem azoknak 

csak egy részét. Egy  modell  nek  átfogó  nak kell lennie, azaz minden lehetséges adatot és minden lehetséges 

kapcsolatot tudnia kell ábrázolni és kezelni; le kell tudnia írni a  valóság általános, lényeges és tartós 

összefüggései  t;  redundancia mente  snek (azaz minden adatot lehetőleg csak egyszer tartalmazzon);  

következetes  nek; valamint  az alkalmazott hardverrel és szoftverrel összhangban levő  nek kell lennie. 

Azt az eljárást, amely során a valós világ tényeit és összefüggéseit tükröző adatok lényeges sajátosságait és a 

lényeges összefüggéseket emeljük ki, adatmodellezés-nek nevezzük 

• Az adatmodellezés segítséget nyújt a környező világ megértésében és leképezésében, a lényeges jellemzők 
kiemelésében. 

• Az adatmodell az adatok és az azok közötti összefüggések leírására szolgál. 

• A modell olyan  mesterséges rendszer  , amely felépítésében és viselkedésében megegyezik a vizsgált  létező 

rendszerrel 

• Adatmodellnek nevezzük az adatok struktúrájának (felépítésének) leírására szolgáló modelleket. 

A modellezés eredménye az adatbázisséma létrehozása. Séma: az adatmodellnek és a leírásnak további 

számítógépes feldolgozásra is alkalmas tartalmi és formai megfogalmazása. Egy adatbázishoz egy séma 

tartozik, amely pontosan meghatározza az adatszerkezetet, a tárolási struktúrát, valamint az egyes adatelemek 

között fennálló logikai kapcsolatokat. 

2.3.1. 9.2.3.1 Hierarchikus adatmodell 

A tárolás során az adatokat fa struktúra szerint építik fel, logikai kapcsolataiknak, hierarchiájuknak (alá és fölé 

rendelt viszonyaiknak) megfelelően. A hierarchikus modellek rendkívül hatékonyak a fix szolgáltatásokban, de 

az adatszerkezet vagy tipikus lekérdezési mód megváltoztatását általában nehezen tudják követni. 

Az adatbázis több egymástól független fából állhat. A fa csomópontjaiban és leveleiben helyezkednek el az 

adatok. A közöttük levő kapcsolat, szülő gyermek kapcsolatnak felel meg. Így csak 1:n típusú kapcsolatok 

képezhetők le segítségével. Az 1:n kapcsolat azt jelenti, hogy az adatszerkezet egyik típusú adata a 

hierarchiában alatta elhelyezkedő egy vagy több más adattal áll kapcsolatban. A hierarchikus modell 

természetéből adódóan nem ábrázolhatunk benne n:m típusú kapcsolatokat (lásd a háló modellt). Emellett 

további hátránya, hogy az adatok elérése csak egyféle sorrendben lehetséges, a tárolt hierarchiának megfelelő 

sorrendben. A hierarchikus adatmodell alkalmazására a legkézenfekvőbb példa a családfa. De a főnök-beosztott 

viszonyok vagy egy iskola szerkezete is leírható ebben a modellben. Az iskola esetén többféle hierarchia is 

felépíthető. Egyrészt az iskola több osztályra bomlik és az osztályok tanulókból állnak. Másrészt az iskolát az 

igazgató vezeti, a többi tanár az ő beosztottja és a tanárok egy vagy több tantárgyat tanítanak. 

 
9-2. ábra 

2.3.2. 9.2.3.2 Hálós adatmodell 

Hierarchiákban reprezentálja az adatokat, itt azonban az egyes ágak 
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sszefonódhatnak, s így fa helyett inkább  gráfot  alkotnak. 

 
9-3. ábra 

A hálós adatmodell esetén az egyes azonos vagy különböző összetételű adategységek (rekordok) között a 

kapcsolat egy gráffal írható le. A gráf csomópontok és ezeket összekötő élek rendszere, melyben tetszőleges két 

csomópont között akkor van adatkapcsolat, ha őket él köti össze egymással. Egy csomópontból tetszőleges 

számú él indulhat ki, de egy él csak két csomópontot köthet össze. Azaz minden adategység tetszőleges más 

adategységekkel lehet kapcsolatban. Ebben a modellben n:m típusú adatkapcsolatok is leírhatók az 1:n típusúak 

mellett. A hierarchikus és a hálós modell esetén az adatbázisba fixen beépített kapcsolatok következtében csak a 

tárolt kapcsolatok segítségével bejárható adat-visszakeresések oldhatók meg hatékonyan (sok esetben 

hatékonyabban mint más modellekben). További hátrányuk, hogy szerkezetük merev, módosításuk nehézkes. 

Az iskolai példánál maradva az egyes diákok illetve tanárok közötti kapcsolat hálós modellben írható le. Minden 

diákot több tanár tanít és minden tanár több diákot tanít. 

2.3.3. 9.2.3.3 Relációs adatmodell 

A modell kialakítását alapvetően az indokolta, hogy az adatbázis megtervezésekor az adatokat a felhasználó 

számára áttekinthető és egyszerűen kezelhető táblázatokba lehessen elhelyezni, amely hasonló a hagyományos 

adatszervezés rekordstruktúrájához. Az így kialakított adatmodell abban különbözik a hagyományos (nem 

számítástechnikai eszközökkel rögzített és feldolgozásra váró) adatmodelltől, hogy nem csak egy tábla 

kezelésére alkalmas (egyidejűleg) hanem több, egymással összefüggő tábla feldolgozásával éri el a kívánt 

eredményt. 

 
9-4. ábra 



 Adatbázisok tervezése  

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az adatok tárolása táblázatos formában, a tábla soraiban és oszlopaiban valósul meg. 

 
9-5. ábra 

Táblák: 

Az információk táblákba való felosztásának egyik stratégiája az, hogy szemügyre vesszük az egyes dolgokat és 

meghatározzuk, hogy ezek mire vonatkoznak. Keressük meg azokat az információkat, amelyekhez az 

adatbázisból hozzá kívánunk férni, és azt osszuk fel olyan témakörökre, amelyeket nyomon kívánunk követni! 

Ezen témakörök mindegyikéhez szükséges lehet egy-egy külön tábla. 

Település: 

 

Tulajdonos: 
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Adattáblák lehetnek: 

LAKCÍM:  helység, utca, házszám 

AUTÓ:  márka, szín, érték, évjárat, hengerűrtartalom 

ÜGYFÉL:  adószám, név, szüldátum, lakcím, lakásszám  , (ha egy biztosítótársaság az ügyfelei lakcíme 

mellett azt is nyilvántartja, hogy hány lakásos házban laknak) 

EMBER1:  név, testmagasság, hajszín, testsúly  , 

EMBER2:  név, születési hely, születési idő, lakcím  . 

A reláció egy adattábla  ,(táblázat), a soraiban tárolt adatokkal együtt. 

• A relációk soraiban (rekordjaiban) tároljuk a logikailag összetartozó adatokat. 

• A relációban tárolt sorok (rekordok) számát a reláció  számosságának  nevezzük. 

• A relációk oszlopaiban (mezőiben) az azonos tulajdonságokra vonatkozó adatok jelennek meg. 

• Egy tábla nem tartalmazhat két azonos nevű oszlopot. 

• Az oszlopok (mezők) számát a reláció  fokának  nevezzük. 

Az adatbázis céljaira fölhasznált  adattáblák relációk  , ha bizonyos tulajdonságokkal rendelkeznek: 

1. Nincs két teljesen azonos sor. 

2. A sorok sorrendje tetszőleges. 
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3. A tábla oszlopainak sorrendje nem lényeges. 

4. Minden oszlopnak van neve (mezőnév), az oszlopok tartalma azonos jellegű (egy-egy tulajdonság) 

5. A tábla minden sora azonosítható egy tulajdonsággal, vagy egy tulajdonságcsoporttal (  elsődleges kulcs). 

Oszlopok (Mezők): 

• minden mező álljon közvetlen kapcsolatban a tábla témakörével; az olyan mező, amelyik egy másik tábla 
témakörét érinti, a másik táblához tartozik. Ha ugyanazt az adatot több különböző táblában is megismételjük, 

akkor ez arra utal, hogy bizonyos táblákban felesleges mezők vannak. 

• a táblák ne tartalmazzanak származtatott, vagy számított adatokat. 

• ne hagyjunk ki egyetlen szükséges adatot sem. Nézzük át ismételten a tervezési folyamat első lépésében 
összegyűjtött adatokat. Vizsgáljuk meg a papíron meglevő űrlapokat és jelentéseket, hogy a múltban 

szükségesnek ítélt összes adatot befoglaltuk-e a táblákba, illetve azokból származtatható-e. Gondoljuk meg, 

hogy minden kérdésre tudunk-e választ adni az adatbázis-kezelő segítségével a táblákban szereplő adatok 

alapján. 

• az adatokat a lehető legkisebb egységekben tároljuk. Csábító lehet, hogy pl. a termék nevét összevonjuk a 
termék leírásával. Ha egy mezőbe egynél több fajta adatot vonunk össze, akkor nehéz lesz később az egyedi 

dolgokat visszanyerni. 

Nincsenek előre meghatározott kapcsolatok, a kapcsolatok létrehozásához szükséges adatokat tároljuk és 

használjuk fel. 

A relációs adatmodell jellemzői: 

• Egyszerűen értelmezhető, átlátható. 

• Rugalmas, könnyen kezelhető. 

A relációk kezelése matematikai műveletekkel leírható. A feldolgozás alapját a halmazelméleti műveletek 

támogatják.(Relációs algebrának nevezzük.) Ezért szükséges az adattábláknak relációknak lenniük. 

3. 9.3 A relációs algebra és a relációs adatbázis-
kezelés kapcsolata: 

A relációkon végzett műveletek két csoportra oszthatók: 

1. Adatkezelő műveletek 

• Adatbevitel 

• Törlés 

• Adatmódosítás 

2. Adatlekérdező műveletek 

• A relációs algebra műveleteivel végezzük 

• A lekérdezés eredményeként mindig egy újabb relációt kapunk, mely része az adatbázisnak. 

A műveletek két csoportra oszthatók aszerint, hogy  egy, vagy több reláción hajthatók végre. 

1. Egy reláción végrehajtható (egyoperandusú) műveletek: 

• Szelekció 

• Projekció 



 Adatbázisok tervezése  

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Kiterjesztés 

• Csoportosítás 

2. Több reláción végrehajtható (többoperandusú) műveletek: 

• Descartes-szorzat 

• Összekapcsolás 

• Unió 

• Metszet 

• Különbség 

• Osztás 

1. A projekció egy kiinduló táblából létrehozott ugyanolyan sok sort, de az eredetinél kevesebb oszlopot 

tartalmazó táblát tartalmaz. 

 
9-6. ábra 

2. Szelekció esetén a sorok száma kevesebb, de az oszlopok száma változatlan. 

3. Szorzás 

4. Join: több tábla megadott szabály szerint összetartozó sorainak kiválasztását az adott táblák 

összekapcsolásának nevezzük. 

5. Halmazelméleti műveletek 

A halmazműveleteket  csak azonos szerkezetű relációk között lehet elvégezni  . 

Azonos szerkezetű két reláció, ha oszlopaik száma és a tárolt adatok típusa megegyezik. 

UNIÓ: 

Az eredmény reláció tartalmazni fogja azokat a rekordokat, amelyek legalább az egyik relációban szerepelnek. 

Azonos rekordok az eredmény relációban csak egyszer szerepelnek. 

• egyesítés (azon sorok, amelyek legalább egy kiindulási táblában szerepel) 

 
9-7. ábra 
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METSZET 

Az eredmény reláció csak azokat a rekordokat tartalmazza, amely a két reláció mindegyikében szerepel. 

Ha a metszet reláció üres, akkor a műveletben szereplő relációkban nincsenek azonos rekordok. 

A relációk sorrendje felcserélhető 

• metszet (azon sorokból áll, amelyek minden kiindulási táblában szerepelnek) 

 
9-8. ábra 

KÜLÖNBSÉG 

• Az eredmény reláció csak azokat a sorokat tartalmazza, amelyek az első relációban megtalálhatók, de a 
másodikban nem. 

• Csak két, azonos szerkezetű relációra végezhető el. 

• A műveletben szereplő relációk sorrendje  nem  cserélhető fel. 

• különbség (az első kiindulási tábla azon sorait tartalmazza, amelyek a második táblában nem szerepelnek. 

 
9-9. ábra 

SZORZAT 

 
9-10. ábra 

A relációs adatmodell napjaink legelterjedtebb adatmodellje. A modell alapjait 1970-ben fektette le Codd az "A 

Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" cikkében. A cikk elsődleges célja volt, hogy 

bebizonyítsa, hogy létezik más alternatíva is az akkor elterjedő hálós adatmodell mellett, mely ráadásul 

matematikailag megalapozott eszközöket, fogalmakat használ, így pontosabb, egzaktabb leírást, kezelést tesz 

lehetővé. Az elmélet egyik nemzetközi szakértője a magyar dr. Halassy Béla is. 

Szinte az összes adatmodellezési eljárás a koncepcionális adatmodell három alapelemét, illetve mindhárom 

alapelemnek két szintjét különbözteti meg: 

• egyed:  a valós világban létező, logikai vagy fizikai szempontból saját léttel rendelkező dolog, amelyet 

adatokkal akarunk jellemezni.(pl. autó, hallgató, ingatlan stb.) 
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9-11. ábra 

• tulajdonság:  a valós világban létező egyedek jellemző jegyei. Pl. AUTÓ (szín, teljesítmény, az ajtók száma). 

A rendszerben található egyedek elemeit különböző jellemzőkkel írhatjuk le, amelyeket  tulajdonságnak  

nevezünk. 

 
9-12. ábra 

A jellemzőknek megfelelő fogalmi rendszer a  tulajdonságtípus  . 

 



 Adatbázisok tervezése  

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9-13. ábra 

Az autó esetében pl.(szín, teljesítmény, az ajtók száma). Pl. az oktatási intézményeknek pontos információkkal 

kell rendelkeznie hallgatóiról. Tudnunk kell pl. a hallgató nevét, címét, szül helyét, ezek az adatok a hallgatóra 

jellemző tulajdonságtípusok. 

A tulajdonságtípusok által felvett értékek a  tulajdonság-előfordulások  . Pl. A hallgató egyedtípusban a 

Kovács Antal nevű hallgató Budapesten 1980. December 25-én született, és a 9700 Székesfehérvár Hunyadi u. 5 

szám alatt lakik. 

9-1. táblázat - 
 

egyed autó 

tulajdonságtípus szín, teljesítmény, az ajtók száma 

tulajdonság-

előfordulások 
Piros, 1600cm3, 5 

Ezüst, 1300cm3, 4 

  

egyed hallgató 

tulajdonságtípus hallgató neve, címe, szül helye, ideje 

tulajdonság-

előfordulások 
Kovács Antal, Székesfehérvár Hunyadi u. 5, Budapest, 

1980. December 25 

  

Tulajdonságok (adatok) fajtái: 

• Egyszerű: egyetlen elemi típussal megadható pl. a kiadás éve 

• Összetett: több elemi tulajdonság együttese pl. lakcím (város, utca, hsz, em, irányítószám) 

• Többértékű tulajdonság: olyan tulajdonság, amely nem egy elemi értéket vesz fel, hanem több elemi értéket. 

Pl. HALLGATÓ --- felvett tantárgyak, 

KÖNYV --- szerző 

• Származtatott tulajdonság: értéke más tulajdonságokból vezethető le. 

Pl. LAKÁS --- ár ui.ár= egységár*alapterület. 

A tulajdonság egyeden belüli szerepe: 

• Leíró: 

Minden olyan jellemző, amely leírja az egyed tulajdonságait (különböző egyed-előfordulások esetén is vehetnek 

fel azonos értéket (pl. hallgatóra jellemző leíró tulajdonságtípusok név, szül. hely) 

• Kapcsoló  : 

Olyan tulajdonságtípus, amely az objektumok viszonyát fejezi ki. Több egyedtípusban megtalálható különböző 

szerepben, ez teszi lehetővé, hogy az egymáshoz tartozó előfordulásokat össze tudjuk kapcsolni. Az adatmodell 

összetartozó, egymással kapcsolatban álló egyedek együttese, ezért minden egyedtípusban kell lenni kapcsoló 

tulajdonságtípusnak.(pl. Tulajdonos, autó, rendszám) 
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• Azonosító 

Az egyed azonosítására alkalmas tulajdonságtípus, ugyanis értéke minden egyedtípus esetén más és más tehát 

egyedi. Mindig konkrét értékkel kell rendelkeznie, nem lehet ismeretlen. (pl. a hallgató neptun kódja, személyi 

igazolvány száma) 

• Egyszerű  : egy tulajdonságtípus alkalmas az azonosításra 

• Összetett  : két vagy több tulajdonságtípus együttesen alkalmas az azonosításra. Pl. osztályzat azonosítása 

tantárgykód, hallgatókód. 

Azonosítóval szembeni követelmények: 

Egyértelműen különböztesse meg az egyed előfordulásokat, 

Csak a szükséges karakterszámból álljon, 

Fejezze ki az egyedre vonatkozó sajátosságokat, 

Könnyen bővíthető legyen. 

• kapcsolat: 

Kapcsolat tulajdonságtípusok között (egy egyeden belül): 

Az egyedtípust jellemző tulajdonságtípusok közti logikai kapcsolat az egyedtípus belső szerkezetét határozza 

meg.  Az egyedtípusok belső szerkezeté  nek vizsgálata, a tulajdonságtípusok közti összefüggések 

megállapítását jelenti, és csak azokat a jellemzőket rendeljük egymáshoz, amelyek egy egyedhez tartoznak. 

A kapcsolat jellege lehet: 

1. Két elem független egymástól. 

2. Kölcsönösen egyértelmű, vagy funkcionális (1:1 -es) kapcsolat. Adatok között akkor áll fenn  funkcionális 

kapcsolat  , ha egy vagy több adat konkrét értékéből más adatok egyértelműen következnek. Például személy 

- személyi szám. között funkcionális kapcsolat áll fenn, mivel minden embernek különböző személyi száma 

van. Az adatok közötti funkcionális függőségek az adatok természetéből következnek, nekünk csak fel kell 

ismerni ezeket a törvényszerűségeket. 

 
9-14. ábra 

A funkcionális függőség jobb oldalán több attribútum is állhat. 

 
9-15. ábra 

1. Funkcionális függetlenség: Az azonosító nem határozza meg egyértelműen a tulajdonságtípus értékét. Pl. 
Neptun kód felvett tantárgy 
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Kapcsolat egyedtípusok között: 

Egy adatbázishoz tartozó egyedtípusok logikai viszonya, összefüggése. 

Egyedtípus külső szerkezete: 

Az egyedtípusok közötti logikai kapcsolatot, összefüggést, amelyet kapcsoló tulajdonságtípusok fejeznek ki  az 

egyedtípus külső szerkezetének  nevezzük. 

Külső szerkezet sajátosságai: 

• Kapcsolat szorossága: A kapcsolat szorossága azt fejezi ki, hogy a modell elemei közötti kapcsolatok milyen 
tulajdonságtípusokon keresztül valósulnak meg. 

• Közvetlen kapcsolat:  A két egyedtípus közötti kapcsolat az egyik egyedtípus azonosítóján és a másik 

leíró tulajdonságtípusán vagy összetett azonosító részén keresztül valósul meg. 

 
9-16. ábra 

• Közvetett kapcsolat:  A két egyedtípus közötti kapcsolat  egy harmadik egyedtípus azonosítóján  keresztül 

valósul meg. 

 
9-17. ábra 

• Kapcsolat foka, iránya: A  kapcsolat foka  megmutatja, hogy egy egyedtípus egy előfordulásához egy másik 

egyedtípus hány előfordulása tartozik és fordítva. 

A kapcsolat foka lehet: 

• 1:1 fokú:  Egy egyedtípus egy előfordulásához, egy másik egyedtípus egy előfordulása tartozik 

(pl. egynejűség esetén egy férfihoz egy feleség tartozik.) 

Nem jellemző a relációs adatbázisra, ha két egyed között 1:1 kapcsolat van, akkor meg kell vizsgálni, hogy 

szükséges-e a két egyed, vagy elegendő egy. Két egyedet szokás használni olyan esetben, amikor az egyik 

egyedre jellemző adatok, csak az egyed egy részhalmazára vonatkoznak. Pl. a hallgatók egy része kollégista, így 

a kollégium számára fontos adatok csak a kollégisták esetében lényeges. 
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9-18. ábra 

• 1:N fokú:  Egy egyedtípus egy előfordulásához, egy másik egyedtípus több előfordulása tartozik. Ez viszont 

visszafele nem igaz. 

(pl. egy embernek több autója is lehet, egy autónak csak egy tulajdonosa lehet) 

 
9-19. ábra 

• M:N fokú kapcsolat:  Egy egyedtípus egy előfordulásához, egy másik egyedtípus több előfordulása tartozik, 

és ez visszafele is igaz. 

(pl.: egy hallgatónak több tantárgya van egy tantárgy több hallgatóhoz is tartozik.) 

Az M:N fokú kapcsolatot szét kell bontani egy 1:N és egy 1:M fokú kapcsolatra. 
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9-20. ábra 

Mindhárom alapelemnek(egyed, tulajdonság, kapcsolat) két szintje van: 

• előfordulás:  konkrétan létező egyed, tulajdonságérték, kapcsolat. (piros,100LE,...) 

• típus:  a konkrétan létező egyedek, tulajdonságok, kapcsolatok  absztrakciója. 

A kardinalitás 

Az egyedek a kapcsolat szempontjából az un.  kardinalitási számmal  is jellemezhetők. Az egyed kardinalitási 

száma a kapcsolatban azt adja meg, hogy egy egyed egy előfordulásához a másik egyedből maxi-málisan hány 

előfordulás kapcsolódhat, azaz az N:M kapcsolatban a kardinalitási szám : max. (N), max. (M). 

4. 9.4 AZ ADATBÁZIS-TERVEZÉS SZINTJEI 

Fogalmi szint 

Az adatbázis tervezésének első lépése az adatbázis céljának valamint használati módjának meghatározása. Ez 

határozza meg, hogy milyen információkat kívánunk az adatbázistól. 

Az adatbázis elkészítésének a célja? 

 
9-21. ábra 

Ebben meghatározhatjuk, hogy milyen témakörökben (táblák) kell adatokat tárolnunk és hogy az egyes 

témakörökben milyen dolgokat (a táblák mezői) kell felvenni. Vizsgáljuk meg, hogy milyen kérdésekre kell az 
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adatbázisnak választ adnia. Vázoljuk fel azokat a jelentéseket, amelyeket létre szeretnénk hozni. Gyűjtsük össze 

azokat az űrlapokat amelyek jelenleg az adatokat rögzítik 

Fogalmi szint  en a tervezés célja: 

az adatbázisban tárolandó adatok, 

az adatok közötti logikai kapcsolatok, 

az információk visszakeresésére alkalmas általános stratégia meghatározása. 

Az adatmodell elemei: 

• egyed 

• tulajdonság 

• kapcsolat 

Cél: ezek megkeresése. 

A feladat meghatározásánál figyelembe veendő szempontok: 

• Olyan adatbázis létrehozása a cél, amelyik ingatlanok bérbeadását segíti. 

• Az adatbázis a későbbi használat folyamán felmerülő módosítások felé maradjon nyitott, ezáltal bármikor 
szerkezetileg módosítható legyen. 

• Az adatbázis táblái logikai kapcsolatban álljanak egymással. 

• Az adatbázis –kódtáblákból és attribútum táblából épüljön fel. 

• Az adatbázis létrehozásakor a más, korábban elkészített adatbázisokban rendelkezésre álló és ebben az 
adatbázisban ellentmondásmentesen felhasználható táblákat importálni kell. 

• Az adatbázis maradéktalanul alkalmas legyen a tárolt információ visszaadására. 

• Az adatbázis kezelése ne haladja meg egy átlagos felkészültségű felhasználó képességeit. 

• Az adatbázis létrehozása és kezelése során a napi nyilvántartási teendők során felmerülő konkrét kérdéseket 
gyorsan és pontosan meg lehessen válaszolni. 

Példa:  Egy ingatlanközvetítéssel foglalkozó kisvállalkozás az ingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartásait 

számítógépen szeretné tárolni. 

Tervezze meg a nyilvántartási rendszer alapjául szolgáló adatmodellt. A modell kialakításánál vegye figyelembe 

azt, hogy a rendszer a bérlőkre, a bérbeadókra és a lakásokra vonatkozó adatokat gyorsan lekérdezhető és 

feldolgozható formában, megfelelő biztonsággal tudja tárolni. 

A rendszer kialakításához az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

A bérlőkre és a bérbeadókra vonatkozó adatok: 

Személyi száma, neve, neme, anyja neve, állandó lakcíme (település, utca, házszám, emelet, ajtó), 

A lakásokra vonatkozó adatok: 

helyrajzi száma, fekvése, a lakás helye, (település, utca, házszám, emelet, ajtó), a lakás komfortfokozata, 

szobaszáma, alapterülete, négyzetméterenkénti bérleti díja, a bérleti szerződés kezdő napja, bérleti szerződés 

időtartama, 

Egy DVD kölcsönző adatbázisában szereplő adatok: 

• Cím 
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• DVD SORSZÁM 

• Időtartam(min) 

• Műfaj 

• Korhatár 

• Nyelv 

• Felirat 

• Menü 

• Kölcsönzéskezdete 

• Kölcsönzésvége 

• SZEM.IG.SZÁM 

• Név 

• Irányítószám 

• Település 

• Utca 

• Házszám 

Logikai szint 

Amikor adatbázist tervezünk általában számos fölösleges kapcsolatot és attribútumot viszünk a rendszerbe, ez 

rugalmatlanná, nehezen bővíthetővé, s nem utolsó sorban lassúvá teszi a rendszert. A tervezés elméleti alapjai az 

úgynevezett normalizálási szabályokon alapulnak, amely a relációs modell strukturális lehetőségeit és a 

modellezendő fogalmak közötti függőségi kapcsolatokat veszi figyelembe. A normalizálás végigkövetésével egy 

hatékony, áttekinthető adatmodellt kaphatunk, egy adattáblában szereplő tulajdonságok belső tulajdonságait, és 

a táblák tulajdonságai között fennálló függőségeket vizsgáljuk. A szakirodalom számos ún.  normálformát  

definiál, ezek közül itt csak a legfontosabbnak tekinthető  Boyce-Codd normálformá  t (BCNF) tárgyaljuk. 

Minden elsődleges attribútum teljes funkcionális függőségben van azokkal a kulcsokkal, melyeknek nem része. 

Ez a harmadik normál forma egy szigorúbb definíciója. 

Az adatbázis tervezése során a legfontosabb feladat a logikai adatmodell kialakítása, mely azt jelenti, hogy: az 

adatok laza halmazából egy jól felépített, átlátható logikai adatstruktúrát hozunk létre. 

Ezt a folyamatot nevezzük NORMALIZÁLÁS-nak, melynek lépései: 

• Az egyedeken belüli kapcsolatok meghatározása Az egyedeket tulajdonságaikkal jellemezzük 

• Egyedtípusok meghatározása: Azokat az egyedeket, amelyeket azonos tulajdonságokkal írhatunk le, 
egyedtípusoknak nevezünk. 

• Azonosító meghatározása: A tulajdonságtípusok közül kiemelhető, az egyedre kizárólagosan jellemző 
tulajdonságtípus az azonosító. 

• Egyedtípuson belüli kapcsolatok meghatározása: Egy egyed azonosítója és egy tulajdonsága közti kapcsolatot 
egyértelműen meg tudjuk-e határozni? 

Normalizálás: 

• Több fokozatban elvégezhető tevékenység 

• A fokozatok a normálformák (0NF,1NF, 2NF, 3NF,...) 
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• Minden normálforma kialakításnak megvan a maga szabálya 

• Egy relációs adatbázisnak legalább 3NF-ben kell lennie! 

Első normálforma 1NF: 

Egy R relációról azt mondjuk, hogy első normálformában (1NF-ben) van, ha minden sorában pontosan egy 

tulajdonság áll. 

Ez az a feltétel, amit minden adatbázisnak alapvetően illik teljesíteni, lássunk példát: 

1NF alkalmazása: 

OLVASÓ (...Lakcím...) 

Feloldás + mezők 

a lakhely tulajdonság egyszerű adatokra bontása 

9-2. táblázat - 
 

KÖLCSÖNZŐ tulajdonságai: 

• Név 

• Lakhely  (település,ir.szám, 

utca,házszám) 

• személyiszám 

KÖLCSÖNZŐ tulajdonságai: 

• Név 

• Település 

• ir.szám 

• utca 

• házszám 

• személyiszám 

KÖNYV 

Cím, szerző, kiadó, kiadó székhelye, kiadás éve, műfaj, beszerzés éve, ár 

PL. KÖNYV (..Szerző..) egy könyvnek több szerzője is lehet, ezért a szerző adat lehet felsorolás, így nem 

egyértelmű. Küszöböljük ki ezt a hibát úgy hogy létrehozunk egy szerző adattáblát és azt összekapcsoljuk a 

könyv táblával: 

Feloldás + tábla. 

 
9-22. ábra 

KÖNYV (Cím, szerző, kiadó, kiadó székhelye, kiadás éve, műfaj, beszerzés éve, ár) egyed műfaj tulajdonsága 

néhány kategóriába sorolható (tudomány, szépirodalom, képzőművészet...), ha egy 1000 kötetes könyvtár 
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adatbázisát akarjuk tervezni, ezen tulajdonság sokszor tartalmazna ismétlődő adatot. Ezt kiküszöbölhetjük, ha 

egy műfaj, vagy témakör táblát hozunk létre, és azt kapcsoljuk a könyvek táblához. 

Feloldás + tábla. 

 
9-23. ábra 

FELADAT: 

9-3. táblázat - 
 

Azon. Név Kate

-   

góri

a 

Munkakör Születési 

dátum 
Születési 

hely 
Fizetés Főnö

k 

101 Kis 

Marian

n 

A Takarító 1951-12-

21 
Ács 73300 104 

102 Kis 

Ferenc 

C Esztergályos 1971-01-

11 
Recsk 143500 104 

103 Tóth 

Aranka 
C Titkárnő 1946-06-

26 
Győr 108200 104 

104 Nagy 

Jenő 

F Osztályvezető

, mérnök 
1972-02-

03 
Győr 263500 105 

105 Nagy 

Tihamé

r 

E Ügyvezető, 

mérnök 

1974-04-

24 
Győr 374000 000 

Ez a tábla nem teljesíti az 1NF-et MIÉRT? 

2. Normálforma 

Egy első normálformában lévő tábla, amely egyszerű kulccsal rendelkezik, a második normálformát is teljesíti. 

Egy egyedtípusban csak olyan tulajdonság- típusok lehetnek, amelyek az összetett azonosító egészétől 

függenek, de annak egyik részétől sem függenek külön-külön. 

Pl. szak-szakirány egyedtípus tulajdonságtípusai 
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3. Normálforma 

Egy egyedtípusban csak olyan tulajdonságtípus szerepelhet, amely függ az azonosítótól, de nem függ 

egyetlen leíró tulajdonságtípustól sem. 

3NF alkalmazása: 

KÖLCSÖNZŐ SZEMÉLY tulajdonságai: 

Név 

Település 

ir.szám 

utca 

házszám 

személyiszám 

A  település  tulajdonság az  ir.szám  leíró tulajdonságtól függ, 

3NF  miatt ezt megszüntetjük, két egyedre bontás segítségével. 

 
9-24. ábra 

Eredmény: egyed-kapcsolat diagram 

Jelölések: 
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9-25. ábra 

 
9-26. ábra 

Analitikus(Elemző módszer) modellezési módszer 

Fázisai: 

• Felmérjük a rendszer egyedeit 

• Hozzárendeljük a tulajdonságokat 

• Elemezzük a belső függéseket 

• Meghatározzuk a kapcsolatokat 

Tervezéskor kell eldöntenünk, mely egyedek tartalmaznak egymással összefüggő adatokat. 

 
9-27. ábra 

Az egyedet a benne lévő tulajdonságok alkotják. 

Néhány szempont a tulajdonságok definiálásához: 

• Minden tulajdonság közvetlenül az egyedre vonatkozzon, 

• Ne tároljunk számított adatokat, 



 Adatbázisok tervezése  

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Minden szükséges információt tartalmazzon az egyed, 

• Tároljuk az információkat a lehető legkisebb részekre bontva. 

A kapcsolat mindig két táblát köt össze, és a sok kettős kapcsolatból kialakul egy kapcsolatrendszer. A 

kapcsolat létrehozásához mindkét táblának tartalmaznia kell egy, azonos adatokkal feltöltött tulajdonságot. Ezt a 

tulajdonságot  Kapcsoló tulajdonságnak  nevezzük. 

Eredmény: egyed-kapcsolat diagram 

 
9-28. ábra 

 
9-29. ábra 

PÉLDA: Egy ingatlanközvetítéssel foglalkozó kisvállalkozás az ingatlanokkal kapcsolatos adatbázis 

tervezésének logikai szintje: 

• Felmérjük a rendszer egyedeit 

Egyedtípusok kialakításának szempontjai: 

Az egymással összefüggő tulajdonságtípusok egy egyedtípust képeznek. Az első lépésünk tehát, hogy 

csoportosítsuk a rendelkezésünkre álló adatokat. 

Könnyen láthatjuk, hogy 4 nagy csoportot tudunk képezni a 

• lakásokra 
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• bérbeadókra 

• bérlőkre 

• és a bérletekre vonatkozó egyedtípusokat. 

• Hozzárendeljük a tulajdonságokat 

A  lakás  egyedtípushoz tartozó tulajdonságtípusok. 

a lakás helyrajzi száma, fekvése, a lakás helye, (település, utca, házszám, emelet, ajtó), a lakás komfortfokozata, 

szobaszáma, alapterülete, 

A  bérbeadó  egyedtípushoz tartozó tulajdonságtípusok. 

Személyi száma, neve, neme, anyja neve, 

állandó lakcíme (település, utca, házszám, emelet, ajtó), 

A  bérlő  egyedtípushoz tartozó tulajdonságtípusok. 

Személyi száma, neve, neme, anyja neve, 

állandó lakcíme (település, utca, házszám, emelet, ajtó), 

A  bérlet  egyedtípushoz tartozó tulajdonságtípusok. 

A lakás négyzetméterenkénti bérleti díja, a bérleti szerződés kezdő napja, 

bérleti szerződés időtartama, 

• Elemezzük a belső függéseket 

A normál formára hozás szabályai szerinti egyedtípus kialakítás: 

Az 1. normál formára hozás szabálya szerint a tulajdonságok egyszerű adatok legyenek . Az első normál 

formára hozás szabályának alkalmazása miatt került sor a lakcím egyedtípus létrehozására. 

Az 1. normál formára hozás szabálya szerint, ha egy egyed-előforduláson belül egy tulajdonságtípus több 

különböző értéket felvehet, akkor ismétlődő adattételről beszélünk. Ilyen ismétlődő adattételek feloldása új 

egyedtípusok és kapcsolatok kialakításával történik. 
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9-30. ábra 

A 2. normál formára hozás szabálya szerint, egy tulajdonságtípus sem függhet az összetett azonosító egyik 

részétől külön-külön; csak az összetett azonosító egészétől. 

Összetett azonosítót a  Bérlet  című egyedtípusban kell használnunk, ahol az összetett azonosítót képezi a  

lakcímkód  , a  lakáskód  , a  bérleti   szerződés kezdő dátuma  , és a  bérlő személyi igazolvány száma. 

 
9-31. ábra 

A 3. normál formára hozás alkalmazandó szabálya, hogy egy egyedtípust csak olyan tulajdonságtípus 

jellemezhet, amely függ az azonosítótól, de nem függ egyetlen leíró tulajdonságtípustól sem. Ezért kell a 

település egyedet létrehozni. 



 Adatbázisok tervezése  

 25  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
9-32. ábra 

• Meghatározzuk a kapcsolatokat 

• Kialakítjuk a kapcsoló mezőket 

 
9-33. ábra 
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PÉLDA2: DVD kölcsönző 

• Felmérjük a rendszer egyedeit 

DVD 

KÖLCSÖNZÉS 

KÖLCSÖNZŐ 
 

DVD KÖLCSÖNZÉS KÖLCSÖNZŐ 

• Hozzárendeljük a tulajdonságokat 

9-4. táblázat - 
 

DVD KÖLCSÖNZÉS KÖLCSÖNZŐ 

Cím SZEM.IG. SZÁM Kölcsönzés kezdete 

DVD SORSZÁM Név Kölcsönzés vége 

Időtartam (min) Irányító szám 
 

Műfaj Település 
 

Korhatár Utca 
 

Nyelv Házszám 
 

Extra Házszám 
 

Menü 
  

• Elemezzük a belső függéseket: 

Normalizáláson az adatbázis sémájának olyan átalakítását értjük, amely a redundancia megszüntetését célozza. 

Első normálforma 1NF: 

Egy R relációról azt mondjuk, hogy első normálformában (1NF-ben) van, ha minden sorában pontosan egy 

tulajdonság áll. 

Ez az a feltétel, amit minden adatbázisnak alapvetően illik teljesíteni, lássunk példát: 

1NF alkalmazása: 

a lakhely tulajdonság egyszerű adatokra bontása 

9-5. táblázat - 
 

KÖLCSÖNZŐ tulajdonságai: 

• Név 

• Lakhely  (település,ir.szám, 

KÖLCSÖNZŐ tulajdonságai: 

• Név 

• Település 
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utca,házszám) 

• személyiszám 
• ir.szám 

• utca 

• házszám 

• személyiszám 

KÖNYV 

Cím, szerző, kiadó, kiadó székhelye, kiadás éve, műfaj, beszerzés éve, ár 

PL. KÖNYV(..Szerző..) 

Feloldás + tábla. 

v. 

OLVASÓ(...Lakcím...) 

Feloldás + mezők. 

9-6. táblázat - 
 

Azon

. 
Név Kate

-   

gória 

Munkakör Születési 

dátum 
Születési 

hely 
Fizetés Főnö

k 

101 Kis 

Marian

n 

A Takarító 1951-12-

21 
Mór 73.300 104 

102 Kis 

Ferenc 

C Esztergályos 1971-01-

11 
Ács 143.500 104 

103 Tóth 

Aranka 
C Titkárnő 1946-06-

26 
Győr 148.200 104 

104 Nagy 

Jenő 

F Osztályvezető

, mérnök 
1972-02-

03 
Mór 263.000 105 

105 Nagy 

Tihamé

r 

E Ügyvezető, 

mérnök 
1974-04-

24 
Mór 374.000 000 

Ez a tábla nem teljesíti az 1NF-et MIÉRT? 

2. Normálforma 

Egy első normálformában lévő tábla, amely egyszerű kulccsal rendelkezik, a második normálformát is teljesíti. 

Egy egyedtípusban csak olyan tulajdonság- típusok lehetnek, amelyek az összetett azonosító egészétől 

függenek, de annak egyik részétől sem függenek külön-külön. 

Pl. szak-szakirány egyedtípus tulajdonságtípusai 

3. Normálforma 
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Egy egyedtípusban csak olyan tulajdonságtípus szerepelhet, amely függ az azonosítótól, de nem függ 

egyetlen leíró tulajdonságtípustól sem. 

3NF alkalmazása: 

KÖLCSÖNZŐ tulajdonságai: 

Név 

Település 

ir.szám 

utca 

házszám 

személyiszám 

A  település  tulajdonság az  ir.szám  leíró tulajdonságtól függ, 

3NF  miatt ezt megszüntetjük, két egyedre bontás segítségével. 

 
9-34. ábra 

• Kialakítjuk a kapcsoló mezőket 

• Meghatározzuk a kapcsolatokat 

 
9-35. ábra 

Szintetikus modellezési módszer 

Összeállító módszer, egy tulajdonságsorból a belső függések alapján a relációk (egyedek) összeállítása. 

Struktúra Generátor Mátrix (SGM) egy alapelv és módszer. Egy formális eszköz, a feladat megoldása formailag 

“csak” egy űrlap kitöltésére korlátozódik. Az SGM sorai a tulajdonságokat tartalmazza, elvileg tetszőleges 

sorrendben. A tulajdonságok sorrendje azonban az áttekinthetőség szempontjából fontos, ezért az azonos 
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osztályba sorolt adatokat célszerűen egy blokkba, egymáshoz közel kell elhelyezni. A tábla második része a 

tulajdonságok közötti összefüggéseket leíró oszlopok  Egy oszlop  tehát  egy egyednek  felel meg. 

9-7. táblázat - 
 

Ssz Tulajdonság neve 
 

E

G

Y

E

D

I. 

E

G

Y

E

D

I

I. 

E

G

Y

E

D

I

I

I. 

             

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Jelölés rendszer: 

 azonosító tulajdonság 

 leíró (hozzárendelt) tulajdonság 

 részazonosító 

 azonosítójelölt (alternatív azonosító) 

A mátrixban a modell szerkesztése után a következő formális összefüggések nagyon egyszerűen ellenőrizhetők: 

• egy oszlop egy relációt (egyedet) ír le 

• minden sorban legalább egy bejegyzésnek kell állni, különben az adott tulajdonság nem jellemző a 
modellezendő rendszer egyetlen egyedére sem 

• egy oszlopban csak egy  jel állhat, és ekkor nem lehet  jel 

• ha egy oszlop nem tartalmaz  jelet, akkor legalább két  jelet kell, hogy tartalmazzon 

• egy sorban nem állhatnak csak  jelek (erős redundancia) 

• az egy sorban álló jelek a relációk kapcsolatát adják meg 

• közvetlen kapcsolat csak az azonosítóval (egy sorban egy  vagy a több sorban álló  jelek) jelzett oszlop 

illetve az ennek megfelelő egyed és a többi, jelzett oszlopok között áll fenn 

• nem lehet olyan oszlop, amelynek egyetlen jelzett sora sem tartalmaz az adott oszlopon kívül bejegyzést 

(vagyis az adott egyed nem kapcsolódik egyetlen más egyedhez sem, tehát az adott egyed “nem része” az 

adatmodellnek) 

PÉLDA: 

9-8. táblázat - 
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DVD 

KÖLCSÖNZŐ 
KÖLCSÖNZÉ

S 
KÖLCSÖNZŐ TELEPÜLÉS 

TULAJDONSÁG 1. egyed 2. egyed 3. egyed 
 

Cím  
   

DVD SORSZÁM  
   

Időtartam (min)  
   

Műfaj  
   

Korhatár  
   

Nyelv  
   

Felirat  
   

Menü  
   

Extra  
   

Kölcsönzés 

kezdete 

    

Kölcsönzés vége 
 

 
  

SZEM.IG. SZÁM 
 

  
 

Név 
  

 
 

Irányító szám 
  

  

Település 
  

  

Utca 
  

 
 

Házszám 
  

 
 

Fizikai Szint 

A relációs adatbázisok esetében a logikai tervezés során a relációk már elnyerhetik végleges alakjukat, melyeket 

egyszerűen leképezhetünk az adatbázis-kezelőben. Az egyed-kapcsolat diagram és a relációs adatbázis sémája 

közötti kapcsolat (A logikai és a fizikai szint kapcsolata): 

9-9. táblázat - 
 

FIZIKAI SZINT LOGIKAI SZINT 

relációk, táblák egyedtípusok, 
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adatállományok 

a tábla sorai egyed-előfordulások,  

rekordok 

a tábla oszlopai tulajdonságtípusok, 

mezők 

a tábla elemei tulajdonság-

előfordulások, 

adatok 

A táblákra a tábla nevével hivatkozhatunk. A táblákban az adatok névvel ellátott csoportokban ún.    

oszlopokban  szerepelnek, ezeknek szintén van nevük. A tábla és az oszlop nevét a felhasználó bizonyos 

szabályok figyelembevételével tetszés szerint választ-hatja meg.  A különböző tábláknak legyen különböző a 

neve is; ugyanez a feltétel az oszlopokra egy adott táblán belül érvényes.  A táblába egy-egy logikailag 

összetartozó adatsorozat egy-egy sorba íródik be; ezeket sornak vagy  rekordnak  nevezzük  .  Az adott táblában 

a sorok sorrendje közömbös, azonos sorok egy táblán belül nem szerepelhetnek. 

Az oszlopokat  mezőnek  hívjuk. Minden egyes mező egy vagy több elemi adatot tartalmaz, esetleg lehet üres. 

Egy adott tábla oszlopainak sorrendje közömbös, de rögzített. A legtöbb rendszerben az  oszlopoknak  a  nevük  

mellett jellemzője a benne szereplő  adat típusa     és az oszlop szélessége. 

 
9-36. ábra 
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A legfontosabb adattípusok: 

• SZÖVEG meghatározott számú karaktert tartalmazó mező. 

• DATUM/IDŐ dátum és idő tárolására szolgáló mezőtípusok. 

• SZÁM 

• SZÁMLÁLÓ 

• IGEN/NEM 

• OLE OBJEKTUM 

• HIPERHÍVATKOZÁS 

• PÉNZNEM 

Az egy oszlopban szereplő adatoknak (mezőknek) meghatározott fizikai jellegzetességei vannak: hány jelet 

(karaktert) tartalmazhatnak, ezek a jelek tetszőlegesek lehetnek-e, vagy csak bizonyos jelek (például 

számjegyek) szerepelhetnek bennük. Lehet kötött a megjelenési forma. Egyes adatfajták - elsősorban a számok - 

estén a gépi tárolás is többféle formában történhet. A különböző tárolási formáknak eltérő előnyei és hátrányai 

lehetnek a tároláshoz szükséges hely, a számolási pontosság és a számolási sebesség szempontjából. 

Mezőtulajdonságok: 

 
9-37. ábra 

Alapértelmezett érték 

Új rekord felvételekor automatikusan a mezőbe vagy a vezérlőelembe kerülő érték. Ezt elfogadhatjuk, vagy más 

érték beírásával felülírhatjuk. Új rekord esetén automatikusan ez az érték kerül a mezőbe. 

Beviteli maszk  (Adatbevitel ellenőrzése) 

Szöveg típusú adatoknál meghatározhatjuk, hogy a mezőn belül az egyes helyekre milyen karakter (szám vagy 

betű) kerülhet. A maszkot alkotó karakterek határozzák meg, hogy milyen ellenőrzéseket kell az adatbázis-

kezelőnek végrehajtania a mezőbe bevitt karaktereken. 

9-10. táblázat - Szintaktika 
 

Mezőbe írható karakterek Maszk karakterek 

adatbevitel 

kötelező 
adatbevitel nem 

kötelező 
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számjegy 0 9 

számjegy, szóköz, előjel   # 

betű L ? 

betű vagy számjegy A a 

bármilyen karakter & C 

 
9-38. ábra 

Érvényességi szabály  Adatok mező  szintű  ellenőrzése. Megadhatjuk, hogy milyen értékeket fogadjon el. 

Például: osztályzatok esetén csak 1 és 5 közötti számokat adhatunk meg, ennek megoldása lehet: 

• between 1 and 5 (1 és 5 között) 

• >=1 and <=5 

Érvényességi szöveg  : Azt az üzenetet írjuk ide, amit a rossz érték bevitele esetén a felhasználónak üzenetként 

a képernyőn meg akarunk jeleníteni. 

Indexelt: 

Indexek fogalma és felépítése: a relációkban tárolt információk visszakeresését az indexek nagymértékben 

meggyorsíthatják, így a tervezés során nagy hangsúlyt kell fektetni a helyes indexek kiválasztására, szem előtt 

tartva azt is, hogy az indexek számának növelésével az adatok beviteléhez illetve módosításához szükséges idő 

megnövekszik az indexek frissítése miatt. 
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9-39. ábra 

A relációkhoz kapcsolt indexek segítségével az index kulcs ismeretében közvetlenül megkaphatjuk a kulcsot 

tartalmazó sor fizikai helyét az adatbázisban. A rendezést és a gyors elérést ún. index-állományok segítik. Az 

indexállományok lényegüket tekintve két oszlopot tartalmazó rendezett fizikai táblák. Az egyik oszlop a 

hivatkozástábla bizonyos mezőit tartalmazza (ezt a mezőcsoportot nevezzük kulcsnak), a másik oszlop a 

kulcsértékhez tartozó sor (rekord) fizikai tárolási címe a hivatkozási táblákon belül. 

 
9-40. ábra 

Az indexállományban a rekordok a kulcsértékek rendezett sorrendjében helyezkednek el. Így az indexelés 

lehetőséget teremt a hivatkozási tábla sorainak rendezett elérésére, valamint a kulcsot alkotó adatok megadása 

révén a megfelelő kulcsértékkel rendelkező sorok gyors beolvasására is. Az index alkalmazása során a rendszer 

az indexben keresi a kívánt kulcsértéket vagy értékeket, majd az azok mellé írt címen megtalálja az alapadat-

tábla sorát (rekordját) ill. sorait. 

• Az indexeléssel meggyorsítjuk a táblákban a keresést és a rendezést, a lekérdezéseket és a csoportosításokat, a 
frissítés ugyanakkor az indexelés időigényével megnő. 

• Az indexeléssel egy kiválasztott mező szerint logikailag rendezzük az adatbázist, de valójában minden rekord 
a helyén marad. 
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• A táblák elsődleges kulcsa automatikusan indexelt. 

Kapcsolatok kialakítása: 

Ha egy adatbázis két vagy több adattáblából áll, akkor az adattáblák közötti kapcsolatot idegenkulcs 

használatával tudjuk biztosítani. 

 
9-41. ábra 

Autó: 

 
9-42. ábra 
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9-43. ábra 

 
9-44. ábra 

A fizikai tervezés során inkább arra koncentrálunk, hogy a logikai szerkezet mennyire felel meg a hatékony 

adatbázis-kezelés feltételeinek. A relációkon végrehajtott művelet együttest tranzakciónak nevezzük, és 

általában a tranzakciók gyors végrehajtását kívánjuk elérni. A relációkba szándékosan rendundanciát építünk a 

kapcsolatok kialakítása érdekében. 
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9-45. ábra 

Ez visszalépésnek tűnhet a logikai tervezés során követett következetes redundancia megszüntető 

manipulációkhoz képest. A lényeges különbség viszont az, hogy itt a redundancia ellenőrzött módon kerül be a 

relációba, nem csak véletlenül maradt ott a hiányos tervezés miatt. 

PÉLDA: 

 
9-46. ábra 

A könyv témája 5-6 kategóriába sorolható, ezért az értékek gyakran ismétlődnek. Ennek kiküszöbölése 

érdekében új adattáblát hozunk létre, melyben ezek a kategóriák szerepelnek adatként, a két tábla közötti 

kapcsolatot természetesen ki kell alakítani. 

Mi lesz az azonosító mező a TEMAKOR táblában? 

Mi a neve az idegenkulcsnak a KONYVEK táblában? 

5. 9.5 Összefoglalás 

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• Megfogalmazni egy adatbázis elkészítésének célját. 

• Meghatározni, hogy ezen adatbázisokhoz milyen adatokra van szükség. 
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• Megállapítani az adatok között fennálló kapcsolatokat az egyeden belül valamint az egyedek között. 

• Kialakítani az egyedeket és a közöttük lévő kapcsolatokat, azaz létrehozni egy relációs adatbázis sémáját. 

Önellenőrzés céljából válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

1. Mi a különbség az adatállomány és az adatbázis között? 

2. Milyen szerkezetű adatbázisokat ismer, jellemezze a relációs-adatbázist 3-4 mondatban. 

3. Mit nevezünk adatrekordnak? Írjon egy mintapéldát és annak két előfordulását! 

4. Mit nevezünk egyednek? Írjon le 3 egyedtípust tulajdonságaival együtt. Mindegyikre írjon 2 példát 

(előfordulását)! 

5. Milyen kapcsolatok lehetnek az egyed tulajdonságai között, és az adatbázis egyedei között? Szemléltesse 

ezeket példákkal! 

6. Sorolja fel, és értelmezze a relációs adatbázismodell tervezésének szintjeit! Az adatbázis tervezésének 

fogalmi szintje milyen részfeladatokat jelent 

7. Az adatbázis tervezésének logikai szintje milyen részfeladatokat jelent, mi lesz az eredmény. Szemléltesse 
példával! 

8. Normalizálás fogalma, feladata. SGM módszer. Alkalmazza egy mintapéldán! 

9. Az adatbázis tervezésének fizikai szintje milyen részfeladatokat jelent, mi lesz az eredmény. Szemléltesse 
példával! 

10. Az elsődleges kulcs fogalma és fajtái. Mit nevezünk idegen kulcsnak? Milyen kapcsolat van a kétféle 

kulcsmező között? Szemléltesse példával! 

11. Mit jelent azt, hogy egy adattábla indexelt valamely adatmező szerint? Milyen tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie az ilyen adatmezőnek? Szemléltesse példával! 

12. Az adattáblák közötti kapcsolatok létrehozása, milyen típusú kapcsolatok lehetnek az adattáblák között 

egy relációs adatbázisban? Írjon, rajzoljon példát mindegyikre! 

FELADAT: 

Tetszőleges témához készítsen adatbázist. 

Megoldandó részfeladatok: 

1. feladat: Írja le, hogy milyen célból hozta létre az adatbázist, milyen információkat szeretne nyerni, 
szolgáltatni. Ezen információk szolgáltatásához milyen adatokra van szükség? Honnan tudja ezeket 

összegyűjteni. Tudja-e ellenőrizni ezen adatok minőségét? Hogyan rendszerezi az adatokat annak érdekében, 

hogy a célként kitűzött információkat hatékonyan ki tudja nyerni? 

2. feladat: Készítse el a feladat logikai adatmodelljét. 

Alakítsa ki az egyedtípusokat!(legalább 3 egyedtípus legyen). Sorolja be minden kialakított egyedtípushoz a 

tulajdonságtípusokat, a normalizálás szabályai szerint (az első, a második és a harmadik normál formára 

hozás szabályai szerint). Az adatmodell kialakításánál használja mind az analitikus, mind a szintetikus 

modellalkotási módszert. 

3. feladat: Elemezze az egyedtípusok közötti kapcsolatokat. 

Készítsen egyed- kapcsolat diagramot! 

4. feladat: Készítse el a feladat fizikai adatmodelljét. 
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Alakítsa ki az adattáblákat! Az adattáblák mezőit határozza meg tulajdonságaikkal együtt. Hozza létre az 

adatbázist az adattáblák összekapcsolásával. 

5. feladat: Készítse el a feladathoz tartozó szöveges leírást WORD szövegszerkesztővel. A szöveges leírásban 

szerepeljenek a feladatleírásban felvetett problémákra adható válaszok. Írja le azt is, hogy melyik 

normalizálási szabályt hol és hogyan alkalmazta. Legyen benne az egyed kapcsolat diagram is. Szerepeltesse 

az adattáblák mezőit és azok tulajdonságait is. Mutassa be, hogy hogyan kapcsolta össze az adattáblákat. 
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