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Soru kâğıdına
k
adınız, soyadınız ve numaranıız dışında başk
ka hiçbir şey yazmayınız.
y
Sınav süresi 120 daakikadır.

og
grencino
16
64357

adisoyadi
i
Ozan Algu
un

bolumnobol
b
lumadi
1 Bilgisa
10
ayar_Mühen
ndisliği

18
80249

Cagla Dem
mirhan

1 Elektri
11
ik-Elektro
onik_Mühen
ndisliği

19
91716

Yusuf Tas
s

1 Bilgisa
10
ayar_Mühen
ndisliği
Ogrenci
ibolum ili
işkisi

Yuukarıda verillen Ogrenci
ibolum ili
işkisini dikkate
d
alaraak aşağıdakki soruları ceevaplayınız.
1. SELECT DI
ISTINCT(bo
olumnobolu
umadi) FRO
OM Ogrenci
ibolum;
a) SQ
QL sorgusunnun ürettiği sonucunun
n aynısını verecek
v
başkka bir SQL sorgusu yazzınız. (10 p)
b) SQ
QL sorgunu ilişkisel
i
ceb
bir ifadesiyyle gerçekley
yiniz. (10 p)
p
2. İlişkinin Birinci
B
Norm
mal Biçimd
de (1NF) oluup olmadığ
ğını kısaca açıklayız
a
ve eğer 1NF’d
de değilse illişkiyi
1NF’e getiiriniz. (4 p)
3. (1NF)’dekki ilişkinin yol
y açabileceeği sorunlaarı maddeler halinde yaazınız. (6 p))
4. (1NF)’dekki ilişkinin Fonksiyone
F
el Bağımlıllıklarını (FD) çıkarınız ve anahttarlarını (k
keys) belirleeyiniz.
(20 p)
5. (1NF)’dekki ilişkiyi Booyce Codd Normal Biçimine (BC
CNF) göre ayrıştırınız.
a
(20 p)
a Varlık-B
Bağıntı (E-R
R) diyagram
mını çiziniz. (20 p)
6. (BCNF)’e getirilmiş ilişki(ler)e ait
T
7. (BCNF)’e getirilmiş ilişki(ler)deeki hangi özzellik(ler), XML belggesi için tannımlanan Beelge Tipi Tanımı
(DTD) yappısında ID tipinde
t
oluşşturulabilir?? Kısaca açııklayınız. (110 p)
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1.
a) (SEL
LECT bolumno
obolumadi FROM
F
Ogrenci
ibolum) UNIO
ON (SELECT bolumnobolum
madi FROM O
Ogrencibolum
m); sorgusu eniyi
çözümdü
ür.
b)
ilişkisel cebir ifade
esi geçerli çözümdür. Çünkü
Ç
örnek kayıtlarda tekrarlı veriler
v
mevcutt
tur (SQL ifadeleri tekra
arlı veri so
onuçları üre
etebilirler. Bakınız sunum ra.pdf s
slayt 30.)
2. 1NF’de değildir. adi
isoyadi ve bo
olumnobolumadi özellikleri atomik değildir. Bu
B özellikle
er bölünmeli
idir. Bu du
urumda,
ibolum(ogrencino, adi, soyadi, bolumno, bol
lumadi) şek
klinde ilişk
ki şeması elde edilir
r. Bakınız sunum
Ogrenci
mvds.pd
df slayt 29.
3. Veri fazzlalığı, güncellem
me ve silme aykırıılığı ortaya çıkarırr. Bakınız sunum
m fds.pdf slayt 31-33.
4. ogrencino -> adi soyadi ve bolumn
no -> bolum
madi önemli fonksiyone
el bağımlılıklardır. Diğer
D
fonks
siyonel
ılıkları çık
kartmaya ger
rek yoktur. Çünkü BCNF için gerekl
li ve yeter koşul önem
mli fonksiyo
onel bağımlı
ıkların
bağımlı
çıkartı
ılması ve FD’ların sol tarafının
t
sü
üper anahtar
r olmasıdır. Bakınız sunum fds.pdf slayt 34.
Örnek kayıtlarda
k
o
olmasa
bile, bu dersi, hem
h
Bilgisay
yar Müh. böl
lümünden hem
m de Elektri
ik-Elektroni
ik Müh. bölü
ümümden
alan öğ
ğrenciler (Ç
Çift Anadal Programı) vardır.
v
O yü
üzden ogrenc
cino -> bolu
umadi ( ogre
encino -> bolumno bolum
mno ->
bolumad
di ) şeklin
nde bir geç
çişli fonksi
iyonel bağı
ımlılık yaza
abilmek müm
mkün değildi
ir. Bakınız aşağıda verilen
v
tabloda
aki vurgulu metinler.
grencino
og

adisoyadi

b
bolumnobolum
madi

16
64357
18
80249
19
91716
18
80249

Ozan Algun
Cagla Demir
rhan
Yusuf Tas
Cagla Demir
rhan

10
1
1
11
1
10
1
10

Bilgisaya
ar Mühendisl
liği
Elektrik-Elektronik_
_Mühendisliği
Bilgisaya
ar Mühendisl
liği
Bilgisaya
ar_Mühendisl
liği

ino ve bolum
mno anahtardı
ır (aynı zam
manda süper anahtardır)
ogrenci
5. Anah
htar özelliklerin kapanı
ışlarına gör
re ilişki ay
yrıştırılır (bakınız sunum fds.pdf slayt 37-39
9):
ogre
encino+ ={ og
grencino, ad
di, soyadi}
Ogre
encibolum1(ogrencino, ad
di, soyadi) BCNF’e uygu
undur.
Ogre
encibolum2(ogrencino, bo
olumno, bolu
umadi) BCNF’
’e uygun değ
ğildir.
bolu
umno+ ={ bolu
umno, boluma
adi}
Ogre
encibolum3(bolumno, bolu
umadi) BCNF’
’e uygundur.
.
Ogre
encibolum4(ogrencino,bol
lumno)
6.

ogrencin
no

ad
di

Ogrencibolum1

iliş
şkiler arası
ında bağlant
tı kurar.
so
oyadi

bolumno
o

Ogre
encibolum4

bo
olumadi

Og
grencibolum3
3

ler arasında çoktan-çoğa
a bir bağlan
ntı vardır. Bakınız sun
num er.pdf.
İlişkil
7.ogren
ncino ve bolum
mno anahtar oldukklarından benzerssiz( unique) değeer içerir. Bu yüzdeen ID tipinde tanıımlanabilir. Bakınız sunum xml.pdf slayt 18.
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