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O. WISKUNDIGE BASISBEGRIPPEN 

Het begrip verzameLing wordt bekend verondersteld evenals zulke nota-

ties als a E A, A n B tAU B, I A I t ~ en 2Z. 

We vervolgen met enige afspraken omtrent de overige basisbegrippen en 

-notaties. 

Als A en B verzamelingen zijn dan: 

D 
E E ACB - Vx A x B ; 

A - B 
D {x E A ~ B} x ; 

A B 
D {(x iY) ::: <:: A E B} x = en y ; 

PCA) ~ {X i X S A} , de machtsverzameling van A. 

We merken op dat de elementen van een verz. zelf verzamelingen kunnen 

zijn; P(A) is een voorbeeld van zo'n verz. van verzamelingen. 

De definitie van de vereniging van willekeurig veel verzam.;!lingen is 

een generalisatie van de definitie van de vereniging van twee verzamelincen 

(zie ook Le 0.1):· 

Als Ween verz. van verzamelingen is dan: 

Uw ~ {x I SA E W : x E A} 

Le 0.1: Als A en B verzamelingen zijn dan: 

(0) U~ = ~ 

(1) tJ{A} = A 

(.2) U{A,B} = A U B 
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Al s m E ZZ en n E ZZ dan : 

[ m. . n] ~ {k E ZZ I m ~ k en k ~ n} 

D 
ll' = {k E ZZ o ~ k} . 

Vervolgens definieren wehet bekende begrip functie (op een misschien 

minder bekende manier): 

f ' Df' dd 1S een ~~~~ ~ 15 een verz. geor en e paren en 

voor elke (::=;:y) E :f en (:r;y) E f gelGt: Y = y' 

Als f een functie is dan: 

) D { .... dom(f .... 

D rng(f) {y 

(x iY) E f} 

(x;y) E f} 

We wijzen erop dat ~ ook een functie is en dat dom(~) = rng(~) = ~ . 

Als f een functie is en x E dom(f) dan is f(x) per definitie de een-

duidig bepaalde y waarvoor geldt dat (XiY) E f. 

Als A en B verzamelingen zijn dan: 

f is een functie van A naar B ~ f is een functie en dom(f) = A en rng(f) ~ B 

f is een functie over A ~ f is een functie en dom(f) = A 

A ~ B ~ {f I f is een functie van A naar B} . 

We merken op dat in plaats van IIf E A ~ B" vaak wordt geschreven 

IIf A ~ B" • 



0.3 

We zullen de notatie "Ax E A : u tf (waarbij u een of andere u1t-
:x x 

drukking in x voorstelt) gebruiken als afkorting voor "{(Xju,);1 x E A}". x 

Dus AX E A : u representeert een functie over A. Bijvoorbeeld, de functie 
x 

die aan elk natuurlijk getal diens kwadraat plus een toevoegt kunnen we 

schrijven als AX E:N : xl! + 1. 

Als f een functie is en A is een verz. dan: 

irA ~ {(x;y) E f I x E A} I de restrietie van f tot A . 

Le 0.2: Als f een functie is en A en A' zijn verzamelingen dan: 

(a) f f A is een functie over A n dom(f) 

(b) i r 0 = 0 ; 

(c) (ff A) r A' = ir (AnA') . 

Als i en i' iuncties zijn en A is een verz. dan: 

i en i' stemmen overeen o;e A l; irA = i' r A j 

f i' zijn com;eatibel D 
n dom(i') en ... f en f' stemmen overeen op dom(f) 

In Engelstalige database-literatuur worden twee functies die compatibel 

zijn ook weI joinable genoemd. We willen nog wijzen op de volgende interessante 

eigenschap: 

Le 0.3: Als f en f' iuncties zijn dan: 

f en f 1 zi jn compatibel desda iU f! is een iunctie. 

We deiinH~ren de samenstening (of eompositie) van ,g na i voor elk 

tweetal iuncties f en g (en niet aIleen maar indien rng(f) !:dom(g) I zoals 

gewoonlijk): 
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Als f en g functies zijn dan: 

g 0 f ~ {(xjg(f(x») I x E dom(f) en f(x) E dom(g)} 

Le 0.4: Als f, g en h functies zijn dan: 

(a) g 0 f is een functie j 

(b) als rng(f) c: dom(g) dan dom(g 0 f) = dom(f) 

(c) h 0 (g 0 f) = (h 0 g) 0 f 

Als f een functie is dan: 

f is injectief g "Ix E dom(f) : "Ix' E dom(f) als f(x) = f(x' ) dan x = 

In dit verband memoreren we de volgende nuttige equivalenties: 

Le 0.5: Als A en B verzamelingen zijn dan: 

(a) !AI ~ IBI desda 3f E A + B: f is inje~tief 

(b) IAI = IB: desda 3f E A + B: f is injectief en rng(f) = B . 

De onder (b) genoemde functie heet een bijeatie van A op B: 

f is een bijectie van A op B g f is een functie over A en 

rng(f) = B en f is injectief. 

w~ merken op dat de waarde van een functie een verzameling of 

zeIf(s) een functie kan zijn. Vandaar de volgende terminologie: 

f is een verzamelingsfunctie g f is een functie en 

"Ix E dom(f): f(x) is een verzameling 

f is een functiewaardige functie gf is een functi:e en 

"Ix E dome!): f(x) is een iunctj,e. 

x' 
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Als F een verzamelingsfunctie is dan: 

lli!2 D {f I f is een functie Qver dom(F) en 'Ix E dom(f): f (x) E F(x)} . 

We noemen n(F) het gegeneraZiseerde produat van F . 

OPGAVEN 

0.1 Ga de juistheid van Le 0.1, Le 0.2 en Le 0.3 na . 

0.2 Ga de juistheid van Le 0.4 na (dus bij (a) en (c) ook voor het geval 

dat rng(f) E dom(g» 

I 
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1. VAN TABELLEN TOT DATABASE-UNlVERSA 

1.1. Tabellen 

Onder een tabel over een verz. A verstaan we een verz. functies 

over A: 

Df 1.1: Als A een verz. is dan: 

T is een tabel over A ~ T is een verz. en 

Yt E T: t is een functie over A . 

Vb 1.1: Figuur 1.1 representeert een tabel Tl over {AFDNR,GESL,NAAM,NR,SAL} 

en een tabel T2 over {ANR,MAN,NAAM}. Zo heeft de tabel in Figuur 

1.1(b) twee elementen, te weten de functies 

t = {(ANR;2) ,(~~N;7),(NAAM;PLANNING)} en 

t' = {(ANRil) ,(MAN;9) ,(NAAMiPRODUCTIE)}. Dus t{ANR) = 2, 

t(MAN) = 7, etc. We zien dat dom(t) = dom(t') = {ANR,A~N,NAAM}, 

in overeenstemming met Df 1.1. 

NR i NAAM I SAL GESL AFDNR! 
I 

ANR I NAAM MAN I 
I 

8 JANSSEN 2200 (5 1 2 PLANNING 7 

7 JANSSEN 3109 9 2 1 PRODUCTIE 9 

9 DEKKER 2995 d 1 

(a) (b) 

Figuur 1.'1 
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Bij NR,NAAM,SAL,GESL en AFDNR in Figuur 1.1(a) mag menachtereen

volgens denken aan nummer,naam,salaris,geslacht en afdelingsnummer 

van een werknemer. Bij ANR,NAAM en MAN in Figuur 1.1(b) mag men 

achtereenvolgens denken aan afdelingsnummer,afdelingsnaam en werk

nemersnummer van de manager van de .afdeling. 

I Vb 1.1. 

Omdat elke tabel een (speciale) verz. is, is elk begrip dat is gede

finieerd voor verzamelingen ook van toepassing op tabellen; zie bijvoorbeeld 

§ 2.1.1. 

OPGAVEN 

1.1 (a) V~~r welke verzamelingen A is ~ een tabel over A ? 

(b) Is, voor elke verz. A en elke niet-lege tabel T over A, 

A de enige verz. waarover Teen tabel is ? 

1.2 Wanneer is een verz. functies een tabel ? 

1.3 (a) Bewijs voor elke verz. A en elke verz. B dat elke deelverz. van 

I 

A ~ Been tabel over A is. 

(b) Bewijs dat, omgekeerd, elke tabel over A een deelverz. is van 

A ~ B v~~r een of andere verz. B. 
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1.2. Database states 

Vb 1.2: Figuur 1.1 kan worden opgevat als een weergave van (het relevante 

deel van) de toe stand van een zekere (kleine) organisatie. Dezetoe-

stand kan formeel worden gerepresenteerd door een functie vI over 

een verz. van twee elementen, zeg over {WERKN,AFD}, zodanigdat 

vI (WERKN) = Tl env1(AFD) = T2. Als verder gl de functie over 

{AFD,WERKN} is die wordt gedefinieerd door gl(AFD) = {ANR,MAN,NAAM} 

en gl(WERKN) = {AFDNR, GESL,NAAli,NR ,SAL} , dan noemen we vI een data-

base state (of kortweg DB state) over gl. 

I :t.1b 1.2. 

We zullen het begrip DB state definieren voor een willekeurige ver-

zamelingsfunctie g: 

Df 1.?: Als ~ een verzamelingsfunctie is dan: 

v is een DB state over g g v is een functie over dom(g)en 

VE E dom(g): veE) is een tabel over geE) . 

Omdat elke DB state een functie is, is elk begrip dat is gedefinieerd 

voor functies ook van toepassing op DB states~ Zo kunnen we bijvoorbeeld 

spreken over het domein en het bereik van een DB state. 

OPGAVE 

1.4 Kan een DB state over meer dan een verzamelings:functie gedeiinieerd zijn? 

• 
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1.3. Database-universa 

De DB state vI genoemd in Vb 1.2 representeert de toestand van de 

betreffende organisatie op een bepaaZa tijdstip. Als we aannemen dat we 

steeds in dezelfde kenmerken geinteresseerd blijven, dan kan de toestand 

van de organisatie in kwestie aZtijd worden gerepresenteerd door een DB 

state over gl. Omgekeerd representeert niet e1ke DB state over gl een toe

gestane toestand voor die organisatie. 

De (door de betreffende organisatie zelf te bepalen) verz. toegestane 

toestanden is dus een verz. DB states over gl. Zo'n verz. noemen we een 

database-universum (of kortweg'DB-universum) over gl. In het algemeen: 

~f 1.3: Als g een verzamelingsfunctie is dan: 

U is een DB-universum over g g U is een verz. DB states over g 

OPGAVEN 

1. 5 We noemen een DB-uni versum U over g pathologisch dan en slechts dan 

als U = ~ of 3E E dom(g) : Vv E U veE) = ~ . 
(a) Bewijs dat ala U niet pathologisch is dan is g eenduidig bepaald. 

(b) Geldt er "dan en slechts dan" .in (a) ? 

1.6 Ga na dat een DB-universum over een verzame1ingsfunctie geen tabe1 

over dom(g) is. 

1. 7 Als U een niet-:leeg DB-universum over g 1.s dan 

dom(.g) = U {dom(v) I v E U} . BewiJs dit. 

:1 
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Een element van dom(g) noemen we weI een tabeZindex (of "tabelnaam") 

van V en een element van geE) noemen we weI een attribuut van E in V. De 

verz. van aIle tabelindices van V duiden we aan met I(V) en definieren we, 

met het oog op de pathologische DB-universa, onafhankelijk van g (vergelijk 

Opgave 1. 7) : 

Df 1.4: Als g een verzamelingsfunctie is en V is een DB-universum over g dan: 

DU ' I(V) = {dom(v) I v E V} . 
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2.1. 

1.1. 

2.1 

ENlGE CENTRALE DATABASE-BEGRIPPEN 

Begrippen betreffende tabellen 

Operaties Op tabellen 

We zijn geinteresseerd in die operaties die aan een of meer tabellen 

weer .een tabel toevoegen. 

Een tabel is een verz., dUB aIle operaties die toepasbaar zijn op 

verzamelingen zijn ook toepasbaar op tabellen. Vele van deze operaties voe

gen aan elke tabel ook weer een tabel toe (en kunn.en dUB herhaald worden 

toegepast). Enkele van deze operaties zullen we hier behandelen. 

In het algemeen is elke deelverzameling van een tabel ov~r A weer 

een tabel over A (Le 2.1); in het bijzonder zijn de doorsnede en het ver

schil van twee tabellen over A weer tabellen over A (Le 2.2). Ook is de 

vereniging van tabellen over A weer een tabel over A (Le 2.3). 

Le 2.1: Als A een verz. is en T is een tabel over A en D S T dan is ook D 

een tabel over A. 

Le 2.2: Als A een verz. is en T en T' zijn tabellen over A dan zijn ook 

T IT T' en T - T' tabellen over A. 

Le 2.3: Ais A een verz. i'5 en T en T' zijn tabellen over A dan is ook 

T U T' een tabel over A. 
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OPGAVE 

2.1 (a) Bewijs Le 2.1, Le 2.2 en Le 2.3. 

• 

(b) Kunnen we, samenvattend, zeggen dat zowel de vereniging als de 

doorsnede en het verschil van tweetabellen weer een tabel is ? 

Uit Le 2.1 blijkt dat het wegstrepen van een aantal "rijen" uit een 

tabe1 weer een tabel oplevert. Uit Le 2.4 zal blijken dat ook de "orthoeonale" 

operatie van het wegstrepen van een aantal "kolommen" uit een tabel weer 

een tabel oplevert,' 

De formele definitievan deze operatie luidt als voIgt: 

Df 2.1: Als A en B verzamelingen zijn en T is een tabel over A dan: 

TITB ~ {tfB I t E: T} . 

We noemen T IT B weI de projec:tie van T op B. Hoewel we T IT B hebben 

gedeiinieerd voor eZke verz. B, zijn de interessante gevallen die waarin 

B c: A . 

Vb 2.1: Figuur 2.1 representeert de projectie van de tabel Tl van Figuur 

1.1(a) op de verz. {GESL,AFDNR}. Merk op dat Tl~{AFDNR,GESL} min

der elementen heeft dan T1. 

AFDNR GESL 

1 d 

.2 9 

Figuur 2.1 

11 Vb 2.1.. 
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OPGAVEN 

2.2 Leg uit waarom TIIT{AFDNR,GESL} mindel.' elementen heeft ' dan Tl. 

2.3 (a) Voor welke tabellen T en verzamelingen B geldt T IT B = (0 ? 

(b) Voor welke tabellen T over een verz. A en welke B,SA geldt 

T ITB = {(O} ? 

I 

Le 2.4: AlB A en B verzamelingen zijn en T is een tabel over A dan: 

(a) T ~B is een tabel over A n B i 

(b) IT ~B! ~ ITI . 

OPGAVEN 

2.4 BewijB Le 2.4. 

2.5 Bewijs of weerleg dat voor aIle verzamelingen A, B en B' en voor 

aIle tabellen T en T' over A geldt dat: 

(a) (T U T' ) ~B == (T ~B) U (T' ~B) 

(b) (T n T' ) ~B = (T ~B) n (T' IT B) 

(c) (T - T' ) ~B = (TrTB) - CT' ~B) 

(d) (T rTB')~B == T rT (B' n B) 

2.6 De formule in Opgave .2.5(a) kan aldus worden verwoord: "Projectie 

is reahtsdistributief over vereniging". 

(a) Is projectie ook "linksdistributief" over veren:i:ging ? 

(b) Is projectie linksdistributief over doorsnede of over verschil ? 
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De volgende (binaire) operatieoptabellen wordt weI de natural 

join (letterlijk: tlnatuurlijke verbindingtl ) genoemd: 

Df 2.2: Als A en A' verzamelingen zijn en T is een tabel over A en T' 

1s een tabel over A' dan; 

T 1><1 T' ~ it Ut' I (t;t')E T x T'en t en t' zijn compa'tibel} . 

We merken in dit verband nog eens op dat als t en t' compatlbel 

zijn, dan is t U t' een functie (zie Le 0.3), 

Le 2.5: Als A en A' verzamelingen zijn en T is een tabel over A en T' 

is een tabel over A' dan: 

OPGAVEN 

(a) T 1><1 T' een tabel over A U A' 

(b) IT 1><1 T'! ~ IT * iT': 

2.7 Bewijs Le 2.5. 

2.S Bepaal de natural join van Tl en T2 uit Vb 1.1. 

2.9 Als in Figuur 1.1(a) AFDNR wordt vervangen door ANR en NAAM door ~~~ 

dan ontstaat (de representatie van) een tabel T3. 

Bepaal T3 1><1 T2. 

2.10 Als in Figuur 1.I(b) MAN wordt vervangen door NR en NAAM door ANM 

dan ontstaat (de representati~ van) een tabel T4. 

(a) Bepaal TI 1><1 T4. 

(b) Bepaal T3 1><1 T4. 
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2.12 

2.13 

2.14 

• 

2.S 

(c) Bepaal Tl ~ TS en T3 ~ TS, waarbij T5 :: T4 U its}, waarbij 

tS = {(ANR;3),(ANMjINKOOP),(NR;7)}. 

(d) G.eef een informele beschrijving van wat de tabe11en Tl ~ T5 

en T3 ~ T5 achtereenvo1gens voorstellen. 

Bewijs dat T ~ T :; T en T ~ ~ :; ~ v~~r elke tabel T. 

Bewijs dat de natural join associatief en commutatief is. 

Laat A en A' verzamelingen zijn, Teen tabel over A en T' een 

tabel over A'. 

(a) Bewijs dat (T ~ T') rr A £ T. Wanneer geldt (T ~ T') IT A :: T ? 

(b) Bewijs dat T rr (B U C) E (T IT B) ~ (T IT C) v~~r elke B A en 

elke C c: A. 

(c) AlB B S. A en C E A en B U C = A dan T S. (T IT B) ~ (T rr C) 

aldus (b) ; wanneer geldt er T = (T IT B) t><l (T rr C) ? 

(d) Bepaal T ~ T' als A' EA. En ook als A' :: A. 

(e) Hoe groot is T ~ T' als A n A' = ~ ? 

Is de natural join distributief over vereniging, doorsnede en 

verschil ? 20 ja, formuleer dan ook de precieze voorwaarden . 

In de opgaven 2.9 en 2.10 beschreven we op informele wijze een 

manier om uit een tabel een andere 'tabel te verkrijgen, namelijk door de 

"kolomnamen" te vervangen door andere kolomnamen. Hoe kunnen wedeze 

operatie op tabellen formeel defi.nieren ? Daarvoor makenwe gebruik van 

een "vervangingsfunctie" h die aan elke "nieuwe" kolomnaam b de door b 

vervangen oude kolomnaam toevoegt: 



2.6 

Df 2.3: Als A en B verzamelingen zijn en T is een tabel over A en h is 

een bijectie van B op A dan: 

T ~ h ~ {t 0 hit E T} 

Vb 2.2: De in opgave 2.9 gebruikte vervangingsfunctie is de functie h3 

over {NR, WNM, SAL ,GESL, ANR}, gedefinieerd all' voIgt: h3(ANR) = AFDNR, 

h3(WNM) = NAAM en h3(x) = x voor elke x E {NR,SAL,GESL} . 

Dus T3 = Tl ~ h3 (in Opgave 2.9). 

In Opgave 2.10 is een functie h4 over {ANR,ANM,NR} gebruikt die als 

voIgt is gedefinieerd: h4(NR) = MAN, h4(ANR) = ANR en h4(ANM) = NAAM. 

Due T4 = T2 ~ h4 (in Opgave 2.10). 

I Vb 2.2. 

Le 2.6: Als A en B verzamelingen zijn en T iseen tabel over A en h is een 

bijectie van B op A dan: 

OPGAVEN 

2.15 

. 2.16 

(a) T 00 h is een tabel over B 

(b) IT 00 h = I T I • 

Bewijs Le2.6 . 

Stel da t naast de A, B ,T en h van Df :2.3 DOg een ve.r:z. B' eneen 

bijectie h' van B' op B gegeven zijn. 

Bewijs dat dan geldt (T ~ hj ~ h' :: T 00 (h '0 n'). 
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2.17 

2.18 

I 

:2.7 

Is de "vervangingsoperatie" rechtsdistributief over vereniging, 

doorsnede en verschil ? (VergeIijk de Opgaven 2.5 en 2.6). 

Bedenk zelf enige stellingen over de in deze paragraaf ingevoerde' 

operaties op tabellen. 

Momentane afhankelijkheid 

Als Teen tabel over A is en B en C zijn deelverzamelingen van A 

dan noemen we C momentaan afhankelijk van B binnen T desda elk tweetal 

elementen van T dat overeenstemt op .B ook ove.reenstemt GP C. We noteren 

dit kortheidshalve als voIgt: B ~ C in T. De formele definitie luidt: 

Df 2.4: Als A, B en C verzamelingen zijn en T is een tabel over A dan: 

B ,.,. C in T S Vt E T : Vt 'ET: als t I B = t' IB dan tiC = t' r c. 

Hoewel we momentane afhan~telijk.,.'1eid binnen '? hebben ;;edefinieercl 

voor aIle verzamelingen B en C, zijn de interessante gevallen die waarin 

B S A en C c: A. 

We vervolgen met een viertal lemma's; Le 2.7 bevat drie belang

rijke basiseigenschappen van momentane afhankelijkheid, Le2.8 geeft 

enige direc te gevolgen ervan ,Le 2.9 behandel t der.and;gevall.en enLe 2.10 

tenslotte geeft eenalterna'tieve karak'terisering van lDomentanea'fhank-e

lijkheid. 
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Le 2.7: Als A een verz. is en T is een tabel over A en B S A en C = A en 

D = A dan: 

(a) als C B dan B ~ C in T ; 

(b) als B ~ C in T en C ,.... D in T dan B ~ D in T 

(c) B ~ C in T desda ¥c E C : B ~ {c} in T 

Le 2.8: Als A een verz. is en T is een tabel over A en B S A en C £ A en 

D c: A en E A dan: 

(a) B ,.., B in T 

(b) ale B - C in T en B S D dan D - C in T 

(c) als B ~ C in T en D S C dan B ~ DinT 

(d) als B ~ C in T en D ,.., E in T dan BUD ~ CUE in T . 

Le 2.9: Als A een verz. is en T is een tabel over A en B S A dan: 

(a) B '"" ~ in T 

(b) ~ ,... B in T desda IT fTB I ~ 1 

. Le 2.10: Als A een verz. is en T is een tabel over A en B £ A en C S A dan: 

B ,.... C in T desda {(t r Bit r C) I t E T} is een functie 

OPGAVEN 

2.19 

2.20 

Bewijs Le 2.7. 

2.21 

Bewijs Le 2.8 rechtstreeks uit Le 2,.7. d. W • .z. zonder terugte 

grijpen op de def1nitie zelf. 

Bewijs Le2.9. 
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2.22 

2.23 

2.24 

2.25 

2.26 

2.9 

Bewijs Le 2.10. 

Bepaal aIle momentane afhankelijkbeden binnen de tabel T1 van 

Figuur 1.1(a) die van de vorm B ~ {c} zijn, waarbij 

c E {NR,NAAM,SAL,GESL,AFDNR} - B en B minimaal is in de volgende 

zin: VB' !: B: als B' ,... {c} in T1 dan B t = B . 

Leg uitwaarom de momentane afhankelijkheden van bovengenoemde 

. vorm tezamen in wezen voldoende zijn om aIle momentaneafhanke

lijkheden te kennen. 

Als B ,... C in T en C ,... D in T', is dan B ,... D in T ~ T' ? 

Zo ja, formuleer dan ook de precieze vaorwaarden. 

Blijven momentane afhankelijkheden behouden onder de operaties 

uit §2.1.1 ? (Geef ook hier een precieze formulering van de ge

vonden eigenschappen.) 

Unieke identificatie 

Een belangrijk speciaal geval van momentane afhankelijkheid is 

unieke identificatie (zie Le 2.11). Als Teen tabel over een verz. A is 

en B!: A dan noemen we B uniek identificerend (kortweg: u.i.) binnen T 

desda twee verschillende elementen v.an T v·exschil1ende restricties tot B 

hebben. Formeel: 
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·Df .2.5: Als A en B verzamelingen .zijn~n 'T is~n tllbel over A dan: 

B is u.i. binnen Tll Vt E '1': Vt' ET!als t T B= t' TBdan t = 1:' .. 

Le 2.11: Als A een ver.z. isenT iseen ubel over A en BS; A dan: 

B .is u. i. binnenT desda B .... Ain T • 

OPGAVEN 

2.27 Bewijs Le 2.11. 

2.28 Bedenk (en bewijs) zelf enige interessante eigenschappen van 

unieke identificatie t bijvoorbeeld door m.b. v. ,Le 2.11 (onde.r

delen van) Le 2.7 tim Le2.10 en de resultaten van Opgave 2.26 

2.29 

• 

te herformuleren. 

Ga v~~r elk van de volgende tabel1en na welke verzamelingen 

uniek identificerend binnen die tabel .zijn. 

(a) Tl uit Vb 1.1. 

(b) '1'2 uit Vb 1.1. 

(c) T5 uit Opgave 2 .10(c) . 

Begrippen betreffende tabellenver.zameling.en 

Voor de begrippen .uit§:2 .1.2 en §2 .LS t (di.e:zijngede~i.niE.erd 'Veor 

tabe Z len ,zullen we in §2.2. 1 en :§2.2 .2eenan:alogon de~±niel:'enop he1: 

niveau van tabellenVe1"zameZingen. Om de v.er-schillende .niv.eausgoedt.e ,onder-
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scheiden - hetgeenin de literatuur en in de praktijkvaaknietof ;nauwe

lijks gebeurt - :zullen we voor overeenkomstigebegrippen opverschillende 

niveaus telkens verschiIIende termen gebruiken. 

Voordat we de afzonde.rlijke begrippen betreffende tabellenverzame

lingen introduceren, geven we eersteen concreet voorbeeld vaneentabel

lenverz. (in ditgevalbetreffendepersonen). 

Vb 2.3: Al vorens de tabellenverz. zelf te ·definH~ren, definieren weeerst 

4 (hulp)functies. We zullen daarbij gebruik maken van 2 niet nader 

gespecificeerde niet-lege (basis)verzamelingen 51 en 52. Bij 51 

mag men·denken aan een verz. tekenrijen (strings), bijvoorbeeld de 

verz. vanalle rijtjes van maximaal 30 elementen uit eenof andere 

tekenverz. (character set) C. Bij 52 mag men denken aan een verz. 

van letterparen. Naast de definities zullen we ook enige informele 

toelichting geven. 

Definitiee Toe~iahting 

Fl .:= {(5TR;5l), straat 

(RNR; [1. .500] ) } ; huisnummer 

F2 = {(NR;[lOOO .. 9999]), nunlmervan eenpostcode 

(LC ;52)} ; letters van ~en.postcode 

F3 = { (00; [1. .31]) , :d.ag 

(MND;[l •• 1.2]), 3Ilaand 

(.1R;~) }j jaar 
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F4 = { (NR; :N-{ O}) , identiteitsnummer 

(NMjSl), naam 

(ADRjn(F1» • adres 

(PC;n(F2}), postcode 

(WPLjSl), woonpl.aat-s 

(GBD;n(F3», geboortedatum 

(GPLj81), geboorteplaats 

(NMK; P(Sl» } j namen der kinderen 

Wp = {T ~ n(F4) I {NR} is u.i. binnen T en 

{PC} ~ {WPL} in T.en 

{ADR,~~L} ~ {PC} in T en 

¥t E T: als t{NR) ¢ 1 dan 3t' E T: t'(NR) = t(NR) - I} 

De tabel in FiguuT 2.2 zou een element van Wp kunnen zijn (afhanke-

lijk van de precieze keuze van Sl en 82). 

I ADR PC I GBD 
NR NM I'-"-';;R .~--! H; -_ .... --._._-- WPL GPL lJ"trr.'" 

.... J.~. 

NR j LC DG liND JR 
I i ! 

i , 

1 E.F. CODD PARKLN 85 .1234\ AY BEST 10 6 196.2 LEEK ~ 

2 C.J. DATE SCHOOLWG 34 9997\ IG SON ..2 2 1952 SON {JAN, PIET, ELS} 

3 R. FAGIN KERKSTR 269 1501 I TC EPE 29 :2 1925 EDE {AN,JAN} 

I 
4 M.E. SENKO GR. MARKT 1 56651 AL I EDE 5 .10 195;3 VELP {MKRIE} 

Fi;guur2 .. :.2 

jVb 2.3. 
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OPGAVE 

2.30 

I 

2.13 

(a) Geef de eis in de laatste regel van de definitie van wp in 

woorden weer. 

(b) Heeft Wp oneindig veel elementen ? 

(c) Heeft Wp oneind.ig grote elementen ? 

?el'manen te af"'r.anke lijkheid 

Het analogon van momentane afhankelijkheid op het niveau van tabel

lenverzamelingen noemen we permanente afhankelijkheid. Ter onderscheiding 

van de notatie "S ,... C in T" voor momentane afhankelijkheid binnen een tabel T 

gebruiken we voor het "gelifte" begriPt permanente afhankelijkheid binnen 

een tabellenverzameling Wt de notatie "B t;. C in W" (lees: C is permanent 

afhankeZijk van B binnen W): 

Df 2.6: Als At B en C. verzamelingen zijn en W is een verz. tabellen over A dan: 

B t;. C in W ~ YT E W: B ~ C in T . 

Ook bij deze definitie zijn de interessante gevallen weer die waarin 

B S A en C S A. 

Opmerking: In de literatuur wo;rdt vaak de term funCJtione!e afhanke

lijkheidgebruikt; op veleplaatsen is het echtel' :niet duidelijk of daarmee 

momentane ai'hankelijkheid dan weI permanente aftankelijkheidwordt bedoeld. 
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OPGAVEN 

2.31 Met de eigenschappen van momentane a£hanke1ijkheid genoemd in Le 2.7 

tim Le 2.10 corresponderen overeenkomstige cigenschappen van perma-

nente afhanke1.ijkheid. Formulee.r (en bewijs) die eigenschappen. 

2 . 32 ( a) Ga in Vb 2. 3 na da t {NR} !:'.. {NM, ADR , WPL} in Wp, {PC} !:'.. {1'lPL} in 

t\ Wp en {ADR,WPL} ~ {PC} in Wp. 

(b) Is {NR} permanent afhankelijk van {NM,ADR,WPL} binnen Wp ? 

2.33 Figuur 2.3 representeert twee tabe11enj zij T6 de tabel gerepresen-

teerd in (a) en T7 de tabel gerepresenteerd in (b). We deiinieren 

W1 = {Tl,T6,T7} en W2 = WI U {~} , waarbij T1 de tabel uit Vo 1.1 

is. Bepaal aIle permanente afhankelijkheden binnen WI respectievelijk 

W2 die van de vorm B !:'.. {c} zijn, waarbij c E {NR,NAAAi,SAL,GESL,AFDNR} - B 

en B minima~l is in de volrcnde zin: ¥3' ~ B: B' 1\ als ,.... 

(respectievel ijk W2) dan B I = B. 

. (a) ~NR I I I GESL I AFDNR 
I 

NAAM SAL 

8 JANSSEN 2451 6 1 ! 
i 

2 HEKKING 3109 6 2 

3 HEKKING 2451 d 3 

9 DEKKER 3235 d 4 

Figuur 2.3 

(b) NR NAAM I SAL I GESL AFDNR I 

I • 

8 JANSSEN 2452 6 1-

11 JANSEN 2452 i « 1. 

• 
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2.15 

S~eute~s en minim::lZ,e sz,eute~s 

We noemen B een s~euteZ van een tabellenvexz. W als B uniek identi

ficerend is binnen elk element van W; als bovendien geen enkele echte deel

verz. van Been sleutel van W is dan noemen we Book weI een minima~e 

s~euteZ van W. Om precies te zijn: 

Df 2.7: Als A een verz. is en W is een verz. tabellen over A dan: 

B is een sleutel van W ~ B is een verz. en VI E W: B is u.i. binnen T. 

Df 2.8: Als A een verz. is en W is een verz. tabellen over A dan: 

B is een minimale sleutel van W g B is een sleutel van W en 

'VB' c: B: als B' een sleutel van W is dan B' = B . 

We willen er op wijzen dat in de (Nederlandstalige) literatuur de 

term s~euteZ ook weI wordt gebruikt in de zin van Df 2.8. In de Engels

talige literatuur wordt de term key ook in beide betekenissen gebruikt, 

terwijl de term superkey uitsluitend in de zin van Df 2.7 voorkomt. 

Le 2.12: Als A een verz. is en W is een verz. tabellen over A en B ~ A dan: 

B is een sleutel van W desda B ~ A in W. 

OPGAVEN 

.2 .34 

2.35 

Bewijs Le 2.1.2. 

Bedenk Cen bewijs) zel:f enige interessante eig,enschappenvan 

sleutels, bijvoorbeeld door .in de Opgav,e2 .28 gevonden ei.genschappen 

van unieke identif i cai:i,e :teg:ener.alilS·eJ:"etl. 
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2.36 (a) Bepaal de verz. van aIle minimale sleutels van Wp uit Vb 2."3. 

(b) Bepaal de verz. van aIle minimale sleutels van WI uit Opgave 

2.33. 

2.37 Als Ween tabellenverz. overeen verz. A is en C ~ A en W' S W, 

zijn dan aIle (minimale) sleutels van W tevens (minimale)sleutels 

van W' en van {T rr CiT E W} ? 

2.38 Bewijs dat elke eindige sleutel van een tabellenverz. Ween mini

male sleutel van W bevat. 

2.39 Toon m.b.v. een voorbeeld aan dat niet elke (oneindige) sleutel een 

minimale sleutel bevat. 

2.40 (a) V~~r welke tabellenverzamelingen WoveI' een verz. A is A een

duidig bepaald ? 

I 

(b) Bewijs dat in dat geval A = U{dom(t) I t E U W} . 

(c) Bereken U{dom(t) I t E U W} in de andere gevallen, 

De in de voorgaande opgave genoemde verz. U{dom(t) I tE Uw} noemen 

we de heading van W en duiden we aan met H(w): 

Df 2.9: Als A een verz, is en W is een verz. tabellen over A dan: 

H(W) ~ U{dom(t) I t E U W} . 

M(w) , de ver.z. van aIle minimale -sleut·els van W. deiinieren we nu 

als voIgt: 

Df 2.10: Als A -een verz. is en W is 'een verz. tabell·en over A dan: 

M(W)~ {B ~ H(W) I B i'8 een minimale sleut.eIvan W} . 

.. 
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2.1.7 

Enige normaaZvormen 

Voor tabel1enverzamelingen worden er in de literatuur diverse 

zogenaamde "normaalvormen" onderscheiden. We zullen aIleen de twee be

Iangrijkste normaalvormen behandelen, namelijk de Boyce-Codd normaaZvorm 

(afkorting: BCNF) en de derde normaaZvorm (afkorting: .3NF). 

We deiinieren eerst wanneer een tabellenverz. in Boyce-Codd nor

maal vorm is: 

Df 2.l1: Als A een verz. is en W is een verz. tabellen over A dan: 

W is in ~ VB S H(W): ~a E H(W): als B ~ {a} in W en a ~ B 

dan is Been sleutel van W • 

Opmerking: Vaak wordt er in de literatuur voor BCNF ook nog geeist 

dat de tabellenverz. in INF (eerste normaaZvorm) is, maar wij laten deze 

(nogal vage) eis weg, niet allen bij BCNF maar straks ook bij 3NF. Voor 

een "definitie" van lNF verwijzen we naar [Da 81] of naar IMa 83] bijvoor

beeld. 

OPGAVEN 

2.41 Ga voor de volgende tabellenverzamelingen na of deze in BCNF zijn. 

(a) Wp uit Vb .2.3. 

(b) WI uit Opgave2 ,$3. 

(c) {!3} 

(d) !3 • 



-2.42 

• 

Als Ween tabellenverz. over een verz. A is en C £ Aen W' c W 

en W is in BCNF. zijn dan ook W' en {TITC T E W} in BCNF ? 

Als W' in BCNF is> is dan ook W in BCNF ? 

Een element van H(W) noemen we wel een a~tribuut van W. Ben 

element van een minimale sleutel van W noemen we wel een primair attri

buut van W; de andere attributen van W noemen we seaundair. De verzame

ling van alle secundaire attributen van W duiden we aan met Sew): 

Df 2.12: Als A een verz. is en W is een verz. tabellen over A dan: 

S(W)~{aEH(W) IVBEM(W):a~B}. 

We kunnen nu definieren wanneer een tabellenverz. in derde nor

maalvorm is: 

Df 2.13: Als A een verz. is en W is een verz. tabellen over A dan: 

W is in 3NF g VB £ H(w): Va E SeW): als B ~ {a} in W en a ~ B 

dan is Been sleutel van W. 

Informeel kunnen we de twee normaalvormen als voIgt onder woorden 

brengen: W is in BCNF als elke attributenver.z. B die een att::ribuut .buiten 

B "bepaal til een sl-eutel is, en W is in 3NF als -elkeat"tributenverz. B die 

een Beaundaipattribuut but tenB "bepaal "t"een 'sl'6u"tel .i's. 

Le 2.13: Als A een verz. is en W is ·een ver,z. tabe.llen over Aen W .is :in 

BCNF dan is W ook .in 3M. 
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3.1. 

OPGAVEN 

2.43 

2.44 

2.45 

• 

2.19 

Bewijs Le2.13. 

Ga voor de tabellenverzamelingen uit Opgave .2.41 na of deze in 

3NF zijn. 

Als Ween tabellenverz. over een verz. A is en C S A en WI C Wen 

W is in 3NF, zijn dan ook W' en {T rrC I T € W} in 3NF ? 

Als W' in 3NF is, is dan ook W in 3NF ? 

Beirippen betreffende database-universa 

De begrippen permanente afhankelijkheid en (minimale) sleutels 

willen we ook gebruiken op het niveau van DB-universa. De preciese termi

nologie wordt geintroduceerd in §2.3.1. 

In §2.3.2 zullen we elk van de normaalvormen voor tabellenverzame

lingen geintroduceerd in §2.2.3, generaliseren tot normaalvormen voor 

DB-universa. 

In §2.3.3 wordt het conceptueel belangrijke begrip database-funotie 

ingevoerd. 

Permanente afhankeZijkheid en (minima~e) sZeuteZs 

We definieren de begrippen permanent'6 a1:hankelijkhei"Ci,sl~utel en 

minimale sleutel met betrekking tot een tabelin"Ciex E v.aneen DB-uni V'6:rsum U 
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door de overeenkomstige begrippen uit §2.2 toe te passen op de tabel1en

verz. {veE) I v € u} : 

. Df 2.14: Als g een verzamelingsfunctie is en U is een DB-universum over ~ 

en E E dom(g) en B en C zijn verzamelingen dan: 

B ~ C in E van U ~ B t;. C in {v (E) I v E U} 

Df 2.15: Als g een verzamelingsfunctie is en U is een DB-universum over g 

en E E dom(g) dan: 

B is een sleutel van E in U ~ B is een sleutel van {veE) i v E U} . 

Df 2.16: Als g een verzamelingsfunctie is en U is een DB-universum over ~ 

en E E dom(g) dan: 

B is een minimale sleutel van E in U £ B is een minimale sleutel van 

{v(E) IV E U} . 

Vb 2.4: We breiden Vb 2.3 uit tot een voorbeeld van een DB-universum 

(betr~ffend~ personen en plaatsen in Nederland) door toevoeging 

van de volgende definities: 

Definities 

S3 = {GR,FR,DR,OV,GE,UT, 

NH,ZH,ZE,NB,LI}; 

F5 = {(WPL; Sl) , 

(PROV; S3) t 

(INWA;lO, 

(OPVL;:N) , 

(NR ;:N)} ; 

Toe Zichting 

de elf provincies 

plaat'snaam 

prov.illci,e 

inwoneraant.al 

oppervl.a]rt,e (in hectare) 

identiteit'Snummer van de burgemeest-e:r 
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Wg = {TIT TI(F5)en 

{WPL} is u.i. binnen T}; 

F6 = {(PERS; Wp) • 

(PL;Wg)}; 

V1 = {v I v E TI(F6) en 

-v(PERS) IT {WPL} v(PL) IT {WPL} en 

v (PL) IT {NR, WPL} $; v (PERS) IT {NR, WPL} } 

!II Vb 2.4. 

OPGAVEN 

2.46 (a) Over welke verzamelingsfunctie is Ul een DB-universum ? 

(b) Geef de laatste twee eisen in de definitie van U1 in woorden 

weer. 

2.47 Geef een element van Ul, bijvoorbeeld met gebruikmaking van co 

tabel in Figuur 2.2. 

2.48 Ga na of Wp = {v(PERS) v E Ul} en Wg = {v(PL) ! v E Ul} . 

2.49 Bepaal de verz. van alle minimale sleutels van PERS en van PL in VI. 

2.50 Ga na of {WPL} ~ {NR} in PERS van U1 en {WPL} ~ {NR} in PL van Ul. 

I 

.3.2 . Enige nor>rna.alvormen voo!' da"tabase-universa 

Een DB-uni versum V is .in Boyce-Codd normaal vorm (respectievelijk 

derde normaal vorm) desda v~~r elk~ t·abel index Evan U de tabell-enver.z. 
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{veE) I v E V} in BCNF (respectievelijk 3NF) is.Ter onderscheiding van 

de normaalvormen voor tabellenverzamelingen zullen we voor de normaal

vormen voor DB-universa de Nederlandse afkortingen gebruiken: 

Df 2.17: Als g een verzamelingsfunctie is en V is een DB-universum over 

g dan: 

V is in BCNV ~ V'E E I(V): { veE) I v E V} is in .BCNF 

Df 2.18: Als g een verzamelingsfunctie is en V is een DB-universum over 

g dan: 

V is in 3NV ~ 'v'E E I (U) : {veE) I v E U} is in 3NF . 

Le 2.14: Als g een verzamelingsfunctie is en V is een DB-universum over 

g en V is in BCNV dan is V ook in 3NV. 

OPGAVEN 

2.51 Bewijs Le 2.14. 

2.52 Is VI van Vb 2.4 in BCNV of in 3NV ? 

2.53 We definieren (uitgaande van Vb 2.3 en Vb 2.4) 

Wp2 = {T S n(F4) I {NR} is u.i. binnen T} , 

F7 = {(PERS;Wp2),(PL;Wg)} en 

U2 = {v E n(F7) I {t(GPL) I t E v(PERS)} c {-t(VlPL) I t -ElV(PL)} en 

v(PERS) IT {WPL} S v(PL) IT {WPL} -en 

v(PL)rT{NR,WPL} C v(PERS) lTtNR,WPL}}. 
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(a) Geef de "nieuwe" eis in de definitie van U2 in woorden ~weer. 

(b) Is U2 in BCNV of in3NV ? 

(c) Zij U1 en U2 diSjunct ? Is de een bevat in de ander ? 

(d) Bewijs dat n(F6) n(F7) . 

• 
Database-functies 

Vb 2.5: Uit de definitie van U1 in Vb 2.4 kan worden afgeleid dat er voor 

elke v in Ul een functie H1(v) van v(PERS) naar v(PL) is die aan 

elk "persoonstupel" in DB state v het (eenduidig bepaalde) tupel 

van diens woonplaats. toevoegt. We merken op dat e.r hier in feite 

sprake is van een (functiewaardige) functie HI over Ul. HI is een 

voorbeeld van wat we noemen een database-functie over Ul met betrek

king tot bet geordende paar tabelindices (PERS;PL). 

Df 2.19: Als g een verzamelingsfunctie is en U is een DB-universum over g 

en (M;D) E I(U) x I(U) dan: 

H is een DB-functie over U m.b.t. (MiD) ~ H is een functie over U en 

"I/v E U: H(v) E v(M) .... v(D) 

Het volgende lemma geeft een in depraktijkbel.a.ngrijke .kla'ssev.an 

DB-functies: 
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Le 2.15: Als g een verzamelingsfunctie is en V is een DB-universum overg 

en (M;D) E: 7 (V) x7 (V) en a € geM) en .a· € g(D) en 

{al} is een sleutel van D in V en 

{t(a) I t E: v(M)} S; {tl(a') It' € v(D)} voor elke v'E V 

dan is AV E V: {(t;t') E v(M) x v(D) I tea) = tt(a')} 

een DB-tunctie over V m.b.t. (MjD) . 

OPGAVEN 

2.54 Bewijs Le 2.15. 

2.55 Is HI uit Vb 2.5 van de in Le 2.15 beschreven vorm ? 

2.56 

I 

We definieren H2 en H3 als voIgt: 

H2 = AV E VI: {(t;t!) E v(PL) x v(PERS) 

H3 = Av E VI: {(t;t') E v(PERS) x v(PL) 

t(NR) = t'(NR)} en 

t(GPL) = t!{~~L)} 

waarbij VI het in Vb 2.4 gedefinieerde DB-universum is. 

Geef een informele beschrijving van H2 en H3. Zijn H2 en H3 

DB-functies ? Zo nee, waarom niet ? 

Le 2.16 geeft aan hoe we met behulp van gegeneraZiseerde aompositie 

uit twee gegeven.DB-functies een "nieuwe" DB-iunctie kunnen verkrijgen. 

Gegeneraliseerde compositie detinierenwe voorelk tweetal 'functiewa:a.rdige 

iuncties! 
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Df 2.20: Als G en H functiewaardige functies zijn dan: 

G ® H R {(x;G(x) 0 H(x» I x E dom(G) n dom(H)} 

Dus G ® H, de gegeneroZiseerde aorrrpositie van G na H, is de -£unctie 

over dom(G) n dom(H) gedefinieerd door G ® H(x) = G(x) 0 H(x)voor e.lke 

x E dom(G) n dom(H). We zullen gegenerali.seerde compositie vooralsnog 

alleen gebruiken indien dom(G) = dom(H) = U waarbij U een ofander DB

universum is. Zo ook in het volgende lemma: 

Le 2.16: Als g een verzamelingsfunctie is en U is een DB-universum over g 

en {M,D,D'} £ I(U) en 

OPGAVEN 

H is een DB-functie over U m.b.t. (M;D) en 

G is een DB-functie over U m.b.t. (D;D') 

dan is G®H een DB-functie over U m.b.t. (M;D') . 

2.57 Bewijs Le 2.16. 

2.58 Herschrijf Df 2.20 met behulp van de A-notatie. 

2.59 Is gegeneraliseerde compositie associatief ? 

2.60 Zijn H2 en H3 uit Opgave 2.56 functiewaardige functies ? 

Zo ja,geef dan een informele beschrijving van: 

H2 ® HI, HI ® H2. H2 ®H3 ,H3 @) H2en H3 @) CH2 @)H1) 

Welke hiervan .zijnDB--:functies overUl ? 



.2 .26 

2.61 We definieren (uitgaande van Vb 2.3 en Vb 2.4): 

• 

Wpe = {T e: Wp T is eindig} 

Wge =: {T e: Wg T is eindig} 

FS = {(PERS;Wpe),(PL;Wge)} . 

(a) Bewijs dat n(FS) ~ n(F6) 

(b) Bewijs dat als S1 uit Vb 2.3 eind;g is dan Wge :: Wg . 

Onder verwijzing naar de Opgaven .2.53 en 2.56 de~inieren we verdeI' 

nog: U3 :: U2 n n(FS) , H4 = H2 r U3 en H5 = H3f U3 . 

(c) Bewijs dat U3 E Ul 

(d) Geef een informele beschrijving H4 en H5 . 

(e) Zijn H4 en R5 DB-~uncties ? 

Tens10tte definieren we (recursief): 

Go = H4 ® HS en Gn+1 = Gn ® Go voor elke n e: :N • 

(f) Geef een informele beschrijving van G o 
(g) Bewijs dat voor elke n e: :N G een DB-functie over U3 is . 

n 

(h) Bewijs dat voor elke v e: U3 niet alle G (v) verschillend zijn 
n 

'-. 

(m.a.w:, Vv e: U3: 3n e: Ii: 3m e: :N; n :J m en G (v) = G (v». 
n m 

(i) Bewijs dat als de verz. S1 oneindig is dan z1jn a11e G ver-n 

sChillend (ondanks het resultaat genoemd onder (h» . 
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Samenvatting 

In onderstaand schema zijn vele van de tot nu toe ingevoerde 

begrippen bijeengezet, gegroepeerd rondom de vier hoo£dbegrippen tabel, 

tabel~enverzameling, DB state en DB-universum. 

De begrippen zijn op twee manieren in tweeen verdeeld: 

Enerzijds is er een scheidslijn tussen 

(a) die begrippen die in feite reeds tot hestandsorganisatie (d. i., de 

theorie van afzonderlijke bestanden) behoren en 

(b) die begrippen die pas bij databases (d. i .• meerdere "geintegreerde" 

bestanden) een rol spelen. 

Anderzijds is er een scheidslijn tussen 

(1) die begrippen die betrekking hebben op een toestand (van de "systemen" 

die we beschouwen) en 

(2) die begrippen die betrekking hebben op een toestandsruimte. 

Dus, uitgaande van een tahel over A kunnen we in 2 "dimensies" uit

breiden: enerzijds tot meerdere soorten tabellen ntegelijkertijd lt (een 

DB state over g) en anderzijds tot meerdere tabellen van dezelfde nsoort" 

(een tabelZenverzameZing over A), Als we 'in beide richtingenuitbreiden 

dan komen we toteen DB-universum over g . 

In eentweede scbemais de onderliuge samenhang der paragra'ien weer

gegeven. 



Toestand 

(extensioneel) 

Toestandsruimte 

(intensioneel) 
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Be stands-

-organisatie 

Tabel(T) over A 

TITB, Tl><!T', Tex>h 

B ..... C inT 

B is u.i. binnen T 

Database-

organisatie 

DB state(v) over g 

TabeUenverz. (W) over A DB-universum(U) over C 

1\ B .... C in W B ;:., CinE van U 

(minimale) sleutel van W (minimale) sleutel van E in U 

H(w), SeW), M(w) 

W is in BCNF 

W is in 3NF 

§1.1 
I 
+ 

§2.1 

I 
l' 

§2.2 

l(u) 

U is in BeNV 

U is in 3NV 

DB-iunctie over U m.b. t. C~;D) 

- §1.2 

1 
§1.3 

1 - §2.3 

We eindigen met het samenvoegen van de over Vb 2.3, Vb 2.4, Opgave 

2.53 en Opgave 2.61 verspreide personen/woonplaatsen- voorbeelden (die 

uitgaan van twee niet nader gespecificeerde, niet-lege ver.zamelingen 51 en 

82) . 
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1'1 ::: {(STRjSl), F4 ::: {(NR jN-{O}) , 

(HNR; [1. .500])}; (NM: i S1), 

F2 ::: {(NR ;[ 1000 .. 9999 J ) , (ADR;TI(Fl», 

(LC j S2)} j (PC ;n(F2» , 

F3 = {(DG ;[ 1. .31]), (WPL;Sl) , 

(MND j [1 .. 12] ) , (GBD;n(F3» , 

(JR ; .N) } , (GPL ;Sl) , 

(NMK; P (81) ).} ; 

Wp ::: {T := n(F4) {NR} is u.i. binnen ~ en 

{PC} ~ {WPL} in T en 

{ADR,WPL} - {PC} in T en 

S3 ::: {GR,'FR,DR,OV, 

GE,UT,NH,ZH, 

ZE,NB,LI}; 

F5 ::: { (WPL ;Sl), 

(PROV;S3), 

(INWA;lO, 

( OPVLj .Ii) , 

(NR ; .Ii) } ; 

Wp2::: {T == n(F4) 

Wpe::: {T E Wp 

"It E T: als t(NR) 'F 1 dan 3t' E T: t' (NR) ::: t(NR) - 1} 

{NR} is u.i. binnen T} i 

Wg ::: {T := n(F5) 

Wge::: {T E Wg 

F6 ::: {(PERS;Wp ) 

F7 = {(PERSjWp2) 

F8 ::: {(PERS;Wpe) 

Ul ::: {v E n(F6) 

U2 = {v E n(F7) I 

us ::: U2 n n(F8). 

LITERATUUR 

T is eindig} 

{WPL} is u.i. binnen T} 

T is eindig} 

(PLiWg}} 

(PLiWg)} 

(PLjWge)} 

v(PERS) IT {WPL} == v(PL) IT {WPL} en 

v(PL) IT {NR, WPL} == v(PERS) IT {n, WPL}} 

v(PERS) IT {WPL} :: v(PL) IT {WPL} en 

v(PL) IT' {n, WPL} := v(PERS) IT' {NR, WPL} en 

{t(GPL) I t E v(PERS)} £ {t(WPL) \ t Ev(PL)}} 
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