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Πανε̟ιστήµιο Ιωαννίνων Βάσεις ∆εδοµένων 
Τµήµα Πληροφορικής Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 

 

ΤΕΛΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

Πριν απαντήσετε, διαβάστε την εκφώνηση κάθε θέµατος προσεκτικά.  
Εξηγείστε όλες τις απαντήσεις σας  µε σαφήνεια. 

 

Θέµα 1 [Μονάδες 10]  
Μετατρέψτε τα παρακάτω ∆ιαγράµµατα Οντοτήτων/Συσχετίσων (α) – (γ) στο Σχεσιακό Μοντέλο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
    (α)      (β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (γ) 
Θέµα 2 [Μονάδες 10]  
Θέλουµε να κατασκευάσουµε µια βάση δεδοµένων µε πληροφορίες για τις προτιµήσεις χρηστών σε ταινίες. Για κάθε 
χρήστη έχουµε ένα µοναδικό ID, το όνοµα και το email του. Για κάθε ταινία διατηρούµε τον τίτλο της που 
υποθέτουµε ότι είναι µοναδικός, το έτος που γυρίστηκε και το είδος στο οποίο ανήκει που µπορεί να είναι πάνω από 
ένα (πχ µια ταινία µπορεί να έχει είδος δράµα και αστυνοµική). Κάθε χρήστης βαθµολογεί µια ταινία µε ένα βαθµό 
από το 1 έως το 10 που εκφράζει την προτίµησή του σε αυτήν.  Όλοι οι χρήστες έχουν βαθµολογήσει τουλάχιστον µια 
ταινία αλλά µπορεί να υπάρχουν ταινίες που δεν έχουν λάβει κανένα βαθµό. Σχεδιάστε ένα κατάλληλο µοντέλο 
Οντοτήτων/Συσχετήσεων και ένα κατάλληλο σχεσιακό µοντέλο. 
 

Θέµα 3 [Μονάδες 16] 
Έστω το παρακάτω σχεσιακό σχήµα µιας βάσης δεδοµένων που καταγράφει προτιµήσεις χρηστών σε κουζίνες. Η 
σχέση LIKES καταγράφει την κουζίνα ενδιαφέροντος (category) (πχ, κινέζικη, παραδοσιακή-ελληνική) για κάθε 
χρήστη (uname). Η σχέση PLACE καταγράφει για ένα µέρος, το όνοµα του (pname), την κατηγορία κουζίνας 
(pcategory) που σερβίρει (µπορεί να είναι παραπάνω από µια) και την αντίστοιχη δηµοτικότητα (popularity) της 
κουζίνας.  
 

LIKES(uname, category) 
PLACES(pname, pcategory, popularity) 
 

∆ώστε από µια ερώτηση σε σχεσιακή άλγεβρα που να δίνει όλα τα µέρη (pnames) που: 
(α) σερβίρουν τουλάχιστον µια κουζίνα µε δηµοτικότητα ίση µε 10 
(β) όλες οι κουζίνες που σερβίρουν έχουν δηµοτικότητα ίση µε 10 
(γ) µόνο µια από τις κουζίνες που σερβίρουν έχει δηµοτικότητα ίση µε 10 
(δ) σερβίρουν ακριβώς τις ίδιες κουζίνες µε το µέρος µε όνοµα Kibos. 
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Θέµα 4 [Μονάδες 6] 
Εκφράστε την ερώτηση (δ) του Θέµατος 3 σε σχεσιακό λογισµό. 

 
Θέµα 5 [Μονάδες 18] 
(α) Για τη βάση δεδοµένων του Θέµατος 3 εκφράστε σε SQL την ερώτηση που δίνει ως αποτέλεσµα τα µέρη (pname) 
που σερβίρουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές κουζίνες και έχουν µέση δηµοτικότητα κουζίνας µεγαλύτερη από τη 
µέση δηµοτικότητα κουζίνας του µέρους µε όνοµα Kibos. 
(β) Έστω δύο σχέσεις R(A, B) και S(B, C). ∆ιατυπώστε την παρακάτω ερώτηση σε SQL χωρίς χρήση υπό-ερώτησης 

select distinct A from R where exists (select * from S where R.B = S.Β and S.C < 10) 
(γ) Έστω δύο σχέσεις R(A, B) και S(B, C). ∆ώστε ένα παράδειγµα που να δείχνει ότι οι παρακάτω ερωτήσεις δεν 
έχουν πάντα το ίδιο αποτέλεσµα. 

select B from R where B in (select B from S) 
select R.B from R, S where R.B = S.B 

 
 

Θέµα 6 [Μονάδες 12]  

Έστω ότι στο σχεσιακό σχήµα  R = (P, Q, S, T, U, V) ισχύει το σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων F = {Q → 

ST, P → T, PS → T, QU → V}.  
 

(α) Υπάρχει κάποια εξάρτηση που είναι περιττή. Εξηγείστε. 

(β) Ισχύει ή όχι Q → S. Εξηγείστε. 
(γ) Είναι το {Q, P} κλειδί ή όχι; Εξηγείστε. 
(δ) Είναι το {Q, P, V, U} υποψήφιο κλειδί ή όχι; Εξηγείστε. 
 

Θέµα 7 [Μονάδες 15]  
Θεωρείστε µια σχέση R που έχει 150.000 εγγραφές (πλειάδες) και είναι αποθηκευµένη σε ένα αρχείο σωρού (µη 
διατεταγµένο αρχείο).  Ο παράγοντας οµαδοποίησης για το αρχείο δεδοµένων είναι 100 εγγραφές ανά µπλοκ. 
Θεωρείστε ότι κατασκευάζουµε ένα ευρετήριο (ενός επιπέδου) για το γνώρισµα (πεδίο) Α της σχέσης R. Το γνώρισµα 
Α είναι κλειδί για τη σχέση και παίρνει τιµές από 0 έως 149.999. Ο παράγοντας οµαδοποίησης για το αρχείο 
ευρετηρίου είναι 1000 εγγραφές ανά block. 
(α) Πόσο είναι το µέγεθος του αρχείου δεδοµένων και πόσο είναι το µέγεθος του αρχείου ευρετηρίου (σε blocks); 
(β) Ποιο είναι το κόστος µιας αναζήτησης Α = α1, όπου α1 τιµή από το πεδίο ορισµού του Α αν χρησιµοποιηθεί το 
ευρετήριο; Εξηγείστε.  

(γ) Ποιο είναι το κόστος της αναζήτησης 1000 ≤ Α ≤ 2500 αν χρησιµοποιηθεί το ευρετήριο; Εξηγείστε. 
 

Θέµα 8 [Μονάδες 13] 
Έστω ένα B+-δέντρο τάξης 3 (κάθε κόµβος χωρά έως 2 τιµές και 3 δείκτες δέντρου) για τους εσωτερικούς κόµβους 
και τάξης 3 (δηλαδή 3 τιµές) για τα φύλλα. 
(α) ∆είξτε το B+ δέντρο που προκύπτει µετά την εισαγωγή των τιµών 1 έως 9 µε αυτή τη σειρά. ∆ώστε το δέντρο 
µόνο όταν γίνεται διάσπαση κάποιου κόµβου.  
(β) ∆ώστε το µικρότερο Β+ δέντρο που χωρά τους αριθµούς 1 έως 9 (ανεξάρτητα από τη σειρά εισαγωγής). 
(γ) Επαναλάβετε το ερώτηµα (α) αλλά τώρα θεωρείστε B-δέντρο (όχι Β+-δέντρο) τάξης 4 (δηλαδή, 3 τιµές). ∆ώστε το 
δέντρο µόνο όταν γίνεται διάσπαση κάποιου κόµβου. 
 
 
 

 


