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Δρώτημα 1.  

1. Θεσξείζηε ηε ζρέζε πνπ θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα. 

 
(a) Καηαγξάςηε όιεο ηηο ζπλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο πνπ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηηγκηόηππν ηεο ζρέζεο. 

(b) Έζησ όηη ε ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο Z ζηελ ηειεπηαία εγγξαθή αιιάδεη από z3 ζε z2. 

Καηαγξάςηε θαη πάιη όιεο ηηο ζπλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο πνπ ηθαλνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηηγκηόηππν ηεο ζρέζεο. 

2. Δίλεηαη έλα ζρήκα 𝑅(𝑎, 𝑏, 𝑐) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, θαη κηα ζρέζε-ζηηγκηόηππν 𝑟 ηνπ 

ζρήκαηνο 𝑅. Γξάςηε έλα SQL εξώηεκα γηα λα ειέγμεηε θαηά πόζν ηζρύεη ε ζπλαξηεζηαθή 

εμάξηεζε 𝑏 → 𝑐 ζηε ζρέζε 𝑟. Θεσξείζηε όηη δελ ππάξρνπλ null ηηκέο. 

 

Δρώτημα 2. 

Θεσξείζηε κία ζρέζε 𝑅 κε ηέζζεξα γλσξίζκαηα 𝐴𝐵𝐶𝐷. Γηα θάζε έλα από ηα αθόινπζα 

ζύλνια ζπλαξηεζηαθώλ εμαξηήζεσλ, ζεσξώληαο όηη απηέο είλαη νη κόλεο εμαξηήζεηο πνπ 

ηζρύνπλ γηα ηελ 𝑅, δεηνύληαη ηα αθόινπζα: (a) Υπνινγίζηε ηα ππνςήθηα θιεηδηά ηεο 𝑅. (b) 

Οξίζηε ηελ θαιύηεξε θαλνληθή κνξθή πνπ επαιεζεύεη ε 𝑅 (1NF, 2NF, 3NF, ή BCNF). (c) 

Αλ ε 𝑅 δελ είλαη ζε BCNF, επηρεηξήζηε κηα απνζύλζεζε ζε έλα ζύλνιν από BCNF ζρέζεηο 

πνπ δηαηεξνύλ ηηο εμαξηήζεηο. 

1. 𝐶 → 𝐷, 𝐶 → 𝐴, 𝐵 → 𝐶. 

2. 𝐵 → 𝐶, 𝐷 → 𝐴. 

 

Δρώτημα 3.  

Θεσξείζηε έλα ππθλό B+-tree επξεηήξην πάλσ ζε έλα αξρείν ζσξνύ πνπ πεξηέρεη 20.000 

εγγξαθέο. Τν πεδίν επξεηεξηνπνίεζεο γηα ην ελ ιόγσ επξεηήξην είλαη έλα αιθαξηζκεηηθό 40 

bytes θαη είλαη ππνςήθην θιεηδί. Γηα θάζε δείθηε απαηηνύληαη 10 bytes. Τν κέγεζνο κηαο 

ζειίδαο δίζθνπ είλαη 1000 bytes. Τν επξεηήξην έρεη δεκηνπξγεζεί κε bottom-up ινγηθή 

ρξεζηκνπνηώληαο bulk-loading. Οη θόκβνη ζε θάζε επίπεδν είλαη όζν ην δπλαηόλ γεκάηνη. 

1. Πόζα επίπεδα έρεη ην παξαπάλσ B+-tree επξεηήξην? 



2. Πόζνη θόκβνη ππάξρνπλ ζε θάζε επίπεδν ηνπ δέληξνπ? 

3. Αλ νη θόκβνη ηνπ δέληξνπ ήηαλ 70% γεκάηνη, πόζα επίπεδα ζα είρε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην δέληξν? 


