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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

Βάσεις Δεδομένων 
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 

 

2ο Σύνολο Ασκήσεων (ενημέρωση 3/12) 
Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, στο μάθημα 

Θεματική Ενότητα: Γλώσσες ερωτήσεων (Τυπικές Γλώσσες (Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός), 

SQL). Λογικός Σχεδιασμός  

Για γενικές οδηγίες σχετικά με τις ασκήσεις, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 

 

 

Οι Ασκήσεις 1, 2, και 3 αναφέρονται στην παρακάτω σχεσιακή βάση δεδομένων με πληροφορίες για χώρες,  τις 

πόλεις, και τις γλώσσες που μιλούν με το παρακάτω σχήμα.  

 

country(Code, Νame, Continent, Region, IndepYear, Population, LifeExpectancy, Capital) 

city(ID, Name, CountryCode, District, Population) 

countryLanguage(CountryCode, Language, IsOfficial, Percentage) 

 

 Ο πίνακας (σχέση) country διατηρεί για μια χώρα τον κωδικό (Code), το όνομα (Name), την ήπειρο 

(Continent), την περιοχή (Region), το έτος ανεξαρτησίας (IndepYear), τον πληθυσμό (Population), τον 

προσδόκιμο χρόνο ζωής (LifeExpectancy) και το αναγνωριστικό της πρωτεύουσας (Capital). Πρωτεύον 

κλειδί για τη χώρα είναι το γνώρισμα Code. Επίσης, δεν υπάρχουν χώρες με το ίδιο όνομα.  

 Ο πίνακας (σχέση) city διατηρεί για μια πόλη το αναγνωριστικό της (ID), το όνομα (Name), τον κωδικό 

της χώρας στην οποία ανήκει (CountryCode), την επαρχία (District) και τον πληθυσμό της (Population).  

Πρωτεύον κλειδί είναι το γνώρισμα ID. Το γνώρισμα CountryCode είναι ξένο κλειδί που αναφέρεται 

στο ομώνυμο γνώρισμα του country.  Δεν υπάρχουν πόλεις με το ίδιο όνομα στην ίδια χώρα. 

 Ο πίνακας (σχέση) countryLanguage διατηρεί για κάθε χώρα και γλώσσα που μιλιέται σε αυτήν αν είναι 

(τιμή T) ή όχι (τιμή F) η επίσημη γλώσσα (IsOfficial) και το ποσοστό του πληθυσμού που τη μιλά 

(Percentage).  Πρωτεύον κλειδί είναι τα γνωρίσματα{CountryCode, Language}. Το γνώρισμα 

CountryCode είναι ξένο κλειδί που αναφέρεται στο ομώνυμο γνώρισμα του country.  

 

Για την Άσκηση 3, στείλτε τις απαντήσεις και με turnin ως εξής 
 

turnin set2@myy701 sqlFile.sql output.txt 
 

όπου (α) sqlFile.sql το αρχείο με τις εντολές  SQL και (β) output.txt το αρχείο με το output των εντολών.  

Στην αρχή των αρχείων εισάγετε σε σχόλια τα μητρώα της ομάδας σας ως εξής: -- ΑΜ xxxx, και στο αρχείο 

sqlFile.sql πριν από κάθε εντολή το ερώτημα που απαντάει. 

 

Άσκηση 1 (σχεσιακή άλγεβρα) 

Διατυπώστε σε σχεσιακή  άλγεβρα (χωρίς χρήση συναθροιστικών συναρτήσεων τις οποίες δεν καλύψαμε στο 

μάθημα) ερωτήσεις που να δίνουν ως αποτέλεσμα: 

(α) Τα ονόματα των χωρών για τις οποίες ισχύει ότι τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες τους ομιλείται 

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. 

(β) Τα ονόματα των χωρών για τις οποίες ισχύει ότι όλες οι επίσημες γλώσσες τους ομιλούνται σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 25%. 

(γ) Τα ονόματα των πόλεων που είναι πρωτεύουσες χωρών στις οποίες ομιλούνται Αγγλικά (English) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 10%. 

(δ) Το όνομα των χωρών με το μεγαλύτερο πληθυσμό. 

(ε) Τριάδες της μορφής (name1, name2, country-name) όπου name1, name2 είναι ονόματα πόλεων που 

ανήκουν στη χώρα με όνομα country-name. Φροντίστε ώστε να εμφανίζεται μόνο μία από τις τριάδες  (name1, 

name2, country-name) και (name2, name1, country-name). 

(στ) Τα ονόματα των χωρών στις οποίες ομιλούνται όλες οι γλώσσες που ομιλούνται στην Ελλάδα. 
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Άσκηση 2 (σχεσιακή λογισμός) 

Διατυπώστε σε σχεσιακό λογισμό πλειάδων:  

(α) Την ερώτηση (δ) της Άσκησης 1. Δώστε δύο διαφορετικές ερωτήσεις μία με χρήση του υπαρξιακού και μία 

με χρήση του καθολικού ποσοδείκτη. 

(β) Την ερώτηση (ε) της Άσκησης 1. 

(γ) Την ερώτηση (στ) της Άσκησης 1. 

 

Άσκηση 3 (SQL) 

Τα παρακάτω πρέπει να υλοποιηθούν στη MySQL (ή στην SQLite).  
 

(α) Δημιουργείστε τους πίνακες. Ορίστε κατάλληλα πεδία ορισμού για τα γνωρίσματα τους, καθώς και τα 

κλειδιά, ξένα κλειδιά και όποιους άλλους περιορισμούς θεωρείστε απαραίτητους. 

 

(β) Φορτώστε τα δεδομένα που υπάρχουν στη σελίδα του μαθήματος χρησιμοποιώντας την εντολή load. 

 

(γ) Διατυπώστε σε SQL: 

(i) Το ερώτημα (β) της Άσκησης 1. 
(ii) Το ερώτημα (δ) της Άσκησης 1. Δώστε δύο διαφορετικές ερωτήσεις, μια που να χρησιμοποιεί το NOT 

EXISTS και μια που να χρησιμοποιεί το ΜΑΧ. 
Ερωτήματα που να έχουν ως αποτέλεσμα: 
(iii) Για κάθε χώρα, τον αριθμό των γλωσσών που μιλούνται σε αυτήν, αν αυτές είναι περισσότερες από τρεις. 

Το αποτέλεσμα να είναι ζεύγη (όνομα-χώρας, αριθμός-γλωσσών). 
(iv) Τις πέντε πιο συχνά ομιλούμενες γλώσσες. Το αποτέλεσμα να είναι ζεύγη (γλώσσα, αριθμός-χωρών). 
(v) Για κάθε γλώσσα που μιλιέται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες, το μέσο όρο του προσδόκιμο 

χρόνου ζωής των χωρών που την μιλούν. 
 

(δ) Τα παρακάτω ερωτήματα αφορούν στην χρήση όψεων. 

(ii) Ορίστε μια όψη city-count(CountryCode, count) που να περιέχει για κάθε χώρα τον αριθμό των πόλεων. 

Δείτε το περιεχόμενο αυτής της όψης, χρησιμοποιώντας το SELECT * FROM city-count. Στη συνέχεια, 

εισάγετε την πόλη Ioannina στον πίνακα city. Δείτε το περιεχόμενο της όψης μετά την εισαγωγή 

χρησιμοποιώντας πάλι το select * from SELECT * FROM city-count.  

(ii) Είναι η παραπάνω όψη τροποποιήσιμη (updatable). Εξηγείστε. 

 

(ε) Στόχος της άσκησης είναι να χρησιμοποιήσετε SQL από Java ή Python. Για να συνδεθείτε (connect) με τη 

βάση δεδομένων, χρησιμοποιείστε τον κατάλληλο driver. Γράψτε ένα πρόγραμμα που: 

(i) Ο χρήστης θα δίνει ως είσοδο το όνομα ενός πίνακα, το όνομα ενός πεδίου του και μια τιμή για αυτό το 

πεδίο και θα τυπώνει στην οθόνη τις πλειάδες του πίνακα που έχουν την συγκεκριμένη τιμή σε αυτό  πεδίο.  

(ii) Θα τυπώνει για όλες τις χώρες σε ξεχωριστή γραμμή για κάθε χώρα το όνομα της και τις γλώσσες που 

ομιλούνται σε αυτήν. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα να είναι μια ακολουθία από γραμμές της μορφής 

country_name \t language_1 \t language_2 \t ,…., \t language_n (όπου language_i γλώσσα που ομιλείται 

στη χώρα country_name). 

 
 

Άσκηση 4 (λογικός σχεδιασμός) 

Θεωρείστε το σχεσιακό σχήμα R = (P, Q, S, T, U, V) και το σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων F = {PQ  

S, QS  P, QT  U, P  T, PS  Q, U  V}. 

(α) Η F είναι ή όχι ελάχιστο κάλυμμα. Εξηγείστε την απάντησή σας. 

(β) Για τις παρακάτω διασπάσεις δείξτε αν είναι ή όχι χωρίς απώλειες στη συνένωση και αν διατηρούν ή όχι τις 

εξαρτήσεις;   

(i) Διάσπαση σε R1 = {P, Q}, R2 = {P, S}, R3 = {P, Q, T, U}, R4 = {U, V} 

(ii) Διάσπαση σε R1 = {P, Q, S}, R2 = {Q, S, T, U, V}, R3 = {Q, T, V} 

(γ) Θεωρείστε τα σχεσιακά σχήματα R1 = {P, Q, S}, R2 = {P, Q, S, U, V} και R3 = {P, Q, S, T} 

(i) Δείξτε αν η R1 είναι ή όχι σε 3ΝF. 
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(ii) Δείξτε αν η R1 είναι ή όχι σε BCΝF. 

(iii) Υπολογίστε τα υποψήφια κλειδιά της R2. 

(iv) Δείξτε αν η R2 είναι ή όχι σε BCΝF. 


