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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ        Βάσεις ∆εδοµένων ΙΙ 
Τµήµα Πληροφορικής                         Ακαδηµαϊκό Έτος 2004-2005 

 
1ο Σύνολο Ασκήσεων 

Ηµεροµηνία Παράδοσης: 22/4/2005 
 
 
Θεµατική Ενότητα: Έννοιες Επεξεργασίας ∆οσοληψιών. Τεχνικές Ελέγχου 
Συνδροµικότητας. Τεχνικές Ανάκαµψης.   
Ύλη: Κεφάλαιο 18, 19 και 20 (cow book)  
     Κεφάλαια 19, 20 και 21 του βιβλίου των Elmasri & Navathe, Τόµος B’ 
Ποσοστό επί του Τελικού Βαθµού: 15%.  

 
Η παράδοση των ασκήσεων δεν είναι υποχρεωτική. Αν δε παραδώσετε κάποιο 
σύνολο θα πάρετε βαθµό µηδέν σε αυτό. Οι ασκήσεις θα γίνονται σε οµάδες 
έως και 2 ατόµων. Αργοπορηµένη παράδοση δε γίνεται δεκτή σε καµία 
περίπτωση.   

 
1.  Άσκηση 19.6 (σελ 887) 

 
2. (Προγραµµατιστική) Στη σελίδα του µαθήµατος υπάρχει πρόγραµµα δείγµα σε C 
που υλοποιεί τα ερωτήµατα (α)–(γ), το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιείστε όπως 
έχει. Ουσιαστικά θα βαθµολογηθείτε για την ποιότητα/πληρότητα της απάντησή 
σας στα ερωτήµατα (δ)και(ε). 
 
Θεωρείστε ότι έχετε N δοσοληψίες, M πράξεις (read or write) ανά δοσοληψία, 
και O δεδοµένα (στοιχεία). Θεωρείστε ότι οι πράξεις ανάγνωσης είναι m φορές 
πιο συχνές από τις πράξεις εγγραφής. Επίσης, θεωρείστε ότι οι προσπελάσεις 
δεδοµένων ακολουθούν ισοκατανοµή. 
 
(α) Γράψτε ένα πρόγραµµα (στη γλώσσα προγραµµατισµού της προτίµησής σας) που 
θα παίρνει ως είσοδο το M, N, m, και O, και θα δίνει ως έξοδο ένα 
χρονοπρόγραµµα S. Το πρόγραµµα σας θα κάνει την πολυπλεξία των πράξεων ως 
εξής: θα παίρνει k πράξεις από µια δοσοληψία τυχαία, µετά k πράξεις από µια 
δοσοληψία τυχαία κοκ µέχρι να συµπεριλάβει τις πράξεις όλων των δοσοληψιών. 
Το k θα είναι επίσης είσοδος στο πρόγραµµά σας. 
 
(β) Γράψτε ένα πρόγραµµα που θα παίρνει ως είσοδο ένα χρονοπρόγραµµα - που 
παράγεται από το (α) - και θα ελέγχει αν είναι σειριακό ή όχι.  
 
(γ) Γράψτε ένα πρόγραµµα που θα παίρνει ως είσοδο ένα χρονοπρόγραµµα – που 
παράγεται από το (α) - και θα ελέγχει αν είναι σειριοποιήσιµο (µε 
συγκρούσεις) ή όχι και στην περίπτωση που είναι σειριοποιήσιµο ποιο είναι το 
ισοδύναµό του σειριακό.  

 
(δ) Γράψτε ένα πρόγραµµα που θα παίρνει ως είσοδο ένα χρονοπρόγραµµα - που 
δηµιουργείται όπως στο ερώτηµα (α) - και θα εξετάζει αν το χρονοπρόγραµµα 
µπορεί να παραχθεί µε τον αλγόριθµο κλειδώµατος δύο φάσεων. Εξηγείστε τη 
λογική του προγράµµατός σας. Θεωρείστε κλειδιά δύο τύπων (ανάγνωσης και 
εγγραφής). Αντιµετωπίστε τα αδιέξοδα µε όποιο τρόπο θέλετε.  
 
(ε) ∆ώστε γραφικές παραστάσεις που να δίνουν το ποσοστό των σειριακών, 
σειριοποιήσιµων, και των χρονοπρογραµµάτων που προκύπτουν από τον αλγόριθµο 
κλειδώµατος ως συνάρτηση του M, N, O, m, και k.  
 
Εξηγείστε τον τρόπο που κάνατε τα πειράµατα (π.χ., πόσες φορές, µε τι τιµές 
στις µεταβλητές, κλπ) καθώς και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων (π.χ., γιατί 
αυξάνεται ή µειώνεται ο αριθµός των σειριοποιήσιµων χρονοπρογραµµάτων όταν 
αυξάνεται το Μ, Ν, … κλπ) 

 
3. Άσκηση 20.8 (σελ 915) 

 


