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 Θεψπήςσε σο ςφήμα S(Α,Β, C) με σιρ ακόλοτθερ 
ςτναπσηςιακέρ εξαπσήςειρ 

ΑΒ 

ΑΒC 

ACB 

BC 
 Να αποδειφθεί όσι  ο διαφψπιςμόρ ςε R1 (A,B) 

και R2 (A,C) είναι έναρ διαφψπιςμόρ φψπίρ 
απώλειερ (lossless-join). 

 Αποςτνθέςσε σο παπαπάνψ ςφήμα ώςσε οι 
ςφέςειρ ποτ θα πποκύχοτν να βπίςκονσαι ςε 
3rd NF (3η κανονική μοπυή). 

 

 



 1) είναι lossless-join γιασί R1∩R2=A και A 
τποχήυιο κλειδί ςσην R1 από σην ΣΕ AB 

 2)  
◦ Βπίςκψ σο κανονικό κάλτμμα 

 FC {ΑΒ, ΒC}  γιασί? 

◦ Για κάθε ςτναπσηςιακή εξάπσηςη δημιοτπγώ ένα 
ςφήμα 

  R1(A, B) και R2(B,C) 

 



Θεψπήςσε σο ςφήμα R(Α,Β, C, D, E) με σιρ ακόλοτθερ 
ςτναπσηςιακέρ εξαπσήςειρ 

{Α}{Β,E} 
{C}{D} 

  
Έςσψ όσι διαςπάμε σο ςφήμα R ςε R1(A, B, E), 

R2(A,C), R3(C,D) 
1. Αποδείξσε όσι ο παπαπάνψ διαφψπιςμόρ είναι 

φψπίρ απώλειερ (lossless-join). 
2. Διασηπεί ο παπαπάνψ διαφψπιςμόρ σιρ 

εξαπσήςειρ; 
3.  Ποια κανονική μοπυή ακολοτθούν σα ςφήμασα 

R1, R2 και R3; 
 



  

1. Ναι, γιασί r1∩r2=A και A τποχήυιο κλειδί 
σοτ r1, r2∩r3=c και C τποχήυιο κλειδί 
σοτ r3. 

2. Ναι, γιασί F1={Α}{Β,E}, F2=Ø, F3={C}{D} 
άπα {F1,F2,F3}+=F+ 

3. Όλα είναι ςε Τπίση κανονίκή μοπυή γιασί; 

 



 1η Κανονική Μοπυή (1NF) 
◦ Μια ςφέςη είναι ςε 1η κανονική 

μοπυή αν σα γνψπίςμασά σηρ 
λαμβάνοτν μόνο ασομικέρ (απλέρ, 
αδιαίπεσερ) σιμέρ. 

◦ Απαγοπεύονσαι σα πλειόσιμα και 
ςύνθεσα γνψπίςμασα. 

◦ Τα γνψπίςμασα λαμβάνοτν μία μόνο 
σιμή από σο πεδίο οπιςμού σοτρ. 



 Έναρ πίνακαρ ποτ είναι ςε 1ΚΜ είναι και ςε 

2ΚΜ όσαν ιςφύει οποιοδήποσε από σα εξήρ: 

◦ σο ππψσεύον κλειδί αποσελείσαι από ένα και 

μόνο φαπακσηπιςσικό,  

◦ ο πίνακαρ δεν έφει φαπακσηπιςσικά ποτ δεν 

αποσελούν κλειδί (all-key relation), ή 

◦ κάθε φαπακσηπιςσικό ποτ δεν είναι κλειδί, είναι 

πλήπψρ ςτναπσηςιακά εξαπσώμενο από σο 

ππψσεύον κλειδί. 



 Μια ςφέςη R είναι ςε δεύσεπη κανονική μοπυή αν  

1. Είναι ςε ππώση κανονική μοπυή και 

2. Αν κάθε ςτναπσηςιακή εξάπσηςη X→Y ποτ 
τπάπφει ςσην R, είναι full functional dependency. 

 Μια ςτναπσηςιακή εξάπσηςη X → Y είναι full 
functional dependency αν η ςτναπσηςιακή εξάπσηςη 
παύει να ιςφύει αν αυαιπέςοτμε οποιοδήποσε 
πεδίο από σο Χ. 

◦ Π.φ η ςτναπσηςιακή εξάπσηςη {ABC} → Y δεν είναι 
full functional dependency αν ιςφύει {AB} → Y ή Β → 
Y κσλ. 



 Μια ςφέςη R είναι ςε Τπίση κανονική μοπυή αν  

1. Είναι ςε δεύσεπη κανονική και 

2. Αν δεν τπάπφοτν μεσαβασικέρ εξαπσήςειρ 
(transitive) dependencies. 

 

 Μια ςτναπσηςιακή εξάπσηςη X→Y είναι 
μεσαβασική (transitive) dependency αν ιςφύει  

   X → Ζ και Ζ → Y για κάποιο ςύνολο από πεδία 
ποτ δεν ανήκοτν ςε κανένα κλειδί. 



Ένα απφείο έφει r=65536 εγγπαυέρ σοτ σύποτ Υπάλληλορ  με ςσαθεπό μήκορ. Κάθε εγγπαυή 
έφει σα ακόλοτθα πεδία:  

 ΑΦΜ (4 bytes) 

ΟΝΟΜΑ (20 bytes) 

ΕΠΩΝΥΜΟ (20 bytes ) 

ΘΕΣΗ (15 bytes) 

ΗΛΙΚΙΑ (2 bytes) 

Ένα επιπλέον byte φπηςιμοποιείσαι ψρ ςημάδι διαγπαυήρ 

  

Το απφείο είναι αποθηκετμένο ςε δίςκο με σα εξήρ φαπακσηπιςσικά 

Μέγεθορ μπλοκ B=512 byte 

 Οι εγγπαυέρ είναι σαξινομημένερ ςσον δίςκο με βάςη σο ππψσεύψν κλειδί.  
Επψσήςειρ: 
 

1) Υπολογίςσε σον παπάγονσα ομαδοποίηςηρ bfr (blocking factor) για σο ςτγκεκπιμένο απφείο. 

2) Ποιορ είναι ο απαισούμενορ απιθμόρ block πποκειμένοτ να αποθηκετθεί σο ςύνολο σψν 
εγγπαυών σοτ απφείοτ, τποθέσονσαρ μη εκσεινόμενη οπγάνψςη; 

3) Αρ τποθέςοτμε όσι σο απφείο μαρ είναι διασεσαγμένο και επιθτμούμε να 
ππαγμασοποιήςοτμε κάποια αναζήσηςη. Ποιορ ο απαισούμενορ απιθμόρ πποςπελάςεψν 
μπλοκ ςσον δίςκο για να βπεθεί η ζησούμενη εγγπαυή για σην μέςη πεπίπσψςη; 

4) Εάν τποθέςοτμε όσι δεικσοδοσούμε σα δεδομένα φπηςιμοποιώνσαρ ένα πολτεπίπεδο 
ετπεσήπιο με παπάγονσα διακλάδψςηρ (fan-out)   bfri (ποτ θα ππέπει να τπολογίςεσε), 
πόςα επίπεδα απαισούνσαι ώςσε να δεικσοδοσηθεί σο ςύνολο σψν εγγπαυών με δεδομένο 
όσι σο μήκορ δείκση block ποτ θα φπηςιμοποιηθεί είναι 4 bytes; 



1. bfr=floor(B/(άθποιςμα bytes από εγγπαυή)) 
=floor(512/62)=8 
1. b=ceil(r/bfr)= ceil(65536/8)=213=8192 
2. ceil(log2(b))=ceil(log2(2

13))=13 
3. Βπίςκψ σον απιθμό σψν μπλοκρ 

◦ Μέγεθορ εγγπαυήρbytes κλειδιού+ bytes δεικσών=4+4=8 
◦ bfri=floor(B/ Μέγεθορ εγγπαυήρ)=floor(512/8)=64 

   Βπίςκψ σον απιθμό σψν επιπέδψν 
◦ Επίπεδο 1:  
 ceil(ςτνολικέρ εγγπαυέρ/ bfri)=8192/64=128 μπλοκ 

◦ Επίπεδο 2: 
 ceil(Ωρ εγγπαυέρ σα μπλοκ σοτ 1oτ επιπέδοτ/bfri) = 128/64=2 

μπλοκ 
◦ Επίπεδο 3: 
 ceil(Ωρ εγγπαυέρ σα μπλοκ σοτ 2oτ επιπέδοτ /bfri) = 2/64=1 μπλοκ  

Άπα θα έφοτμε 3 επίπεδα. 



 Υποθέςσε σο παπακάσψ Β-tree:  
  

 
 
 
 

Παποτςιάςσε πψρ σποποποιείσαι σο δένσπο ςε κάθε 
πεπίπσψςη μεσά σην ευαπμογή σψν παπακάσψ ππάξεψν 
(οι ππάξειρ ευαπμόζονσαι ςσο απφικό δένσπο): 
 

◦ Ειςαγψγή σοτ ςσοιφείοτ 6 
◦ Διαγπαυή σοτ ςσοιφείοτ 9 
◦ Ειςαγψγή σοτ ςσοιφείοτ 50 
◦ Διαγπαυή σοτ ςσοιφείοτ 44 
◦ Διαγπαυή σοτ ςσοιφείοτ 15 
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