
Μάθημα “Βάσεις Δεδομένων Ι” - Ασκήσεις Επανάληψης 
 
 
01 Εκφώνηση 
Θεωρήστε τον πίνακα R = {A, B, C, D, E, F, G} και τις παρακάτω FDs: 
A, B -> G 
A -> C 
B -> D 
C -> E 
D -> F 
 
Ποιο είναι το κλειδί του R; Κανονικοποιήστε σε 2NF και 3NF. 
 
 



01 Λύση 
Κλειδί: {Α, Β} επειδή {Α, Β}+ = R 
 
2NF: 
Εξαιτίας των A -> C, E (μέσω μεταβατικής FD ή επειδή {A}+ = {A, C, E}) και B -> D, F (μέσω μεταβατικής FD ή 
επειδή {B}+ = {B, D, F}) διασπώ τον R σε 
R1 (A, C, E) 
R2 (B, D, F) 
R3 (A, B, G) 
 
3NF: 
Εξαιτίας της C -> E διασπώ τον R1 και της D -> F διασπώ τον R2 σε 
R4 (A, C) 
R5 (C, E) 
R6 (B, D) 
R7 (D, F) 
 
Οι πίνακες R3, R4, R5, R6 και R7 είναι οι τελικοί. 



02 Εκφώνηση 
Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα: 
 
ΟΠΑΔΟΣ (κωδ_οπαδού, όνομα, έτος_γέννησης, ομάδες_ποδοσφαίρου, ομάδες_μπάσκετ) 
 
Ο πίνακας αυτός αφορά οπαδούς και ομάδες που υποστηρίζουν. Ένας οπαδός έχει μοναδικό όνομα και έτος γέννησης 
αλλά μπορεί να υποστηρίζει πολλές ομάδες ποδοσφαίρου και πολλές ομάδες μπάσκετ. 
 
(α) Δώστε ένα ενδεικτικό στιγμιότυπο του πίνακα όπου να φαίνονται οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν. 
(β) Βρείτε τις FDs και MVDs που υπάρχουν στον πίνακα. 
(γ) Κανονικοποιήστε τον πίνακα μέχρι 4NF. 
 
 



02 Λύση 
(α) Αλλάζω τον πληθυντικό των πεδίων για τις ομάδες σε ενικό καθώς έχω πίνακα σε 1NF. 
κωδ_οπαδού όνομα έτος_γέννησης ομάδα_ποδοσφαίρου ομάδα_μπάσκετ 
1 opados_allis_epoxis 1949 ΠΑΟΚ Άρης 
1 opados_allis_epoxis 1949 ΠΑΟΚ Boston Celtics 
1 opados_allis_epoxis 1949 Ολυμπιακός Άρης 
1 opados_allis_epoxis 1949 Ολυμπιακός Boston Celtics 
2 allos_opados 2000 Καλαμαριά ΒΑΟ 

 
(β) 
κλειδί: {κωδ_οπαδού, ομάδα_ποδοσφαίρου, ομάδα_μπάσκετ} 
 
FD: 
κωδ_οπαδού -> όνομα, έτος_γέννησης 
 
MVD:  
κωδ_οπαδού ->> ομάδα_ποδοσφαίρου 
κωδ_οπαδού ->> ομάδα_μπάσκετ 
 
(γ) 
BCNF: 
Διασπώ τον ΟΠΑΔΟΣ λόγω της FD 
R1(κωδ_οπαδού, όνομα, έτος_γέννησης) 
R2(κωδ_οπαδού, ομάδα_ποδοσφαίρου, ομάδα_μπάσκετ) 
 
4NF: 
Διασπώ τον R2 λόγω των MVDs 
R3(κωδ_οπαδού, ομάδα_ποδοσφαίρου) 
R4(κωδ_οπαδού, ομάδα_μπάσκετ) 
 
Τελικό σχήμα: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΟΠΑΔΟΥ(κωδ_οπαδού, όνομα, έτος_γέννησης) 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ_ΟΜΑΔΕΣ_ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(κωδ_οπαδού, ομάδα_ποδοσφαίρου) 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ_ΟΜΑΔΕΣ_ΜΠΑΣΚΕΤ(κωδ_οπαδού, ομάδα_μπάσκετ) 
 



03 Εκφώνηση 
Μια γκαλερί τέχνης θέλει να καταγράφει δεδομένα σχετικά με τους πελάτες της, τους καλλιτέχνες και τα έργα 
ζωγραφικής. Η γκαλερί μπορεί να έχει στην κατοχή της πολλούς πίνακες ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη ανά πάσα 
στιγμή. Οι πίνακες μπορεί να αγοραστούν και να πωληθούν πολλές φορές. Με άλλα λόγια, η γκαλερί μπορεί να 
πουλήσει έναν πίνακα, αργότερα να τον ξανααγοράσει και μετά να τον πουλήσει στον αρχικό ή άλλο πελάτη. 
Παρακάτω φαίνεται μια καρτέλα πελάτη: 
 
Καρτέλα Ιστορικού Πελάτη της γκαλερί 
Στοιχεία Πελάτη 
Άσχετος Καλλίνικος  Τηλ. (2310) 123456 
Εγνατία 13 
Θεσσαλονίκη 
54006 
 
Αγορές 
Καλλιτέχνης   Έργο    Ημ. Αγοράς  Τιμή 
03 – Γιώργος Μουτζούρης01 – Τα δόντια  09/17/2000  7000.00 
15 – Μαρία Σκίτσου  22 – Η θάλασσα   05/11/2000  1800.00 
03 – Γιώργος Μουτζούρης02 – Τρίχες  02/14/2002  5550.00 
15 – Μαρία Σκίτσου  22 – Η θάλασσα   07/15/2003  2200.00 
 
Κανονικοποιείστε ως την 3NF και δώστε το διάγραμμα E-R. 
 
 



03 Λύση1: 
Ισχύουν οι παρακάτω συναρτησιακές εξαρτήσεις: 
όνομα_πελάτη ==> διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη 
κωδ_έργου ==> τίτλος_έργου 
κωδ_έργου ==> κωδ_καλλιτέχνη 
κωδ_καλλιτέχνη ==> όνομα_καλλιτέχνη 
όνομα_πελάτη, κωδ_έργου, ημ_αγοράς ==> τιμή 
 
Άρα κλειδί είναι το {όνομα_πελάτη, κωδ_έργου, ημ_αγοράς} 
 
ΜΚΜ(όνομα_πελάτη, διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη, (κωδ_καλλιτέχνη, όνομα_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, 
τίτλος_έργου, ημ_αγοράς, τιμή)) 
 
1NF 
Α(όνομα_πελάτη, διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη, κωδ_καλλιτέχνη, όνομα_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, τίτλος_έργου, 
ημ_αγοράς, τιμή) 
 
2NF 
ΠΕΛΑΤΗΣ(όνομα_πελάτη, διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη) 
ΕΡΓΟ(κωδ_έργου, τίτλος_έργου, κωδ_καλλιτέχνη, όνομα_καλλιτέχνη) 
ΑΓΟΡΑ(όνομα_πελάτη, κωδ_έργου, ημ_αγοράς, τιμή) 
 
3NF 
ΠΕΛΑΤΗΣ(όνομα_πελάτη, διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη) 
ΕΡΓΟ(κωδ_έργου, τίτλος_έργου, κωδ_καλλιτέχνη) 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ(κωδ_καλλιτέχνη, όνομα_καλλιτέχνη) 
ΑΓΟΡΑ(όνομα_πελάτη, κωδ_έργου, ημ_αγοράς, τιμή) 
 
Στο διάγραμμα E-R που δίνουμε παρακάτω υπάρχει και ο πίνακας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ο οποίος στην πράξη δεν 
υλοποιείται καθώς περιέχει απλά ημερομηνίες. Το κλειδί του όμως συμμετέχει στην τριαδική συσχέτιση. 
 

 
 



03 Λύση2: 
Η εκφώνηση του προβλήματος δεν μας παρέχει αρκετή και σαφή πληροφορία σχετικά με τους κωδικούς των 
καλλιτεχνών και των έργων. Στην Λύση1, θεωρήσαμε ότι τα έργα έχουν μοναδικούς κωδικούς και συνεπώς εφόσον 
γνωρίζουμε τον κωδικό του έργου μπορούμε να βρούμε τον καλλιτέχνη. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρήσαμε τη 
συναρτησιακή εξάρτηση κωδ_έργου ==> κωδ_καλλιτέχνη. 
 
Όμως, μπορεί κάλλιστα η αρίθμηση των έργων να είναι σε επίπεδο καλλιτέχνη. Άρα μπορεί να υπάρχει το έργο “01 – 
Τα δόντια” του καλλιτέχνη “03 – Γιώργος Μουτζούρης” και επίσης να υπάρχει το έργο “01 – Τα φρύδια” του 
καλλιτέχνη “33 – Μήτσος Ζωγραφιάς”. Αυτό δεν φαίνεται από το στιγμιότυπο που σας δόθηκε. Όμως, ούτε η υπόθεση 
της Λύσης1 υπάρχει διατυπωμένη στην εκφώνηση. Πρόκειται για υπόθεση που κάναμε βλέποντας ένα μόνο 
στιγμιότυπο (και δεν σημαίνει ότι είναι η μοναδική υπόθεση που μπορεί να γίνει). Άρα, εναλλακτικά, μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι ισχύουν οι παρακάτω συναρτησιακές εξαρτήσεις: 
 
όνομα_πελάτη ==> διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη 
κωδ_καλλιτέχνη ==> όνομα_καλλιτέχνη 
κωδ_καλλιτέχνη, κωδ_έργου ==> τίτλος_έργου 
όνομα_πελάτη, κωδ_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, ημ_αγοράς ==> τιμή 
 
Άρα κλειδί είναι το {όνομα_πελάτη, κωδ_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, ημ_αγοράς} 
 
ΜΚΜ(όνομα_πελάτη, διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη, (κωδ_καλλιτέχνη, όνομα_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, 
τίτλος_έργου, ημ_αγοράς, τιμή)) 
 
1NF 
Α(όνομα_πελάτη, διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη, κωδ_καλλιτέχνη, όνομα_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, τίτλος_έργου, 
ημ_αγοράς, τιμή) 
 
2NF 
ΠΕΛΑΤΗΣ(όνομα_πελάτη, διεύθυνση_πελάτη, τηλ_πελάτη) 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ(κωδ_καλλιτέχνη, όνομα_καλλιτέχνη) 
ΕΡΓΟ(κωδ_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, τίτλος_έργου) 
ΑΓΟΡΑ(όνομα_πελάτη, κωδ_καλλιτέχνη, κωδ_έργου, ημ_αγοράς, τιμή) 
 
3NF 
Καμία αλλαγή από την 2NF 
 
Η βασική αλλαγή που υπάρχει σε σχέση με τη Λύση1 είναι το γεγονός ότι το ΕΡΓΟ αποτελεί αδύναμο σύνολο 
οντοτήτων με ισχυρό σύνολο οντοτήτων τον ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ. Εναλλακτικά, εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε τη 
σημασιολογικά ισοδύναμη τριαδική συσχέτιση των ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΠΕΛΑΤΗΣ και του συνυπολογισμού ΕΡΓΟ-
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ. Δεν θα άλλαζε κάτι στο σχεσιακό σχήμα.  
 

 
 
 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Λύση1 είναι “εργο-κεντρική” ενώ η Λύση2 είναι “καλλιτεχνο-κεντρική”. 
 



04 Εκφώνηση 
Μελετήστε την ανάλυση απαιτήσεων για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για νομοσχέδια: 
 
• Ένα Νομοσχέδιο περιγράφεται από τον κωδικό και τον τίτλο του. 
• Κάθε Νομοσχέδιο ψηφίζεται από Βουλευτές (κωδικός, όνομα, κόμμα), όμως μπορεί να υπάρχουν Βουλευτές που 

δεν έχουν ψηφίσει κανένα Νομοσχέδιο. Κάθε ψήφος (ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΑΡΩΝ, ΑΠΩΝ κτλ.) καταγράφεται. 
• Κάθε Νομοσχέδιο κατατίθεται από Βουλευτές, όμως μπορεί να υπάρχουν Βουλευτές που δεν έχουν καταθέσει 

Νομοσχέδιο. 
• Ένας Βουλευτής αντιπροσωπεύει μία ακριβώς Εκλογική Περιφέρεια (κωδικός, γεωγραφική περιοχή, πληθυσμός), 

ενώ μία Εκλογική Περιφέρεια αντιπροσωπεύεται υποχρεωτικά από έναν ή περισσότερους Βουλευτές. 
 
Να δημιουργήσετε το διάγραμμα E-R για την απεικόνιση των οντοτήτων και των συσχετίσεων της βάσης δεδομένων. 
 
 



04 Λύση 
Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις όσον αφορά στην ψήφο: 

1. Αν τηρήσουμε τα της εκφώνησης, τότε και οι 300 βουλευτές θα συμμετέχουν σε κάθε ψηφοφορία με το 
χαρακτηριστικό ψήφος να παίρνει 4 δυνατές τιμές (ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΑΡΩΝ, ΑΠΩΝ). Συνεπώς, η γραμμή από το 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ προς το ΨΗΦΙΖΕΙ θα πρέπει να είναι παχιά. 

2. Εναλλακτικά, το χαρακτηριστικό ψήφος μπορεί να παίρνει 3 δυνατές τιμές (ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΠΑΡΩΝ) και η 
περίπτωση ΑΠΩΝ να μοντελοποιείται με την απουσία συσχέτισης στο σύνολο συσχετίσεων ΨΗΦΙΖΕΙ. Σε 
αυτή την περίπτωση η γραμμή θα είναι λεπτή. 

  

 
 



05 Εκφώνηση-Λύση 
Έστω ότι έχουμε δυο πίνακες (σχέσεις) R1 και R2, όπου ο R1 περιέχει N1 εγγραφές, ο R2 περιέχει N2 εγγραφές, και 
N2 > N1 > 0. Δώστε τα ελάχιστα και μέγιστα δυνατά μεγέθη (σε εγγραφές) της σχέσης που προκύπτει από καθεμιά από 
τις παρακάτω παραστάσεις σχεσιακής άλγεβρας. Σε κάθε περίπτωση δώστε και τις υποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για 
τα σχήματα των R1 και R2 ώστε η παράσταση να έχει νόημα: 
 

Παράσταση Υπόθεση Min Max 
R1  R2 R1 και R2 είναι συμβατοί ως προς την ένωση Ν2 Ν1+Ν2 
R1 ∩ R2 R1 και R2 είναι συμβατοί ως προς την ένωση 0 Ν1 
R1 − R2 R1 και R2 είναι συμβατοί ως προς την ένωση 0 Ν1 
R1 × R2 - Ν1*Ν2 Ν1*Ν2 
σa=5 (R1) Υπάρχει πεδίο a στον R1 0 # Ν1 ## 
πa (R1) Υπάρχει πεδίο a στον R1 0 ή 1 @ Ν1 @@ 
R1/R2  Σχήμα(R2) υποσύνολο του Σχήμα(R1) 0 $ 0 $$ 

 
# Δεν υπάρχει σε καμιά εγγραφή του R1 a=5 
## Όλες οι εγγραφές του R1 έχουν a=5 
@ 0 αν το a είναι NULL σε όλες τις εγγραφές του R1 ή 1 αν το a έχει την ίδια τιμή σε όλες τις εγγραφές του R1 
@@  το a έχει διαφορετική τιμή σε κάθε εγγραφή του R1 
$ επειδή ο πίνακας του παρονομαστή έχει περισσότερες εγγραφές (Ν2) από τον πίνακα του αριθμητή (Ν1) 
$$ όπως και στο $ 
 



06 Εκφώνηση 
Θα χρησιμοποιήσετε τη βάση congestion charging (από το http://sqlzoo.net/wiki/Congestion_Charging). Πρόκειται για 
μια βάση δεδομένων που καταγράφει για κάθε όχημα (vehicle) τον ιδιοκτήτη του (keeper) και τα στοιχεία των αδειών 
εισόδου στο δακτύλιο της πόλης που έχουν αγοραστεί για αυτό το όχημα (permit). Το πεδίο startDate καταγράφει την 
ημερομηνία έναρξης της άδειας και το πεδίο chargeType μπορεί να πάρει τις τιμές {'daily', 'weekly', 'monthly', 
'annual'}.  
 
Επίσης, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι κάμερες (camera) παρακολούθησης των οχημάτων. Το πεδίο perim παίρνει τις 
τιμές {'IN', 'OUT', NULL} και χαρακτηρίζει μια κάμερα ως κάμερα που καταγράφει την είσοδο των οχημάτων, την 
έξοδο των οχημάτων ή τα οχήματα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό του δακτυλίου αντίστοιχα. Οι φωτογραφίες της 
κάθε κάμερας αποθηκεύονται στον πίνακα image, με τον κωδικό του οχήματος και τη χρονική στιγμή (when) που έγινε 
η καταγραφή. 
 
Δίνεται το διάγραμμα ER, το σχεσιακό σχήμα καθώς και οι συσχετίσεις των πινάκων σε γραφική μορφή. Στο σχεσιακό 
σχήμα, τα υπογραμμισμένα πεδία είναι τα κλειδιά και τα πεδία με πλάγια γραφή είναι τα ξένα κλειδιά των πινάκων. 
 

 

 
camera(id, perim) 
keeper(id, name, address) 
vehicle(id, keeper-id) 
image(camera-id, when, vehicle-id) 
permit(vehicle-id, startDate, chargeType) 

 
Μελετήστε καλά το διάγραμμα ER και το σχεσιακό σχήμα και απαντήστε τα παρακάτω αιτήματα με SQL. Σε αγκύλες 
σας δίνονται οι στήλες που πρέπει να υπάρχουν στην απάντηση του κάθε αιτήματος. 
 

1. Για τα οχήματα που έχουν άδειες που ξεκινάνε μετά τις 10 Ιαν 2012, δώστε μια αλφαβητική λίστα με τα 
ονόματα και τις διευθύνεις του κάθε κατόχου χωρίς διπλοεγγραφές [name, address]. 

2. Δώστε μια λίστα των ειδών αδειών για το όχημα "SO 02 BTP" μαζί με το πλήθος του κάθε είδους 
[chargeType, πλήθος]. 

3. Για κάθε εσωτερική κάμερα (perim ίσο με NULL) δώστε το πλήθος των φωτογραφιών που τράβηξε, την 
ημερομηνία της πρώτης φωτογραφίας και την ημερομηνία της τελευταίας φωτογραφίας [camera-id, πλήθος, 
ημερομηνία-πρώτης-φωτό, ημερομηνία-τελευταίας-φωτό]. 

4. Δώστε το πλήθος των φωτογραφιών που τράβηξε η κάμερα 18, και οι οποίες αφορούν οχήματα για τα οποία 
έχουν αγοραστεί ΜΟΝΟ μηνιαίες ('monthly') άδειες [πλήθος]. 

5. Δώστε μια λίστα με το συνολικό πλήθος των φωτογραφιών που έχει τραβήξει ανά ώρα η κάμερα 19. Υποθέστε 
ότι η συνάρτηση hour(x) επιστρέφει την ώρα με τιμή 00 ως 23, όταν το όρισμα x είναι τύπου DATE [ώρα, 
πλήθος]. 

 
 

http://sqlzoo.net/wiki/Congestion_Charging


06 Λύση 
1. Για τα οχήματα που έχουν άδειες που ξεκινάνε μετά τις 10 Ιαν 2012, δώστε μια αλφαβητική λίστα με τα ονόματα και 
τις διευθύνεις του κάθε κατόχου χωρίς διπλοεγγραφές [name, address]. 
select distinct k.name, k.address  
from keeper k, vehicle v, permit p  
where k.id=v.keeper-id and v.id=p.vehicle-id and startDate=date'2003-01-21'  
order by k.name 
 
2. Δώστε μια λίστα των ειδών αδειών για το όχημα "SO 02 BTP" μαζί με το πλήθος του κάθε είδους [chargeType, 
πλήθος]. 
select chargeType, count(*)  
from permit  
where vehicle-id='SO 02 BTP'  
group by chargeType  
 
3. Για κάθε εσωτερική κάμερα (perim ίσο με NULL) δώστε το πλήθος των φωτογραφιών που τράβηξε, την ημερομηνία 
της πρώτης φωτογραφίας και την ημερομηνία της τελευταίας φωτογραφίας [camera-id, πλήθος, ημερομηνία-πρώτης-
φωτό, ημερομηνία-τελευταίας-φωτό]. 
select i.camera-id, count(*) images, min(whn) firstimage, max(whn) lastimage  
from image i, camera c  
where i.camera-id=c.id and c.perim IS NULL  
group by i.camera-id  
 
4. Δώστε το πλήθος των φωτογραφιών που τράβηξε η κάμερα 18, και οι οποίες αφορούν οχήματα για τα οποία έχουν 
αγοραστεί ΜΟΝΟ μηνιαίες ('monthly') άδειες [πλήθος]. 
select count(*)  
from image i, vehicle v 
where i.vehicle-id=v.id and i.camera-id=18  
      and v.id in (select vehicle-id 
                          from permit 
                          where chargeType='Monthly') 
      and v.id not in (select vehicle-id  
                                 from permit 
                                 where chargeType <> "Monthly"))  
 
ή ισοδύναμα φωτογραφίες οχημάτων που ΟΛΕΣ οι άδειές τους είναι 'monthly': 
 
select count(*)  
from image i, vehicle v 
where i.vehicle-id=v.id and i.camera-id=18 
      and v.id in (select vehicle-id from permit) *** 
      and not exists ( 
  (select * from permit where p.vehicle-id=v.id) 
  except 
  (select * from permit where p.vehicle-id=v.id and chargeType='Monthly')) 
 
*** αυτό χρειάζεται γιατί αλλιώς θα είχαμε στην απάντηση οχήματα που δεν έχουν καμιά άδεια. Η πρώτη λύση το 
λαμβάνει υπόψη της αυτό. 
 
Ένα ακόμη σχόλιο: η σύζευξη image και vehicle είναι περιττή και στις δυο λύσεις. Εφόσον, το vehicle-id είναι ξένο 
κλειδί και στον image και στον permit, μπορούμε να ελέγξουμε απευθείας τις άδειες ενός οχήματος γνωρίζοντας το 
vehicle-id από τον image. 
 
5. Δώστε μια λίστα με το συνολικό πλήθος των φωτογραφιών που έχει τραβήξει ανά ώρα η κάμερα 19. Υποθέστε ότι η 
συνάρτηση hour(x) επιστρέφει την ώρα με τιμή 00 ως 23, όταν το όρισμα x είναι τύπου DATE [ώρα, πλήθος]. 
select hour(whn) hour, count(*) images  
from image  
where camera=19  
group by hour(whn)  
order by hour(whn)  



07 Εκφώνηση 
Σας δίνεται η παρακάτω ΜΚΜ (μη-κανονική μορφή) και μια σειρά συναρτησιακών εξαρτήσεων. 
 
ΜΚΜ (T, O, (U, G, H), (L, I, F, E)) 
T -> O 
L -> I 
TL -> FE 
TU -> GH 
 
(α) Κανονικοποιήστε μέχρι 3NF. 
(β) Δώστε ένα διάγραμμα ER που να αντιστοιχεί στο τελικό σχεσιακό σχήμα που προέκυψε. 
 
 



07 Λύση 
(α) Κανονικοποιήστε μέχρι 3NF. 
 
Έχουμε δυο παράλληλους (ανεξάρτητους κόσμους): 
 
ΜΚΜ1 (T, O, U, G, H) με κλειδί (T, U) 
ΜΚΜ2 (T, O, L, I, F, E) με κλειδί (T, L) 
 
1NF 
A1 (T, O, U, G, H) 
A2 (T, O, L, I, F, E) 
 
2NF 
A11 (T, O) 
A1' (T, U, G, H) 
A21 (T, O) 
A22 (L, I) 
A2' (T, L, F, E) 
 
Οι Α11 και Α21 είναι ο ίδιος πίνακας, οπότε κρατάμε έναν από τους δυο, έστω τον Α11. 
 
3NF 
Είμαστε ήδη σε 3NF. 
 
(β) Δώστε ένα διάγραμμα ER που να αντιστοιχεί στο τελικό σχεσιακό σχήμα που προέκυψε. [10 μονάδες] 
 

 
 
Τα G και Η μπορούν να είναι πεδία του Α1' ή του Β. 



08 Εκφώνηση 
Δώστε το σχεσιακό σχήμα που αντιστοιχεί στο παρακάτω διάγραμμα ER. 

 



08 Λύση 
Όλα τα σύνολα οντοτήτων (ισχυρών και ασθενών) και συσχετίσεων πολλά-πολλά γίνονται πίνακες. Τα σύνολα 
συσχετίσεων ένα-πολλά “ενσωματώνονται” στη μεριά του ένα. 
 
Εδώ έχουμε τρία σύνολα ισχυρών οντοτήτων (γραφείο, καθηγητής, μάθημα), ένα σύνολο ασθενών οντοτήτων 
(διδασκαλία_μαθήματος) και ένα σύνολο συσχετίσεων πολλά-πολλά (δίδαξε) που ταυτόχρονα συμμετέχει σε 
συνυπολογισμό άρα θεωρείται και ως σύνολο ισχυρών οντοτήτων.  
 
Άρα θα έχουμε ακριβώς αυτούς τους 5 πίνακες. 
γραφείο (αριθμός, τηλ) 
καθηγητής (ΑΤ, μισθός, έχει_γραφείο_αριθμός) * 
μάθημα (κωδ, τίτλος) 
διδασκαλία_μαθήματος (μάθημα_κωδικός, χρονιά) + 
δίδαξε (ΑΤ,  μάθημα_κωδικός, χρονιά, αξιολόγηση, εγκρίθηκε_καθηγητής_ΑΤ) ** ++ 
 
* έχει_γραφείο_αριθμός: ξένο κλειδί (υλοποιεί την έχει) 
 
**  εγκρίθηκε_καθηγητής_ΑΤ: ξένο κλειδί (υλοποιεί την εγκρίθηκε – εδώ η δίδαξε αντιμετωπίζεται ως σύνολο 
οντοτήτων λόγω του συνυπολογισμού) 
 
+ ασθενές σύνολο οντοτήτων, άρα κλειδί σύνθετο (μάθημα_κωδικός είναι ξένο κλειδί) 
 
++ κλειδί του δίδαξε είναι το σύνθετο κλειδί που προκύπτει από τα κλειδιά των συμμετεχόντων συνόλων οντοτήτων ( 
ΑΤ,  μάθημα_κωδικός, χρονιά είναι ξένα κλειδιά – εδώ η δίδαξε αντιμετωπίζεται ως σύνολο συσχετίσεων) 



09 Εκφώνηση-Λύση 
Έχουμε μια βάση δεδομένων με πληροφορίες: 

• Για όλες τις χώρες του κόσμου και ποια είναι η πρωτεύουσά τους 
• Για πόλεις του κόσμου και σε ποια χώρα ανήκουν 
• Για το ποιες γλώσσες ομιλούνται σε κάθε χώρα (σε ποιο ποσοστό και αν είναι οι επίσημες) 

 
Παρακάτω δίνεται το σχετικό σχεσιακό σχήμα (υπογραμμισμένα τα κλειδιά και με πλάγια γραφή τα ξένα κλειδιά): 
 
Country (Code, Name, Continent, Region, Capital) 
City (ID, Name, CountryCode, District, Population) 
CountryLanguage (CountryCode, Language, IsOfficial, Percentage) 
 
Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 
 
1. Όλες οι χώρες 
select *  
from Country 
 
2. Η εγγραφή της Ελλάδας 
select *  
from Country  
where Name='Greece' 
 
3. Οι χώρες που έχουν πληθυσμό > 100.000.000 
select *  
from Country  
where Population > 100000000 
 
4. Οι χώρες που ανήκουν στην Ασία 
select *  
from Country  
where Continent = 'Asia' 
 
5. Οι χώρες με προσδοκώμενη διάρκεια ζωής μεταξύ 70 και 71 ετών 
select *  
from Country  
where LifeExpectancy between 70 and 71 
 
select *  
from Country  
where LifeExpectancy >= 70 and LifeExpectancy <= 71 
 
6. Τα ονόματα χωρών της περιοχής 'Southern Europe' που αρχίζουν από 'S' 
select Name  
from Country  
where Region = 'Southern Europe' and Name like 'S%' 
 
7. Οι χώρες της Αφρικής που ελευθερώθηκαν μετά το 1975, έχουν πληθυσμό > 1000000 και πολίτευμα 'Republic' 
select *  
from Country  
where Continent='Africa' and Population>1000000 and IndepYear>1975 
 
Εδώ ασχολούμαστε μόνο με την απλή σύζευξη (αλλιώς INNER JOIN) με συνθήκη ισότητας μεταξύ του κλειδιού του 
ενός πίνακα και του ξένου κλειδιού του άλλου πίνακα. 
 
8. Οι πρωτεύουσες της Ευρώπης 
select Capital  
from Country 
where Continent = 'Europe' 
 
ΟΚ, αλλά παίρνω τους κωδικούς των πρωτευουσών... Χρειάζομαι σύζευξη των πινάκων Country και City για να έχω 
στην απάντηση τα ονόματα των πρωτευουσών. 
 



select City.Name 
from Country join City on Country.Capital = City.ID 
where Country.Continent = 'Europe' 
 
9. Γλώσσες που ομιλούνται στην Αυστραλία (Country.Name = 'Australia') 
select CL.Language 
from CountryLanguage CL join Country C on CL.CountryCode = C.Code 
where C.Name = 'Australia' 
 
10. Οι πόλεις της Ευρώπης με πληθυσμό > 2.000.000 ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά 
select T.Name, T.Population  
from City T join Country C on T.CountryCode = C.Code  
where C.Continent = 'Europe' and T.Population > 2000000  
order by T.Population desc 
 
11. Οι χώρες στις οποίες ομιλούνται Ελληνικά (να φαίνεται η ήπειρος που ανήκει η κάθε χώρα και το ποσοστό της 
γλώσσας) 
select C.Name, C.Continent, CL.Percentage 
from Country C join CountryLanguage CL on C.Code = CL.CountryCode 
where CL.Language = 'Greek' 
 
12. Το πλήθος των χωρών 
select count(*) 
from Country 
 
13. Το πλήθος των ηπείρων 
select count(distinct Continent) 
from Country 
 
14. Ο συνολικός πληθυσμός της Γης 
select sum(Population) 
from Country 
 
Η ομαδοποίηση επιστρέφει έναν πίνακα με τόσες εγγραφές όσες οι ομάδες που σχηματίζονται. 
 
15. Το πλήθος των χωρών της κάθε ηπείρου 
select Continent, count(*) 
from Country 
group by Continent 
 
Στο having βάζουμε συνθήκες που εφαρμόζονται σε επίπεδο ομάδων 
 
16. Οι περιοχές των ηπείρων που έχουν άνω των 15 χωρών (να φαίνεται και η ήπειρος της κάθε περιοχής) 
select Continent, Region, count(*) 
from Country 
group by Continent, Region 
having count(*) > 20 
 
17. Το πλήθος των γλωσσών που ομιλούνται σε κάθε ήπειρο 
select C.Continent, count(CL.Language) 
from Country C join CountryLanguage CL on C.Code = CL.CountryCode 
group by C.Continent 
 
18. Ο πληθυσμός της Γης που μιλά την κάθε γλώσσα (σε φθίνουσα κατάταξη) 
select CL.Language, sum(CL.percentage*C.Population/100) as TotalPopulation  
from Country C join CountryLanguage CL on C.Code = CL.CountryCode  
group by CL.Language  
order by TotalPopulation desc 
 



10 Εκφώνηση 
Θεωρείστε τη Μη-Κανονική Μορφή ΜΚΜ(A, B, C, D, E, F) και τις παρακάτω συναρτησιακές 
εξαρτήσεις: 
 
A -> B 
DE -> F 
B -> C 
 
(α) Κανονικοποιείστε τη ΜΚΜ μέχρι 3NF. 
(β) Σχεδιάστε το διάγραμμα ER που αντιστοιχεί στο τελικό σχεσιακό σχήμα που θα προκύψει. 
 



10 Λύση 
(α) Πρώτα προσδιορίζουμε το κύριο κλειδί του πίνακα ΜΚΜ. Από τις συναρτησιακές εξαρτήσεις 
προκύπτει ότι ADE -> ABCDEF, άρα το κλειδί είναι σύνθετο: A, D, E. 
 
1NF 
T (A, B, C, D, E, F) 
 
2NF 
Υπάρχουν πεδία (τα B, C, F) που εξαρτώνται από υποσύνολο του κύριου κλειδιού: 
Α -> Β, C 
DE -> F 
Άρα διασπούμε τον T. Προκύπτουν οι πίνακες Τ1 και Τ2 και ο Τ γίνεται Τ' 
Τ1 (A, B, C) 
T2 (D, E, F) 
T' (A, D, E) 
 
3NF 
Στον Τ1 υπάρχει πεδίο (το C) που εξαρτάται από πεδίο εκτός του κλειδιού: 
B -> C 
Άρα διασπούμε τον Τ1. Προκύπτει ο Τ11 και ο Τ1 γίνεται Τ1'. Οι Τ2 και Τ' παραμένουν ως έχουν. 
Τ11 (B, C) 
T1' (A, B) 
T2 (D, E, F) 
T' (A, D, E) 
 
(β) Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται δυο εκδοχές διαγράμματος ER. 
 

 
 
 
Η προφανής εκδοχή είναι η πρώτη όπου το σύνολο οντοτήτων Τ2 έχει σύνθετο κύριο κλειδί. Κάτι τέτοιο είναι 
επιτρεπτό από τη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει συχνά ή όταν συμβαίνει είναι προτιμότερο να οριστεί κάποιο 
νέο, τεχνητό πεδίο ως κύριο κλειδί. 
 
Στη δεύτερη εκδοχή που σας δίνω, εμμέσως έχει αποφευχθεί το σύνθετο κλειδί με τη χρήση αδύναμου συνόλου 
οντοτήτων. Βεβαίως, έχει εισαχθεί ένα νέο σύνολο οντοτήτων με ένα μόνοπεδίο (το Χ με κλειδί το Ε). Στην πράξη κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό και συμβαίνει κυρίως σε περιπτώσεις όπου μέρος του κλειδιού ενός σχεσιακού πίνακα αποτελεί 
πεδίο ημερομηνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε το Ε να είναι ημερομηνία, οπότε το αδύναμο σύνολο οντοτήτων Τ2 
να αποτελεί γεγονότα (με τοπικό κλειδί το D) που συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ., το D θα 
μπορούσε να είναι ο αύξων αριθμός γεύματος που τρώμε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και F οι θερμίδες του – οι 
τιμές του D ξεκινάνε από το 1 κάθε διαφορετική ημέρα). Στην περίπτωση αυτή, δεν έχει νόημα να υλοποιηθεί ο 
πίνακας Χ καθώς δεν προσφέρει κάποια επιπλέον πληροφορία (είναι απλά ένας μονόστηλος πίνακας με ημερομηνίες).  
 
Βέβαια, και οι δυο εκδοχές καταλήγουν στο ίδιο σχεσιακό σχήμα και έχουν την ίδια σημασιολογία (δεδομένου ότι δεν 
υλοποιούμε τον πίνακα Χ). 



11 Εκφώνηση 
(α) Σχεδιάστε ένα εννοιολογικό μοντέλο (δηλαδή ένα διάγραμμα ER) για ένα κατάστημα με ζώα (pet store). Το μοντέλο 
πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Το κατάστημα πουλά ζώα. Ένα ζώο πωλείται σε έναν πελάτη από έναν υπάλληλο του καταστήματος. 
• Για όσο καιρό ένα ζώο ανήκει στο κατάστημα, ταΐζεται από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους. Ένας 

υπάλληλος μπορεί να ταΐσει πολλά ζώα. Επίσης, μπορεί να ταΐσει ένα ζώο πολλές φορές την ίδια ή 
διαφορετική ημερομηνία. 

• Τα ζώα ζούν σε κλουβιά. Ένα ζώο ζεί σε ένα μόνο κλουβί, αλλά σε ένα κλουβί μπορεί να ζουν πολλά ζώα. 
Αποφασίστε μόνοι σας για την επιπλέον πληροφορία που χρειάζεται να αποθηκεύεται για πελάτες, υπαλλήλους, ζώα 
και κλουβιά. 
 
(β) Μετατρέψτε το τελικό διάγραμμα ER στο αντίστοιχο σχεσιακό σχήμα. 



11 Λύση 
(α) Για όλα τα σύνολα οντοτήτων που φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα ER, δίνω μόνο το κύριο κλειδί τους και 
παραλείπω τα υπόλοιπα γνωρίσματά τους. 
 
Από τις απαιτήσεις προκύπτει ότι τα σύνολα οντοτήτων είναι τα παρακάτω: Πελάτης, Ζώο, Υπάλληλος, Κλουβί, 
Τάισμα (αδύναμο σύνολο οντοτήτων, καθώς ένα ζώο μπορεί να έχει πολλά γεύματα την ίδια μέρα). 
 
Επίσης, αυτά συνδέονται με τα σύνολα συσχετίσεων: Πώληση (τριαδική συσχέτιση Πελάτη, Ζώου, Υπαλλήλου), Ζει 
(δυαδική Ζώου, Κλουβιού), Παίρνει (δυαδική Ζώου, Ταΐσματος) και Δίνει (δυαδική Υπαλλήλου, Ταΐσματος). 
 

 
 
Οι περιορισμοί συμμετοχής (βελάκι ή όχι) προκύπτουν από τις απαιτήσεις και την κοινή λογική (π.χ., ένα ζώο πωλείται 
μόνο μία φορά, ένα τάισμα δίνεται σε ένα ζώο από έναν υπάλληλο, κλπ.). 
 
Οι περιορισμοί κλειδιού (λεπτές και παχιές γραμμές) προκύπτουν από τις απαιτήσεις και την κοινή λογική (π.χ., 
κάποιος δεν μπορεί να είναι πελάτης αν δεν αγοράσει ένα τουλάχιστον ζώο, ένας υπάλληλος δεν είναι υποχρεωτικό να 
έχει πουλήσει ή ταΐσει κάποιο ζώο, κλπ.). 
 
(β) 
Πελάτης (id, ...) 
Υπάλληλος (id, ...) 
Ζώο (id, Υid, Πid, Κid, ...) όπου Υid, Πid, Κid είναι ξένα κλειδιά 
Κλουβί (id, ...) 
Τάισμα (Ζid, α/α, Υid, date, ...) όπου Ζid, Υid είναι ξένα κλειδιά 


