
Z�arthelyi feladatok, Adatb�azisok, 2000. november 17.A feladatsor1. Alak��tson ki E/K-s�em�at, majd ODL-le��r�ast, ami szem�elyeket, munkahelyeiket �esmunk�aikat le��r�o (egyszer}us��tett) adatb�azis alapj�aul szolg�alhat. Az al�abbiakat szeretn�enk�abr�azolni.Szem�ely; n�ev, szem�elyi sz�am, lak��m, munkahely(ek), beoszt�as(ok), projektek, amikendolgozik.Eszk�oz; megnevez�es, azonos��t�o, tulajdonos �eg, a projekt(ek) amiben haszn�alj�ak.C�eg; n�ev, ��m, vezet}o, dolgoz�ok, projektek.Projekt; elnevez�es, vezet}o, �erintett �eg(ek), hat�arid}o, r�esztvev}ok.2. Egy �allom�anyt s}ur}u index, majd erre �ep��tett 1-szintes ritka index seg��ts�eg�evel szeretn�enkt�arolni. Adjon �ertelmes als�o besl�est a sz�uks�eges lapok sz�am�ara az al�abbi felt�etelek mel-lett:- az �allom�any 3 � 106 rekordb�ol �all,- egy rekord hossza 300 Byte,- egy lap m�erete 1000 Byte,- a kulshossz 45 Byte,- egy mutat�o hossza 5 Byte.3. Tekints�uk a k�ovetkez}o alaprel�ai�okat (a k�ezenfekv}o �ertelmez�essel): Kedvel(szem�ely,s�or), Kaphat�o(s�or�oz}o,s�or), L�atogat(szem�ely, s�or�oz}o). Fejezze ki rel�ai�os algebraseg��ts�eg�evel azon s�or�ok �osszess�eg�et, melyeket minden l�atogat�o kedvel azokban as�or�oz}okben, ahol kaphat�ok.4. Legyenek R(A;B;C;D) �es S(C;D;E) alaprel�ai�ok, �es legyenek �AC(�E=2(R ./ S)),illetve �CD(R)\�CD(S) bel}ol�uk k�epzett lesz�armaztatott rel�ai�ok. Fejezze ki ez ut�obbiakatsorkalkulussal �es QBE-ben.5. Fejezze ki SQL-ben(a) a 3. feladatban megadott s�or�ok halmaz�at,(b) a Termel}o(Tn�ev,C��m,Term�ek,�Ar) alaprel�ai�ob�ol azon term�ekeket �es maxim�alis �arukat,melyeket budapesti �eg termel �es a term�ek �atlagos �ara legal�abb 500. Itt a maximum �esaz �atlag is a budapesti termel}ok term�ekeire �ertend}o.A (b) feladatn�al ne haszn�aljon alk�erd�est.Z�arthelyi feladatok, Adatb�azisok, 2000. november 17.B feladatsor1. Alak��tson ki h�al�os s�em�at, �es ODL-le��r�ast, ami szem�elyeket, munkahelyeiket �esmunk�aikat le��r�o (egyszer}us��tett) adatb�azis alapj�aul szolg�alhat. Az al�abbiakat szeretn�enk�abr�azolni.Szem�ely; n�ev, szem�elyi sz�am, lak��m, munkahely(ek), beoszt�as(ok), projektek, amikendolgozik.Eszk�oz; megnevez�es, azonos��t�o, tulajdonos �eg, a projekt(ek) amiben haszn�alj�ak.C�eg; n�ev, ��m, vezet}o, dolgoz�ok, projektek.Projekt; elnevez�es, vezet}o, �erintett �eg(ek), hat�arid}o, r�esztvev}ok.2. Egy �allom�anyt 2-szintes ritka index seg��ts�eg�evel szeretn�enk t�arolni. Adjon �ertelmesals�o besl�est a sz�uks�eges lapok sz�am�ara az al�abbi felt�etelek mellett:- az �allom�any 3 � 106 rekordb�ol �all,- egy rekord hossza 300 Byte,- egy lap m�erete 1000 Byte,



- a kulshossz 45 Byte,- egy mutat�o hossza 5 Byte.3. Tekints�uk a k�ovetkez}o alaprel�ai�okat (a k�ezenfekv}o �ertelmez�essel): Kedvel(szem�ely,s�or), Kaphat�o(s�or�oz}o,s�or), L�atogat(szem�ely, s�or�oz}o). Fejezze ki rel�ai�os algebraseg��ts�eg�evel azon szem�elyek �osszess�eg�et, akik minden s�ort kedvelnek azokban as�or�oz}okben, melyeket l�atogatnak.4. Legyenek R(A;B;C;D) �es S(C;D;E) alaprel�ai�ok, �es legyenek �AC(�E=2(R ./ S)),illetve �CD(R)\�CD(S) bel}ol�uk k�epzett lesz�armaztatott rel�ai�ok. Fejezze ki ez ut�obbiakatoszlopkalkulussal �es QUEL-ben.5. Fogalmazza meg SQL-ben(a) a 3. feladatban megadott szem�elyek halmaz�at,(b) az �or�an t�argyalt Eljut(Honnan, Hov�a) rel�ai�ot puszt�an line�aris rekurzi�oval.Eml�ekeztet}o�ul: adott a J�arat(L�egit�arsas�ag,Honnan,Hova,...)rel�ai�o, �es ennek alapj�an keress�uk azon (Hely1; Hely2) p�arokat, melyekre teljes�ul, hogyHely1-r}ol el lehet jutni egy vagy t�obb l�egij�arattal Hely2-re.


