
Adatb�azisok zh megold�asai (kiv�eve az 1. feladatot)A soport2. A f}o�allom�anyban 3 � 106 rekord van, mivel rekordok nem l�oghatnak �at laphat�aron,ez�ert ehhez kell 106 lap. A s}ur}u indexben annyi bejegyz�es lesz, mint ah�any rekord vana f}o�allom�anyban, azaz 3 � 106. Egy lapra pontosan 20 bejegyz�es f�er: ez 1; 5 � 105 lap.Ez azt is jelenti, hogy a ritka indexben lesz legal�abb 1; 5� 105 bejegyz�es, ehhez kell m�eg7; 5� 103 lap. Ez �osszesen 1157500 lap.3. �s�or(Kaphat�o) n �s�or(�szem�ely;s�or(Kaphat�o ./ L�atogat) nKedvel)Magyar�azat: A �szem�ely;s�or(Kaphat�o ./ L�atogat) megadja azt, hogy az emberek milyens�or�okh�oz juthatnak hozz�a, a �szem�ely;s�or(Kaphat�o ./ L�atogat)nKedvel a \rossz" (szem�ely,s�or) p�arokat adja meg, azaz azokat az embereket �es s�or�oket, amely emberek megkaphatj�akkosm�ajukban az adott s�ort, de nem szeretik. Ezen rel�ai�o s�or-vet�ulete a \rossz" s�or�okhalmaza, ezt kell kivonni az �osszes s�or halmaz�ab�ol.Itt hallgat�olagosan feltett�uk, hogy minden s�or kaphat�o valahol.Megjegyz�es: Az olyan rel�ai�os algabrai kifejez�esek, melyekben sak [, \, �, ./, vet��t�es�es szeleki�o fordul el}o, sz�uks�egk�eppen monotonok, abban az �ertelemben, hogy ha a ki-fejez�esekben szerepl}o alaprel�ai�okat b}ov��tj�uk, akkor az eredm�eny semmik�eppen sem leszsz}ukebb. Ez a monotonit�as azonban nem igaz a feladatbeli rel�ai�ora: p�eld�aul ha a Kap-hat�o rel�ai�ot b}ov��tj�uk egy olyan (Kosma, S�or) p�arral, amely s�ornek egy esk�udt ellens�egel�atogatja az adott kosm�at, akkor ezzel a \j�o" s�or�ok halmaza sz}uk�ul(het). Ez�ert biztosannem j�ok azok a megold�asok, melyekben sak a fenti m}uveletek szerepelnek.4. a) Sorkalkulussal:ft(2); 9u(4)9v(3)R(u)^S(v)^u[3℄ = v[1℄^u[4℄ = v[2℄^ v[3℄ =0 20^ t[1℄ = u[1℄^ t[2℄ = u[3℄gQBE-ben:R A B C DP. P. x yS C D Ex y '2'b) Sorkalkulussal:ft(2); 9u(4)9v(3)R(u) ^ S(v) ^ u[3℄ = v[1℄ ^ u[4℄ = v[2℄ ^ t[1℄ = u[3℄ ^ t[2℄ = u[4℄gQBE-ben:R A B C DP. x P. yS C D Ex y



5. a)(SELECT KAPHAT�O1.S�ORFROM KAPHAT�O AS KAPHAT�O1)EXCEPT(SELECT KAPHAT�O.S�ORFROM L�ATOGAT, KAPHAT�OWHERE KAPHAT�O.S�OR�OZ}O=L�ATOGAT.S�OR�OZ}O ANDL�ATOGAT.SZEM�ELY NOT IN(SELECT KEDVEL.SZEM�ELYFROM KEDVELWHERE KEDVEL.S�OR=KAPHAT�O.S�OR)Megjegyz�es: Itt nem sak a t�ok�eletes megold�asra adtunk pontot, hanem minden olyanmegold�ast d��jaztunk, ami vagy arr�ol sz�olt, hogy az illet}o helyesen le��rta SQL-ben azt, amita 3. feladatban fel��rt, mint megold�ast (f�uggetlene�ul att�ol, hogy az esetleg nem volt j�o)vagy pedig annak valami jav��tott, t�obb�e-kev�esb�e a helyes megold�as fel�e vezet}o v�altozat�atadta meg.Azaz az 5 pont erre a r�eszre egy�altal�an nem jelenti azt, hogy a j�o megold�ast adtad meg.b)SELECT TE, MAX(�AR)FROM TERMEL}OWHERE C�IM LIKE '%Budapest%'GROUP BY TEHAVING AVG(�AR) � 500Megjegyz�es: A WHERE-es sorban WHERE C�IM LIKE '%Budapest %' helyesebb volna,mert ��gy kisz}urj�uk pl. a Budapesti �uton lak�o embereket. Persze ez sem oldja meg teljesena felmer�ul}o probl�em�at, mert a Budapest rakpart t��p�us�u ��meket m�eg mindig beleveszi, deahhoz, hogy ezt is kiz�arjuk pontosabb ismeretek kellen�enek a ��m mez}o fel�ep��t�es�er}ol.B soport2. A f}o�allom�anyban 3 � 106 rekord van, mivel rekordok nem l�oghatnak �at laphat�aron,ez�ert a f}o�allom�anyhoz kell legal�abb 106 lap. Az els}o ritka indexben lesz ennyi bejegyz�es,azaz 106, egy lapra pontosan 20 bejegyz�es f�er: ez legal�abb 5 � 104 lap. Ez azt is jelenti,hogy a m�asodik szint}u ritka indexben lesz 5� 104 bejegyz�es, ehhez kell m�eg 25� 102 lap.Ez �osszesen 1052500 lap.3. �szem�ely(L�atogat) n �szem�ely(�szem�ely;s�or(Kaphat�o ./ L�atogat) nKedvel)Magyar�azat: (Hasonl�oan, mint az A soportn�al) A �szem�ely;s�or(Kaphat�o ./ L�atogat) meg-adja azt, hogy az emberek milyen s�or�okh�oz juthatnak hozz�a, a �szem�ely;s�or(Kaphat�o ./L�atogat)nKedvel a \rossz" (szem�ely, s�or) p�arokat adja meg, azaz azokat az embereket �ess�or�oket, amely emberek megkaphatj�ak kosm�ajukban az adott s�ort, de nem szeretik. Ezenrel�ai�o szem�ely-vet�ulete a \rossz" szem�elyek halmaza, ezt kell kivonni az �osszes szem�elyhalmaz�ab�ol.Itt hallgat�olagosan feltett�uk, hogy minden szem�ely j�ar valamelyik s�or�oz}obe.Megjegyz�es: Az A r�eszn�el lev}o megjegyz�es a monotonit�asr�ol itt is �all, sak itt a b}ov��t�est}ola \j�o" szem�elyek halmaza sz}uk�ul(het).4. a) Oszlopkalkulussal:



fa; ; 9b9d9eR(a; b; ; d) ^ S(; d; e) ^ e =0 20gQUEL-ben:range of t1 is Rrange of t2 is Sretrieve (unique) (t1:A; t1:C)where t1:C = t2:C and t1:D = t2:D and t2:E =0 20b) Oszlopkalkulussal:f; d; 9a9b9eR(a; b; ; d) ^ S(; d; e)gQUEL-ben:range of t1 is Rrange of t2 is Sretrieve (unique) (t1:C; t1:D)where t1:C = t2:C and t1:D = t2:D5. a)(SELECT L�ATOGAT1.SZEM�ELYFROM L�ATOGAT AS L�ATOGAT1)EXCEPT(SELECT L�ATOGAT.SZEM�ELYFROM L�ATOGAT, KAPHAT�OWHERE KAPHAT�O.S�OR�OZ}O=L�ATOGAT.S�OR�OZ}O ANDKAPHAT�O.S�OR NOT IN(SELECT KEDVEL.S�ORFROM KEDVELWHERE KEDVEL.SZEM�ELY=L�ATOGAT.SZEM�ELY)Megjegyz�es, mint A-n�al: Itt nem sak a t�ok�eletes megold�asra adtunk pontot, hanem min-den olyan megold�ast d��jaztunk, ami vagy arr�ol sz�olt, hogy az illet}o helyesen le��rta SQL-benazt, amit a 3. feladatban fel��rt, mint megold�ast (f�uggetlene�ul att�ol, hogy az esetleg nemvolt j�o) vagy pedig annak valami jav��tott, t�obb�e-kev�esb�e a helyes megold�as fel�e vezet}ov�altozat�at adta meg.Azaz az 5 pont erre a r�eszre egy�altal�an nem jelenti azt, hogy a j�o megold�ast adtad meg.b)WITH RECURSIVE ELJUT(Honnan, Hov�a) AS(SELECT Honnan, Hov�aFROM J�ARAT)UNION(SELECT ELJUT.Honnan, J�ARAT.Hov�aFROM ELJUT, J�ARAT AS J�ARAT1WHERE ELJUT.Hov�a=J�ARAT1.Honnan)


