
 

maagar
Typewritten Text

maagar
Sticky Note
MigrationConfirmed set by maagar

maagar
Text Box

maagar
bny

maagar
newQR

maagar
Stamp



2

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
ציון: 92



3

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



4

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



5

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



6

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



7

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



8

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



9

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



10

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



11

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



12

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



13

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



14

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



15

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



16

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



17

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



1 

  גוריון- אוניברסיטת בן

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

  

  

  10.8.2015 תאריך הבחינה:

  ר אדיר אבן"ד: ההמרצ םש

  בסיסי נתוניםשם הקורס: 

  364-1-1901מספר הקורס: 

  'ב, מועד: 'ב, סמסטר: 2015שנה: 

  שעות 3.5משך הבחינה: 

  אסור, למעט דף העזר המצורף לגיליון המבחןחומר עזר: 

  
  הנחיות

 נקודות  100, מתוכן ניתן לצבור עד 105סכום הנקודות הכולל של כל חלקי המבחן הוא  •

  מציון הקורס 70%הציון במבחן זה מהווה  •
o  נקודות מהציון הסופי של הקורס 70-נקודות במבחן שקולות ל 100 –כלומר 
o  ומעלה על מנת לעבור את הקורס 56 של יש לקבל בבחינה ציון –חובת מעבר 

 בלבד תשובות הסופיותאת ה כלולל ביניים יש לבצע במחברת הנלווית, בגוף המבחן ישחישובי  •
o אם יש בכך צורך דפי גיליון המבחן,השני של  םצדניתן לרשום פתרונות מ 

אין להפריד בין דפי המבחן ! במקרים בהם סטודנט הפריד בין הדפים ועקב כך הלכו חלק מדפי  •
  , והאחריות לכך תהיה של הסטודנט0הציון על החלקים שהלכו לאיבוד יהיה  –המבחן לאיבוד 

  
_______________________________________________________________  

  
  בלבד הבודקיםלשימוש 

  
  שאלה 

  (מס' נקודות מקסימאלי)
  ניקוד

1) .35(  
  

  

2. )35(  
  

  

3) .35(  
  

  

  ציון סופי:
  

  

  
  
  
  

  תאריך _____________________  _________________,  אדיר אבןד"ר 
  
  

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
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  נק'): 35( 1חלק 
 םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,מתבססים על התיאור הבא
  

 חדש בעיצוב בסיס הנתונים. לקוח היישום מובייל לסיוע בניווט, ומבקשת עזר פתחה" Mazeחברת "
בעת ההרשמה, הלקוח . כתובתוהשם, התאריך ההרשמה,  אתיש לתעד , ודוא"לה באמצעות נרשםחברה ב

שירות משודרג (תמורת תשלום חודשי, בתעריף בשירות הבסיסי (ללא תשלום), או בנשאל אם הוא מעוניין 
(לא  רשימה של לקוחות אחרים להגדיר. ללקוח משודרג היישום מאפשר בין היתר )בעת ההרשמה שנקבע

עימם הוא מעוניין להיות בקשר, כאשר לכל לקוח ברשימה יש לציין את אופי הקשר (בן  בהכרח משודרגים)
(לקוח עשוי לבצע מספר פעולות  של היישום ת ההתקנהויש לתעד את פרטי פעול, וכד'). שכןידיד, משפחה, 
המכשיר הטלפון של  מספרחנות אפליקציות בוצעה,  מול איזוההתקנה,  מועד (תאריך וזמן) –התקנה) 

באותו מספר לא ניתן להשתמש אך  – הטלפון עשוי להתנייד בין מכשירים שונים מספר( הנייד עליו בוצעה
(לא ייתכן ששני יצרנים שונים ייתנו  המכשיר מודלהמכשיר, יצרן , )בשני מכשירים שונים בו זמנית טלפון

ייתכן . ומשך הזמן (בימים) בו הייתה מותקנת, של המודל מערכת ההפעלה גרסת, אותו השם למודל)
אך  –שלקוח יתקין את היישום על מספר מכשירים שונים, ויתכן שמכשיר מסוים ישמש מספר לקוחות שונים 

  שתי פעולות התקנה בו זמנית על ידי אותו לקוח, ו/או על אותו מכשיר. לא ייתכנו

 פעולהכל מאיזה מכשיר בוצעה לדעת ו של כל לקוח (תאריך ושעה) ההתחברותפעולות יש לתעד את מועדי 
בעת ההתחברות . (לא ניתן לבצע שתי התחברויות בו זמנית על ידי אותו לקוח, ו/או מאותו מכשיר נייד)

עבורו מחשב  יעד. היישוםעליו למסור כתובת  –יכול לבחור אם לבצע פעולת ניווט. אם בחר לנווט  לקוחה
, שכל אחד מהם מתייחס לדרך. הדרך ,...)3, 2, 1הממוספרים בסדר עולה ( מורכב ממקטעיםה מסלול

), ויש לשמור Y-ו X) וסיום (קואורדינטות Y-ו  Xהתחלה (קואורדינטות  -המזוהה על ידי שתי נקודות ציון 
את משך זמן עבורה את האורך (במטרים), והשם (שם הרחוב, או מספר הכביש). עבור כל מקטע יש לדעת 

). , סיבוב פרסהעצירה ,פניה –צע בסוף המקטע (למשל הנסיעה הצפוי (בדקות), ואת הפעולה שיש לב
עבור כל פעולת התחברות יש לציין  –אחת לכמה דקות  לקוחה היישום דוגם את מיקום לאחר ההתחברות,

בחר  . אם הלקוח)Y-ו X(קואורדינטות  בעת הדגימה הלקוח שעה), ומיקוםכל דגימה (תאריך ו את מועד
בעקבות כל פעולת . שלו למקטע המתאים במסלול הניווט המיקוםדגימת יש לקשר את  –לבצע פעולת ניווט 

של לקוחות אחרים הנמצאים בקרבת  סימונים המופיעה ביישום, ומצוינים בה הדגימה מתעדכנת המפה
  . מהם שהה כל אחד תשהתעדכנה, ובאיזו נקודה גאוגרפיכיש לדעת אילו לקוחות הופיעו במפה  –מקום 

שנשלחו על ידי עבור מוצרים (או שירותים) כאשר מתעדכנת המפה, מופיעים בה גם הצעות לקופונים 
, )כתובת דוא"ל( לכל עסק יש מזהה ייחודי. )מחיר מוזל על קניית מנת חומוס –(למשל  בקרבת מקום עסקים

, הטלפון, סוג (מסעדה, חנות, מוסך, וכד') מספרי, כתובת, שם תאריך ההרשמה, ש לשמור עבורווי
עסק עשוי להציע מספר מוצרים (או שירותים) . הדרך עליה העסק ממוקםו ,)Y-ו X( ותגרפיגאוקואורדינטות 

כאשר לכל מוצר יש  לשמור מזהה ייחודי, שם, ומחיר קטלוגי מומלץ (ייתכן שמוצר מסוים יוצע על ידי מספר 
קופון חדש ). בכל יום, עסק מסוים יכול להציע עבור מוצר מסוים ר קטלוגיאך באותו מחי – עסקים שונים

, את את המחיר שהוצע בפועל תאריך התפוגה, יש לתעד את התאריך בו הוצע הקופון, –אחד לכל היותר 
שמרחקו  לקוחהצעת הקופון תופיע במפה לכל  –(כלומר  ) עבורו הוא רלוונטימטריםהגאוגרפי (ב טווחה

בהם  הופיע  לדעת את כל המועדים (תאריך ושעה)יש לכל קופון  ).שנקבעטווח  קטן מה ממקום העסק
, ואם ביצע התקשרות בפועל (שיחת קופוןנוסח ההתבונן ב במפה של אחד הלקוחות. יש לדעת אם הלקוח

על סמך ניתוח פעילות הצגת הקופונים, לצורך שיפור מתמיד של תהליך טלפון) בעקבות ההתבוננות. 
לכל לקוח ולכל מוצר יש לציין באיזה בית עסק הלקוח   - ת הקופונים, היישום בונה רשימת העדפות הצעו

בסיס עבור כל הגדרת קופון " גובה מבעל העסק סכום Mazeחברה "כנראה יעדיף לקנות את אותו מוצר. 
וסף עבור , וסכום נ)לשירות, ואינו משתנה עם הזמן מצטרף , בעת שבעל העסקחדש (הסכום נקבע מראש

 כל הצגה של קופון לאחד הלקוחות (הסכום נקבע בעת הגדרת הקופון, ונשאר קבוע כל עוד הקופון בתוקף). 

 ) המתארת נכונה את נתוני הבעיה. ERDקשרים (- נק') שרטט דיאגראמת ישויות 15. (11-

 )Cardinalityעל הדיאגראמה לכלול את כל הישויות, והקשרים הרלוונטיים (כולל רישום מלא של  •

לל סימון בקו תחתי של המשתקפים מתיאור הבעיה, כואך ורק שדות  -) Attributesיש לכלול את כל השדות ( •
 . רך בתיאור מילולי של השדותאין צו. שדות מפתח

. אין אינן ברורות מאליהן מתיאור הבעיה הן אך ורק אםתאר בקצרה הנחות שהובילו לדיאגראמה שהצעת,  •
 . ERD-יצירת הייתכן שחלק מנתוני הבעיה אינם רלוונטיים ללהשתמש בהנחות הסותרות את נתוני הבעיה. 

  

 >נא לציין כאן באיזה דף השתמשת – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום את הפתרון< יש 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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על חשוב: ( מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) סעיף מפורט-תתנק' סה"כ, הניקוד לכל  10( 1.2
  :)סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו נואי הואם לתיאור הבעיה. עם זאת, להיות תוא בסעיף זההפתרון 

  

XXX (Email, Name, Address, Registration-Date, Installation-DT, Duration, App-Store,        
App-Version, Mobile-Number, Brand, Model, OS-Version) 

 

• Email, Name, Address –  ,כתובתוודוא"ל הלקוח, שמו  

• Registration-Date, Installation-DT, Duration  –   משך תקופת ההתקנהתאריך הרשמה, מועד התקנה, 

• App-Store, App-Version  –   חנות אפליקציות, גרסת היישום

• Mobile-Number, Brand, Model, OS-Version  –   , גרסת מערכת ההפעלהמס' המכשיר הנייד, יצרן, מודל

  
  ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפהשני  מהם –על סמך תיאור הבעיה  נק') 2(

  
  
  
  
  

____________________________________________________________________ 
בסעיף  המינימאלי המפתח הגדרתעל סמך  .קיימות מספר הפרות של כללי נורמליזציה XXX טבלהב נק') 2(
יש בטבלה.  שני או שלישימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםה

  שבגללה נוצרת ההפרה. X�Y  תלותהלרשום בצורה מפורשת את 
  

  ? יש לרשום אותה במקום המתאים) 3או  2(האם זו הפרה מסדר   Email � Name דוגמא:

 
  :הפרות נורמליזציה מסדר שני

  

  

  :הפרות נורמליזציה מסדר שלישי
  
  
  

_____________________________________________________________________ 
עבור השדות  ים משופרים אפשרייםטבלאי יםמודלשני  תהצעל, מיםסעיף הקודה-יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 6(

   י.מנורמלות מסדר שליש הטבלאות. בכל מודל יש לוודא שXXX הנתונים בטבלה
  .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  מודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון כל  •

 XXX אין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד אלו המפורטים בתיאור הטבלה •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. – השדותהסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על אין צורך לפרט כל שלב בתהליך ה •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________________________ 
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לפרסום קופונים וגביית  מתייחס ) המודל הבאסעיף-תתכל מצוין ליד  נק'ה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3
  : פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמים)את ה אינו תואם בהכרחהמבנה כאן חשוב: ( תשלום עבורם

  

• (B)USINESSES (B-ID, B-Name, B-X, B-Y, Coupon-Fee) 

o עסקים: מזהה עסק, שם עסק, קואורדינטות מיקום העסק, תשלום עבור פתיחת קופון חדש 

• (C)OUPONS (C-ID, B-ID (BUSINESSES),  C-Date, Range, Offer-Fee)  

o קופונים: מז' קופון, מז' עסק, תאריך התחלת הקופון, טווח רלוונטיות (במטרים), תשלום לכל פעולת הצגה  

• (L)OCATIONS (M-ID, L-DT, L-X, L-Y)  

o דגימות מיקום: מז' לקוח, מועד דגימת המיקום, קואורדינטות המיקום 

• (O)FFERS ({M-ID, L-DT} (LOCATIONS), C-ID (COUPONS), Accept) 

o (1 – כן, 0- לא) פעולות הצגת קופון: מז' לקוח, מועד דגימת מיקום, מז' קופון, האם הלקוח צפה בקופון 
  

  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 

 יש צורך בכך.  אם, VIEWS-) או בNested Queryמקוננת ( התמש בשאילתניתן להש •
 .במקום בשם המלא באות הראשונה בשם כל טבלהניתן להשתמש  ,לצורך כתיבה מקוצרת •

כלומר, פתרון שייתן את הפלט המבוקש ייחשב כנכון גם אם הוא  – יעילותהניקוד הוא על נכונות הפלט, לא על  •
 לא אופטימלי מבחינת זמן הריצה הצפוי.

  
 
  

  ?2014-הפיקה מהם את ההכנסות הגבוהות ביותר ב MAZEהעסקים שחברת  5הם מנק')  5(

 מהצגתםהכנסה מפתיחת קופונים חדשים, והן הכנסה הן  –יש להתחשב כראוי בכל מרכיבי ההכנסה  •

 , שם העסק, מספר הקופונים שנפתחו, הכנסה כוללתהעסקמזהה   :)2014התייחס לשנת (ב הדרוש פלטה •
  
  
  

  

   – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום את הפתרון< יש 
 >נא לציין כאן באיזה דף השתמשת

  
  
  
  
  ?0.2עלה על שצפייה שיעור הצגה מחוץ לטווח הובילו לפעולות עבור אילו קופונים נק')  5(

 לבין העסק עלה על טווח הרלוונטיות לקוחפעולות הצגה בהן המרחק בין ה  –פעולת הצגה מחוץ לטווח  •

 )x2, y2(- ) וx1,y1, המחזירה מרחק במטרים בין קואורדינטות (DIST (x1, y1, x2, y2)פונקציה  לרשותך •

 בקופוןפעולות ההצגה הסתיימו בכך שהלקוח צפה חלק מאיזה  –שיעור צפייה  •

 מחוץ לטווח, שיעור הצפייהמזהה קופון, מספר פעולת ההצגה  הדרוש: פלטה •

 שיעור הצפייהשל  יורדלסדר את הפלט בסדר יש  •

  
  
  
  

   – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום את הפתרון< יש 
 >נא לציין כאן באיזה דף השתמשת
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  ):נק' 35( 2 חלק
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
  

 ) שונים בפרויקטיםROLESמציבה את עובדיה לתפקידים ( )EMPLOYEES( חברה לניהול עובדי קבלן
)PROJECTS לקוחותיה () המתבצעים אצלCUSTOMERS( .הצב ו, עהקמת בסיס נתוניםל-ERD :הבא  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי , וניתן לראותהטבלאי הבא מודלהלחברה הוצע  במקביל לכך,
 

• (E)MLOYEES (E-ID, E-Name, Residence, Degree)                                                                   // עובדים 

o תואר אקדמימזהה העובד, שם, עיר המגורים ,  

• (W)ORKS  (E-ID (EMPLOYEES), W-Date, Salary, Expenses)                                   // תקופות העסקה 

o 'עבודהיום  לכל )(בש"ח הנסיע הוצאות (בש"ח), תעריף החזריום עבודה כל , תאריך תחילת התקופה, שכר לעובדה מז ,
)מ של מרחק בין מקום מגוריו של העובד לבין מקום עבודתוק"ולכל    

• (C)USTOMERS (C-ID, C-Name, Charge)                                                                                  //  לקוחות 

o  ,שנגבה לכל פרויקט שבוצע (בש"ח) תשלוםשם, המזהה הלקוח   

• (P)ROJECTS (C-ID (CUSTOMERS) , P-Date, P-Name, Location)                                       //  פרויקטים  

o  הלקוח, תאריך תחילת הפרויקט, שם הפרויקט, העיר בה מתבצע הפרויקטמזהה  

• (A)SSIGNMESNT({E-ID, W-Date} (WORKS),{C-ID, P-Date} (PROJECTS), A-Date, Days, Role)//   השמה
o מז' עובד, תא' תחילת תקופה, מז' לקוח, תא' תחילת פרויקט, תא' תחילת השמה, מספר ימי העבודה בפועל, תפקיד 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-1
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

   בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף •

  אצל לקוח מסוים, ימלא בפרויקט מספר תפקידים שוניםייתכן שעובד מסוים המוצב לפרויקט מסוים . א

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  שני לקוחות שונים באותו תאריךלעבודה אצל  ייתכן שעובד מסוים ישובץ. ב

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד המודל הטבלאיבלבד             ERD-מודל ה

  תו תאריךשהחלו באו שונים בשני פרויקטים מסוים לקוחמסוים ישתתף אצל עובד ש . ייתכןג

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

   לכל יום עבודה שכראותו אצל לקוח מסוים, יקבל  מסויםמשתתף בפרויקט ה ,עובד מסוים. ד

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  ה. עובד מסוים, המשתתף במספר פרויקטים שונים אצל לקוח מסוים, יקבל אותו החזר נסיעות לכל יום עבודה 

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   

Works   

ROLES 

• Role 

• Salary 

EMPLOYEES 

• E-ID 

• E-Name 

• Residence 

• Degree 

PROJECTS 

• P-Date 

• P-Name 

• Charge 1:1        1:N  

1:1  

1:N 

CUSTOMERS 

• C-ID 

• C-Name 

• Location 

Assignment 

• A-Date 

• Days 

1:N 

Work 

• W-Date 

• Expenses 

1:N 

1:N  
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(יש לסמן באופן  בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 2-2
  הולם מפתחות ראשיים, קשרים, וקרדינליות).

  
  

 

  >ציין כאן באיזה דף השתמשת  – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום את הפתרון< יש 
  

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  עונה: עסקית הואעל איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים םביטוייה) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

 ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס  •

 הטבלה  האות הראשונה בשםהטבלאות מזוהות עי ידי  –כתיבה מקוצרת לצורך  •
  

1)  C.[C-ID], C.[C-Name] F Count (Distinct P.Location) > 5 (σ Year(P.[P-Date] = 2014 (C*P))  
 

  השאלה:
  

2)  π [Location] ( Location F Count () > 5  P ) - π Residence E 
  

  השאלה:

  

3) (πA.[E-ID], P.[Location]  (σ year (P.[P-Date]) = 2015 (P*A) ) ) ÷ (πE.[E-ID] E)   

  
  השאלה:

  
  

4) [E-ID], [E-Name], Degree F Sum (W.Salary*A.Days)>10000 (σ A.Role = "Security" (A*W*E) ) 
  

  השאלה:
  

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  :, התבקשת להכין דו"ח (הרשומות הן להמחשה בלבד)2014-ב הפעילות והרווחיות  לצורך ניתוחנק')  10( 2-4
  

Rank Ratio Net  T_Expenses T_Salary T_Charge Projects Name ID 

4 500 5000 5000 20000 30000 10 Eventus 17 

2 1000 4000 5000 15000 24000 4 Efrat 5 

3 600 3000 2000 5000 10000 5 ITG 12 

1 2000 2000 8000 10000 20000 1 SMG 44 

5 -1000 -2000 4000 8000 10000 2 Combact 2 
  … … … … … … … 

 :ספציפי) לקוח, כל שורה מתייחסת ל2014(התחשיבים הם ביחס לפעילות במהלך  הסבר השדות

• ID, Name, Projects – בתקופה האמורהעבור הלקוח  החלושמם, מספר הפרויקטים ש, מז' הלקוח 

• T_Charge, T_Salary, T_Expenses–  מתשלום עבור פרויקטים שהחלו בתקופה האמורה, הוצאות הכנסה
 נסיעות לעובדים שהוצבו לפרויקטים אלווהחזרי שכר 

o עובד מקבל החזר נסיעות לכל יום עבודה בו עבד בפרויקט, בהתאם לתעריף שנקבע בהסכם עמו 
o  הנח שעומדת לרשותך פונקציה –לצורך חישוב ההחזר  DISTANCE (city1, city2) המקבלת ,

 בק"מ.כקלט שמות של שתי ערים, ומחזירה כפלט את המרחק בין שתי הערים 
• Net, Ratio, Rank – (בהתחשב בהכנסה הכוללת, בעלויות השכר ובהחזרי הנסיעות),  ההכנסה נטו מהלקוח

 הכנסה נטו ממוצעת לפרויקט, מדרג הכנסת הנטו הממוצעת יחסית ליתר הפרויקטים.
  
  

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 

 , ולא למודל המתוקןלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס  •

 . סיכוםמקוננת, אך אין להשתמש בטבלאות  או/או בשאילת VIEWS - ניתן להשתמש ב •

 ניתן להשתמש באות הראשונה בשם כל טבלהלצורך כתיבה מקוצרת,  •

 יחשב כנכון גם אם הוא כלומר, פתרון שייתן את הפלט המבוקש י – הניקוד הוא על נכונות הפלט, לא על יעילות •
  לא אופטימלי מבחינת זמן הריצה הצפוי.

 

 >ציין כאן באיזה דף השתמשת  – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום את הפתרון< יש 
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מנהלי החברה מעוניינים להתחיל להפיק באופן סדיר דו"חות בפורמט דומה לזה שהוצג ) סה"כ נק' 8( 2-5
עם זאת היא שהדו"ח לא יקובע מראש לשנה מסוימת, אלא יוכל לקבל באופן גמיש  בסעיף הקודם. הדרישה

   טווח תאריכים (תאריך התחלה, תאריך סיום), ולהחזיר את סיכום הפעילות עבור טווח התאריכים שהוגדר.
  

) לטבלאות Derived Attributeנק') כדי להקל על הפקת הדו"ח, הוצע להוסיף שדות מחושבים ( 6( •
, שיעדכנו את ערכי Triggersת במודל המקורי (המודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלה), ולהוסיף מסוימו

ההגדרה של כל שדה מופיעה בסעיף   – העזר בטבלה הבאה כדי לאפיין פתרון זה. השדות בהתאמה
  :בהתחשב בדרישות הדו"חהקודם, ועבור כל אחד מהם יש לאפיין, 

לאיזו טבלה יהיה   -? אם תשובתך היא כן מחושב לאחת הטבלאותהאם הגיוני להוסיף אותו כשדה   .א
לפחות על אחד מהשדות  רמז:( נמק בקצרה מדוע. –אותו? אם תשובתך היא לא זה הגיוני להוסיף 

  ניתן לומר באופן מובהק שאין זה הגיוני להוסיפו כשדה מחושב).
השדה שיבטיח ש Triggerבאיזו טבלה (או טבלאות) יש להוסיף  -אם המלצת להוסיף שדה מחושב   .ב

  ).Trigger-יכיל את הערך הדרוש? הסבר בקצרה מדוע (אין צורך לרשום את נוסח ה
  

לאיזו אם כן ו , האם הגיוני להוסיף  .א  שדה
  טבלה

 Triggerהוסיף היכן יש   .ב

T_ 
Charge  

  
  
  
  

  

T_ 
Salary  

  
  
  
  

  

T_ 
Expenses 

  
  
  
  

  

Net   
  
  
  

  

Ratio   
  
  
  

  

Rank   
  
  
  

  

  

פרמטרים מסוימים, ובהתאם לכך  תקבלשבנות פונקציות חלופי להוספת שדה מחושב הוא לפתרון נק')  2( •
 (מחזירה ערך יחיד) סקלארית . אפיין פתרון אפשרי של פונקציהחזיר את הערכים המחושבים המתאימיםת

  שהמלצת לא להוסיף כשדה מחושב (אין צורך לכתוב את הקוד המלא, אלא רק לאפיין): עבור אחד השדות
o (הסבר מה הפלט הנדרש) ? באיזה שדה מדובר  
o פונקציה ? (אילו פרמטרים יש להעביר לה)הקלט הנדרש לו"ח, הגדר מה בהתחשב בדרישות הד  
o  החסרון ?מה היתרון המהותי של פונקציה לעומת שדה מחושב? מה  –באופן כללי 
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  ) סעיף-נק' לכל תת 1סה"כ,  נק' 5( 6-2
  

, המתואר בסעיף הקודם כמו זהת דו"חות שונים (מעוניינים ליישם מערכת שתאפשר הפקמנהלי החברה 
גישות ארכיטקטורה קוחותיה.  אנשי צוות מערכות המידע אפיינו מספר ואחרים) עבור עובדי החברה ול

  מערכת:אפשרויות שונות למימוש ה

הנתונים הרלוונטיים עבור כל משתמש יועברו למחשב הקצה שלו, חתכי  :שכבתית-א. ארכיטקטורה חד •
  והוא יוכל להפיק את הדו"חות הנדרשים לו בעזרת מחולל דו"חות שיותקן על מחשב הקצה.

הנתונים ירוכזו בשרת מרכזי, ובכל מחשב קצה יותקן מחולל דו"חות  :שכבתית- ב. ארכיטקטורה דו •
  OLE-DB)או   ODBCשיוכל לגשת לנתונים בשרת באמצעות פרוטוקול מתאים (כגון 

הנתונים יאוחסנו בשרת מרכזי, שאליו יחובר שרת יישומים. הפצת  :שכבתית-. ארכיטקטורה רבג •
  ומשתמשי הקצה יצפו בהם באמצעות דפדפני אינטרנט., Webדו"חות למחשבי הקצה תיעשה ע"י שרת 

  
 לאסימון  – הקף בעיגול( ? 'ג ציין לגבי כל אחד מהאלמנטים הבאים האם יש יתרון לפתרון א', ב', או

  .את תשובתך בקצרההסבר ו, )ברור ייפסל!

הסעיף - תת –. במקרה של חוסר התאמה לבין ההסבר המילולי העיגולים התאמה בין סימוןחייבת להיות  •
 .0ציון  ייפסל, ויקבל

o  בהתאם. עיגול אחד בלבדיש לסמן  –על האחרים  למודל אחד יתרון ברוראם 
o ,בהתאם.  יש לסמן שני עיגולים –השלישי  עם יתרון לעומת "תיקו" בין שני מודלים 
o  יש לסמן שלושה עיגולים. –האחרים לעומת  לאף מודל אין יתרון מהותיאם  

  
  (שאינם עובדים בחברה) לצפות בדו"חות המיועדים להםאחרים ולגורמים חיצוניים  ללקוחותמתן אפשרות 

  

  ג'-יתרון ל         ב'      -יתרון ל        א'        -יתרון ל            
  הסבר בקצרה:

  
  
  

    המיועדים לדרג הניהולי כאלוהמיועדים לדרג התפעולי, והן  כאלוהן  –דו"חות  רב של מגווןבהפקת תמיכה 
  

  ג'-יתרון ל         ב'      -יתרון ל        א'        -יתרון ל            
  הסבר בקצרה:

  
  
  

  ורתהצורך בתעבורת נתונים על רשתות התקש על ידי הפחתת SELECT שאילתותהשליפה של  זירוז מהירות
  

  ג'-יתרון ל         ב'      -יתרון ל        א'        -יתרון ל            
  הסבר בקצרה:

  
  
  

  הנתונים שבתשתית המערכת ניהול כל), לRDBMSבמערכת סטנדרטית לבסיסי נתונים טבלאיים  (שימוש 
  

  ג'-יתרון ל         ב'      -יתרון ל        א'        -יתרון ל            
  הסבר בקצרה: 

  
  
  

  נתונים, ומפרשים אותם בצורה דומה.כל המשתמשים צופים באותם –שמירה על "גרסה אחת לאמת" 
  

  ג'-יתרון ל         ב'      -יתרון ל        א'        -יתרון ל            
  הסבר בקצרה: 
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  ):נק' 35( 3 חלק
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישלכל שאלה  .מהן נכונהאחת ורק אחת ש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0לניקוד יובילו של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  לטבלה שהמפתח הראשי שלה יורכב ממספר שדות? יובילו בהכרחהבאות  ERD-אילו מהחלטות עיצוב ה. 3-1
 ישות חלשה  .א
  ישויות 3קשר משולש בין   .ב
 קשר רקורסיבי  .ג
 Partial-Overlappingהורשה מסוג   .ד

  
 ' בלבדב- ', וא .1

  
 ' בלבדג- ו, 'א .2

  

  כל התשובות נכונות .4  'א', אך לא ד- ', וג', ב .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ? תקין ERDדל המרה לטבלאות של מוייצג אינו מ ,יםהבאהטבלאיים  מודליםמה האיז 3-2
 

1. ) x2 x1,X ( 
) y3, 2y, (X) y1 Y (  
)  (X) z3, (Y) }z2, z1{ Z (  

  

2. ) x2 x1,X ( 
) y3, (X) 2y, y1 (X) Y (  
) (X)  z3, (Y) }z2, z1{ Z (  

  
3. ) x2 x1,X ( 

) y3, y2, y1 (X) Y (  
)  z3, z2 (Y), (Y) z1Z (  

  

4. ) x2 x1,X ( 
) y3, y2, y1 (X) Y (  
) z3 , z2 (Y), z1 Z (  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ):NULLהשדות הם מספריים ואינם  נתון כי כלהינתן המודל הטבלאי הבא (ב 3-3

• )3, a4a, 2a, 1a( A 

• )b3} (A), b4 ,2{b, 1b( B   
לתת תוצאות סיכום שונות מאלו שהיינו  –(כלומר  הסכומים עלולים להיות שגויים מהשאילתות הבאותשלוש ב

  ? צפויים להיות תקיניםסיכומים איזו שאילתה הבאחת לא. ב, ומצפים להם)
 

1. a3 Fsum (a4)  (A Ө a1=b2 AND a2=b3 B)  
  

2.   a3 F sum (a4)  (A Ө a1=b2 B)  

3. a3 Fsum (b4)  (A Ө a1=b2 AND a2=b3 B)  4. a3 Fsum (b4)  (A Ө a1=b1 AND a2=b2 B)  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  . ↔ c↔ (a, b) ,   c� (d, e)  ,d � f, g fפונקציונאליות: קיימות תלויות  X (a, b, c, d, e, f, g, h)בטבלה  3-4

  ? תקיימת בטבלה בהכרחאינה מאיזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   (a, c) � g 
  

2. (a, f) � g  

3. (b, d) � g  4. (b, e) � g  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  תקין מסדר שלישי?אפשרי נרמול  ייצגמאינו  סעיף הקודם, איזה מהמודלים הבאיםב X. עבור הטבלה 3-5

  
1. ), h, c (U)b, aT ( 

) ), eV, d (cU (  
, f (W))dV(  

, g)fW(  
  

2. , c (U), h)b, aT ( 
, d (V), e) cU (  

, g (W))dV(  
, f)gW(  
  

3. h) e,  , b, d (V),a, cT ( 
)(W) , fdV(  

, g)f W(  

4. h)e, , b, d (V), a, cT ( 
, {f, g} (W))dV(  

)g, fW(  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



10 

. d, b( B(זר לטבלה  חמפת ואה a ההשדהוא מפתח ראשי, ו )b, a(  נתון כי A) c, b, )B( a (B) (בטבלה . 6-3
לא ). איזו מהפעולות הבאות 1, 1, 2), (2, 1, 1), (1, 2, 3קימות כרגע הרשומות הבאות בלבד (  Aבטבלה 
  ) ?Integrityלבעיית תאימות נתונים ( גרוםל בהכרח

  
1. INSERT INTO B VALUES (3, 1)  
  

2. INSERT INTO A VALUES (1, 2, 1)  

3. UPDATE B SET b = 1 WHERE d = 3 
  

4. UPDATE A SET a = 1 WHERE c = 1  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 בהםאין ו, יםמספרי בהןכל השדות אינן ריקות, , )a2, 1a B  ( -ו ) a32a, (B) a1A ,( ניתן כי הטבלאות. 7-3

טבלת התוצאה בשני צדי המשוואה זהה,  –(כלומר  הכרחת במתקיימאיזו מהמשוואות הבאות  . NULLערכי 
  ? שדות ורשומות)למעט אולי סדר שונה של 

 

1. (A ÷ B) X  B = A   2. (A X B) ÷  B = A 
 

3. A Ө A.a1 = B.a1 B = A * B   4. πa1 A U πa1 B  = πa1 A ∩ πa1 B    
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
. CHECK, RULE, LOOKUP TABLE –קורס נסקרו שלושה מנגנונים אפשריים להגדרת מרחב ערכים ב. 3-8

  ?מכנה משותף בין שלושת המנגנונים  אינו מתאר נכונהמהבאים איזה 
 
שלושת המנגנונים מאפשרים הגדרת מרחב הערכים  .1

 גם לאחר שהטבלה קיימת והוזנו בה נתונים
  

שלושת המנגנונים מאפשרים עדכון או ביטול של הגדרת  .2
 מרחב הערכים גם לאחר שהטבלה קיימת והוזנו בה נתונים

  
שלושת המנגנונים מאפשרים הגדרת מרחב ערכים  .3

 בין שתי נקודות קצה. ,רציף
  

שלושת המנגנונים מאפשרים הגדרת מרחב ערכים בדיד,  .4
  עם מספר סופי של ערכים אפשריים

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
מכילה נתונים רגישים, ואנו מעוניינים לאפשר למשתמש מסוים גישה של "קריאה בלבד" טבלה מסוימת . 3-9

)Read-Onlyלמימוש דרישה זו? יםלהיות רלוונטי ים) לנתונים הקיימים הטבלה. אילו מהאמצעים הבאים עשוי  
   REVOKE-ו GRANTצירוף של פקודות   .א
  VIEW  .ב
  STORED PROCEDURE  .ג
 , ומתן גישה אליהם באמצעות מחולל דו"חות)Data Warehouse( הזנת הנתונים למחסן נתונים  .ד

 
 ג', אך לא ד'- א', ב', ו .1
  

  ד', אך לא ג'- א', ב', ו .2

 ג' בלבד-ב' ו .3
  

  כל האמצעים ברשימה עשויים להיות רלוונטיים למימוש הדרישה .4

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
בקורס תוארו מספר שיקולי עיצוב בסיס נתונים שניתן לזהות בהם חלופה מהותית בין שיקולי חיסכון . 3-10

  ? חלופה שכזו אינו מתאר נכונהבמקום לבין שיקולי חיסכון בזמן. איזה מהבאים 
 
, לעומת שימוש בטבלה נגזרת VIEW-שימוש ב .1

)Derived Table(  
  

שימוש בפונקציה, לעומת שימוש בשדה מחושב  .2
)Derived Attribute( 

  
, לאחסון הנתונים שימוש במודל טבלאי מנורמל .3

  לעומת שימוש במודל טבלאי שטוח
שימוש בפרוצדורה שמורה לעדכון שדה מחושב, לעומת  .4

  Trigger- שימוש ב
________________________________________________________________________________________________________________________________  
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מנהלי מערכות המידע בארגון מתלבטים האם לעבור מארכיטקטורת נתונים ריכוזית לארכיטקטורת . 3-11
  את המעבר? יעודדונתונים מבוזרת. אילו מהטיעונים הבאים, אם הם נכונים, 

  ידוע כי "פצחנים" (האקרים) רבים רואים בארגון ייעד נחשק, ומנסים ללא הרף לגשת לבסיסי הנתונים שלו  .א
  ח התוכנה בארגון סובלים מאיטיות רבה, ויש צורך לזרז אותם באופן משמעותיתהליכי פיתו  .ב
  של הארגון ידועה לשמצה במספר הרב של הפסקות החשמל בה הנוכחי העיר בה פועל מרכז המחשבים  .ג
 צוות מערכות המידע קטן יחסית, והארגון אינו מתכוון להקצות תקציב להגדלתו בעתיד הנראה לעין.  .ד

  

  
 ג' בלבד- ב', ו .1

  
  ג', אך לא ד'- א', ב', ו .2

  כל הטיעונים, אם נכונים, יעודדו מעבר לארכיטקטורת נתונים מבוזרת .4  ' בלבדד-' וא .3
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
לשאלת גרעיניות  ניתן לשייך באופן המובהק ביותר SELECT-בשאילתות ה הבאיםמרכיבים מה את איזה. 3-12

  )?Granularityהנתונים (
  
1. FROM 

  
2. WHERE  

3. GROUP BY  4. ORDER BY  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
. מערכות המיועדות להפקת דו"חות עבור Aהבדל מהותי שנצפה לו בין  נכונה יםמתאראילו מהבאים  3-13

  . מערכות  המיועדות להפקת דו"חות עבור הדרג התפעולי.Bמנהלים, לבין 
 Bנצפה לשיעור גבוה יותר של שאילתות אגרגטיביות לעומת  A-ב  .א
  Bויכולת של המשתמש לעצב את הדו"ח ותכניו לעומת  תנצפה לרמה גבוהה יותר של אינטראקטיביו A-ב  .ב
 Aשיפנו לחתך נתונים מצומצם יותר לעומת  WHEREמשפטי שאילתות עם נצפה ל B-ב  .ג
עשויה להיות  A-בעיקר לאינדקס על המפתח הראשי של הטבלה, ולעומת זאת ב רבהתהיה חשיבות  B-ב  .ד

 לא פחות לאינדקסים על שדות שאינם חלק מהמפתח הראשי. רבהחשיבות 
  

  ד', אך לא ג'- א', ב', ו .2  ג', אך לא ד'- א', ב', ו .1
  מהותייםכל המשפטים מתארים נכונה הבדלים  .4  ד' בלבד-ג' ו .3

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Key-Value בסיסי נתונים מסוגטכנולוגיות התומכים בטענה ש שיקולים נכונה יםמתאראילו מהבאים  3-14
, לעומת טכנולוגיות )Big Dataלאתגרי ניהול הנתונים האופייניים לתופעת נתוני העתק ( להתאים יותר שויותע

RDBMS  לניהול בסיסי נתונים טבלאיים בגישה המנורמלת?  
 דרישה לחיפוש מהיר של פריטי מידע על פי מילות מפתח  .א
 מתן מענה לגידול מהיר בנפח הנתונים, במגוון שלהם, ובמידת המורכבות שלהם  .ב
 על עקביות ואחידות רשומות נתונים המתארות מספר רב של מופעים של אותה ישותשמירה   .ג
  מתן אפשרות להשתמש בשירותי ענן חיצוניים לצורך נתונים במידת הצורך  .ד

  
 ד', אך לא ב'- ו ' א', ג .1

  
  'ד', אך לא ג- ', וב', א .2

, כיון שמהות RDBMSלעומת  Key-Valueמהותי בין טכנולוגיות  אין בעצם הבדל .4  ', אך לא ג'ד- ו', ב', א .3
  מדובר בשני המקרים במודל נתונים טבלאי, והשיקול צריך להיות כספי בלבד

_____________________________________________________________________  

  סוף
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 פתרונות -' א, מועד 5201' ב),  סמסטר 1901-1-364בסיסי נתונים (
  

  נק'): 35( 1חלק 
 םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,מתבססים על התיאור הבא
  

פתחה יישום מובייל לסיוע בניווט, ומבקשת עזרה בעיצוב בסיס הנתונים. לקוח חדש בחברה נרשם באמצעות " Mazeחברת "
הדוא"ל, ויש לתעד את תאריך ההרשמה, השם, והכתובת. בעת ההרשמה, הלקוח נשאל אם הוא מעוניין בשירות הבסיסי (ללא 

בעת ההרשמה). ללקוח משודרג היישום מאפשר בין היתר תשלום), או בשירות משודרג (תמורת תשלום חודשי, בתעריף שנקבע 
להגדיר רשימה של לקוחות אחרים (לא בהכרח משודרגים) עימם הוא מעוניין להיות בקשר, כאשר לכל לקוח ברשימה יש לציין 

פר פעולות את אופי הקשר (בן משפחה, ידיד, שכן, וכד'). יש לתעד את פרטי פעולות ההתקנה של היישום (לקוח עשוי לבצע מס
מועד (תאריך וזמן) ההתקנה, מול איזו חנות אפליקציות בוצעה, מספר הטלפון של המכשיר הנייד עליו בוצעה (מספר  –התקנה) 

אך לא ניתן להשתמש באותו מספר טלפון בשני מכשירים שונים בו זמנית), יצרן  –הטלפון עשוי להתנייד בין מכשירים שונים 
יתכן ששני יצרנים שונים ייתנו אותו השם למודל), גרסת מערכת ההפעלה של המודל, ומשך הזמן המכשיר, מודל המכשיר (לא י

(בימים) בו הייתה מותקנת. ייתכן שלקוח יתקין את היישום על מספר מכשירים שונים, ויתכן שמכשיר מסוים ישמש מספר לקוחות 
  קוח, ו/או על אותו מכשיר.אך לא ייתכנו שתי פעולות התקנה בו זמנית על ידי אותו ל –שונים 

יש לתעד את מועדי פעולות ההתחברות (תאריך ושעה) של כל לקוח ולדעת מאיזה מכשיר בוצעה כל פעולה (לא ניתן לבצע שתי 
התחברויות בו זמנית על ידי אותו לקוח, ו/או מאותו מכשיר נייד). בעת ההתחברות הלקוח יכול לבחור אם לבצע פעולת ניווט. אם 

,...), שכל 3, 2, 1עליו למסור כתובת יעד. היישום מחשב עבורו מסלול המורכב ממקטעים הממוספרים בסדר עולה ( –ט בחר לנוו
), ויש Y-ו X) וסיום (קואורדינטות Y-ו  Xהתחלה (קואורדינטות  -אחד מהם מתייחס לדרך. הדרך המזוהה על ידי שתי נקודות ציון 

(שם הרחוב, או מספר הכביש). עבור כל מקטע יש לדעת את משך זמן הנסיעה לשמור עבורה את האורך (במטרים), והשם 
פניה, עצירה, סיבוב פרסה). לאחר ההתחברות, היישום דוגם  –הצפוי (בדקות), ואת הפעולה שיש לבצע בסוף המקטע (למשל 

יך ושעה), ומיקום הלקוח עבור כל פעולת התחברות יש לציין את מועד כל דגימה (תאר –את מיקום הלקוח אחת לכמה דקות 
יש לקשר את דגימת המיקום שלו למקטע המתאים  –). אם הלקוח בחר לבצע פעולת ניווט Y-ו Xבעת הדגימה (קואורדינטות 

במסלול הניווט. בעקבות כל פעולת הדגימה מתעדכנת המפה המופיעה ביישום, ומצוינים בה סימונים של לקוחות אחרים 
  דעת אילו לקוחות הופיעו במפה כשהתעדכנה, ובאיזו נקודה גאוגרפית שהה כל אחד מהם. יש ל –הנמצאים בקרבת מקום 

כאשר מתעדכנת המפה, מופיעים בה גם הצעות לקופונים עבור מוצרים (או שירותים) שנשלחו על ידי עסקים בקרבת מקום 
), ויש לשמור עבורו תאריך ההרשמה, שם, מחיר מוזל על קניית מנת חומוס). לכל עסק יש מזהה ייחודי (כתובת דוא"ל –(למשל 

), והדרך עליה העסק ממוקם. עסק עשוי Y-ו Xכתובת, מספרי הטלפון, סוג (מסעדה, חנות, מוסך, וכד'), קואורדינטות גאוגרפיות (
מסוים יוצע להציע מספר מוצרים (או שירותים) כאשר לכל מוצר יש  לשמור מזהה ייחודי, שם, ומחיר קטלוגי מומלץ (ייתכן שמוצר 

אך באותו מחיר קטלוגי). בכל יום, עסק מסוים יכול להציע עבור מוצר מסוים קופון חדש אחד לכל  –על ידי מספר עסקים שונים 
יש לתעד את התאריך בו הוצע הקופון, תאריך התפוגה, את המחיר שהוצע בפועל, את הטווח הגאוגרפי (במטרים)  –היותר 

הצעת הקופון תופיע במפה לכל לקוח שמרחקו ממקום העסק קטן מהטווח  שנקבע). לכל קופון יש  –עבורו הוא רלוונטי (כלומר 
לדעת את כל המועדים (תאריך ושעה) בהם  הופיע במפה של אחד הלקוחות. יש לדעת אם הלקוח התבונן בנוסח הקופון, ואם 

ות הצגת הקופונים, לצורך שיפור מתמיד של ביצע התקשרות בפועל (שיחת טלפון) בעקבות ההתבוננות. על סמך ניתוח פעיל
לכל לקוח ולכל מוצר יש לציין באיזה בית עסק הלקוח כנראה יעדיף   -תהליך הצעות הקופונים, היישום בונה רשימת העדפות 

ן חדש (הסכום נקבע מראש, בעת " גובה מבעל העסק סכום בסיס עבור כל הגדרת קופוMazeלקנות את אותו מוצר. חברה "
מצטרף לשירות, ואינו משתנה עם הזמן), וסכום נוסף עבור כל הצגה של קופון לאחד הלקוחות (הסכום נקבע בעת  העסק בעלש

  הגדרת הקופון, ונשאר קבוע כל עוד הקופון בתוקף).

  ) המתארת נכונה את נתוני הבעיה. ERDקשרים (- נק') שרטט דיאגראמת ישויות 15. (11-
  

  :בעמוד הבא קווים מנחים לפתרון

לקוח, עסק, דרך, מוצר. כיוון שלמודל הטלפון יש שם ייחודי : )ישויות (עם מזהה עצמאי ברור על פי הסיפור •
 ניתן לטעון שגם המודל צריך להיות מיוצג כישות. –ותכונות שמאפיינות אותו 

ללקוח משודרג, אם קשר בין ישות האב לישות הבן. ניתן היה לשקול הכללה גם של  –ללקוח יש הורשה  •
 ה"עסק" יחד עם הלקוח. זה פתרון קביל, אך עלול ליצור מודל מסורבל מדי.

ההתקנה היא ישות חלשה של הלקוח (יכולה להיות גם ישות חלשה של מספר הטלפון), ויש לקשר אותה  •
 פרטי המודל.למודל עליו נעשה, כדי לדעת את 

איתור מקום הוא ישות חלשה של ההתחברות, וכך גם מקטע במסלול (אם נעשה ניווט) המחובר לקטע  •
 שתפקידה להראות מי מופיע על המפה –הדרך. באיתור מקום יש רקורסיה 

  הקופון הוא ישות חלשה של עסק ומוצר. יש לקשר אותו למיקום, וליצור קשר משולש לציון ההעדפות •
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1:1 

0:N 

BUSINESS 

• Email 

• Registration-Date 

• Name 

• Address 

• [Phone Number] 

• Type 

• Location-X 

• Location-Y 

• Coupne-Fee 

1:N  

0:N  

CUSTOMER 

• Email 

• Registration-Date 

• Name 

• Address 

INSTALLATION 

• Installation-DT 

• App-Store 

• Phone Number 

• Duration 

 

1:1  

UPGRADED 

• Monthly Fee 
Appears 

0:N  

1:1  

0:N 

SEGMENT 

• Order 

• Duration 

• Action 

DEVICE 

• Model 

• Brand 

• OS-Version 

COUPON 

• Coupon-Date 

• Expiration-Date 

• Actual-Price 

• Range 

• Offer-Fee 

 

1:1 

1:N 

1:N  

1:1 

1:N 

PATH 

• Start-X 

• Start-Y 

• End-X 

• End-Y 

• Name 

• Length 

1:1 

1:N 

CONNECTION 

• Connection-DT 

• Navigate 

• Target 

0:N  
0:N  

Relates To 
0:1  

0:N  

 

1:1  

1:N  

0:N  

Placed On  

Contact 

• Type 

Offered to 

• Observed 

• Called 

LOCATION 

• Location-DT 

• Location-X 

• Location-Y 

 

1:1 

1:N 

PRODUCT 

• Product-ID 

• Product-Name 

• Price 

1:N  

1:N  

Held By  

1:1 

1:N 

Preferred 

 

1:N  

1:N  

1:1  
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על חשוב: ( מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) סעיף מפורט-תתנק' סה"כ, הניקוד לכל  10( 1.2
  :)סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו נואי הואם לתיאור הבעיה. עם זאת, להיות תוא בסעיף זההפתרון 

  

XXX (Email, Name, Address, Registration-Date, Installation-DT, Duration, App-Store,        
App-Version, Mobile-Number, Brand, Model, OS-Version) 
• Email, Name, Address – דוא"ל הלקוח, שמו, וכתובתו 

• Registration-Date, Installation-DT, Duration  – תאריך הרשמה, מועד התקנה, משך תקופת ההתקנה 

• App-Store, App-Version  – חנות אפליקציות, גרסת היישום 

• Mobile-Number, Brand, Model, OS-Version  – מס' המכשיר הנייד, יצרן, מודל, גרסת מערכת ההפעלה 

  
  ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפהשני  מהם –על סמך תיאור הבעיה  נק') 2(

  
Date)-Installation(Email,   

Date)-Number, Installation-Mobile( 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

בסעיף  המינימאלי המפתח הגדרתעל סמך  .ורמליזציהקיימות מספר הפרות של כללי נ XXX טבלהב נק') 2(
יש בטבלה.  שני או שלישימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםה

  שבגללה נוצרת ההפרה. X�Y  תלותהלרשום בצורה מפורשת את 

  :הפרות נורמליזציה מסדר שני
Email � Name, Address, Registration-Date 

  :הפרות נורמליזציה מסדר שלישי
           Model � Brand, OS-Version 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
עבור השדות  ים משופרים אפשרייםטבלאי יםמודלשני  תהצעל, מיםסעיף הקודה- תתיהיעזר בניתוח ב  נק') 6( 

   י.מנורמלות מסדר שליש הטבלאות. בכל מודל יש לוודא שXXX הנתונים בטבלה
  .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  מודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון כל  •

 XXXאין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד אלו המפורטים בתיאור הטבלה  •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. –השדות הסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על אין צורך לפרט כל שלב בתהליך ה •

  לפי המפתח הראשון
Version)-, Brand, OSModelMODELS (  

Date)-, Name, Address, RegistrationEmailCUSTOMERS ( 
-Store, App-, Duration, AppDT-Installation(CUSTOMERS),  EmailINSTALLATIONS (

Number, Model (MODELS))-Version, Mobile  
  

 לפי המפתח השני
Version)-, Brand, OSModelMODELS (  

Date)-Registration, Name, Address, EmailCUSTOMERS ( 
, Email (CUSTOMERS), Duration, DT-Installation, Number-MobileINSTALLATIONS (

Version, Model (MODELS))-Store, App-App  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
לפרסום קופונים וגביית  מתייחס ) המודל הבאסעיף-תתכל מצוין ליד  נק'ה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3

  : הקודמים)פתרונות הנכונים לסעיפים את ה אינו תואם בהכרחהמבנה כאן חשוב: ( תשלום עבורם

• (B)USINESSES (B-ID, B-Name, B-X, B-Y, Coupon-Fee) 

o עסקים: מזהה עסק, שם עסק, קואורדינטות מיקום העסק, תשלום עבור פתיחת קופון חדש 

• (C)OUPONS (C-ID, B-ID (BUSINESSES),  C-Date, Range, Offer-Fee)  

o קופונים: מז' קופון, מז' עסק, תאריך התחלת הקופון, טווח רלוונטיות (במטרים), תשלום לכל פעולת הצגה  

• (L)OCATIONS (M-ID, L-DT, L-X, L-Y)  

o דגימות מיקום: מז' לקוח, מועד דגימת המיקום, קואורדינטות המיקום 

• (O)FFERS ({M-ID, L-DT} (LOCATIONS), C-ID (COUPONS), Accept) 

o (1 – כן, 0- לא) פעולות הצגת קופון: מז' לקוח, מועד דגימת מיקום, מז' קופון, האם הלקוח צפה בקופון 
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  ?2014-הפיקה מהם את ההכנסות הגבוהות ביותר ב MAZEהעסקים שחברת  5הם מנק')  5(

 מהצגתם הכנסה מפתיחת קופונים חדשים, והןהכנסה הן  –יש להתחשב כראוי בכל מרכיבי ההכנסה  •

 העסק, מספר הקופונים שנפתחו, הכנסה כוללת , שםהעסקמזהה   :)2014התייחס לשנת (ב הדרוש פלטה •
  

  , ניתן לפתור את השאלה גם ללא שאילתה מקוננתוההקבצה בהגדרה נכונה של התחשיבים
  

SELECT  TOP 5 B.[B-ID], B.[B-Name],    
 Coupons = COUNT (Distinct C.[C-ID]) 
 Total Income =  B.[Coupon-Fee] * COUNT (Distinct C.[C-ID]) +  
  Sum ( C.[Offer-Fee] ) 
FROM B JOIN C O B.[B-ID] = C.[C-ID]  JOIN O ON O.[C-ID] = C.[C-ID] 
WHERE  Year ( C.[C-Date]) = 2014 ) 
GROUP BY B.[B-ID],   B.[B-Name],   B.[Coupon-Fee] 
ORDER BY Total_Income  DESC 

  
  ?0.2עלה על שצפייה שיעור הובילו להצגה מחוץ לטווח פעולות עבור אילו קופונים נק')  5(

 לבין העסק עלה על טווח הרלוונטיות פעולות הצגה בהן המרחק בין הלקוח  –פעולת הצגה מחוץ לטווח  •

 )x2, y2(- ) וx1,y1, המחזירה מרחק במטרים בין קואורדינטות (DIST (x1, y1, x2, y2)פונקציה  לרשותך •

 הסתיימו בכך שהלקוח צפה בקופוןפעולות ההצגה חלק מאיזה  –שיעור צפייה  •

 מחוץ לטווח, שיעור הצפייה מזהה קופון, מספר פעולת ההצגה הדרוש: פלטה •

 שיעור הצפייהשל  יורדלסדר את הפלט בסדר יש  •

  
  גם במקרה זה, ניתן לפתור ללא שאילתה מקוננת:

SELECT C.[C-ID],  
 Out_of_range = Count (*),  
 Viewing_Ratio = Sum (O.Accept) / Count (*) 
FROM  O JOIN L ON O.[M-ID] = L.[M-ID] AND O.[L-DT] = L.[L-DT] 
 JOIN C ON C.[C-ID] = O.[C-ID]  
 JOIN B ON C.[B-ID] = C.[B-ID] 
WHERE DISTANCE (L.[L-X], L.[L-Y], B.[B-X], B.[B-Y] ) > C.Range 
GROUP BY C.[C-ID] 
HAVING Sum (O.Accept) / Count (*) > 0.2 
ORDER BY Viewing_Ratio DESC 
  

  
  
  

   

32

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



5 

  נק'): 35( 2חלק 
 םסעיפיכל הלכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור 
  

) PROJECTS) שונים בפרויקטים (ROLES) מציבה את עובדיה לתפקידים (EMPLOYEESעובדי קבלן (חברה לניהול 
  הבא: ERD-ה). להקמת בסיס נתונים, עוצב CUSTOMERSהמתבצעים אצל לקוחותיה (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לבין המודל הטבלאי: ERD-תאימות בין ה-אי במקביל לכך, הוצע לחברה המודל הטבלאי הבא, וניתן לראות

• (E)MLOYEES (E-ID, E-Name, Residence, Degree)                                                                   // עובדים 
o תואר אקדמימזהה העובד, שם, עיר המגורים ,  

• (W)ORKS  (E-ID (EMPLOYEES), W-Date, Salary, Expenses)                                    // תקופות העסקה 
o 'יום , לכל)(בש"ח הנסיעהוצאות  (בש"ח), תעריף החזר  יום עבודהכל , תאריך תחילת התקופה, שכר לעובדה מז 

)מ של מרחק בין מקום מגוריו של העובד לבין מקום עבודתוק", ולכל עבודה   

• (C)USTOMERS (C-ID, C-Name, Charge)                                                                                  //  לקוחות 
o שנגבה לכל פרויקט שבוצע (בש"ח) תשלוםמזהה הלקוח, שם, ה   

• (P)ROJECTS (C-ID (CUSTOMERS) , P-Date, P-Name, Location)                                       //  פרויקטים  
o  תחילת הפרויקט, שם הפרויקט, העיר בה מתבצע הפרויקטהלקוח, תאריך מזהה  

• (A)SSIGNMESNT({E-ID, W-Date} (WORKS),{C-ID, P-Date} (PROJECTS), A-Date, Days, Role)//   השמה
o 'תפקידתחילת השמה, מספר ימי העבודה בפועל תא'תחילת פרויקט,  'לקוח, תא תא' תחילת תקופה, מז' עובד, מז ,  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 -ה היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-1
ERD ,בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד ?  

  תפקידים שוניםייתכן שעובד מסוים המוצב לפרויקט מסוים אצל לקוח מסוים, ימלא בפרויקט מספר א. 

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד הטבלאי המודלבלבד             ERD-מודל ה
  שני לקוחות שונים באותו תאריךלעבודה אצל  ייתכן שעובד מסוים ישובץ. ב

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד המודל הטבלאיבלבד             ERD-מודל ה
  תו תאריךשהחלו באו שונים בשני פרויקטים מסוים לקוחמסוים ישתתף אצל עובד ש . ייתכןג

    מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  ד. עובד מסוים, המשתתף בפרויקט מסוים אצל לקוח מסוים, יקבל אותו שכר לכל יום עבודה 

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       המודל הטבלאי בלבד            בלבד ERD-ה מודל
  ות לכל יום עבודה ה. עובד מסוים, המשתתף במספר פרויקטים שונים אצל לקוח מסוים, יקבל אותו החזר נסיע

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       המודל הטבלאי בלבד            בלבד ERD-ה מודל
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(יש לסמן באופן  בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 2-2
  הולם מפתחות ראשיים, קשרים, וקרדינליות).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

1:N 
1:1 

Works   

ROLES 

• Role 

• Salary 

EMPLOYEES 

• E-ID 

• E-Name 

• Residence 

• Degree 

PROJECTS 

• P-Date 

• P-Name 

• Charge 1:1        1:N  

1:1  

1:N 

CUSTOMERS 

• C-ID 

• C-Name 

• Location 

Assignment 

• A-Date 

• Days 

1:N 

Work 

• W-Date 

• Exenses 

1:N 

1:N  

EMPLOYEE 

• E-ID 

• E-Name 

• Residence 

• Degree 

WORK 

• W-Date 

• Salary 

• Expenses 

1:N 
1:1 

PROJECT 

• P-Date 

• P-Name 

• Location 

CUSTOMER 

• C-ID 

• C-Name 

• Charge 

1:N 
1:1 

ASSIGNMENT 

• A-Date 

• Days 

• Role 

1:N 
1:1 
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  עונה: עסקית הואעל איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים םביטוייה) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

 ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס  •

 הטבלה  האות הראשונה בשםהטבלאות מזוהות עי ידי  –כתיבה מקוצרת לצורך  •

1)  C.[C-ID], C.[C-Name] F Count (Distinct P.Location) > 5 (σ Year(P.[P-Date] = 2014 (C*P))  
  ערים שונות? 5-פרויקטים בלמעלה מ 2014- עבור אילו לקוחות (מזהה ושם) בוצעו ב השאלה:

2)  π [Location] ( Location F Count () > 5  P ) - π Residence E 
  באילו ערים יש למעלה מחמישה פרויקטים אך לא מתגורר שם אף עובד? השאלה:

3) (πA.[E-ID], P.[Location]  (σ year (P.[P-Date]) = 2015 (P*A) ) ) ÷ (πE.[E-ID] E)   
  כל העובדים? 2015באילו ערים הוצבו לפרויקטים במהלך  השאלה:

4) [E-ID], [E-Name], Degree F Sum (W.Salary*A.Days)>10000 (σ A.Role = "Security" (A*W*E) ) 
  בתפקידי מאבטח 10000של מעל כולל אילו עובדים (מזהה, שם, תואר) הרוויחו שכר  השאלה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  :, התבקשת להכין דו"ח (הרשומות הן להמחשה בלבד)2014-ב הפעילות והרווחיות  וחלצורך ניתנק')  10( 2-4
  

Rank Ratio Net  T_Expenses T_Salary T_Charge Projects Name ID 

4 500 5000 5000 20000 30000 10 Eventus 17 

2 1000 4000 5000 15000 24000 4 Efrat 5 

3 600 3000 2000 5000 10000 5 ITG 12 

1 2000 2000 8000 10000 20000 1 SMG 44 

5 -1000 -2000 4000 8000 10000 2 Combact 2 
 :ספציפי) לקוח, כל שורה מתייחסת ל2014(התחשיבים הם ביחס לפעילות במהלך  הסבר השדות

• ID, Name, Projects – בתקופה האמורהעבור הלקוח  החלושמם, מספר הפרויקטים ש, מז' הלקוח 

• T_Charge, T_Salary, T_Expenses–  מתשלום עבור פרויקטים שהחלו בתקופה האמורה, הוצאות שכר הכנסה
 והחזרי נסיעות לעובדים שהוצבו לפרויקטים אלו

o עובד מקבל החזר נסיעות לכל יום עבודה בו עבד בפרויקט, בהתאם לתעריף שנקבע בהסכם עמו 
o  הנח שעומדת לרשותך פונקציה –לצורך חישוב ההחזר  DISTANCE (city1, city2) המקבלת כקלט שמות ,

 של שתי ערים, ומחזירה כפלט את המרחק בין שתי הערים בק"מ.

• Net, Ratio, Rank – (בהתחשב בהכנסה הכוללת, בעלויות השכר ובהחזרי הנסיעות), הכנסה נטו  ההכנסה נטו מהלקוח
 הפרויקטים.ממוצעת לפרויקט, מדרג הכנסת הנטו הממוצעת יחסית ליתר 

 

  , אך ניתן לממש גם בטכניקות אחרות. VIEWיש לממש באמצעות שאילתות מקוננות. כאן המימוש הוא בעזרת 
הראשון המחבר בין כל הטבלאות אין בעיית ספירה כפולה, למרות שקיימים בו יחסי  VIEW-יש לשים לב שב

  לרבים", כיוון שניתן לאפיין את מספר הפרויקטים והתשלום עליהם על ידי ספירה בדידה של הימים.-"יחיד
  
  

CREATE VIEW  C_SUM AS 
SELECT ID = C.[C-ID], Name = C.[C-Name],   Projects = Count (Distinct P.[P-Date]),  
 T_Charge = C.Charge*Count (Distinct P.[P-Date]),   
 T_Salary = sum (W.Salary *A.Days), T_Expenses= 
                  sum(W.Expenses*A.Days*DISTANCE(C.Residence, P.Location)), 
 Net = T_Charge – T_Salary – T_Expenses,      Ratio = Net / Projects 
FROM C JOIN P ON C.[C-ID]  =  P.[C-ID]  
 JOIN A ON P.[C-ID] = A.[C-ID] AND P.[P-Date] = A.[P-Date]  
 JOIN W ON A.[E-ID] = W.[E-ID] AND A.[W_Date] = W.[W-Date] 
 JOIN E ON W.[E-ID] = E.[E-ID] 
WHERE Year(P.[P-Date] = 2014 
GROUP BY C.[C-ID], C.[C-Name], C.Charge 
 
 

  )אחת המצגותלבין עצמו ("טריק" שהודגם ב VIEW-בין ה JOINניתן לעשות על ידי  RANK-את חישוב ה
  
  

SELECT CS1.ID, CS1.Name, CS1.Projects, CS1.T_Charge, CS1.T_Salary,  
 CS1.T_Expenses, CS1.Net, CS1.Ratio, Rank = Count (*) 
FROM C_SUM as CS1 JOIN C_SUM as CS2 ON CS1.Ratio <= CS2.Ratio 
GROUP BY  CS1.ID, CS1.Name, CS1.Projects, CS1.T_Charge, CS1.T_Salary,  
 CS1.T_Expenses, CS1.Net, CS1.Ratio 
ORDER BY CS1.Net    DECS 
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דו"חות בפורמט דומה לזה שהוצג מנהלי החברה מעוניינים להתחיל להפיק באופן סדיר ) סה"כ נק' 8( 2-5
עם זאת היא שהדו"ח לא יקובע מראש לשנה מסוימת, אלא יוכל לקבל באופן גמיש  בסעיף הקודם. הדרישה

   טווח תאריכים (תאריך התחלה, תאריך סיום), ולהחזיר את סיכום הפעילות עבור טווח התאריכים שהוגדר.
  

) לטבלאות Derived Attributeשדות מחושבים ( נק') כדי להקל על הפקת הדו"ח, הוצע להוסיף 6( •
, שיעדכנו את ערכי Triggersמסוימות במודל המקורי (המודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלה), ולהוסיף 

ההגדרה של כל שדה מופיעה בסעיף   – העזר בטבלה הבאה כדי לאפיין פתרון זה. השדות בהתאמה
  :בדרישות הדו"ח בהתחשבהקודם, ועבור כל אחד מהם יש לאפיין, 

לאיזו טבלה יהיה   -? אם תשובתך היא כן האם הגיוני להוסיף אותו כשדה מחושב לאחת הטבלאות  .א
לפחות על אחד מהשדות  רמז:( נמק בקצרה מדוע. –אותו? אם תשובתך היא לא זה הגיוני להוסיף 

  ניתן לומר באופן מובהק שאין זה הגיוני להוסיפו כשדה מחושב).
השדה שיבטיח ש Triggerבאיזו טבלה (או טבלאות) יש להוסיף  -אם המלצת להוסיף שדה מחושב   .ב

  ).Trigger-יכיל את הערך הדרוש? הסבר בקצרה מדוע (אין צורך לרשום את נוסח ה
  

לאיזו אם כן ו, האם הגיוני להוסיף  .א  שדה
  טבלה

 Triggerהיכן יש הוסיף   .ב

T_ 
Charge  

השדה משקף את סכום החיובים לכל 
פרויקט, לפיכך הגיוני להוסיפו לטבלת 

PROJECTS  

הסכום עשוי להיות מושפע משינויים בטבלת 
CUSTOMERS  (גובה החיוב לכל פרויקט)

(בעת הוספה או  PROJECTSאו בטבלת 
  עדכון של רשומת פרויקט

T_ 
Salary  

מאותה סיבה, הגיוני להוסיף לטבלת 
PROJECTS ניתן גם להוסיף .

, כך ASSIGNMENTSלטבלת 
שהסכום ישקף שכר עבור תקופת 

  השמה

השינוי עשוי להיות מושפע מעדכוני רשומות 
  EMPLOYEESבכל הטבלאות, למעט 

T_ 
Expenses 

-"- 
  

השינוי עשוי להיות מושפע מעדכוני רשומות 
כולל  –בכל הטבלאות. במקרה זה 

EMPLOYEES  כיוון שהמרחק מושפע
  ממקום המגורים

Net  הגיוני להוסיף לטבלתPROJECTS  
כיוון שהתחשיב משקף סיכומים  -

  ברמת הפרויקט

 –מושפע משלושת הסיכומים הקודמים 
לפיכך מושפע מעדכוני רשומות בכל 

  הטבלאות
Ratio  לא הגיוני להוסיף כשדה מחושב– 

כיוון שהיחס עלול להשתנות בהתאם 
  הלטווח התאריכים שהוגדר בשאילת

, החישוב יתבצע במהלך Trigger-אין צורך ב
  השליפה

Rank  לא הגיוני להוסיף –מסיבה דומה  -"-  
  

פרמטרים מסוימים, ובהתאם לכך  תקבלשבנות פונקציות חלופי להוספת שדה מחושב הוא לפתרון נק')  2( •
 (מחזירה ערך יחיד) סקלארית . אפיין פתרון אפשרי של פונקציההמחושבים המתאימיםחזיר את הערכים ת

  שהמלצת לא להוסיף כשדה מחושב (אין צורך לכתוב את הקוד המלא, אלא רק לאפיין): עבור אחד השדות
o (הסבר מה הפלט הנדרש) ? באיזה שדה מדובר  
o (אילו פרמטרים יש להעביר לה)פונקציה ? הקלט הנדרש לו"ח, הגדר מה בהתחשב בדרישות הד  
o  מה היתרון המהותי של פונקציה לעומת שדה מחושב? מה החסרון ? –באופן כללי 

  
  תוספת זמן חישוב בעת השליפה. –חיסכון במקום. החיסרון  –היתרון הכללי של פונקציה לעומת שדה מחושב 

תענה לדרישות הדו"ח, עליה לקבל . על מנת שהפונקציה RANKועבור  RATIOניתן להגדיר פונקציה עבור 
  יך הסיום.ה הלקוח, את תאריך התחלה, ואת תארכפרמטרים את מזה
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  ) סעיף-נק' לכל תת 1סה"כ,  נק' 5( 6-2
  

, המתואר בסעיף הקודם כמו זהת דו"חות שונים (מעוניינים ליישם מערכת שתאפשר הפקמנהלי החברה 
גישות ארכיטקטורה קוחותיה.  אנשי צוות מערכות המידע אפיינו מספר ואחרים) עבור עובדי החברה ול

  מערכת:אפשרויות שונות למימוש ה

הנתונים הרלוונטיים עבור כל משתמש יועברו למחשב הקצה שלו, חתכי  :שכבתית-א. ארכיטקטורה חד •
  והוא יוכל להפיק את הדו"חות הנדרשים לו בעזרת מחולל דו"חות שיותקן על מחשב הקצה.

הנתונים ירוכזו בשרת מרכזי, ובכל מחשב קצה יותקן מחולל דו"חות  :שכבתית- ב. ארכיטקטורה דו •
  OLE-DB)או   ODBCשיוכל לגשת לנתונים בשרת באמצעות פרוטוקול מתאים (כגון 

הנתונים יאוחסנו בשרת מרכזי, שאליו יחובר שרת יישומים. הפצת  :שכבתית-. ארכיטקטורה רבג •
  , ומשתמשי הקצה יצפו בהם באמצעות דפדפני אינטרנט.Webתיעשה ע"י שרת  דו"חות למחשבי הקצה

  
 לאסימון  – הקף בעיגול( ? 'ג ציין לגבי כל אחד מהאלמנטים הבאים האם יש יתרון לפתרון א', ב', או

  .את תשובתך בקצרההסבר ו, )ברור ייפסל!

הסעיף - תת –. במקרה של חוסר התאמה לבין ההסבר המילולי העיגולים התאמה בין סימוןחייבת להיות  •
 .0ציון  ייפסל, ויקבל

o  בהתאם. עיגול אחד בלבדיש לסמן  –על האחרים  למודל אחד יתרון ברוראם 
o ,בהתאם.  יש לסמן שני עיגולים –השלישי  עם יתרון לעומת "תיקו" בין שני מודלים 
o  עיגולים.יש לסמן שלושה  –האחרים לעומת  לאף מודל אין יתרון מהותיאם  

  
  (שאינם עובדים בחברה) לצפות בדו"חות המיועדים להםאחרים ולגורמים חיצוניים  ללקוחותמתן אפשרות 
  ג'-ל יתרון         ב'      -יתרון ל        א'        -יתרון ל            

בין  Firewallארכיטקטורה רב שכבתית מאפשרת גישה מאובטחת מרחוק, באמצעות הפרדת  הסבר בקצרה:
  שרת היישומים ושרת הרשת

  
    המיועדים לדרג הניהולי כאלוהמיועדים לדרג התפעולי, והן  כאלוהן  –דו"חות  רב של מגווןבהפקת תמיכה 

  ג'-ל יתרון               ב'-ל יתרון                א'-ל יתרון            
. ניתן במקרה זה אין הבדל מובהק לאחת הארכיטקטורות. שלושתן מאפשרות תמיכה בדרישה הסבר בקצרה:

לקבל תשובה ללא א', כיוון שניתן לקבל טענה שדוחות ניהוליים דורשים גישה למרחב נתונים גדול, שקשה 
  לאחסן אותו אל מחשב קצה יחיד.

  
  ך בתעבורת נתונים על רשתות התקשורתעל ידי הפחתת הצור SELECTזירוז מהירות השליפה של שאילתות 

  ג'-יתרון ל         ב'      -יתרון ל                א'-ל יתרון            
  ארכיטקטורה חד שכבתית אינה דורשת תעבורה על רשתות תקשורת בעת הרצת שאילתות הסבר בקצרה:

  
  הנתונים שבתשתית המערכת ניהול כל), לRDBMSבמערכת סטנדרטית לבסיסי נתונים טבלאיים  (שימוש 

  ג'-ל יתרון               ב'-ל יתרון                א'-ל יתרון            
להתקין  רוב התקנת שרת נתונים. ניתן לקבל גם את א', כיוון שניתןדורשת ל RDBMSמערכת הסבר בקצרה: 

  פתרון מורכב מדי ולא ישים בסביבות ארגוניות טיפוסיות. גם על מחשבי הקצה, למרות שזה RDBMSשרתי 
  

  כל המשתמשים צופים באותם נתונים, ומפרשים אותם בצורה דומה.–שמירה על "גרסה אחת לאמת" 

  ג'-ל יתרון               ב'-ל יתרון        א'        -יתרון ל            
שמירה על אחידות נתונים דורשת לרוב ניהול מרוכז על שרת אחד.  (לכן ניתן לקבל גם את ב' הסבר בקצרה: 
יותר קל לנהל זאת כאשר הגישה היא  –ג' יש יתרון על ב' מחינת שמירה על אחידות התצורה -כתשובה). ל

  באמצעות דפדפן סטנדרטי.
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  ):נק' 35( 3 חלק
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישלכל שאלה  .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  לטבלה שהמפתח הראשי שלה יורכב ממספר שדות? יובילו בהכרחהבאות  ERD-אילו מהחלטות עיצוב ה. 3-1
 ישות חלשה  .א
  ישויות 3קשר משולש בין   .ב
 קשר רקורסיבי  .ג
 Partial-Overlappingהורשה מסוג   .ד

  

 ' בלבדב- ', וא .1
  

 ' בלבדג- ו, 'א .2
  

  כל התשובות נכונות .4  'א', אך לא ד- ', וג', ב .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ? תקין ERDדל המרה לטבלאות של מוייצג אינו מ ,יםהבאהטבלאיים  מודליםמה האיז 3-2
 

1. ) x2 x1,X ( 
) y3, 2y, (X) y1 Y (  
)  (X) z3, (Y) }z2, z1{ Z (  

  

2. x2 ) x1,X ( 
, y3 )y2 (X), y1 (X) Y (  
(X)  ) z3(Y),  z2}, {z1Z (   

  
3. ) x2 x1,X ( 

) y3, y2, y1 (X) Y (  
)  z3, z2 (Y), (Y) z1Z (  

  

4. ) x2 x1,X ( 
) y3, y2, y1 (X) Y (  
) z3 , z2 (Y), z1 Z (  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ):NULLהשדות הם מספריים ואינם  נתון כי כלהינתן המודל הטבלאי הבא (ב 3-3

• )3, a4a, 2a, 1a( A 

• )b3} (A), b4 ,2{b, 1b( B   
לתת תוצאות סיכום שונות מאלו שהיינו  –(כלומר  הסכומים עלולים להיות שגויים מהשאילתות הבאותשלוש ב

  ? צפויים להיות תקיניםסיכומים איזו שאילתה הבאחת לא. ב, ומצפים להם)
 

1. 1.a3 Fsum (a4)  (A Ө a1=b2 AND a2=b3 B)  
  

2.   a3 F sum (a4)  (A Ө a1=b2 B)  

3. )B AND a2=b3a1=b2 A Ө (  4)bsum (F 3a  4. a3 Fsum (b4)  (A Ө a1=b1 AND a2=b2 B)  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  . ↔ c↔ (a, b)   , c� (d, e)  ,d � f, g fפונקציונאליות: קיימות תלויות  X (a, b, c, d, e, f, g, h)בטבלה  3-4

  ? תקיימת בטבלה בהכרחאינה מאיזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   (a, c) � g 
  

2. (a, f) � g  

3. (b, d) � g  4. g � )b, e(  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  תקין מסדר שלישי?אפשרי נרמול  ייצגמאינו  סעיף הקודם, איזה מהמודלים הבאיםב X. עבור הטבלה 3-5

  
1. ), h, c (U)b, aT ( 

) ), eV, d (cU (  
, f (W))dV(  

, g)fW(  
  

2. , c (U), h)b, aT ( 
, d (V), e) cU (  

, g (W))dV(  
, f)gW(  
  

3. h)e, , b, d (V), a, cT ( 
)(W) , fdV(  

, g)f W(  

4. h)e,  , a, b, d (V),cT ( 
, {f, g} (W))dV(  

)g, fW(  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. d, b( B(זר לטבלה  חמפת ואה a ההשדהוא מפתח ראשי, ו )b, a(  נתון כי A) c, b, )B( a (B) (בטבלה . 6-3
לא ). איזו מהפעולות הבאות 1, 1, 2), (2, 1, 1), (1, 2, 3קימות כרגע הרשומות הבאות בלבד (  Aבטבלה 
  ) ?Integrityלבעיית תאימות נתונים ( גרוםל בהכרח

  
1. INSERT INTO B VALUES (3, 1)  
  

2. INSERT INTO A VALUES (1, 2, 1)  

3. WHERE d = 3 1=  bUPDATE B SET  
  

4. UPDATE A SET a = 1 WHERE c = 1  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 בהםאין ו, יםמספרי בהןכל השדות אינן ריקות, , )a2, 1a B  ( -ו ) a32a, (B) a1A ,( ניתן כי הטבלאות. 7-3

טבלת התוצאה בשני צדי המשוואה זהה,  –(כלומר  הכרחת במתקיימאיזו מהמשוואות הבאות  . NULLערכי 
  ? שדות ורשומות)למעט אולי סדר שונה של 

 

1. (A ÷ B) X  B = A   2. B = A  ÷(A X B)  
 

3. A Ө A.a1 = B.a1 B = A * B   4. πa1 A U πa1 B  = πa1 A ∩ πa1 B    
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
. CHECK, RULE, LOOKUP TABLE –קורס נסקרו שלושה מנגנונים אפשריים להגדרת מרחב ערכים ב. 3-8

  ?מכנה משותף בין שלושת המנגנונים  אינו מתאר נכונהמהבאים איזה 
 
שלושת המנגנונים מאפשרים הגדרת מרחב הערכים  .1

 גם לאחר שהטבלה קיימת והוזנו בה נתונים
  

שלושת המנגנונים מאפשרים עדכון או ביטול של הגדרת  .2
 מרחב הערכים גם לאחר שהטבלה קיימת והוזנו בה נתונים

  

שלושת המנגנונים מאפשרים הגדרת מרחב ערכים  .3
 בין שתי נקודות קצה. ,רציף

  

שלושת המנגנונים מאפשרים הגדרת מרחב ערכים בדיד,  .4
  עם מספר סופי של ערכים אפשריים

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
מכילה נתונים רגישים, ואנו מעוניינים לאפשר למשתמש מסוים גישה של "קריאה בלבד" טבלה מסוימת . 3-9

)Read-Onlyלמימוש דרישה זו? יםלהיות רלוונטי ים) לנתונים הקיימים הטבלה. אילו מהאמצעים הבאים עשוי  
   REVOKE-ו GRANTצירוף של פקודות   .א
  VIEW  .ב
  STORED PROCEDURE  .ג
 , ומתן גישה אליהם באמצעות מחולל דו"חות)Data Warehouse( הזנת הנתונים למחסן נתונים  .ד

 
 ג', אך לא ד'- א', ב', ו .1
  

  ד', אך לא ג'- א', ב', ו .2

 ג' בלבד-ב' ו .3
  

  כל האמצעים ברשימה עשויים להיות רלוונטיים למימוש הדרישה .4

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
בקורס תוארו מספר שיקולי עיצוב בסיס נתונים שניתן לזהות בהם חלופה מהותית בין שיקולי חיסכון . 3-10

  ? חלופה שכזו אינו מתאר נכונהאיזה מהבאים במקום לבין שיקולי חיסכון בזמן. 
 
, לעומת שימוש בטבלה נגזרת VIEW-שימוש ב .1

)Derived Table(  
  

שימוש בפונקציה, לעומת שימוש בשדה מחושב  .2
)Derived Attribute( 

  
, לאחסון הנתונים שימוש במודל טבלאי מנורמל .3

  לעומת שימוש במודל טבלאי שטוח
שדה מחושב, לעומת  שימוש בפרוצדורה שמורה לעדכון .4

  Trigger- שימוש ב
________________________________________________________________________________________________________________________________  
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מנהלי מערכות המידע בארגון מתלבטים האם לעבור מארכיטקטורת נתונים ריכוזית לארכיטקטורת . 3-11
  את המעבר? יעודדונתונים מבוזרת. אילו מהטיעונים הבאים, אם הם נכונים, 

  ידוע כי "פצחנים" (האקרים) רבים רואים בארגון ייעד נחשק, ומנסים ללא הרף לגשת לבסיסי הנתונים שלו  .א
  פיתוח התוכנה בארגון סובלים מאיטיות רבה, ויש צורך לזרז אותם באופן משמעותיתהליכי   .ב
  של הארגון ידועה לשמצה במספר הרב של הפסקות החשמל בה הנוכחי העיר בה פועל מרכז המחשבים  .ג
 צוות מערכות המידע קטן יחסית, והארגון אינו מתכוון להקצות תקציב להגדלתו בעתיד הנראה לעין.  .ד

  

  
 בלבדג' - ב', ו .1

  
  ג', אך לא ד'- א', ב', ו .2

  כל הטיעונים, אם נכונים, יעודדו מעבר לארכיטקטורת נתונים מבוזרת .4  ' בלבדד-' וא .3
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
לשאלת גרעיניות  ניתן לשייך באופן המובהק ביותר SELECT-בשאילתות ה הבאיםמרכיבים מה את איזה. 3-12

  )?Granularityהנתונים (
  
1. FROM 

  
2. WHERE  

3. GROUP BY  4. ORDER BY  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
. מערכות המיועדות להפקת דו"חות עבור Aהבדל מהותי שנצפה לו בין  נכונה יםמתאראילו מהבאים  3-13

  להפקת דו"חות עבור הדרג התפעולי.. מערכות  המיועדות Bמנהלים, לבין 
 Bנצפה לשיעור גבוה יותר של שאילתות אגרגטיביות לעומת  A-ב  .א
  Bויכולת של המשתמש לעצב את הדו"ח ותכניו לעומת  תנצפה לרמה גבוהה יותר של אינטראקטיביו A-ב  .ב
 Aשיפנו לחתך נתונים מצומצם יותר לעומת  WHEREמשפטי שאילתות עם נצפה ל B-ב  .ג
עשויה להיות  A-בעיקר לאינדקס על המפתח הראשי של הטבלה, ולעומת זאת ב רבהתהיה חשיבות  B-ב  .ד

 לא פחות לאינדקסים על שדות שאינם חלק מהמפתח הראשי. רבהחשיבות 
  

  ד', אך לא ג'- א', ב', ו .2  ג', אך לא ד'- א', ב', ו .1
  מהותייםכל המשפטים מתארים נכונה הבדלים  .4  ד' בלבד-ג' ו .3

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 Key-Value בסיסי נתונים מסוגטכנולוגיות התומכים בטענה ש שיקולים נכונה יםמתאראילו מהבאים  3-14
, לעומת טכנולוגיות )Big Dataלאתגרי ניהול הנתונים האופייניים לתופעת נתוני העתק ( להתאים יותר שויותע

RDBMS  לניהול בסיסי נתונים טבלאיים בגישה המנורמלת?  
 דרישה לחיפוש מהיר של פריטי מידע על פי מילות מפתח  .א
 מתן מענה לגידול מהיר בנפח הנתונים, במגוון שלהם, ובמידת המורכבות שלהם  .ב
 על עקביות ואחידות רשומות נתונים המתארות מספר רב של מופעים של אותה ישותשמירה   .ג
  מתן אפשרות להשתמש בשירותי ענן חיצוניים לצורך נתונים במידת הצורך  .ד

  
 ד', אך לא ב'- ו ' א', ג .1

  
  'ד', אך לא ג- ', וב', א .2

, כיון שמהות RDBMSלעומת  Key-Valueמהותי בין טכנולוגיות  אין בעצם הבדל .4  ', אך לא ג'ד- ו', ב', א .3
  מדובר בשני המקרים במודל נתונים טבלאי, והשיקול צריך להיות כספי בלבד

_____________________________________________________________________  

  סוף
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 פתרונות -' א, מועד 1620' א(,  סמסטר 1901-1-364בסיסי נתונים )
 

 נק'(: 35) 1חלק 
 םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

 .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,מתבססים על התיאור הבא
 

חברת "מזור" לייצור תרופות מבקשת את עזרתך בהקמת בסיס נתונים לתמיכה בפעילות המחקר. לחברה מספר 
מרכזי מחקר, שלכל אחד מהם יש לשמור שם ייחודי, תאריך ההקמה, וכתובת )שונה לכל מרכז(. לכל עובד יש לתעד 

שנות הניסיון והתארים האקדמיים.  מס' זהות, שם ומספר טלפון. לעובד המוגדר כ"חוקר" יש לתעד גם את מספר
מכתבי המלצה מחוקרים אחרים. יש לתעד מיהם החוקרים שנתנו את  3קבלת חוקר לעבודה, מותנית בקבלת לפחות 

מכתבי ההמלצה, באיזה תאריך ניתן כל מכתב, ומה היה תוכנו. כל עובד )כולל החוקרים( נקלט דרך מרכז מסוים, ויש 
יש לתעד את תאריך תחילת  –ובאיזה תאריך. ייתכן שעובד יועבר בהמשך למרכז אחר  לתעד באיזה מרכז הוא נקלט,

ומה הדרגה המקצועית אותה  ההצבה לכל מרכז,  משך תקופת ההצבה )בימים(, והשכר ליום עבודה באותה תקופה
באותה תקופה )מנהל, חוקר בכיר חוקר זוטר, וכד'(. ניתן להניח שבנקודת זמן מסוימת עובד יוצב לכל  העובדקיבל 

 היותר במרכז אחד, אך ייתכן שיוצב שוב לאותו מרכז בתקופות מאוחרות יותר. 
ות לכל תרופה יש לשמור מזהה ייחודי, שם,  ותיאור. ייתכן שלתרופה מסוימת תהיינה מספר גרסאות, על פי כמ

מ"ג, וכד'(, כאשר לכל גרסה ייתכן מחיר מכירה שונה ליחידה. כל תרופה מורכבת  20מ"ג,  10החומר הפעיל )
ממספר מרכיבים. לכל מרכיב יש לתעד מזהה ייחודי, שם, ומחיר ליחידה. יש לתעד את המרכיבים בכל גרסת תרופה, 

ייתכן שגרסאות  –קר בו מיוצרת התרופה ואת מספר היחידות הנדרשות מכל מרכיב. בהתאם להחלטת מרכז המח
 שונות של אותה תרופה יכילו מרכיבים מעט שונים, ו/או מספר היחידות מכל מרכיב יהיה מעט שונה. 

 בחברה מתנהלים פרויקטי מחקר רבים, כל פרויקט עוסק בתרופה אחת בלבד. לפרויקט יש לתת מזהה ייחודי,
זמנית רק חוקר אחד, אך ייתכן שהחוקר -שהוקצו. לכל פרויקט יוצב בוולתעד תאריך התחלה, תקציב, ואת החוקרים 

יתחלף במהלך הפרויקט. ניתן להניח כי בתקופת השמה מסוימת למרכז מחקר כלשהו, חוקר יוצב לכל היותר 
 מתנהל תחת המרכז אליו הוצב. בהכרח לפרויקט אחד בלבד, שלא 

ל ניסוי יש לתעד תאריך )פרויקט מסוים יערוך לכל היותר ניסוי תחת כל פרויקט מנוהלים מספר ניסויים קליניים. לכ
אחד ביום מסוים(, ועלות הניסוי. בכל ניסוי נבחנת גרסה ספציפית של התרופה )יש לדעת איזו(. הגרסה הנבחנת 

הה ,...(. לאחר זמן השהייה מסוים )ז3, 2, 1(, הממוספרות במס' סידורי שוטף )10-50מחולקת למספר מבחנות )בין 
 ( המשקף את מידת ההצלחה.100עד   0לכל המבחנות(, נבדקת כל מבחנה בנפרד וניתן לה ציון איכות )

 

     .. שהוצגה את הבעיה שקף נכונה( המERDקשרים )-ישויות תרשיםנק'( שרטט  12. )1-1

CENTER 

 Name 

 Center-Date 

 Address 

EMPLOYEE 

 ID 

 Name 

 Phone 

 Hire-Date 

 

RESEARCHER 

 Experience 

 [Degree] 

Recommends 

 R-Date 

 Contents 

0:N 3:N 

1:N 1:1 Hired By 

ASSIGNMENT 

 Start-Date 

 Days 

 Salary 

 Rank 

 

1:1 

1:N 

1:1 

1:N 

INGREDIENT 

 ID 

 Name 

 Unit-Price 

MEDICINE 

 ID 

 Name 

 Description 
VERSION 

 Active 

 Unit-Price 

 

1:1 

1:N 

Contains 

 Units 

1:N 

1:N 

1:N 

PROJECT 

 ID 

 Start-Date 

 Budget 

1:1

 
 1:1 

0:1

 
 1:1 

1:N 
1:N 

EXPERIMENT 

 Exp-Date 

 Cost 

 Delay 

 

1:1 

1:N 

TUBE 

 Number 

 Grade 

1:1 

1:N 

1:N 

1:1 

1:N 

1:1 
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על הפתרון חשוב: ) מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה( סעיף מפורט-תתנק' סה"כ, הניקוד לכל  13) 1.2
 :(סעיף הקודםה ןיף זה אינם תואמים בהכרח לפתרוכאן להיות תואם לתיאור הבעיה. עם זאת, הפתרונות בסע

 

XXX (Project-ID, Project-Date, Medicine, Budget, Center, Center-Date, Address, Employee-
ID, Employee-Name, Start-Date, Salary, Rank) 

 

 Project-ID, Project-Date, Medicine, Budget –  מז' פרויקט, תאריך תחילת פרויקט, תרופה, תקציב 

 Center, Center-Date, Address  –  שם מרכז המחקר בו נערך הפרויקט, תאריך הקמת המרכז, כתובת המרכז 

 Employee-ID, Employee-Name, Start-Date, Days, Salary, Rank  – מזהה ושם עובד, תאריך השמה

  לפרויקט, משך תקופת ההשמה בימים, שכר, דרגה

 XXX בטבלה הדדיותפונקציונליות לתלויות  תן שתי דוגמאות נק'( 2)

   Center  ↔  Addressדוגמא א':  
  (Date-ID, Start-Employee) ↔( Date-ID, Start-Project) דוגמא ב': 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 (כל הצירופיםיש לרשום את ) ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפה מהם נק'( 2) 

(Date-ID, Start-Project( , )Date-ID, Start-Employee) 
_________________________________________________________________________________________________________________________  

 (Prime Attributes)?  ראשוניים XXX בטבלה אילו שדות נק'( 1) 

Project-ID, Employee-ID, Start-Date 
_________________________________________________________________________________________________________________________  

בסעיף  המינימאלי המפתח הגדרתעל סמך  .קיימות מספר הפרות של כללי נורמליזציה XXX טבלהב נק'( 3) 
יש בטבלה.  שני או שלישימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםה

 שבגללה נוצרת ההפרה. XY  תלותהלרשום בצורה מפורשת את 
 

 (במקום המתאים יש לרשום ? 3או  2)האם זו הפרה מסדר   Employee-ID  Employee-Name דוגמא:

 
 :הפרות נורמליזציה מסדר שלישי :נורמליזציה מסדר שניהפרות 

Project-ID  Project-Date, Medicine, 
Budget, Center, Center-Date, Address 
 
Employee-ID  Employee-Name 

Center-ID  Address, Center-Date 
 
Address  Center-ID, Center-Date 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםסעיף הקודה-יתתהיעזר בניתוח ב  נק'( 4) 
XXXי.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עלהתאים לתיאור הבעיה, ו. על המודל ל  

 

 EMPLOYEES (Employee-ID, Employee-Name) 

 CENTERS (Center-ID, Center-Name, Address) 

 PROJECTS (Project-ID, Project-Date, Medicine, Budget, Center-ID (CENTERS) ) 

 ASSIGNMENTS ( Employee-ID (EMPLOYEES), Start-Date, Project-ID 
(PROJECTS), Days, Salary, Rank) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
)בהתאם לתיאור התארים של כל עובד " המתאר את Degreeנניח שיש צורך להוסיף שדה בשם " נק'( 1)

הבעיה(. כיצד יש להוסיף שדה זה למודל הטבלאי שתכננת בסעיף הקודם, כך שיישאר מנורמל מסדר שלישי 
 )אין צורך לרשום את המודל מחדש, אלא רק את השינויים שיש לבצע(.

 

 :יתבטא בטבלה נוספת. נרמול מסדר ראשון EMPLOYEESמדובר בשדה מרובה ערכים בטבלת 

 DEGREES ( Employee-ID (EMPLOYEES), Degree ) 

לניסויים הקליניים  מתייחס ( המודל הבאסעיף-תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10) 1.3
 ותוצאותיהם. חשוב: המבנה הטבלאי המוצע כאן אינו תואם בהכרח לפתרונות הנכונים לסעיפים הקודמים:

 

 (P)ROJECTS (P-ID, Project-Date, Medicine, Budget)  

o )פרויקטים: מזהה פרויקט, תאריך תחילת הפרויקט, התרופה בה עסק הפרויקט, תקציב הפרויקט )בש"ח  

 (A)SSIGNMENTS (E-ID, Start-Date, P-ID (PROJECTS), Salary) 

o )השמת עובדים: מזהה עובד, תא' תחילת השמה, הפרויקט אליו הוצב העובד, שכר כולל )בש"ח  

 (E)XPERIMENTS (P-ID (PROJECTS), Experiment, Cost)  

o )ניסויים: מזהה הפרויקט, המספר הסידורי של הניסוי )1, 2, 3...(, עלות הניסוי )בש"ח 

 (T)UBES ({P-ID, Experiment} (EXPERIMENTS), Number, Result) 

o )100-מבחנות: מז' פרויקט, מס' סידורי של ניסוי, מס' המבחנה )1, 2, 3, ...(, תוצאה )ציון איכות בין 0 ל 
 

 
 העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 
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 חרגו מהתקציב ? 2015-אילו פרויקטים שהחלו בנק'(  5)

  ועלות הניסויים. הפער יש להתחשב בתקציב שהוקצה לפרויקט, לעומת ההוצאות על שכר לעובדיםבחישוב 

 הפרויקט, תאריך תחילת הפרויקט, התקציב, ההוצאות, הפער בין התקציב להוצאותמזהה   הדרוש: פלטה 

  של הפער יורדיש לסדר את הפלט בסדר 

 
יש יחס "רבים לרבים". חשוב לפיכך   EXPERIMENTS-וה ASSIGNMENTS-בין טבלאות ה

  להשתמש בשאילתה מקוננת שמחשבת כל מרכיב עלות בנפרד.
 

SELECT X.[P-ID],  X.[Project-Date],  X.Budget,  

 Expenses =  X.Salaries + Y.Costs,  

 Gap  =  X.Budget – (X.Salaries + Y.Costs) 

FROM ( SELECT P.[P-ID], P.[Project-Date], P.Budget, 

   Salaries = Sum (Salary) 

  FROM PROJECTS as P JOIN ASSIGNMENTS  

   as A ON P.[P-ID] = A.[A-ID]  

  WHERE Year (P.[Proect-Date]) = 2015 

  GROUP BY P.[P-ID], P.[Project-Date], P.Budget )  

  AS X JOIN 

 ( SELECT [P-ID], Costs = Sum (Cost)  

  FROM  EXPERIMENTS 

  GROUP BY [P-ID]  )  as Y ON X.[P-ID] = Y.[P-ID]  

WHERE Gap <= 0 

ORDER BY  Gap DESC 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ? 90ממוצע בכל ניסוי וניסוי עלה על איכות ציון הפרויקטים בהם  5-ות נערכו יותר מעבור אילו תרופנק'(  5)

 שם התרופה, מספר הפרויקטים שנערכו לתרופה, מספר הניסויים הכולל במסגרת פרויקטים אלו. הדרוש: פלטה 

  מתייחס לממוצע עבור כל המבחנות שהיו כלולות באותו ניסוי. – מסויםציון האיכות הממוצע בניסוי 

  של מספר הניסויים הכולל יורדלסדר את הפלט בסדר יש 

 
שמציג את הציון הממוצע בכל ניסוי  VIEWהפתרון כאן כולל  –גם במקרה יש צורך בשרשור שאילתות 

 וניסוי. השאילתא החיצונית בונה את הפלט הנדרש.

CREATE  VIEW  GRADES AS 

SELECT [P-ID],  Experiment,       

 Grade =  AVERAGE (Result) 

FROM TUBES 

GROUP BY [P-ID],  Experiment 

 

SELECT P.Medicine,                

 Projects =       COUNT (DISTINCT P.[P-ID]),  

 Experiments  =   COUNT (*) 

FROM PROJECS as P JOIN GRADES as G ON P.[P-ID] = G.[P-ID] 

GROUP BY P.Medicine 

HAVING COUNT (DISTINCT P.[P-ID]) > 5   AND    MIN (Grade) > 90 

ORDER BY Total DESC 
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 (:נק' 35) 2 חלק

 

 בבתי מלון (ROOMS) לחדרים( ORDERS) לבצע הזמנות (CUTOMSERS) מאפשר למשתמשים אינטרנט אתר
(HOTELS) .הצב ו, עבסיס נתוניםהקמת ל-ERD :הבא 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי זהותניתן ל. הטבלאי הבא מודלהלחברה הוצע  כמו כן,
 

 (C)USTOMERS (C-ID, C-Name, C-Country, C-Type)                             // לקוחות 
o  וכד'(, סוג הלקוח )רגיל, מועדף, המשתמש רמתגורבה  המדינה, לקוח, שם לקוחמזהה  

 (H)OTELS (H-ID, H-Name, H-Country )                                                   // מלונות     
o  המלון, שם המלון, המדינה בה נמצא המלוןמזהה  

 (R)OOMS (H-ID (HOTELS),  R-Number, R-Type, Occupancy)                //  חדרים 
o ,ספר האורחים המקסימלי האפשרי בחדר(מתפוסה )סוג החדר,  מספר החדר, מזהה המלון  

  (A)VAILABILTY ({H-ID , R-Number} (ROOMS), A-Date,  Price, Penalty)     // חדרים תעריפי  
o  מחיר לאורח )בש"ח(, קנס על ביטול  )בש"ח(לינהחדר, תאריך  מלון, מספרמזהה ,  

 (O)RDERS (C-ID (CUSTOMRS), {H-ID, R-Number} (ROOMS), C-Date, Nights, Guests, Cancelled, 
Review)        //   הזמנות

o  ,בסופו של  טלהלקוח בי, מספר לילות, מספר אורחים, האם אין"(-)"צ'ק כניסהר, תאריך מזהה מלון, סוג חדמזהה לקוח
(10-ל 0בין  ציוןלא(, דירוג שביעות רצון ) -0כן, -1) ? דבר  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן( הנחהלכל נק'  1 –נק'  5) 2-1
 ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

 בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף  
)בלי  יתן לחשב מה היקף ההזמנות העתידי הכולל )בש"ח( של לקוח מסוים במלון מסויםנבכל רגע נתון, א. 

 להתחשב בביטולים אפשריים(

  אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
 מספר אורחים גדול מהתפוסה של אותו חדר לקוח אינו יכול לבצע הזמנה לחדר מסוים עבור. ב

  מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                     בלבד המודל הטבלאיבלבד             ERD-מודל ה
 שני חדרים שונים מאותו סוג במלון מסוים עבור תאריך כניסה מסוים לקוח מסוים יכול להזמין . ג

  שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים      בלבד הטבלאי המודלבלבד             ERD-מודל ה
 אינו יכול לבצע שתי הזמנות שונות בשני מלונות שונים לאותו תאריך כניסה מסוים לקוח . ד

  שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים      המודל הטבלאי בלבד            בלבד ERD-ה מודל
 לקוחות שונים יכולים להזמין את אותו חדר, באותו מלון, לאותו תאריך כניסהשני  .ה

  אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

)יש לסמן באופן  בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק'(  3) 2-2
 הולם מפתחות ראשיים, קשרים, וקרדינליות(.

 
 
 
 

ROOM 

 R-Type 

 Occupancy 

 Price 

HOTEL 

 H-ID 

 H-Name 

 H-Country 

1:N 

CUSTOMER 

 C-ID 

 C-Name 

 C-Country 

 C-Type 

Made for 

 R-Number 

 Nights 

 Guests 

 Cancelled 

 Review 

 

1:N 

1:1 

1:N 
1:1 

ORDER 

 C-Date 

 Penalty 

HOTEL 

 H-ID 

 H-Name 

 H-Country 

CUSTOMER 

 C-ID 

 C-Name 

 C-Country 

 C-Type 

1:N 

1:1 

ORDER 

 C-Date 

 Nights 

 Guests 

 Cancelled 

 Review 

ROOM 

 R-Number 

 R-Type 

 Occupancy 
1:N 

1:1 

1:N 

1:1 
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 עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים( לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. )2-3

1)  π O.[C-ID], O.[H-ID]  (σ Year ([C-Date] ) = 2015  AND Cancelled = 1  O)  ∩ 

π O.[C-ID], O.[H-ID]  (σ Review < 5 AND C.[C-Type] = "VIP" AND Year (O.[C-Date] ) = 2014  C*O))  
 2015-, ביטלו את הזמנתם לאותו מלון ב2014-למלון מסוים ב 5-" שנתנו ציון נמוך מVIPאילו אורחים מסוג " השאלה:

2)  (π [c-ID] C  X  π  [H-ID] , [R-Number] R ))  -   (π [C-ID], [H-ID], [R-Number] O )     
 אילו לקוחות מעולם לא הזמינו אותו( –אילו חדרי מלונות הוא מעולם לא הזמין )או לכל חדר מלון  –לכל לקוח  השאלה:

3) (π H.[H-Counry], R.[Room-Type] σ R.Occupancy > 3  H*R ) ÷ (π [C-Country] C)  

 קיימים בכל המדינות שיש בהן לקוחות. 3-למעלה מ אילו סוגי חדרים עם תפוסה של  השאלה:

4) R.[R-Type] F Count (*) > 100 (σ O.Guests  > R.Occupancy  O *R ) 
 הזמנות בהן מספר האורחים עלה על תפוסת החדר 100עבור אילו סוגי חדרים ניתן למצוא מעל   השאלה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

על  ליצירת בסיס הנתונים CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ( מתכנן בסיס הנק' לכל אפיון שגיאה 1 – נק' 5) 4-2
 AVAILABILITY-ו ORDERS. להלן הפקודות לבניית )לא המודל המתוקן( מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהפי ה

 כבר הוגדרו כראוי(: שיתר הטבלאות במודל הנח)
CREATE TABLE  AVAILABILITY  ( 
   [H-ID]  int  NULL, 
     [R-Number] Int  NOT NULL,   
     [A-Date]  Datetime  NOT NULL, 
     [Price]  Real  NOT NULL, 
     [Penalty] Real  NOT NULL, 

 PRIMARY KEY   ) [H-ID], [R-Number], [A-Date]  ), 
  CONSTRAINT   fk_Hotel  FOREIGN KEY   ([H-ID])  REFERENCES  HOTELS ([H-ID]), 

               CONSTRAINT   ck_Penalty  CHECK ( [Penalty] >= [Price]  )  ) 

 

CREATE  TABLE  ORDERS ( 
   [C-ID]  int  NOT NULL, 
   [H-ID]  int  NOT NULL, 
     [R-Number] int  NOT NULL,   
     [C-Date]  Datetime NOT NULL,   
     [Nights]  Real  NOT NULL,   
     [Guests] int  NOT NULL,   
     [Cancelled] Boolean  NOT NULL,   
     Review  Int  NOT NULL, 

PRIMARY KEY ) [C-ID]), 
 CONSTRAINT  fk_Customer  FOREIGN KEY ([C-ID])  REFERENCES  CUSTOMERS ([C-ID]), 

PRIMARY KEY ) [H-ID], [R-Number], C-Date] ), 
 CONSTRAINT  fk_Room  FOREIGN KEY ([H-ID], [R-Number], [C-Date]) 
     REFERENCES  AVAILABILITY ([H-ID], [R-Number], [A-Date]),  
 CONSTRAINT fk_Guests CHECK ( [Guests] <= ROOMS.[Occupancy] ) 

 CONSTRAINT  ck_Cancelled  CHECK ( [Cancelled] IN [0, 1]  )  )  
 

להתבונן שוב  ישהמודל הטבלאי ) הגדרתנובעות מסתירה ל ן. חלקעקרוניותיש מספר שגיאות  אלו פקודותבנתון כי 
 סבירות בהתחשב בהקשר העסקי. לא מהנחות אחרותאילוצים, ו אושל שדות  תקינותמהגדרות לא  (, חלקןבמודל

 HOTELS, לא על טבלת ROOMSבטבלה הראשונה צריך להצביע על טבלת  המפתח הזר         השגיאה:  א. 
 ROOMS(, שמצביע על הטבלה Number -ID, R-Hיש להגדיר מפתח זר על שני שדות )  כיצד יש לתקן:  

 מ"תעריף החדר"האילוץ לא הגיוני בהתחשב  בהקשר העסקי. לא סביר להגדיר בסכמת הטבלה  "קנס" גדול          השגיאה:  ב. 
 כיצד יש לתקן:   להסיר את האילוץ. יותר הגיוני להגדיר אילוץ נפרד לכל שדה שמאלץ ערך לא שלילי. 

 (Cancelledהשדה  –)כנ"ל  INTצריך להיות מסוג  Nightsהשדה          השגיאה:  ג. 
 להגדיר את השדות עם סוג נתונים ראוי  כיצד יש לתקן:  

 המפתח הראשי מופרד לשתי שורות          השגיאה: ד. 
 יש להגדיר אילוץ מפתח ראשי אחד, שכולל את ארבעת השדות. כיצד יש לתקן:  

 AVILABILITY, לא  ROOMSהאילוץ השני צריך להצביע על הטבלה         השגיאה:  ה. 
 להגדיר מפתח זר מתאים, על שני שדות בלבד כיצד יש לתקן:  

 הבדיקה על מספר האורחים שגויה. לא ניתן להגדיר אילוץ שמתייחס לשדה בטבלה אחרת    השגיאה:       ו. 
 TRIGGERכיצד יש לתקן:  יש להסיר את האילוץ. יותר נכון להגדיר בדיקה מסוג זה בעזרת  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1:N 

1:1 

Availability 

 A-Date 

 Price 

 Penalty 
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 :המחשה(לצורך  הן הרשומות) הבאבמבנה , התבקשת להכין דו"ח 2015-הפעילות ב לניתוחנק'(  10) 2-5
 

Review Total Overflow Cancelled Nights Country Hotel ID 

9.5 500000 50 100 5000 USA Hilton 456 

9.3 400000 20 300 3000 Brazil Sheraton 432 

9.1 600000 60 50 4500 Israel Isrotel 776 

9.0 250000 70 400 2000 USA Seasons 123 

8.9 730000 40 100 1000 Jordan Ramada 321 
… …  … … … … … 

 

 :, כאשר התאריך הקובע לחישוב הוא תאריך הכניסה(2015-)התחשיבים מתייחסים ל הסבר השדות

 ID, Hotel, Country –   מזהה המלון, שם המלון, המדינה בא נמצא המלון 

 Nights – כמה לילות לינה הוזמנו במלון סה"כ במהלך השנה  
o  מסוים עבור חדר מסוים במלון מסוים. אם קיימות  אחד בתאריך כניסה הזמנה ללילה –ליל לינה

 לילות לינה בהתאם. Nיש לספור  –הזמנות לאותו לילה  Nלחדר מסוים 

 Cancelled – מתוך סה"כ לילות הלינה שהוזמנו, כמה סה"כ בוטלו 
 Overflow – בכמה לילות לינה סה"כ מספר האורחים שהוזמן להם חדר עלה על תפוסת החדר 

 Total –  של המלון. להכנסה שני מרכיבים: תהכוללהשנתית מה ההכנסה 

o  התשלום הכולל שנגבה  )בהתחשב במחיר ובמספר האורחים( –עבור לילות לינה שלא בוטלו 
o  הקנס הכולל שנגבה על הביטולים  –עבור לילות לינה שבוטלו  

 Review – .מה דירוג שביעות הרצון הממוצע לליל לינה 
o  :דירוג שביעות הרצון הממוצעבסדר יורד של יש לסדר את הרשומות כמומחש בדוגמאות.  

 המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת )או סדרת שאילתות( 
 

כאן מודגם פתרון שעושה שימוש בטכניקה של העברת  בכמה דרכים שונות. זאת וניתן לפתורשאילתות, קינון הדו"ח דורש 

  (, רמת המורכבת של הפתרון פוחתת בצורה משמעותית.Datediffאם משתמשים ברמז )שימוש בפונקציה  פרמטרים.
 

SELECT ID = H.[H-ID], Hotel = H.[H-Name], Country = H.[H-Country],  

 Nigths = Sum (O.Nights),  Cancelled = Sum (O.Nights * O.Cancelled),  

 Overflow = Sum (O.Nights * (CASE WHEN O.Guests > R.Occupancy THEN 1 ELSE 0)), 

 Total = (  SELECT SUM ( ( 1 - O.Cancelled ) * O.Guests * A.Price)  +  

   SUM ( O.Cancelled * A.Penalty ) 

  FROM AVAILABILITY as A 

  WHERE   A.[H-ID] = O.[H-ID] AND A.[R-Number] = O.[R-Number] AND 

   DATEDIFF (dd, C.[C-Date], A.[A-Date])  

   BETWEEN 0 AND O.Nights )  

 Review = Sum (O.Nights  * O.Review) / Sum (O.Nights) 

FROM ORDERS  as O JOIN ROOMS as R ON O.[H-ID] = R.[H-ID] AND  

 O.[R-Number]  = R.[R-Number] JOIN HOTELS as H ON R.[H-ID] = H.[H-ID] 

WHERE Year (O.[C-Date]) = 2015 

GROUP BY H.[H-ID], H.[H-Name], H.[H-Country] 

ORDER BY Review DESC 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור תחזוקת בסיס הנתונים והשימוש בו. עבור האתר ף( מנהל סעי-תתנק' לכל  2) 2-6
  שעשוי להתאים לו, באמצעות כלים וטכניקות שנלמדו במהלך הקורס. אפיין בקצרה פתרון –האתגרים הבאים 

 

 התקבלו גם תשובות אחרות, אם הפתרון שהוצע בהן נראה סביר –בשאלה זו יתכנו פתרונות נכונים רבים 
 

 הפתרון המוצע האתגר

שני   –זמנה כפולה" ה"בסיס הנתונים מאפשר כיום א. 
חדר מסוים במלון מסוים לאותו  להזמיןיכולים  לקוחות שונים

ניתן למנוע מלקוח להזמין חדר שכבר הוזמן על לילה.  כיצד 

 ?מסויםידי לקוח אחר ללילה 

שדה בוליאני בשם  AVAILABILITYניתן להוסיף לטבלה 
Available שיציין את מצב הזמינות של החדר. תחילה ,

 False -, שישונה באופן אוטומטי לTRUEהשדה יקבל 
מתאים על הטבלה  TRIGGERכאשר החדר יוזמן )בעזרת 

ORDERSאו יעודכן חזרה ל ,)- TRUE  הזמנה תבוטל.אם 

 כמו זה החשבונות שמריצים דו"ח סיכומי אנשי הנהלתב. 
לתקופת )אך כל פעם  לעיתים קרובות שתואר בסעיף הקודם

 , מתלוננים שזמן הריצה ארוך בצורה בלתי נסבלת.(זמן שונה
 ?באופן משמעותי כיצד ניתן לזרז את זמן הריצה של דו"ח זה

ניתן להוסיף טבלה מחושבת מראש במבנה המוצע בדו"ח  + 
שיאפשר סיכום על בסיס יומי.  יש גם ליצור  שדה "תאריך"

פרוצדורה שמורה שתרוץ מדי לילה ותעדכן את הטבלה 
 בהתאם לפעילויות הנוספות שהוזנו במהלך היום.

לבסיס מנהלי האתר מעוניינים לאפשר לבתי המלון לגשת ג. 
הנתונים כדי להריץ שאילתה שתפיק את רשימת ההזמנות 

אם הדרישה היא לאפשר  –כיצד ניתן לתמוך בכך . העתידיות
לכל מלון לראות רק את ההזמנות שלו, ובלי לראות את פרטי 

 ?למעט מז' הלקוח ושמו הלקוח

ניתן לפתור זאת למשל על ידי פרוצדורה שמורה שתפיק את 
רשימת ההזמנות עם הנתונים שניתן לספק, על פי אוסף 

דורה תצטרך פרמטרים שיועבר על ידי המשתמש. הפרוצ
לזהות באופן אוטומטי באיזה מלון מדובר, על פי מזהה 

המשתמש שהריץ את הפרוצדורה. יהיה צורך להחזיק לצורך 
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 כך מיפוי בין שם המשתמש לבין קוד המלון.

 –כאשר לקוח מחפש מלונות עבור מדינה וטווח תאריכים ד. 
כל מלון רלוונטי את דירוג שביעות הרצון ליש להראות 

 הימים האחרונים.  30-מלון בב /הולקוחות ש שלע הממוצ
אם הדרישה היא שהמשתמש באתר  –כיצד ניתן לתמוך בכך 

יקבל את הדירוג הנדרש, בלי שיצטרך להמתין זמן רב מדי 
 להרצת שאילתה ארוכה?

ניתן לזרז שאילתה מסוג זה באופן משמעותי על ידי הוספת 
שנראה . האינדקס ORDERSאינדקס מתאים על הטבלה 

 (Date-ID, C-Hמתאים כאן הוא על השדות )
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 חלק 3 )35 נק'(:
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה(. נק' 2.5בעלות משקל שווה ) קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישלכל שאלה  .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

סוג נכונה  אינו מתארהומר לטבלה אחת בלבד במודל הטבלאי. איזה מבאים  ERD-מודל הורשה מסוים ב. 3-1
 ? של מודל הורשה עבורו המרה כזו היא אפשרית

 
עם ישות אב אחת וישות בן  Partialהורשה מסוג  .1

 אחת, עם קשרים גלובליים 
 

עם ישות אב אחת  Partial-Disjointהורשה מסוג  .2
 ושתי ישויות בן, ללא קשרים גלובליים

 

עם ישות אב  Overlapping-Partialהורשה מסוג  .3
 אחת ושתי ישויות בן, ללא קשרים גלובליים

אחת, , עם ישות אב Total-Disjointהורשה מסוג  .4
 שתי ישויות בן, עם קשרים גלובליים

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

מתאר  איזה מהבאים  בהתאמה.  c-, וa ,b המזהים, עם C-, וA ,Bקשר משולש בין ישויות  מוגדר ERD -ב 2-3
 (.1-היא בצד ה C? )הישות N:N:1  תלות פונקציונלית בין המזהים, אם נתון שקרדינליות הקשר היא נכונה

 

1. a ↔ b 2. a  c וגם ,b  c  
 

3. c  (a, b) 4. c (a, b)   
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

איזו ( הוא המפתח הראשי, ואין בה שדות מרובי ערכים. a, bהצירוף ) ) c, db, aR ,(בטבלה נתון כי  3-3

 ?מנורמלת מסדר שלישי זו את האפשרות שטבלה שלול חד משמעיתת, R קיימת בטבלהאם מהתלויות הבאות, 

1. d (a, b, c)  2. )d, a(  )c, b( 
3. (a, b, d)  c 4. )b, c, d(  )a( 
 

( הוא c, d, אך אם ייתכן שגם הצירוף )4לשאלה זו אין בעצם פתרון נכון. התשובה הייתה אמורה להיות 
 (, ואין בה הפרות נורמליזציה.Primeראשוניים )מפתח מינימלי, הרי שכל השדות בטבלה הם 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ותמפתחכ יםמוגדר b וגם aכן כי גם , ו(a, b) הוא ראשיהמפתח הנתון כי  cW(b, (W) a (R ,((בטבלה . 4-3
. איזו  (NULL ,3(, )3 ,2(, )1, 2) בלבדהרשומות הבאות  כעתקימות   ) y)xW , . בטבלה Wטבלה ל יםזר
 ( ?Integrityלבעיית תאימות נתונים ) בהכרח תגרום לא Rטבלה ל הרשומות הבאות, אם תתווסףמ

 

1.  (NULL, 3, 4) 
 

2. (4, 3, 3) 
 

3.  (3, NULL, 4) 4.  (3, 4, NULL) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 , רצו שתי השאילתות הבאות:Z (a, b)מעל הטבלה . 3-5

 a F SUM (b) Z  -  רשומות 20החזירה 

 b F SUM (a) Z  -  רשומות 40החזירה 

עשויה מהפעולות האלגבריות הבאות איזו  - Realהם מסוג  b-ו aלא השתנו, והשדות  Zאם נתוני הטבלה 
 ?רשומות 30להחזיר בדיוק 

 

1. Z) a (π - Z) b (π  
 

2.  ∩ (π a Z)  (π b Z) 

 
 

3. (π a Z) U  (π b Z) 4. (π b Z) ÷   Z  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

הוא  a3השדה הם טקסטואליים,  a2 -ו)המפתח הראשי(  a1השדות   ) a2, a3a1A ,(נתון כי בטבלה . 6-3
 –מהאחרות? )כלומר  שונה עשויה לתת תוצאה השאילתות הבאותמ איזו. NULL, ואין בטבלה ערכי מספרי

 (.הרשומות של שונה הצגהלמעט, אולי, סדר  -זהה  תוצאה מהשאילתות יתנו תמיד  3-הטענה היא ש
 

1. (a1 F SUM (a3) A )( *Π a1, a2 A) 2.   a1, a2 F MIN (a3) A 
 

3.  (A (a3) MAX F) X (A a2 a1, Π) 4. Π a1, a2, a3 A 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Integerכל השדות בשתי הטבלאות הם מסוג בסיס נתונים כולל את שתי הטבלאות הבאות, ונתון כי . 3-7

 A (a, c, x) 

 B (b, a(A), y) 
 בעיית "ספירה כפולה" ? להיווצר עלולה ותהבאשאילתות ו מהזאיב

 

1. ) B  * A(   ) a*x sum(F  c 2. c F sum( a*y )  (A *  B ) 

 

3. c F sum ( b*x )  ( A *  B ) 4. c F sum ( b*y ) (A *  B ) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
משתמשי הקצה מתלוננים שבעת הקלדת רשומות חדשות לטבלה מסוימת, או בעת עדכון . 3-8

 נראה פחותאיזה מהפתרונות האפשריים הבאים  רשומות קיימות, הם חווים תגובה איטית במיוחד.
 לבעיה מסוג זה? מהאחריםרלוונטי 

 

ייתכן שעל הטבלה מוגדרים מספר רב מדי  .1
(, וכדאי אולי INDEXESשל אינדקסים )

 לשקול הסרה של חלק מהם
 

ל הטבלה מוגדרים מספר רב מדי של עייתכן ש .2
VIEWS וכדאי אולי לשקול הסרה של חלק ,

 מהם

 TRIGGERSייתכן שעל הטבלה מוגדרים  .3
מורכבים מדי, וכדאי אולי לשקול הסרה או 

 פישוט של חלק מהם

ייתכן שבטבלה יש מספר רב מדי של רשומות,  .4
וכדאי אולי לשקול העברה של חלק מהן 

 לטבלאות ארכיון
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ?SELECTבקוד של שאילתת  לשלבניתן את אילו מהכלים הבאים . 3-9
 TRIGGER .א
 STORED PROCEDURE .ב
 VIEW .ג
 FUNCTION .ד

 

 ב' בלבד-א', ו  .1
 

 'ד', אך לא א-ו', ב', ג .2

   SELECTניתן לשלב את כל הכלים בקוד של שאילתת  .4 בלבד ד'-ו ג',    .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 SELECTל אופטימיזציה של שאילתת להשפיע ע שיקול שעשוי אינו מתאר נכונהאיזה מהבאים . 3-10
 ? B-ו Aסיסה עומדת מכפלה קרטזית בין הטבלאות בשב

 

ו/או   Aהאם על שדות מסוימים בטבלה  .1
 ? INDEXESמוגדרים   Bבטבלה 

 

  Bו/או בטבלה  Aהאם על שדות מסוימים בטבלה  .2
 ? RULESמוגדרים 

ו/או   Aהאם על שדות מסוימים בטבלה    .3
 ? WHEREמוגדרים תנאי  Bבטבלה 

מוגדרים מפתחות   Bהאם על שדות מסוימים בטבלה  .4
 ? Aזרים שמצביעים על המפתח הראשי בטבלה 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(, tier-3שיעודדו מעבר מארכיטקטורה תלת שכבתית ) עסקיים תרחישים נכונה יםמתאר יםאילו מהבא 11-3
 ?(N-tierשכבתית )-לארכיטקטורה רב

( לביצוע E-Commerceחברה מסחרית המשווקת מוצרי ביגוד והנעלה הקימה אתר סחר אלקטרוני ) .א
 הזמנות על ידי לקוחותיה

בכל הסניפים גישה למערכת ישראלית פתחה סניפים ברחבי העולם, ומעוניינת לתת למנהלים  חברת תוכנה .ב
 ניהול כוח האדם הממוקמת בישראל

קופת חולים גדולה פיתחה יישומון המאפשר ללקוחות להזמין תורים ולצפות בתוצאות בדיקות המעבדה  .ג
 מהמכשיר הנייד שברשותם

 מקורות אקדמייםדנטים גישה נוחה למאגרי מידע ומנועי חיפוש ספריית האוניברסיטה מעוניינת לתת לסטו .ד
 

 בלבד' ד-ו ' ג .1
 

 'ד', אך לא ג-ב', ו', א .2

 מתארים תרחישים שיעודדו מעבר לארכיטקטורה רב שכבתית משפטיםכל ה .4 , אך לא ג''ד-ו ' בא',  .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

, כיוון שלא ברור מנוסח השאלה עם בתרחיש ד' מדובר בגישה מתוך האוניברסיטה 2תשובה ניתן לקבל גם את 
 שכבתית(-לאוניברסיטה )רבשכבתית(, או מחוץ -)ארכיטקטורה תלת
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לקוח -רשת בארכיטקטורת שרתהיישומים לבין שרת הבין שרת  מהותי הבדל נכונהמתאר מהבאים  זה. אי3-13
 ? רב שכבתית

 

לקוחות הקצה פונים לשרת היישומים בעזרת מחוללי  .1
, ולעומת זאת הם פונים לשרת הרשת דרך  דו"חות

 דפדפני אינטרנט סטנדרטיים

 

מנהל את הפניות לשרת הנתונים  שרת היישומים .2
לצורך הרצת שאילתות ושליפת נתונים, בעוד שרת 

 הרשת מנהל את ההתקשרות עם לקוחות הקצה

על שרת היישומים תתוקן בדרך כלל תוכנה לניהול  .3
(, בעוד על שרת הרשת DBMSבסיס נתונים )

 "Firewallתותקן בדרך כלל תוכנת "

נט יפנו לקוחות קצה המשתמשים בדפדפני אינטר .4
בדרך כלל לשרת היישומים, בעוד המשתמשים 

 ביישומי מובייל יפנו ישירות לשרת הרשת
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
של בסיסי נתונים טבלאיים  מגבלות אופייניות ומהותיותמתארים נכונה אילו מהמשפטים הבאים  3-12

 ? RDBMS תמנורמלים, הממומשים בטכנולוגיו
 הנתונים הדרושים לאיתחול אובייקטי תוכנה מורכבים, עלולים להיות מפוזרים על מספר טבלאות רב .א
הצורך בקישור בין מספר רב של טבלאות לצורך שליפת נתונים, עשוי להגביל משמעותית שימוש  .ב

 (Cloud Computing) "מחשוב ענן"אפשרי בטכנולוגיות 
מבזבז מקום באופן משמעותי ומונע , עקב הנירמולרב של טבלאות  פיזור הנתונים על מספרהצורך ב .ג

 Hard Disk -ניצול יעיל של יכולות אחסון הנתונים ב
(  Structured, מתאים יותר לאחסון נתונים מובנים )RDBMSהמודל הטבלאי, הממומש בטכנולוגיות  .ד

 מובנים-ופחות מתאים למערכות הדורשות יכולות חיפוש במאגרי נתונים גדולים ובלתי
 
 ' בלבדג-א' ו .1
 

 ' בלבדד-ב' ו .2

 אופייניות ומהותיותמגבלות מתארים נכונה  משפטיםכל ה .4 'ד', אך לא ג-', ב', וא .3

_____________________________________________________________________ 
 

 מהמשפטיםשלבי )עיצוב קונספטואלי, לוגי, ופיזי( של בסיס נתונים. אילו -בקורס תואר מהלך עיצוב תלת. 3-14
ישירות לעיצוב פיזי של בסיס שלבי זה, לעומת מהלך שייגש -של מהלך תלתמאפיינים  מתארים נכונה הבאים

 :הנתונים

, שהיה שפה סטנדרטית ונפוצה. לעומת זאת גישה ישירה SQLשלבי מאפשר שימוש בשפת -המהלך התלת .א
 SQL-לעיצוב פיזי עלולה למנוע את היכולת להשתמש בצורה יעילה ב

ונים, ויחסי שלבי מאפשר הבנה טובה יותר של הגורמים המעורבים בתהליכים העסקיים הש-המהלך התלת .ב
 , ובניית מודל נתונים התומך בצורה נכונה בתהליכים אלוםהגומלין ביניה

בגישה ישירה לעיצוב פיזי יש סיכוי רב יותר לשגיאות נורמליזציה במבנה הטבלאות, לעומת מהלך עיצוב  .ג
 שלבי-תלת

. במערכות מידע שאינן RDBMSשלבי רלוונטי רק למערכות מידע הממומשות בטכנולוגיות -המהלך התלת .ד
 , אין טעם בעצם לבצע עיצוב קונספטואלי או לוגי.RDBMSמשתמשות בשרתי 

 

 ' בלבדד-' וב .2 ג' בלבד-ב', ו .1
 

  ד', אך לא ב'-א', ג', ו .4 'א', אך לא ד-', וג', ב .3
_____________________________________________________________________ 

 סוף
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 פתרונות -' ב, מועד 1620' א(,  סמסטר 1901-1-364בסיסי נתונים )
 נק'(: 35) 1חלק 

 םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל
 .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,מתבססים על התיאור הבא

 

בית הספר לקצינים של ממלכת ווסטרוז מבקש את עזרתך בתכנון בסיס נתונים לניהול אימוני הניווט. לכל חניך יש לשמור 

, ...(. לכל 3, 2, 1תעודת זהות, שם, תאריך לידה, ומספר טלפון. הקורס מתנהל במחזורים, הממוספרים במספר סידורי שוטף )
ר מתחיל בתאריך שונה(, ואת החניכים ששובצו אליו )כל חניך מצוות למחזור מחזור יש לתעד את תאריך ההתחלה )כל מחזו

יחיד(. לכל מחזור יש לתעד את מפקדיו )חניכים לשעבר, שסיימו את הקורס במחזורים הקודמים(, ואת פרטי התקופה בה כל 
בתפקיד(. ייתכן שמפקד  אחד מהם פיקד )תאריך התחלה, דרגה צבאית בתקופה בה מילא את התפקיד, ומספר הימים ששימש

מסוים יפקד על אותו מחזור במספר תקופות זמן שונות, או יפקד על מספר מחזורים במקביל, אך יש להניח שבתקופת זמן 
 -( 4-ל 1שלבי אימון )ממסופרים במספר סידורי שוטף, בין  4מסוימת לא יהיה למחזור מסוים יותר ממפקד אחד. כל מחזור כולל 

ההתחלה ותאריך הסיום של כל שלב, וכמה ימי חופשה מתוכננים במהלכו. בתחילת כל שלב חלק מהחניכים  יש לדעת את תאריך
מצוותים לתפקידים )"חניך תורן כיתתי", "אחראי השכמה", "אחראי תורנויות", וכד'(.  לכל סוג תפקיד יש לשמור שם ייחודי 

חניך מסוים יצוות לתפקיד אחד לכל היותר, אך ייתכן שחניך ימלא  ניתן להניח שבשלב מסוים -ותיאור קצר. יש לתעד את הציוות 
 את אותו תפקיד במשך מספר שלבים שונים, וייתכן שמספר חניכים ימלאו תפקיד דומה באותו שלב. 

אימוני ניווט. לכל אימון יש לתעד את תאריך ההתחלה )בתאריך מסוים יחל לכל היותר אימון  6-ל 4כל מחזור מקיים בין 
יש לדעת באיזה מחזור מדובר(, ואת מספר הימים שהוקצו לו. אם תנאי מזג  –, ובכל אימון ישתתפו חניכי מחזור אחד בלבד אחד

יש לדעת איזה אימון הוא  -האימון יבוטל, ובמקומו ייקבע אימון חלופי. אם אימון הוא חלופי לאימון אחר  –האוויר אינם מתאימים 

אימוני הניווט מתקיימים באזורי ניווט ייעודיים ברחבי הממלכה. לכל אזור ניווט יש לשמור שם מחליף, ולתעד את סיבת לביטול. 
)ייחודי(, סוג )הררי, מישורי, מדברי, וכד'(, ואת חודשי בשנה בהם תנאי מזג האוויר באזור מאפשרים אימונים. לכל אזור מוגדרות 

אורך(, ויש לתעד את אופי הנקודה )עץ, באר,  – Yרוחב,  – Xנטות )מספר נקודות ציון. נקודת ציון מזוהה בעזרת צמד קואורדי
קבר צדיק, מנזר,  –טירה, דחליל, וכד'(, ואת אזור הניווט בו היא נמצאת. חלק מהנקודות מוגדרות כבעלות רגישות דתית )למשל 

ינם יכולים לבקר וכד'(. עבור נקודות רגישות, יש לתעד את סיבת הרגישות, ואת התאריך בו הוגדרה. כן יש לדעת אילו חניכים א
 בנקודה כגון זו, עקב רגישותה.

 5, ...(, כאשר כל מסלול כולל בין 3, 2, 1 –בכל אימון נקבעים מספר מסלולי ניווט )ממוספרים לכל אימון במספר סידורי 
ציון הוקצו לכל נקודות בסדר שנקבע מראש )ייתכן שמסלול יכלול נקודות ממספר אזורי ניווט שונים(. יש לדעת אילו נקודות  10-ל

חניכים,  2-3ניתן להניח שנקודה מסוימת תיכלל במסלול לכל היותר פעם אחת. לכל מסלול מוקצים  –מסלול ובאיזה סדר 
שמבצעים את המסלול במלואו, על פי סדר הנקודות שהוגדר )יש לתעד את השעה המדויקת בה החניכים הגיעו לכל נקודה, ניתן 

(, ובנוסף לכך כל חבר צוות יקבל ציון נפרד 0-100ווט, הצוות יקבל ציון )ציון אחיד לכל הצוות, בין להניח שהגיעו יחד(. בגמר הני
 ( על ביצועיו האינדיבידואליים באותו ניווט.  0-100)בין 

 

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה( המERDקשרים )-ישויות תרשיםנק'( שרטט  12. )11-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CADET 

 ID 

 Name 

 Birthdate 

 Phone 

COURSE 

 ID 

 Course-Date 

COMMANDER 

 Start-Date 

 Rank 

 Days 

 

1:1 1:N 

1:1 

1:N 
1:N 

1:1 

STAGES 

 Number 

 Start-Date 

 End-Date 

 Vacation 

 

1:1 

1:4 

ROLE 

 Name 

 Description 

Assigned 

0:N 

0:N 

0:1 

TRAINING 

 Training-Date 

 Days 

 Canceled 

 Reason 

4:6 1:1 

Replacement 

0:1 0:1 

REGION 

 Name 

 Region_Type 

 [Month] 

POINT 

 Point_X 

 Point_Y 

 Point_Type 1:N 

1:1 

ROUTE 

 Number 

 Team-

Grade 

 

1:1 

1:N 

Includes 

 Order 

 Arrival_Time 

5: 10 

0:N 

Assigned 

 Individual_Grade 

2:3 

1:N 

SENSITIVE 

 Reason 

 Setup-Date 

 

1:N 

0:N 
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Text Box
פתרון מרצה



2 

על הפתרון חשוב: ) מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה( סעיף מפורט-תתנק' סה"כ, הניקוד לכל  13) 1.2
 :(סעיף הקודםה ןיף זה אינם תואמים בהכרח לפתרוהפתרונות בסעלתיאור הבעיה. עם זאת,  כאן להיות תואם 

 

XXX (Course, Course-Date, Training-Date, Days, Region, Region_Type, Point_X, Point_Y, 
Point_Type, Route, Order, Arrival-Time, Team-Grade) 

 

 Course, Course-Date, Training-Date, Days  – 'אימון, מס' ימי אימון  תאר' מחזור, תחילת מס' מחזור, תאר  

 Region, Region_Type – אזור האימון, סוג האזור  

 Point_X, Point_Y, Point_Type –   קואורדינטות רוחב ואורך של נקודת הציון, סוג נקודת הציון

 Route, Order, Arrival-Time, Team-Grade –   לצוות ציוןהגעה לנקודה, מס' מסלול,  סדר במסלול, זמן 
 

 XXX בטבלה תהדדית לתלות פונקציונלי תן דוגמא נק'( 1)

Course  ↔Date -Course  , 

(Date, Route, Point_X, Point_Y-Training)  ↔  (Date, Route, Order-Training)  
 (כל הצירופיםיש לרשום את ) ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפה מהם נק'( 3)

)Training-Date, Route, Point_X, Point_Y) , (Training-Date, Route, Order(,  
(Training-Date, Route, Arrival-Time) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ?  XXX( בטבלהPrime Attributes) ראשונייםהמהם השדות  נק'( 1)

)Training-Date, Route, Point_X, Point_Y, Order, Arrival-Time( 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

על סמך , וםמיקודה הניתוח בסעיפיםעל סמך  .הפרות של כללי נורמליזציהקיימות מספר  XXX טבלהב נק'( 3) 
יש לרשום בצורה בטבלה.  שני או שלישימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –תיאור הבעיה 
        שבגללה נוצרת ההפרה. XY  תלותהמפורשת את 

 מסדר שלישי הפרות נורמליזציה מסדר שני

(Training-Date)  (Days, Course, Course-Date) 
(Training-Date, Route)  Grade 
(Point_X, Point_Y)  (Point-Type, Region, Region-Type) 

Course ↔   Course-Date 

Region  Region-Type 
 

 מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםסעיף הקודה-יתתהיעזר בניתוח ב  נק'( 4) 
XXXי.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עלהתאים לתיאור הבעיה, ו. על המודל ל  

 REGIONS (Region, Region_Type) 

 POINTS (Point_X, Point_Y, Point-Type, Region (REGIONS) ) 

 COURSES (Course, Course-Date) 

 TRAININGS (Training-Date, Days, Course (COURSES) 

 ROUTES (Training-Date (TRAININGS), Route, Grade) 

 PLAN ({ Training-Date, Route} (TRAININGS), Order,  { Point_X, Point_Y } 
(POINTS), Arrival-Time ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

" המתאר את החודשים בשנה בהם ניתן להתאמן בכל אזור Monthנניח שיש צורך להוסיף שדה בשם " נק'( 1) 
למודל הטבלאי שתכננת בסעיף הקודם, כך שיישאר מנורמל  אור הבעיה(. כיצד יש להוסיף שדה זה)בהתאם לתי

 מסדר שלישי )אין צורך לרשום את המודל מחדש, אלא רק את השינויים שיש לבצע(.
 

 . כדי לשמור על נרמול סדר ראשון, יש להוסיפו בטבלה נפרדת:REGIONSבטבלה  Value-Multiמדובר בשדה 

 REGION_MONTHS (Region (REGIONS), Month) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

למסלולים  חניכיםהלשיבוץ  מתייחס ( המודל הבאסעיף-בכל תת מצוין נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10) 1.3
 ( :פתרונות הסעיפים הקודמיםל בהכרחאינו תואם כאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב:)

 

 (C)ADET (C-ID, C-Name, Course)  

o חניכים: מזהה החניך, שם החניך, מספר המחזור אליו שייך החניך  

 (R)OUTS (R-ID, R_Date, C-ID (CADETS), Grade ) 

o מסלולים: מזהה המסלול, התאריך בו בוצע המסלול, מזהה החניך, הציון על ביצוע המסלול  

 (L)OCATIONS (X, Y, Region)  

o נקודות: קואורדינטת רוחב, קואורדינטת אורך, שם האזור אליו שייכת הנקודה 

 (P)LAN (R-ID (ROUTS), Order, {X, Y} (LOCATIONS), Arrival-Time) 

o תכנית מסלול: מזהה המסלול, סדר הנקודה במסלול )1, 2, 3...(, קואורדינטות הנקודה, זמן ההגעה לנקודה 
 

 העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 
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 ?נקודות 5שכללו מעל  2015-ב מסלוליםהחניכים שקיבלו את הציון הממוצע הגבוה ביותר על  3מיהם נק'(  5)

 שכללו מעל  ווטמסלולי הניחניך, מספר המחזור, מספר , שם החניךהמזהה   :(2015-)בהתייחס ל הדרוש פלטה
 , הציון הממוצע על ניווטים אלו.נקודות ציון 5
 

 . נקודות 5, וכללו מעל 2015 -נערכו ב–שיוצר רשימה של מסלולים רלוונטיים  VIEWהפתרון כאן מתבסס על 
 

CREATE VIEW RELEVANT AS 
SELECT R.[R-ID], Grade, 
FROM ROUTES as R  JOIN PLAN as P ON R.[R-ID] = P.[R-ID] 
WHERE Year (R.[R-Date]  = 2015) 
GROUP BY R.[R-ID], Grade 
HAVING Count  (*) > 5 
 
SELECT TOP 3 C.[C-ID], C.[C-Name], C.Course,  
 Routes = Count (*),  Avg_Grade = Average (R.Grade) 
FROM CADETS as C JOIN RELEVANT as R ON C.[C-ID] = R.[C-ID] 
GROUP BY C.[C-ID], C.[C-Name], C.Course 
ORDER BY Avg_Grade DESC 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 קמ"ש ? 5באילו אזורים מהירות הניווט הממוצעת היא מעל נק'(  5)

  סכום המרחקים )בק"מ( חלקי סכום הזמנים )בשעות(. –מהירות ממוצעת בקמ"ש 

  לרשותך פונקציהDistance (X1, Y1, X2, Y2) ( המחשבת מרחק בק"מ בין הנקודותX1, Y1ו )- (X2, Y2) 

  לרשותך פונקציהMargin (T1, T2)  המחשבת הפרש בשעות בין הזמניםT1 ו- T2 

 ( נתון כי שתי הפונקציותMargin ו-Distance מחזירות )אם אחד או יותר מפרמטרי הקלט הם 0 ,NULL 

 שם האזור, מהירות הניווט הממוצעת באזור הדרוש: פלטה 

  המהירות הממוצעתשל  יורדיש לסדר את הפלט בסדר 

 
, ומחשב את הפרשי לכל נקודה את הנקודה הקודמת לה במסלול מצרףש VIEWהפתרון כאן מתבסס על 

 , כיוון שלנקודה הראשונה אין נקודה קודמתLEFT JOIN -. יש להשתמש בהזמן והמרחק בהתאם
 

CREATE VIEW ATTACHED AS 
SELECT P1.[R-ID], P1.Order, X1 = P1.X, Y1 = P1.Y, P1.[Arrival-Time], 
 X2 = P2.X, Y2 = P2.Y, P2.[Arrival-Time], 
 Distance = Distance ( P1.X, P1.Y, P2.X, P2.Y ), 
 Margin = Margin ( P1.[Arrival-Time], P2.[Arrival-Time] ) 
FROM PLAN as P1 LEFT JOIN PLAN as P2 ON  
 P1.[R-ID] = P2.[R-ID] AND P1.Order - 1 = P2.Order 
 
SELECT L.Region, Speed = Sum (A.Distance) /  Sum (A.Margin ) 
FROM  LOCATIONS as L JOIN ATTACHED as A ON  
 L.X = A.X2 AND L.Y = A.Y2 
GROUP BY L.Region 
HAVING Sum (A.Distance) /  Sum (A.Margin ) > 5 
ORDER BY Speed   DESC 
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 חלק 2 )35 נק'(:
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

 .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
 

( המתבצעות RENTALSמעוניינת לתעד את פעולות ההשכרה ) (VEHICLESרכב )-לחברה גדולה להשכרת כלי
 הבא: ERD-הצב ו, עהקמת בסיס נתוניםל . (BRANCHES) בסניפים השונים (CUSTOMERS) עבור לקוחותיה

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי זהותניתן ל. הטבלאי הבא מודלהלחברה הוצע  כמו כן,
 

 (B)RANCHES (B-ID, City, Extra)                                       // םסניפי  
o  הוחזר בסניף אחרתשלום נוסף על פעולת השכרה בה הרכב ה ממוקם הסניף, ניף, העיר בסמזהה  

 (V)EHICLES (V-ID, Model, B-ID (BRANCHES), Maintenance )       //   כלי רכב   
o  רכבה לכל ק"מ שנסע , עלות תחזוקההרכבלו שייך הרכב, מודל הרכב, הסניף מזהה  

 (R)ENTALES (R-ID, R-Date, V-ID (VEHICLES),  F_ID (BRANCHES), Insurance, Damage) //חוזי השכרה 
o נזק )אם נגרם(הרכב, הסניף בו הוחזר הרכב, דמי הביטוח ליום השכרה, עלות  מז'תאריך החוזה, ' חוזה ההשכרה, זמ  

 (C)USTOMERS (C-ID, Name, Residence, Birthdate)                            //  לקוחות 
o  תאריך הלידה של הלקוחעיר המגורים של הלקוח, הלקוח, שם הלקוח, מזהה  

  (D)RIVERS (R-ID (RENTALS), C-ID (CUSTOMERS),  Fee)            // הנהגים החתומים על חוזה ההשכרה 
o  ,תעריף שנגבה לכל יום השכרהמזהה חוזה ההשכרה, מזהה לקוח  

 (A)CTIVITIES (R-ID (RENTALS), Drive-Date, Distance)                  // נהיגה בפועל בזמן ההשכרה 
o  מרחק בק"מ שהרכב עבר באותו תאריךהנהיגה ההשכרה, תאריךמזהה חוזה ,  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן( הנחהלכל נק'  1 –נק'  5) 2-1
 ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

 בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף  
 עבור כלל פעולות ההשכרה שבוצעו בחודש מסוים, ניתן לדעת במדויק מה תעריף ההשכרה שנגבה לכל נהגא. 

  אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
 דש מסוים, ניתן לדעת במדויק כמה ק"מ נסע כל נהגשבוצעו בחו פעולות השכרה כלל עבור. ב

  שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים      בלבד המודל הטבלאי            בלבד ERD-ה מודל
 2015אותו כלי רכב בינואר זהה בהכרח לעלות התחזוקה הכוללת של  2014עלות התחזוקה הכוללת של כלי רכב מסוים בינואר . ג

  מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                     בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
 ייתכן שעל כלי רכב מסוים יהיו חתומים באותו יום שני נהגים שונים. ד

  שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים      בלבד הטבלאי המודלבלבד             ERD-מודל ה
 דמי הביטוח שנגבו עבור פעולות השכרה בשנה מסוימת מכסים בהכרח את כלל עלויות הנזקים באותה שנה .ה

  מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                     בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

)יש לסמן באופן  בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק'(  3) 2-2
 הולם מפתחות ראשיים, קשרים, וקרדינליות(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Belongs to 

BRANCH 

 B-ID 

 City 

 Insurance 

 Extra 

 

CUSTOMER 

 C-ID 

 Name 

 Residence 

 Birthdate 

1:1 1:1 

VEHICLE 

 V-ID 

 Model 

 Fee 

 Maintenance 

 

1:N 1:N 

1:N 
1:1 

RENTAL 

 Drive Date 

 R-ID 

 R-Date 

 Damage 

 Distance 

Driver 

0:1 0:N Return 

Belongs to 

BRANCH 

 B-ID 

 City 

 Extra 

CUSTOMER 

 C-ID 

 Name 

 Residence 

 Birthdate 

1:1 

1:N VEHICLE 

 V-ID 

 Model 

 Maintenance 

 

1:N 

1:N 

1:N 1:1 ACTIVITIES 

 Drive Date 

 Distance 

0:1 0:N Return 

RENTAL 

 R-ID 

 R-Date 

 Insurance 

 Damage 

Driver 

 Fee 

1:N 
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 עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים( לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. )2-3

  ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס ,-ERD 

  הטבלה  האות הראשונה בשםהטבלאות מזוהות עי ידי  –לצורך כתיבה מקוצרת 

1)  B-ID, City F sum (Extra) > 1000 (σ B.[B-ID] <> R.[F-ID] and Year (R.[R-Date])=2015  (B * V   * R))  
 1000עלה על  הן הרכב הוחזר בסניף אחרב 2015בשנת  השכרותבאילו סניפים )מזהה והעיר( התשלום על  השאלה:

2)  (π Residence C)  -   (π City  B) 
 לקוחות אין לחברה סניפים?באילו ערים בהן מתגוררים  השאלה:

3) (πC.[C-ID], C.Name, V.Model (σ Year (Birthday) > 1980 (C*D*R*V) ) ) ÷ (πModel V)  

 שכרו רכבים מכל המודלים הקיימים ? 1980אילו לקוחות )מזהה ושם( שנולדו אחרי  השאלה:

4) R.[R-ID], R.Damage FSum (R.Insurance)  <  Damage  (R * A)) 
  דמי הביטוח שנגבו מהלקוחעלה על עבור אילו פעולות השכרה הנזק  השאלה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 . מודלב טבלהמספר הרשומות בכל הערך את  – יםהבא הנתונים( על סמך נק' לכל טבלה 1 – נק' 5) 4-2
  הנתון בתחילת השאלההטבלאי למודל יש להתייחס 

  לצורך החישוב אינם רלוונטייםייתכן שחלק מהנתונים 
o בכל שנה אחרי כן היא  .סניפים 20הפעילות הראשונה החברה פתחה בשנת שנים,  3מזה  תפועל החברה

 כל סניף נפתח בעיר אחרת )כלומר, אין לחברה שני סניפים באותה עיר(. .סניפים נוספים 10פתחה 
o כל סניף קונה בממוצע  – נוספת שנת פעילות. בכל כלי רכב 50 קונה שלו, כל סניף הראשונההפעילות  בשנת

 .כלי רכב נוספים 10
o  מחוזי ההשכרה בממוצע נגרם  10%-חוזי השכרה. בכ 100בכל שנת פעילות, נחתמים לכל כלי רכב בממוצע

 שני נהגים. –מפעולות ההשכרה רשום נהג יחיד. על היתר  80%על  נזק כלשהו למכונית.
o  לקוחות מדי שנה. 100בכל עיר בה החברה פועלת נרשמים בממוצע 
o ק"מ. 80ימים, כאשר בכל יום מרחק הנסיעה הממוצע הוא  5-בממוצע, כל חוזה השכרה נחתם ל 

 :כדוגמה( חישוב הטבלה הראשונה ניתן) בטבלה הבאה, ולהסביר בקצרה את החישוביש לסכם את תוצאות ההערכה 
 

 הסבר החישוב  רשומותמספר ה שם הטבלה

BRANCHES 40 20+10+10  

VEHICLES 2500 10) + 10 * (50)20 * (50 + 10 + 10) + 10 * (50 +  

RENTALS 440000 20 * (50*3*100 + 10*2*100 + 10*100) +  
10* (30*2*100 + 10*100) + 10 * (10*100) 

CUSTOMERS 9000 (20*3 + 10*2 + 10 ) *100  

DRIVERS 528000 0.8*440000 + 0.2*2*440000 

ACTIVITIES 2200000 440000*5 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 :)הדוגמאות הן להמחשה בלבד( , התבקשת להכין את הדו"ח הבא2015-ב רווחיות לצורך ניתוחנק'(  10) 2-5
 

Total Damage Maintenance Extra Insurance Fee Model V-ID City B-ID 

80000 20000 50000 10000 40000 100000 Honda 113 Haifa 15 

60000 40000 30000 0 30000 80000 Mazda 126 Haifa 15 

-20000 60000 40000 10000 20000 50000 BMW 189 Haifa 15 

200000 0 20000 40000 60000 120000 Mazda 577 TLV 26 

60000 10000 30000 20000 20000 60000 Toyota 182 TLV 26 

… … … … … … … … … … 
 

 :(2015מתייחסים לחוזי שכירות שנחתמו בשנת  השונים הסיכומים) הסבר השדות

 B-ID, City, V-ID, Model –  הסניף, העיר בה פועל הסניף, מזהה כלי הרכב, מודל כלי הרכבמזהה  

 Fee, Insurance, Extra –  התעריף הכולל שנגבה עבור חוזי השכירות, דמי הביטוח שנגבו עבור חוזי
  חוזים בהם הרכב הוחזר בסניף אחרהשכירות, תשלומים נוספים שנגבו עבור 

 Maintenance, Damage – עלות התחזוקה של המכונית, עלות הנזק שנגרם למכונית 

 Total – ההכנסה הנקייה מהמכונית 
o  בצד ההכנסות– ( תעריףFee( ביטוח ,)Insurance( ותשלום נוסף ,)Extra) 
o  בצד ההוצאות– ( עלות התחזוקהMaintenance( עלות הנזק ,)Damage)  

  :עולה של מזהה הסניף, ועבור כל סניף בסדר יורד של בסדר  יש לסדר את הרשומותכמומחש בדוגמאות
  .ההכנסה הנקייה מהמכונית

 המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת )או סדרת שאילתות( 
 

שונים ומורכבים בין הטבלאות. הפתרון הפתרון דורש שילוב מספר שאילתות מקוננות, עקב יחסי "יחיד לרבים" 
 . כאן משתמש בטכניקה של העברת פרמטרים, אך ניתן היה גם להשתמש בטכניקות אחרות
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. יש להיזהר מלכלול 2015-שמסכם חלק מהפרטים לכל השכרה ב VIEWכדאי ליצור  –לצורך הקלת הכתיבה 
 לאות יש יחס "רבים לרבים"כיוון שבין הטב ACTIVITIESוגם את  DRIVERSגם את  VIEWבאותו 

 

CREATE VIEW  R_2015 AS 
SELECT  R.[R-ID],  R.[V-ID], R.[F-ID], R.Damage, Days = Count (*), 
   Insurance = R.Insurance * COUNT (*), Distance = SUM (A.Distance) 
FROM   RENTALS as R JOIN ACTIVITIES as A ON R.[R-ID] = A.[R-ID] 
WHERE  YEAR (R.[R-Date]) = 2015 
GROUP BY  R.[R-ID],  R.[V-ID], R.[F-ID], R.Damage, R.Insurance 
 

SELECT B.[B-ID], B.[City], V.[V-ID], V.Model, 
   Fee =  (      SELECT SUM ( R.Days * D.Fee ) 
     FROM  R_2015 as R JOIN DRIVERS as D  
       ON R.[R-ID] = D.[R-ID] 
     WHERE     R.[V-ID]=V.[V-ID] ),  
  Insurance =  ( SELECT  SUM (R.Insurance) 
     FROM   R_2015 as R WHERE R.[V-ID]=V.[V-ID] ),  
  Extra =  B.Extra *  
    ( SELECT Count (*) 
     FROM  R_2015 as R 
     WHERE     R.[V-ID]=V.[V-ID] AND R.[F-ID] <> C.[B-ID] ), 
  Maintenance = V.Maintenance *  
    ( SELECT SUM (R.Distance) 
     FROM  R_2015 as R WHERE R.[V-ID]=V.[V-ID] ), 
  Damage =  ( SELECT  SUM (R.Damage) 
     FROM   R_2015 as R WHERE R.[V-ID]=V.[V-ID] ) ,  
  Total = Fee + Insurance + Extra -  ( Maintenance + Damage) 
FROM  BRANCHES as B JOIN VEHICLES as V ON B.[B-ID] = V.[V-ID] 
ORDER BY [B-ID], Total DESC 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ף( מנהלי החברה מעוניינים להפיק את הדו"ח שתואר בסעיף הקודם לעיתים לכל סעי נק' 2נק' סה"כ,  8) 2-6
בכל ריצה של הדו"ח ייתכן שתוגדר שנה  –קרובות, כאשר פרק הזמן יהיה ניתן להגדרה באופן גמיש )כלומר 

ישוב מורכב יחסית, ניתן לשקול מספר פתרונות אפשריים שיאפשרו ח Totalאחרת(. כיוון שהחישוב של השדה 
נוח יותר של שדה זה. בטבלה הבאה רשומים מספר פתרונות אפשריים להתמודדות עם דרישה זו. השתמש 

 :בטבלה הבאה כדי לאפיין כל פתרון, על פי הקווים המנחים הבאים
 

 . יתרון בולט2 . הסבר מהות הפתרון1 

+  Derived Attributeא. 
Trigger 

בהסבר יש להגדיר לאיזו טבלה 
להוסיף את השדה מומלץ 

ו טבלאות יש , ועל אילהמחושב
 Trigger -להגדיר את ה

בפתרון לסעיף  VIEW-בדומה לפעולה שנעשתה ב
שדות  RENTALSכדאי להוסיף לטבלה  –הקודם 

(, Daysמחושבים שיסכמו את מספר הימים )
(, והביטוח Distanceמרחק הנסיעה הכולל )

יש  Triggers -(. את הInsuranceשנגבה )
 .ACTIVITIES-ו RENTALSגדיר על לה

קיצור זמן השליפה, 
כיוון שנחסך הצורך 

עם טבלת  JOINלבצע 
ACTIVITIES 

 Derived Table  +Storedב. 
Procedure 

בהסבר יש להגדיר את מבנה 
ואילו פרמטרים )אם   הטבלה,

בכלל( יש להעביר לפרוצדורה 
 השמורה

ניתן להפיק טבלה סיכומית שתכיל סיכום של 
. שנה וכלי רכבעבור כל  השדות הנדרשים

לפרוצדורה ניתן להעביר כפרמטר את השנה, והיא 
 סיכום השנתי עבור כל כלי רכב.תחשב את ה

אם מניחים פרוצדורה  –אפשר גם בלי פרמטרים 
 אוטומטית את הטבלה כולהמעדכנת ש

הטבלה מסוכמת מראש 
 וקטנה בהרבה –

מהטבלאות המקוריות, 
ולכן זמן השליפה צפוי 

 להיות קצר בהרבה

 VIEWג. 
בהסבר יש להסביר באופן כללי 

, ולהגדיר את מבנה VIEWמהו 
 השדות הנדרש

)בדומה  שנה וקויסכם את הרווחים עבור  VIEW-ה
-לטבלה המסוכמת שהוצעה לעיל(.  הקריאה ל

VIEW  תיעשה באמצעות שילובו בשאילתת ה-
SELECT 

מבטיח  VIEW-ה
 תחשיבים עדכניים של

בכל עת בה הרווחים 
 השאילתה תרוץ

 Functionד. 
בהסבר יש להגדיר את הקלט 

והפלט של הפונקציה, ולהסביר 
 כיצד היא תופעל

 

את השנה ואת מזהה הפונקציה תקבל כקלט 
כדאי , ותחזיר את התחשיב בהתאם. המכונית

ליצור פונקציה נפרדת עבור על אחד מהשדות 
השימוש בפונקציה הסיכומיים המופיעים בדו"ח. 

 SELECT-ייעשה על ידי שילובה בשאילתת ה

הפונקציה מודולרית, 
וניתן לשלבה באופן 

גמיש בשאילתות 
SELECT   .שונות 
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 (:נק' 35) 3 חלק
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה(. נק' 2.5בעלות משקל שווה ) קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישלכל שאלה  .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

סווג נסביר להניח שמסוים ניתן להבחין במודל הורשה בו לישות האב יש רק ישות בן אחת. כיצד  ERD-ב. 3-1
 מודל הורשה זה?

 
1. Overlapping – Total 

 
2. Disjoint – Partial 

 

3. Partial 4.  יש צורך לתקן אותו, לפני שניתן יהיה לסווגו –כנראה מדובר במודל שגוי 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ממנו הוא נוצר?  ERD-את מודל ה ניתן לאפיין באופן חד משמעי ,יםהבאהטבלאיים  מודליםמה האיזעבור  3-2

 הכולל ישויות, קשרים, מאפיינים, מזהים, וקרדינליות(, מלא)הכוונה לאפיון חד משמעי 
 

1. ), x3, x4 x2 x1,X ( 
) y3, y4, (X) y2, y1 Y ( 

 

2. ), x4 )Z( 3xx2 (Y), , )(W 1x( X 

3. ), x3, x4 (X) 2x 1,x( X 
 

4. ) , x4x2, x3 x1,X ( 
) y2(X),  y1Y (  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 . j   , j  (k, l) ,p  n   ,k p ↔ (m, n)פונקציונאליות:  קיימות תלויות  R (j, k, m, n, l, p)בטבלה  3-3

 ? מתקיימת בטבלה בהכרחאינה איזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   (m, p)    l 
 

2. (m, k) ↔ j 

3. p n  4. (m, n)  (k, l) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
( הוא המפתח המינימלי היחיד, ואין בה שדות מרובי ערכים. a, bהצירוף ) ) c, db, aR ,(בטבלה נתון כי  4-3

 את האפשרות שטבלה זו מנורמלת מסדר שלישי? אינה שוללת, R -קיימת באם איזו מהתלויות הבאות, גם 

1. d (a, b, c)  
 

2. (b, c)  (a, d) 

3. c  (a, b, d) 4. (a)  (b, c, d) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
קימות   A. בטבלה a-מפתח זר למוגדר כ b -ראשי, והמפתח ההוא  aנתון כי השדה  cA, b(a(A ,((בטבלה . 5-3

. איזו מהפעולות  (NULL ,3, 1)ג. (, 2, 3, 2)ב. (, 1, 2, 3)א. הרשומות הבאות בלבד שלושת  נכון לעכשיו
 ( ?Integrityלבעיית תאימות נתונים ) בהכרח תגרום לא Aהבאות בטבלה 

 (1 ,3 ,3) -עדכון רשומה ג' ל .1
 

 (2 ,4 ,1) -עדכון רשומה א' ל .2

 (3 ,5 ,4) –הוספת רשומה ד'  .4 (1 ,1 ,2) –הוספת רשומה ד'  .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ( מהווה מפתח ראשי,  בוצעו שתי השאילתות הבאות:a, b, בה הצירוף ))c)b, aZ ,מעל הטבלה . 6-3

 a F SUM (c) Z  -  רשומות 20החזירה 

 b F SUM (c) Z  -  רשומות 30החזירה 

 נכונה? בהכרחאיזו מהאמירות הבאות  - Varcharהם מסוג  b-ו aלא השתנו, והשדות  Zאם נתוני הטבלה 
 

1. (π a Z) -  (π b Z)רשומות 10חזיר ת 
 

2.  Z) b X (π  Z) a (π  רשומות 600תחזיר 
 

3. a, b F SUM (c) Z     4 רשומות 600תחזיר. (π a Z) U  (π b Z)רשומות 50 תחזיר 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 .a, b, c F sum (d) X W  :ההבא השאילתההפעילו בהצלחה את X (a, b, c, d)   מעל הטבלה. 3-7

 ?נכוןבהכרח מהבאים  זהאי
 

בטבלה   על-( הוא מפתחa, b) נתון כי הצירוף אם .1
X אזי מספר הרשומות בטבלת התוצאה ,W 

 Xבהכרח גדול ממספר הרשומות בטבלה 
 

בטבלה   מינימאלי ( הוא מפתחa, b) נתון כי הצירוף אם .2
X אזי מספר הרשומות בטבלת התוצאה ,W  בהכרח

 Xזהה למספר הרשומות בטבלה 

 מינימלי מפתח איננו( a, b) נתון כי הצירוף אם .3
, אזי מספר הרשומות בטבלת התוצאה Xבטבלה 

W  בהכרח קטן ממספר הרשומות בטבלהX 

אך לא   על-מפתח הוא( a, b, c) נתון כי הצירוף אם .4
, אזי מספר הרשומות בטבלת Xמפתח מינימלי בטבלה 

 Xבהכרח גדול ממספר הרשומות בטבלה  Wהתוצאה 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

. הדרישה היא שנציגי מחלקה ) b, c, d)aX ,מחלקות רבות משתמשות בנתוני הטבלה  ,בארגון מסוים. 8-3
. אילו מהכלים הבאים "c = "C1, ולא יוכלו לראות רשומות בהן (a, b)מסוימת יוכלו לראות רק את השדות 

 ליישום דרישה זו? עשויים להתאים
 VIEW .א
 STORED PROCEDURE .ב
 FUNCTION .ג
 DERIVED TABLE .ד

 ד' בלבד-א', ו  .1
 

 ג', אך לא ד'-א', ב', ו .2
 

   ד'-א', ב', ג', ו .4 ד', אך לא א'-ב', ג', ו    .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 את שתי הפקודות הבאות:ובהצלחה מנהל בסיס הנתונים הריץ ברצף . 3-9

 REVOKE ALL ON X FROM Dan 

 GRANT SELECT ON X TO Dan 
? Danעבור המשתמש  עדיין יהיו רלוונטיים, Xאילו מהכלים הבאים, המוגדרים או מבוצעים מעל הטבלה 

 )כלומר, הטענה היא שחלק מהכלים יהפכו להיות בלתי רלוונטיים עבור משתמש זה(
 VIEW .א

 TRIGGER .ב
 INDEX .ג
 ( LOCKפעולות נעילה ) .ד

 א', בלבד  .1
 

 ד', אך לא א'-ב', ג', ו .2
 

 ד', אך לא ב'-א', ג', ו .4 ג' בלבד-א', ו    .3
 ה"פואנטה" של השאלה: סדרת הפעולות נתנה למשתמש הרשאת קריאה לטבלה, אך לא הרשאת כתיבה.

VIEW ו-INDEX ( הם כלים שמופעלים באופן מובהק בעת קריאת נתוניםINDEX –  לפיכך התשובה ,)גם בכתיבה
היא הנכונה(, אך ניתן לחשוב על  3מנגנוני הנעילה רלוונטיים במובהק לכתיבה )לכן תשובה  ג'.-חייבת לכלול את א', ו

  (.4תרחישים בהם הנעילה תופעל גם במצבי קריאה )ולפיכך קיבלתי גם את 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

חסרון פוטנציאלי משמעותי הכרוך באחסון נתונים בגיליונות אלקטרוניים )כגון  מתאר נכונההבאים מ זה. אי3-10
EXCEL) שרת נתונים? ב, לעומת אחסון נתונים בבסיס נתונים מרכזי המנוהל על מחשבי הקצה 

חוסר יכולת לארגן את הנתונים בפורמט טבלאי, תוך  .1
 שמות לשדות ואכיפת אילוצי מרחב ערכיםמתן 

"תחרות" אפשרית על משאבי המחשוב בין מספר רב  .2
 של יישומים העושים שימוש באותם נתונים 

קושי משמעותי לשמור על "גרסה אחת לאמת",  .3
  ופוטנציאל לכפילות נתונים מיותרת בארגון

האטה משמעותית בזמן התגובה של כלים המפיקים  .4
  (Information Productsמוצרי מידע )

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

רי הנהלה, לעומת עבור חב דו"חותבין יישום  מתארים נכונה הבדלים מהותייםאילו מהמשפטים הבאים  .3-11
 לתמיכה תפעולית? דו"חותיישום 

 יישומים תפעוליים מתמקדים בדרך כלל בחתך נתונים צר אך מפורט. לעומת זאת, יישומים ניהוליים דורשים .א
 גישה לחתך נתונים נרחב אך בראייה אגרגטיבית. לרוב

נתונים , יישומים ניהוליים דורשים לרוב שימוש בשפות שליפת SQLדורשים הרצת שאילתות יישומים תפעוליים  .ב
 .SQL-שונות מ

 ( נמוכה. לעומת זאת,Granularityנתונים ברמת גרעיניות )יישומים עבור אנשי ההנהלה הבכירה דורשים בדרך  .ג
 ידרשו בד"כ נתונים ברמת גרעיניות גבוההיישומים תפעוליים 

והה לכך . לעומת זאת, קיימת סבירות גבERPמערכות במקרים רבים לממש בעזרת  נעדיףיישומים תפעוליים  .ד
 (.BIנעדיף לממש באמצעות מערכות בינה עסקית )ניהוליים היישומים את הש

 

 בלבד' ג-ו ' א .1
 

 ד', אך לא ב'-ו  , ג''א .2

 מתארים נכונה הבדלים מהותיים משפטיםכל ה .4 ד', אך לא א'-ג', ו', ב .3
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 Dataליישום ולהטמעה של מחסן נתונים )את המוטיבציה  מתאר נכונהמהבאים  זה. אי3-12
Warehouse) ?בארגון 

 
זמינות רבה יותר ועלות נמוכה יותר של  .1

 XML העושות שימוש בסטנדרט טכנולוגיות
 

זמינות גבוהה יותר ומחיר נמוך יותר של בסיסי  .2
 Key/Valueנתונים מסוג 

צורך לתמוך בצורה יעילה בחבילות תוכנה  .3
עצמים -הממומשות בגישת תכנון מונחה

(Object-Oriented) 

גובר בכלי בינה עסקית וניתוח אנליטי של שימוש  .4
 נתונים לצורך תמיכה בקבלת החלטות ניהוליות

 

____________________________________________________________________ 
 

יתרונות פוטנציאליים מהותיים עבור ארגון ששוקל לאמץ  נכונה יםמתאר יםהבא משפטיםאילו מה 13-3
(, ולהשתמש Service Oriented Architecture) SOA-ו (Peer-To-Peerארכיטקטורת רשת )

 בטכנולוגיות המממשות גישות אלו?
 

 הפחתת כמות הנתונים המנוהלת פנימית בארגון עצמו, והסתמכות על ספקי נתונים חיצוניים .א
 סטנדרטים קבועים של תוכן, איכות, ומבנה נתונים ה קפדנית יותר עלשמיר .ב
 יותר של עומסי מחשוב בין שרתי הנתונים ומניעת נקודת כשל אחת פיזור מאוזן ויציב .ג
 Cloudהפחתת מספר שרתי הנתונים המנוהלים פנימית בארגון, ע"י שימוש בשירותי "מחשוב ענן" ) .ד

Computing) 
 

 בלבדב' -ו ' א .1
 

 ד', אך לא ב'-ג', ו', א .2

 ד'-א', ב', ג', ו .4 ד', אך לא א'-ג', ו', ב .3
___________________________________________________________________ 

 
. לצורך יישום אתר אינטרנט מסחרי, המיועד לטפל בעשרות מיליוני רשומות מדי יום, אנשי 3-14

, לבין RDBMSהארגון מתלבטים בין יישום בסיס הנתונים כמודל טבלאי מנורמל המיושם בטכנולוגית 
ות ליישום בסיס הנתונים. אנשי הארגון רשמו לעצמם מספר גורמים העשויים גישות אלטרנטיבי

 להשפיע על ההחלטה:
 

 מהירות השליפה של הנתונים לצורך הפקת דו"חות וניתוח הביצועים העסקיים .א
 נתונים הקיימים במערכות מידע אחרות בארגוןיישומים והתממשקות נוחה עם  .ב
 בטכנולוגיה ובמתודולוגיית היישוםזמינות בשוק של אנשי מקצוע הבקיאים  .ג
לצורך אחסון חלק  (Cloud Computing"מחשוב ענן" ) שירותי חיצוני של יכולת להשתמש בספק .ד

 נכבד מהנתונים 
 

בחירה במודל טבלאי מנורמל תוך שימוש בטכנולוגיית  סביר להניח שיעודדואילו מהגורמים שלעיל, 
RDBMS? לעומת פניה לגישות יישום חלופיות , 

 

 ג' בלבד-ב' ו .1
 

 ג', אך לא ד'-א', ב', ו .2

 ד'-א', ב', ג', ו .4 ד', אך לא ב'-א', ג', ו .3
 

_____________________________________________________________________ 

 סוף
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  פתרונות -' א, מועד 1620' ב),  סמסטר 1901-1-364בסיסי נתונים (
  נק'): 35( 1חלק 

 ,מתבססים על התיאור הבא םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל
  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך 

  

עורכת סקרי דעת קהל ברחבי העולם, ומבקשת עזרה בעיצוב בסיס נתונים. החברה מחזיקה משרד יחיד בכל חברת "סיקריהו" 
יש לתעד את תאריך הקמת המשרד, כתובתו, ועלות השכירות היומית שלו (העלות אינה משתנה עם  –מדינה בה היא פועלת 

תפקיד, שכר יומי, ואת העובד הממונה עליו. ניתן  הזמן). לכל עובד יש לתעד מס' ת"ז, שם, תאריך תחילת העסקה במשרד,
זמנית ביותר מאשר משרד אחד, ושבתקופת עבודתו במשרד מסוים שכרו, תפקידו, והממונה - להניח שעובד אינו יכול לעבוד בו

 –תו משרד עליו לא ישתנו. עם זאת, ייתכן שבתקופות זמן שונות, עובד יוצב במשרדים שונים. ייתכנו מספר תקופות שונות באו
  בכל תקופה השכר, התפקיד ו/או הממונה עשויים להיות שונים.

מוגדר בחוזה  –לכל לקוח יש לתעד מזהה ייחודי, שם, כתובת, וסוג (חברה מסחרית, מוסד ציבורי, וכד'). בעת החתימה עם לקוח 
עבור כל נשאל אליו יופנה הסקר  סכום קבוע עבור כל סקר שייערך עבור הלקוח (ללא קשר למספר הנשאלים), וכן סכום נוסף

(הסכומים שהוגדרו בחוזה לא ישתנו עם הזמן). לכל סקר יש לתעד מזהה ייחודי, את התאריך בו החל, המשרד תחתיו התבצע, 
העובד האחראי לסקר, מספר הנשאלים להם יש להפיץ, ורשימת הערים בהן יופץ. חלק מהסקרים מיועדים לאיסוף חוות דעת על 

יש לדעת באיזה מוצר מדובר, כאשר ייתכנו מספר סקרים שונים לאותו מוצר, אך הללו לא יתחילו באותו  –(יחיד)  מוצר מסוים
תאריך. למוצר יש לתעד מזהה ייחודי, שם, קטגוריה, יצרן (הלקוח שהזמין את הסקר), ומחיר ליחידה בעת שנערך הסקר. סקרים 

יש לדעת מי הלקוח שהזמין את הסקר,  –חסות למוצר ספציפי. במקרים אלו אחרים מיועדים לקבלת חוות דעת כללית, ללא התיי
, ... מספור מתחיל מחדש 3, 2, 1ולהוסיף תיעוד קצר של מהות הסקר . כל סקר כולל מספר שאלות, ממוספרות בסדר שוטף (

יש  –בור שאלה "אמריקאית" בכל סקר). לכל שאלה יש לתעד את הנוסח ואת סוג השאלה (טקסט חופשי, סימון כן/לא, וכד'). ע
יש לתעד את  –אופציה ב", ...). עבור שאלה מסוג "סקאלה"  – 2אופציה א", " – 1לתעד את אופציות הבחירה השונות (למשל, "

  מסכים לחלוטין").  -7לא מסכים כלל", לבין " – 1הגבולות (למשל, בין "
שם, כתובת מגורים (ארץ, עיר, רחוב, ומס' בית), ואת הסכום כל סקר מופנה למספר הנשאלים. לכל נשאל יש לתעד מס' ת"ז, 

שישולם לנשאל לכל סקר בו ישתתף (מדובר בסכום קבוע, שאינו תלוי במספר השאלות בסקר). יש לדעת לאילו נשאלים כל סקר 
  - לטו כראוי  יש לתעד את תשובתו לכל שאלה בנפרד. במקרים בהם חלק מהתשובות לא נק –הופנה. אם הנשאל ענה על הסקר 

נציג החברה (לאו דווקא העובד האחראי על הסקר) יתקשר לנשאל בנוגע לסקר, לבירור הבעיה. במקרים כגון אלו, יש לתעד את 
  התאריך בו התקיימה שיחת הטלפון, וכמה דקות נמשכה.

  

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה) המERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-
 

   

OFFICE 

• Country 

• Start-Date 

• Address 

• Rental 

CUSTOMER 

• C-ID 

• Name 

• Type 

• Base-Fee 

• Distribution-

Fee 

EMPLOYEE 

• E-ID 

• Name 

SURVEY 

• S-ID 

• Survey-Date 

• Respondents 

• [Cities] 

ASSIGNMENT 

• Start-Date 

• Role 

• Salary 

1:1 

1:N 

1:N  

1:1  

0:N  1:1  

Manager  

PRODUCT 

• P-ID 

• Name 

• Category 

1:1  

1:N  

In 

Charge  

D 

SPECIFIC 

• Unit-Price 

1:1  

1:N  

Belongs 

To   

GENERAL 

• Description 

1:1  

1:1  

0:N  

QUESTION 

• Q-Number 

• Text 

• Type 

 

1:1 
1:N 

D 

SCALE 

• Steps 

• Upper-Bound 

• Lower-Bound 

MULTIPLE 

• [Options] 

PERSON 

• P-ID 

• Name 

• A-Country 

• A-City 

• A-Street 

• A-Number 

• Payment 

Reply 

• Answer 

0:N  

0:N  

0:N  

1:N  Assigned To  

Reply 

• Call-DT 

• Duration 

1:1  

0:N  

0:N  

0:N  
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Text Box
פתרון מרצה



2 

, הנוגעים אך ורק מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) סעיף מפורט- תתנק' סה"כ, הניקוד לכל  13( 1.2
על הפתרון כאן להיות תואם לתיאור הבעיה. עם זאת, הפתרונות  חשוב:( לסקרים שמבוצעים עבור מוצר ספציפי. 

  :)סעיף הקודםה ןיף זה אינם תואמים בהכרח לפתרובסע
  

XXX (C-ID, C-Name, Office, R-ID, R-Name, R-Start, S-ID, S-Date, Respondents, Base-Fee, 
Distribution-Fee, P-ID, P-Name, P-Category, P-Price, Q-Number, Q-Text) 

 

• C-ID, C-Name, Office, R-ID, R-Name, R-Start  –   ז'/שם לקוח, משרד, מז'/שם עובד, תאריך תחילת עבודהמ

• S-ID, S-Date, Respondents, Base-Fee, Distribution-Fee –  מז' סקר, תאריך תחילת סקר, מספר
סקרשמשיב על ה, תעריף בסיס לסקר, תעריף לכל נשאל הנדרש לסקר המשיבים  

• P-ID, P-Name, P-Category, P-Price  – מז'/שם/קטגוריית המוצר, מחיר ליחידת מוצר 

• Q-Number, Q-Text  – מספר  השאלה, נוסח השאלה    

  
 ID, S-ID ↔  (P-S-(XXX     : Date בטבלה תהדדית פונקציונלילתלות  תן דוגמא נק') 1(

___________________________________________________________________________________ 

  )הצירופיםכל יש לרשום את ( ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפה מהם נק') 2( 

  
(S-ID, Q-Number),   (P-ID, S-Date, Q-Number)  

___________________________________________________________________________________ 

  )Prime Attributes(?  ראשוניים XXX בטבלה אילו שדות נק') 1( 

  
S-ID, P-ID, S-Date, Q-Number 

___________________________________________________________________________________  

בסעיף  יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  .קיימות מספר הפרות של כללי נורמליזציה XXX טבלהב נק') 4( 
יש בטבלה.  שלישי שני אומסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםה

  שבגללה נוצרת ההפרה. X�Y  תלותהלרשום בצורה מפורשת את 
  

  ? יש לרשום במקום המתאים) 3או  2(האם זו הפרה מסדר   C-ID � C-Name דוגמא:
  

  :הפרות נורמליזציה מסדר שלישי                                                     :הפרות נורמליזציה מסדר שני

• S-ID � R-ID, R-Name, R-Start, Office, Respondents, 
P-Name, P-Category, P-Price,  
C-ID, C-Name, Base-Fee, Distribution-Fee,  

• (P-ID, S-Date) � <כמו הקודם> 

• P-ID � P-Name, P-Category, C-Name, C-ID, C-Name, 
Base-Fee, Distribution-Fee, 

• C-ID � C-Name, Base-
Fee, Distribution-Fee 

• R-ID � R-Name 

• (R-ID, R-Start) � Office 

___________________________________________________________________________________ 

 מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםסעיף הקודה- יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 4( 
XXXי.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עללתיאור הבעיה, והתאים . על המודל ל   

  .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  המודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון  •

 XXX אין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד אלו המפורטים בתיאור הטבלה •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. – השדותהסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על אין צורך לפרט כל שלב בתהליך ה •

  

• REPRESENTATIVES (R-ID, R-Name) 

• ASSIGNMENTS (R-ID (REPRESENTATIVES), R-Start, Office) 

• CUSTOMERS (C-ID, C-Name, Base-Fee, Distribution-Fee) 

• PRODUCTS (P-ID, C-ID (CUSTOMERS), P-Name, P-Category) 

• SURVEYS(S-ID,S-Date, P-ID(PRODUCTS), {R-ID,R-Start}(ASSIGNMENTS), P-Price) 

• QUESTIONS (S-ID (SURVEYS), Q-Number, Q-Text) 
• ___________________________________________________________________________________ 

יופץ הסקר.  ןהערים בה" המתאר את Cityשדה בשם " לבסיס הנתונים נניח שיש צורך להוסיף נק') 1( 
כיצד יש להוסיף שדה זה למודל הטבלאי שתכננת בסעיף הקודם, כך שיישאר  -בהתחשב בתיאור הבעיה 

  המודל מחדש, אלא רק את השינויים שיש לבצע).כל מנורמל מסדר שלישי (אין צורך לרשום את 

  
 ) City(SURVEYS),  ID-SCITIES(יש להוסיף טבלה:       לכן מדובר בשדה מרובה ערכים, 
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להפצת השאלונים  מתייחס ) המודל הבאסעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3
  : פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמיםל אינו תואם בהכרחכאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב: .ללקוחות

  

• (C)USTOMERS (C-ID, C-Name, Base-Fee, Distribution-Fee)  

o לקוחות:   מזהה הלקוח, שם הלקוח, תעריף בסיס לסקר, תעריף לכל נשאל שמשיב על הסקר 

• (S)URVEYS (S-ID, C-ID (CUSTOMERS), S-Date, Product, Respondents) 

o סקרים:   מזהה הסקר, מזהה הלקוח, תאריך תחילת הסקר, המוצר הנסקר, מספר המשיבים הנדרש  

• (R)ESPONDENTS (R-ID,  Country, Payment)  

o נשאלים:   מזהה הנשאל, המדינה בה גר הנשאל, הסכום המשולם לנשאל לסקר בו השתתף 

• (A)NSWERS (S-ID (SURVEYS),  R-ID (RESPONDENTS),  Grade ) 

o (100-בין 0 ל) תשובות:   מזהה הסקר, מזהה הנשאל, הציון שנתן הנשאל 
  

  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 

 יש צורך בכך.  אם, VIEWS-) או בNested Queryמקוננת ( התמש בשאילתניתן להש •

 .במקום בשם המלא באות הראשונה בשם כל טבלהניתן להשתמש  ,לצורך כתיבה מקוצרת •

 ייחשב גם אם הוא לא אופטימלי. כלומר, פתרון שייתן את הפלט הנכון – הניקוד הוא על נכונות, לא על יעילות •
  

  ? , מבחינת הרווח הנקי2015מיהם עשרת הלקוחות שהיו המשתלמים ביותר לחברה בשנת נק')  5(

 על תחשיב הרווח הנקי לקחת בחשבון את כלל הסכומים שנגבו מהלקוח, בניכוי כלל הסכומים ששולמו לנשאלים •

 מזהה הלקוח, שם הלקוח, מספר הסקרים שנערכו, הרווח הנקי  :)2015-(בהתייחס ל הדרוש פלטה •
  

, כדי GROUP BY - ניתן לפתור ללא שאילתה מקוננת, אך במקרה זה חשוב לנסח נכון את הסיכומים ואת ה
  Fee-Base -להימנע מספירה כפולה של ה

 
SELECT     TOP 10 C.[C-ID], C.[C-Name], Surveys = Count (Distinct S.[S-ID]), 
 Net-Revenue =  [Base-Fee] * Count (Distinct S.[S-ID]) +  
  Sum([Distribution-Fee]) - Sum(Payment) 
FROM  R JOIN A ON R.[R-ID] = A.[A-ID] JOIN S ON A.[S-ID] = A.[S-ID] 
 JOIN C ON S.[C-ID] = S.[C-ID] 
WHERE Year (S-Date) = 2015 
GROUP BY C.[C-ID], C.[C-Name], [Base-Fee] 
ORDER BY 4  DESC 

  
  ?, ומה היה הציון הממוצע שנתנו משיבים אלו50%אילו מוצרים, שיעור המשיבים מקנדה עלה על עבור נק')  5(

 מספר הנשאלים מקנדה שענו על כל הסקרים, ביחס למספר המשיבים הכולל הנדרש. - שיעור המשיבים מקנדה  •

המוצר, מספר הסקרים שנערכו, מספר המשיבים הכולל הנדרש, שיעור המשיבים מקנדה, שם  הדרוש: פלטה •
 הציון הממוצע שניתן על ידי המשיבים מקנדה

 .מקנדה פלט בסדר יורד של שיעור המשיביםהסדר את יש ל •
  

סיכום מספר המשיבים הנדרש, לעומת סיכום המשיבים מקנדה. יש  –ניתן לפתור על ידי שאילתא מקוננת 
  HAVINGולא  WHEREלשים לב שבפתרון המוצע השאילתה החיצונית לא מקבצת, ולפיכך התנאי הוא 

 
SELECT   X1.Product,  X1.Surveys,    X1.Needed,   
 Ratio = X2.Canadians / X1.Needed, X2. Avg_Grade 
FROM  (  SELECT Product, Surveys  = Count (*), 
  Needed= Sum (respondents) 
  FROM    S 
  GROUP BY Product  ) AS X1 JOIN 
 ( SELECT Product, Canadians = Count (*), 
                Avg_Grade = Average (A.Grade)  
  FROM    R JOIN A on R.[R-ID] = A.[R-ID]  
               JOIN S ON A.[S-ID] = S.[S-ID] 
  WHERE  R.Country = "Canada" 
  GROUP BY Product ) AS X2  
  ON X1.Product = X2.Product    
WHERE X2.Canadians / X1.Needed > 0.5 
ORDER BY 4 DESC 
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  ):נק' 35( 2 חלק
 םסעיפיכל הלכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור 
  

) המתבצעות תחת קווי התעופה FLIGHTSמבקשת לתעד את הטיסות ( )TERMINALSהרשות הבינלאומית לשדות תעופה (
)LINES) שמציעות חברות התעופה (AIRLINESואת הזמנות הכרטיסים () השונות ,RESERVATIONS של לקוחות החברות (
)CUSTOMERS( . ה , הוצעהקמת בסיס נתוניםלכשלב מקדים-ERD :הבא  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי זהותניתן ל. הטבלאי הבא מודלהלחברה הוצע  כמו כן,
 

• (A)IRLINES (A-ID, A-Name, A-Country, Tax)                           // חברות תעופה 
o (בש"ח)   מס לכל כרטיסשיעור ה, , המדינה בה פועלת החברה, שם החברהחברת התעופהמזהה  

• (T)ERMINALS (T-ID, T-Name, T-Country, Charge)                   //   תעופה נמלי
o ש"ח)ב( יוצאת טיפול בכל טיסה, דמי הנמל התעופה, המדינה בה נמצא נמל שםמזהה ו  

• (L)INES (A-ID (AIRLINES), L-ID, From-ID (TERMINALS), To-ID (TERMINALS))       //  קווי תעופה 
o מזהה חברת התעופה, מזהה הקו, מזהה נמל המוצא, מזהה נמל היעד 

•  (F)LIGHTS ({A-ID , L-ID} (LINES), F-Date,  F-Time, Availability)                // טיסות 
o ,מספר המושבים הזמינים בטיסהמזהה הקו, תאריך הטיסה, שעת ההמראה מזהה חברת התעופה ,  

• (C)USTOMERS  (C-ID, C-Name, C- Country)                           //   לקוחות
o  ,המדינה בה הלקוח אזרחמזהה ושם הלקוח  

• (R)ESERVATIONS  ({A-ID, L-ID, F-Date} (FLIGHTS), C-ID (CUSTOMERS), Seat, Price  )    // הזמנות 
o (בש"ח)  מזהה חברת התעופה, מזהה הקו, תאריך הטיסה, מזהה לקוח, מספר המושב במטוס, מחיר הכרטיס הכולל  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 -ה היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-1
ERD ,בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד ?  

   בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף •
  בתאריכים שונים ייגבו דמי טיפול זהיםהפועלות על אותו קו שתי טיסות עבור א. 

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  לכל כרטיס זההשיעור מס בייגבה עבור שתי טיסות הפועלות על אותו קו בתאריכים שונים . ב

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד הטבלאי המודלבלבד             ERD-מודל ה
  לכרטיס ישלמו אותו מחירבטיסה מסוימת במחלקת תיירים  הטסים אלוגם ולקוחות הטסים במחלקת עסקים ג. 

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       המודל הטבלאי בלבד            בלבד ERD-ה מודל
  מסוימת, ניתן להזמין את אותו מושב עבור שני לקוחות שוניםד. בטיסה 

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  לקוח שטס מיעד א' ליעד ב' עם חברת תעופה מסוימת, יהיה חייב לחזור מיעד ב' ליעד א' עם אותה חברה. ה

    מהמודלים אחד לא אף  שני המודלים                    בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון בתחילת השאלה. תקין ERDרשום מודל נק')  3( 2-2
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUSTOMER 

• C-ID 

• C-Name 

• C-Country 

• Tax 

TERMINAL 

• T-ID 

• T-Name 

• T-Country 

• Tax 

1:1  

AIRLINE 

• A-ID 

• A-Name 

• A-Country 

Reserves 

• Seat 

 

1:1 

1:1  

1:N 1:1 

FLIGHT 

• F-Date 

• F-Time 

• Price 

• Availability 

1:N 

From  

LINE 

• L-ID 

• Charge 

To  

1:N  

1:N  

Operated by  

1:N 

1:N 

CUSTOMER 

• C-ID 

• C-Name 

• C-Country 

TERMINAL 

• T-ID 

• T-Name 

• T-Country 

• Charge 

AIRLINE 

• A-ID 

• A-Name 

• A-Country 

• Tax 1:1  

1:N 1:1 

LINE 

• L-ID 

1:N 1:N 

1:N 1:1 

FLIGHT 

• F-Date 

• F-Time 

• Availability 

1:1  

RESERVATION 

• Seat 

• Price 

1:N 

1:1 

1:N 
1:1 
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  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

 ERD-ה, ולא למודל למודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס  •

 הטבלה  האות הראשונה בשםהטבלאות מזוהות עי ידי  –לצורך כתיבה מקוצרת  •

1) C.[C-Country] F Sum (Price)>1,000,000 (σ Availability > 100 and Year (F.[F-Date]) = 2015 F*R*C) 
  מושבים 100של מעל עם זמינות  2015-באילו מדינות נקנו כרטיסים בסכום של מעל למיליון , עבור טיסות ב השאלה:

2)  (π A.[A-ID]  A  X  π  [T-ID] T ) -  (π [A-ID], [To-ID]  L)     
  לאילו נמלי תעופה היא לא  מפעילה אף קו כיעד –לכל חברת תעופה  השאלה:

  אילו חברות תעופה לא מפעילות אף קו אליו ) –(או, לכל נמל תעופה 

3) (π A.[A-Name], Country = T.[T-Country]  (A θ A.[A-ID] = L.[A-ID] L θ L.[From-ID] = T.[T-ID] T))       

      ÷   (πCountry = [C-Country] ( [C-County] F Count (*) > 1000C))    

  לקוחות 1000אילו חברות מפעילות קווי תעופה לכל הארצות בהם יש מעל  השאלה:

4) A.[A-ID], A.[A-Name] F Sum (Charge) >1,000,000   

              (σ Year (F.[F-Date]) = 2015 ( (F*L*A)θ L.[From-ID] = T.[T-ID] T) )   
  2015 -אילו חברות תעופה שלמו דמי טיפול כוללים של מעל מיליון עבור טיסות שיצאו ב השאלה:

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  הוגדרו):יתר הטבלאות ( RESERVATIONS -ו FLIGTHS) להלן הפקודות לבניית נק' לכל אפיון שגיאה 1 – נק' 5( 4-2
CREATE TABLE  FLIGHTS  ( 
   [A-ID]  int  NULL  PRIMARY KEY, 
     [L-ID]  Int  NOT NULL  PRIMARY KEY,  
     [F-Date]  Datetime NOT NULL  PRIMARY KEY, 
     [F-Time]  Datetime NOT NULL, 
     [Availability] Real  NOT NULL, 
 CONSTRAINT  fk_Airline FOREIGN KEY   ([A-ID])  REFERENCES AIRLINES ([A-ID]), 
 CONSTRAINT  fk_Line  FOREIGN KEY   ([L-ID])  REFERENCES LINES ([L-ID]), 
             CONSTRAINT  ck_Overbook  CHECK ( [Availability]    >=  SELECT Count (*)    
         FROM RESERVATIONS   )  ) 
 

CREATE TABLE  RESERVATIONS  ( 
   [A-ID]  int  NULL  PRIMARY KEY, 
     [L-ID]  Int  NOT NULL  PRIMARY KEY,  
     [F-Date]  Datetime NOT NULL  PRIMARY KEY, 
     [C-ID]  int  NOT NULL,   
     [Seat]  Varchar[5] NOT NULL,   
     [Price]  Real  NOT NULL, 

PRIMARY KEY ( [C-ID],  Seat ), 
 CONSTRAINT  fk_Flight  FOREIGN KEY ([A-ID], [L-ID], [F-Date]) 
     REFERENCES  FLIGHTS ([A-ID], [L-ID], [F-Date]),  
 CONSTRAINT fk_Guests CHECK ( [Price] >   SELECT Tax  FROM Airline as A 
       WHERE RESERVATIONS.[A-ID] > A.[A-ID] )  ) 
 

להתבונן שוב  ישהמודל הטבלאי ( הגדרתנובעות מסתירה ל ן. חלקעקרוניותיש מספר שגיאות  אלו פקודותבנתון כי 
  סבירות בהתחשב בהקשר העסקי. לא מהנחות אחרותאילוצים, ו אושל שדות  תקינותמהגדרות לא  ), חלקןבמודל

  למרות שהוא חלק מהמפתח הראשי NULL-כ מוגדר FLIGHTSבטבלה  ]A-IDהשדה [ השגיאה:  לדוגמא:
  NOT NULL - יש להגדיר את השדה כ כיצד יש לתקן:  

  לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  (לא כולל הדוגמא לעיל) נוספות שגיאות 5אפיין נכונה 
  

  מוגדרים כשני מפתחות זרים שונים  FLIGHTS-] בID-L[ -] וID-A[השגיאה:   א. 
  LINESמפתח זר אחד, לטבלה כיצד יש לתקן:   

  Real -מוגדר כ FLIGTHS -ב  Availabilityהשדה השגיאה:   ב. 
 Int -הגיוני יותר להגדיר את השדה ככיצד יש לתקן:   

  לא ניתן להגדיר אילוץ על ידי שאילתא מקוננת –על רישום יתר שגוי  האילוץהשגיאה:   ג. 
 Availability > 0להסיר את האילוץ, להגדיר כיצד יש לתקן:   

  מחולקת למספר מקומות.  RESERVATIONS -הגדרת המפתח הזר בהשגיאה:   ד. 
  או באילוץ, או בשורת ההגדרה של השדות –יש להגדיר באופן אחיד  כיצד יש לתקן:  

  אילוץ מפתח זר לטבלת הלקוחות RESERVATIONS -חסר בהשגיאה:   ה. 
  להוסיף אילוץכיצד יש לתקן:   

  השגיאה: האילוץ על המחיר שגוי, לא ניתן להשתמש בשאילתא מקוננת  ו. 
 Price > 0 כיצד יש לתקן: להסיר את האילוץ, או להגדיר   
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  :הבא (הרשומות הן לצורך המחשה), התבקשת להכין דו"ח במבנה 2015-הפעילות ב לניתוחנק')  10( 2-5
  

Net Occupancy Overbooking Tickets International Flights Airlines Country 

6800000 0.72 0.05 500000 0.77 6000 50 USA 

5400000 0.64 0.02 400000 0.45 4000 20 UK 

3200000 0.45 0.08 250000 0.66 3000 10 France 
… … … … … … … … 

  

  

  :,  השנה נקבעת על פי תאריך הטיסה)2015-(התחשיבים מתייחסים ל הסבר השדות

• Country, Airlines –  שם המדינה, מס' חברות התעופה השונות שהוציאו ממנה טיסות במהלך התקופה 

• Flights, International –  בין לאומיותהשיעור הטיסות  -מס' הטיסות שיצאו משדות תעופה במדינה, מתוכן 
o :הנמל ממנו המריאה הטיסה והנמל בו נחתה נמצאים במדינות שונות טיסה בין לאומית 

• Tickets, Overbooking – "מס' הכרטיסים שנמכרו באותן טיסות, שיעור ה"הזמנות הכפולות 
o :הזמנת כרטיס למושב מסוים בטיסה, שכבר נמכר בהזמנה קודמת ללקוח אחר הזמנה כפולה 

• Occupancy – הממוצע באותן טיסות. שיעור התפוסה 
o  :מס' כרטיסים שנמכרו (כולל "הזמנות כפולות", אם יש) ביחס למס' המושבים הזמינים תפוסה 

• Net – ההכנסה הנקייה על טיסות היוצאות מהמדינה 
o .יש לקחת בחשבון הכנסה ממכירת הכרטיס, בניכוי המס ובניכוי דמי הטיפול בטיסות היוצאות 
o נות כפולות"אין צורך לטפל בביטול "הזמ 
o  :ההכנסה הנקייהיש לסדר את הרשומות בסדר יורד של כמומחש . 

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  יהיההכנסה הנקאת ואם אין),  0מס' הכפולות ( ,תהזמנוה את מס'בטיסה לכל מושב שמסכם  VIEW –שלב א' 
CREATE  VIEW  VS as 
SELECT R.[A-ID],R. [L-ID], R.[F-Date], R.Seat, Sold=Count (*),Overbooked=Count (*) – 1,  
 Seat_Net = Sum ( R.Price - R.Tax ) 
FROM R JOIN A ON R.[A-ID] = A.[A-ID] 
GROUP BY R.[A-ID],R. [L-ID], R.[F-Date], R.Seat, 

  
  )כל הנתונים הרלוונטייםשממזג את נתוני הטיסות (רשומה אחת לכל טיסה, עם  VIEW –' בשלב 

CREATE  VIEW  VF as 
SELECT F.[A-ID], F.[L-ID], [F-Date], L.[From-ID], Country = T_FROM.[T-Country],  
 Is_International = CASE WHEN County = T_TO.[C-Country] THEN 0 ELSE 1, 
 F.Avilability,  Sold_Tickets = ( SELECT      Sum (Sold) FROM          VS 
  `                   WHERE       VS.[A-ID] = F.[A-ID] AND  
             VS.[L-ID] = A.[L-ID] AND VS.[F-Date] = A.[F-Date] ), 
 Fligth_Overbooked = (SELECT   Sum (Overbooked) FROM  VS 
  `                   WHERE       VS.[A-ID] = F.[A-ID] AND  
             VS.[L-ID] = A.[L-ID] AND VS.[F-Date] = A.[F-Date] ), 
  Flight_Net = (             SELECT    Sum (Seat_Net) – T_FROM.Charge  FROM VS 
  `                   WHERE       VS.[A-ID] = F.[A-ID] AND  
             VS.[L-ID] = A.[L-ID] AND VS.[F-Date] = A.[F-Date] ), 
FROM F JOIN L ON F.[A-ID] = L.[A-ID] AND F.[L-ID] = F.[L-ID] JOIN 
 T as T_FROM ON L.[From-ID] = T_FROM.[T-ID] JOIN 
 T as T_TO ON L.[To-ID] = T_TO.[T-ID]  

  2015עבור  יצירת הדו"ח הנדרש –' שלב ג
SELECT Country, 
 Airlines = Count (Distinct F.[A-ID]),    Flights = Count (*), 
 International = Sum (Is_International) / Count (*) 
 Tickets = Sum (Sold_Tickets),  
 Overbooking = Sum (Flight_Overbooked) / Sum(Sold_Tickets) 
 Occupancy = Sum (Sold_Tickets) / Sum (Availability) 
 Net = Sum (Flight_Net) 
FROM  VF  
WHERE Year (F.[F-Date]) = 2015 
GROUP BY Country 
ORDER BY Net DESC 

  

64

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



7 

מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור האתר  ף) מנהל בסיס הנתונים שלסעי- תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
שעשוי להתאים לו,  אפיין בקצרה פתרון –האתגרים הבאים  4תחזוקת בסיס הנתונים והשימוש בו. עבור 

   באמצעות כלים וטכניקות שנלמדו במהלך הקורס.

אם הפתרון . ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס בהגדרת הפתרון,  •
ניתן גם  -. במידת הצורך יש לציין זאת במפורש – לטבלאות מסוימות ו/או לשדות מסוימיםצריך להתייחס 
 הוספת טבלאות או הוספת שדות בטבלאות קיימות). –במודל הטבלאי (למשל  להציע שינויים

מדוע זה נראה פתרון  –נמק בקצרה , ולהפתרון במיליםאת בקצרה , אלא להסביר SQL אין צורך לרשום קוד •
 יש לו? (מספיק לציין יתרון אחד) איזה יתרון יחסימתאים? 

  על כל פתרון להיות שונה מהותית מהאחרים. אין להשתמש באותו סוג של פתרון פעמיים. •
  

  הפתרון המוצע  האתגר
  –א. בסיס הנתונים מאפשר כיום "הזמנה כפולה" 

כלומר, שני לקוחות שונים יכולים להזמין את אותו 
מושב בטיסה מסוימת. כיצד ניתן למנוע מלקוח להזמין 

  מושב שכבר הוזמן על ידי לקוח אחר?

 TRIGGERמנגנון  RESERVATIONSניתן להוסיף לטבלה 
  שבודק עבור כל רשומה חדשה אם הצירוף של 

)Date, Seat-ID, F-ID, L-A,ומונע את  ) כבר קיים בטבלה
  הוספת הרשומה במקרה זה.

  
  פתרונות קבילים נוספים:

 ] מהמפתח הראשי של הטבלהID-Cהסרת [ •

שתעודכן בעזרת  SEATSהוספת טבלה נוספת  •
TRIGGER כאשר המושב מוזמן  

ב. אנשי הנהלת החשבונות, שמריצים דו"ח סיכומי כמו 
זה שתואר בסעיף הקודם לעיתים קרובות (אך כל פעם 

), מתלוננים שזמן הריצה ארוך זמן שונהלתקופת 
בצורה בלתי נסבלת. כיצד ניתן לזרז את זמן הריצה 

  של דו"ח זה באופן משמעותי?

טבלה מחושבת מראש עם רשומה יחידה לכל ניתן להוסיף 
השני בפתרון הקודם) זה  VIEW-טיסה (כמו המבנה של ה

  יאפשר הפקה מהירה של הדו"ח, עבור טווח תאריכים גמיש

. מנהלי בסיס הנתונים מעוניינים לאפשר לחברות ג
תעופה לגשת לבסיס הנתונים כדי להריץ שאילתה 

עתידיות. כיצד ניתן הרשימת ההזמנות את שתפיק  
אם הדרישה היא לאפשר לכל חברת  –לתמוך בכך 

  תעופה לראות רק את ההזמנות שלה? 

, שכל אחד VIEWSאוסף של  ניתן לפתור זאת למשל על ידי
מהם חושף רק את השדות שמותר להראות, ומוסיף תנאי 

WHERE אם הגבלה לחברת תעופה מסוימת  
  

  SPאו  FUNCTIONאפשר גם על ידי 

ד. מנהלי בסיסי הנתונים מעוניינים להעניק לאתרי 
אינטרנט המספקים שירותי הזמנת טיסות ממשק נוח, 

שיאפשר  למשתמש הקצה באתר להזין תאריך, ארץ 
ולקבל את רשימת הטיסות  –מוצא, וארץ יעד 

 הרלוונטיות בהתאם. כיצד ניתן לתמוך בדרישה זו?

שמקבלת את הפרמטרים  FUNCTIONניתן למשל לבנות 
  הנדרשים, ומחזירה טבלה עם רשימת הטיסות הרלוונטיות

  
  Stored Procedureעם  –פתרון אפשרי נוסף 
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 חלק 3 (35 נק'):
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-מורכב מחלק זה של המבחן 

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישלכל שאלה  .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

באילו מהמקרים הבאים  –למודל טבלאי  ERD-יש מזהה יחיד. כאשר ימירו את ה ERD-במודל ה  Aלישות. 3-1
  ?Aמשדות המפתח הוא מפתח זר לטבלה  ולפחות אחד, יותר משדה אחדיכיל  Bהמפתח הראשי של הטבלה 

  Aמייצגת קשר רקורסיבי מסוג "רבים לרבים", עבור הישות  Bהטבלה   .א
  Aמייצגת ישות חלשה של  Bהטבלה   .ב
 Partial-Overlappingמסוג  במודל הורשה  Aמייצגת ישות בת של  Bהטבלה   .ג
 Aמייצגת שדה מרובה ערכים של  Bהטבלה   .ד

  

 בלבד' ד- ו ' ב .1
  

  ג'', אך לא ד- ב', ו', א .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  ', אך לא א'ד- ו ' ג', ב .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
מתאר בהתאמה.   איזה מהבאים  c-, וa ,b, עם המזהים C-, וA ,Bמוגדר קשר משולש בין ישויות  ERD - ב 2-3

  ).2-היא בצד ה C? (הישות N:N:2  המזהים, אם נתון שקרדינליות הקשר היא תלות פונקציונלית ביןאת ה נכונה
 

1. a ↔ b  2. a � c וגם ,b � c  
  

3. (a, b) � c  4.  תלות פונקציונאלית בין המזהים אין 
  

  

  

  c�(e, f) , f�(a, b, e) , (c, d) ↔ (a, b)פונקציונאליות: קיימות תלויות  R (a, b, c, d, e, f)בטבלה  3-3

  ? מתקיימת בטבלה בהכרחאינה איזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   (f, b)  �  e 
  

2. (a, b)  �  f  

3. (f, b) �d    4. (a, f) � d  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
3-4 A1 הוא המפתח הראשי ב -AAAו ,- B1הוא המפתח הראשי ב - BBB השדה .A2 ב -AAA  הוא מפתח זר

 :הבאות בלבדהטבלאות מכילות כרגע את הרשומות   .BBBבטבלה  B1המצביע לשדה 
  

  BBB    AAA 

B3  B2  B1   A3  A2  A1  

100  a  w   10 x  a  

150  b  x   20  x  b  

500  a  y   40  w  c  

0  b  z   30 w d 
 

  )?Data Integrityלבעיית תאימות נתונים ( א תגרוםל הבאות SQL-מפעולות ה זואי
  

1. Insert into AAA values (e, t, 100)   
  

2 .05< Delete from BBB where B3   

3.Update BBB set B1 = t where B3 > 120    4. Update AAA set A2 = t Where A3 in (30, 40)   
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  הבאה ? הפעולהמה תהיה תוצאת עבור הטבלאות בסעיף הקודם,  3-5

ρ (x, y) (F count distinct (B1), sum(B3) (AAA θ* AAA.A2=BBB.B1 BBB))  
 
    )  = (X, Y)4 ,0100: (. רשומה אחת1
  

  (4, 500)  = (X, Y). רשומה אחת: 2

    (2, 500)  = (X, Y) . רשומה אחת:4    (2, 1000)  = (X, Y) . רשומה אחת:3
  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  )Int, ויתר השדות הם בשתי הטבלאות Realהוא שדה מסוג  X( בסיס נתונים מכיל את הטבלאות הבאות 3-6
  

• A (A1, A2, A3, X) 

• B (B1, {A1, A2}(A), X) 
  

?  יוצאת הדופןבשלוש מהשאילתות הבאות יש בעיית ניסוח, העלולה לתת תוצאות חישוביות שגויות. איזו 
  לא צפויה לגרום לתוצאות חישוביות שגויות) ?איזו שאילתה (כלומר, 

  

1. a3 F Total = Sum (B.X)  A*B   

  

2. a3 F Sum (A.X) AθA.a1 = B.a1 AND A.a2=B.A2B     
  

3.    a3 F Sum (A.X) AθA.a1 = B.a1B    4.  BA.a1 = B.a1 AND A.a2=B.A2Aθ Sum (B.X) F a3    
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  שתי השאילתות הבאות: הופעלו) מהווה מפתח ראשי, x, y, בה הצירוף ()z)y, xQ ,מעל הטבלה . 7-3

• x F MAX (z) Q   -  רשומות 20החזירה 

• y F MAX (z) Q   -  רשומות 30החזירה 

  תוצאה של:הרשומות הצפוי ב פרמסטווח  גבולות את מגדיר נכונהאיזה מהבאים 

 ((π y Q) X (π x Q)) – (π y,x Q)    
 

1. )0, 570( 
  

2. (0, 600) 
  

3.  (30, 570)  4. (0, 30)  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  ) ?SP( פרוצדורה שמורה ביןל) Function( פונקציה בין מכנה משותף מגדיר נכונהאינו  הבאיםמ זהאי. 3-8

 

הפרוצדורה הן כלים שמקובל להשתמש גם הפונקציה וגם  .1
 )Write) וגם לכתיבה (Readבהם גם לשליפה (

  

גם הפונקציה וגם הפרוצדורה נשמרות כאובייקטים  .2
  בבסיס הנתונים

גם הפונקציה וגם הפרוצדורה מאפשרות הגדרת משתנים  .3
  IF-THEN-ELSEוהגדרת הסתעפות  פנימיים

גם הפונקציה וגם הפרוצדורה מאפשרות העברת  .4
  פרמטרים חיצוניים

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  ?טבלה כל שדה בל נפרד הוספת אינדקס נגד נימוקים נכונים מעלותאילו מהאמירות הבאות,  3-9

  תועלת משמעותית להאצת שאילתות, ללא מקום בדיסק בזבוז  .א
 עדכון קיימותבמהירות מהירות הזנת רשומות חדשות, או ב אטה משמעותיתה  .ב
 בסיס הנתונים יוצר באופן אוטומטי אינדקס על המפתח הראשי, ואין תועלת לפיכך באינדקסים נוספים  .ג
  )TRIGGERאו  VIEWהגדרת אובייקטים אחרים עבור טבלה (כגון  חסוםהוספת אינדקסים רבים עלולה ל  .ד

  

 כל האמירות שגויות .1
  

  ד', אך לא ג'- , ב', וא' .2

  , אך לא א'ד'- ', ג', וב .4  בלבד' ב-א' ו .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
לבין שימוש באילוץ מפתח  LOOKUPאת ההבדל המהותי בין שימוש בטבלת  מגדיר נכונה איזה מהבאים. 3-10

  זר בין שתי טבלאות המגדירות ישויות עצמאיות ?
 

אילוץ מפתח זר נגזר מקרדינליות הקשר בין שתי הישויות  .1
לא נגזרת  LOOKUP - , לעומת זאת טבלת הERD-במודל ה
, אלא מאפיון צרכי הגדרת מרחב ערכים בעת ERD-ממודל ה

 מימוש הפיזי של בסיס הנתוניםה
  

לרבים - אילוץ מפתח זר מבטא יחס של רבים .2
- בין שתי הישויות, בעוד שטבלת ה

LOOKUP לרבים בין -מבטאת יחס של יחיד
  ישות לבין תכונה

מתאים רק לשדות בעלי מרחב  LOOKUPהשימוש בטבלת  .3
ערכים בדיד. לעומת זאת, אילוץ מפתח זר מתאים גם לשדות 
  בעלי מרחב ערכים המוגדר על ידי טווח רציף בין שני גבולות

 LOOKUPאין בעצם הבדל מהותי בין טבלת  .4
מדובר בשתי  –לבין שימוש באילוץ מפתח זר 

  טכניקות שצורת ההגדרה שלהן זהה
________________________________________________________________________________________________________________________________  
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מדוע המודל הטבלאי המנורמל אינו מתאים לסוגים  נותן נימוק נכון ומשכנעטיעונים הבאים איזה מה. 3-11
  ?מסוימים של יישומי מערכות מידע

 

מודל טבלאי מנורמל אינו מתאים לתמיכה בבינה  .1
 פעולת עשויים לדרוש BI) כיוון שיישומי BIעסקית (

על מספר גדול מאוד של רשומות אגרגציה מהירה 
 ממספר טבלאות שונות

  

מודל טבלאי מנורמל אינו מתאים לתמיכה במנועי חיפוש  .2
), כיוון שתכנים רבים מיוצגים Googleבאינטרנט (כגון 

בצורה בלתי מובנית, בעוד שהמודל המנורמל מתאים 
  במהותו לנתונים מובנים

מודל טבלאי מנורמל אינו מתאים לתמיכה במערכות  .3
ERP כיוון שהן דורשות שליפה מהירה ועדכון יעיל ,

  של רשומות בודדות, המייצגות תהליכים תפעוליים

מודל טבלאי מנורמל אינו מתאים לתמיכה באחסון נתונים  .4
), כיוון שהוא דורש קישור הדוק בין Cloud storage( בענן

  מספר רב של טבלאות, תוך הקפדה על אילוצי מפתח זר

  
  הניסוח היה צריך להיות איזה נימוק אינו נכון.   –השאלה לא נוסחה כראוי 

  השאלה נפסלה, ולא הורדו עליה נקודות –לפיכך 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
הכללית היום ביישום מערכות מידע היא עיצוב המערכת בארכיטקטורת  מגמהבמהלך הקורס נטען כי ה .3-12
  מגמה זו? משמעותי מעודדת באופןאילו מהתופעות הבאות ). Multi-Tierלקוח רב שכבתית (-שרת

  

 ארגונים רבים מעדיפים לאפשר לעובדיהם לעבוד מהבית, ללא צורך להתנייד מדי יום למשרד  .א
 )Mobile Appsחברות רבות מציעות גישה לפונקציות עסקיות שונות באמצעות יישומיי טלפון נייד (  .ב
) BI – Business Intelligenceיישומי בינה עסקית (דו"חות ו) לעיצוב Qlikview-פלטפורמות (כגון ה  .ג

 )Thin Clientבאמצעות "לקוח רזה" ( לכלים מאפשרות למשתמשים גישה
חברות עסקיות וגופים ממשלתיים רבים המעניקים שירות ללקוחות, מעדיפים לצמצם את היקף הסניפים   .ד

  נט, או למרכזי תמיכה טלפונית ממוחשבים.שלהם ולהעביר מרכיבי שירות רבים ככל האפשר לאתרי אינטר

  
 ' בלבדג- '  וב .1

  
  'ב', אך לא ד- ', וגא',  .2

  כל התופעות מעודדות את המגמה באופן מובהק .4  ד', אך לא ג'- א', ב', ו .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  הבדל מהותי בין: מתאר נכונהאינו מהבאים  זהאי. 3-13
  בארגון המיועדים לשכבת ההנהלה דו"חות   .א
  תפעולייםיועדים לתמיכה בתהליכים המ דו"חות  .ב

  

 רמת גרעיניות נמוכההצגת נתונים בא.  .1
  רמת גרעיניות גבוהההצגת נתונים בב.      

 א. מסתמכים בעיקר על נתונים מובנים .2
 )Unstructuredמובנים (-ב. מסתמכים בעיקר על נתונים בלתי      

  
 א. משקפים טווח זמן נרחב .3

  ב. משקפים טווח זמן מצומצם
 אינטגרציה של נתונים ממספר מקורותא. דורשים לעתים רבות  .4

  ב. מסתמכים לרוב על מקור נתונים יחיד
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

מהבאים לוגי, ופיזי) של בסיס נתונים. אילו שלבי (עיצוב קונספטואלי, -בקורס תואר מהלך עיצוב תלת. 3-14
  :אלמנטים בבסיס נתונים, הנגזרים למעשה מהחלטות שנעשו כבר בשלב העיצוב הקונספטואלי מגדירים נכונה

 הרכב השדות בכל טבלה  .א
 מרחב הערכים של כל שדה בטבלה  .ב
 .בכל טבלה וקשרי המפתחות הזרים בין הטבלאותהמפתח הראשי   .ג
  מסדר שני או שלישיהפרות נורמליזציה   .ד

  
 ד', אך לא ב'- א', ג', ו .2  ג' בלבד- ', וא .1

  
  'א ', אך לאד- ', וג', ב .4  ד' בלבד-' וא .3
  

כיוון שהפרות נורמליזציה  –) 2), כיוון שסעיף ד' אינו חד משמעי. התשובה המובהקת יותר היא (1קיבלתי גם את (
  עלולות לנבוע ממיקום לא נכון של שדות, או מהגדרה בלתי מספקת של קשרים. עם זאת חלק מהפרות הנורמליזציה

  ניתנות לזיהוי וטיפול רק בשלב הלוגי. 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  סוף
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����� ���� ���	� ����
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������ ����� ���	� ����� ,������ �����
 ������ ��� �� .(����� �������� � ,���	� ���� �� ����� ��	� ���	� ���	������ ����� ���� � ������ ��� ��  -  ��

 .����� ���� �� ��������� ����� ��� ��� ��� ����� ���	�� ��	� �� ���	� ���	� ���� –  ���� ���� �� ����� ���� ��
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����� 
����) �������� ��� ��� 
���� ���� ���� ��� ,����� 
���� ����� ��� ���� ���.(����� ������ ����� ,����  

-11) .12  		�� ('������� ������-) �����ERD
� (����� ��� ����� �� ������ . 
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� 

1-2 )13  ��� ������ ,�"�� '����-	��
 ���� (�����XXX   �������� ����� ������ ������� ,������� ������ ������ . 
) :�����	� �������� ,��� �� .����� ������ ���� ����� 
�� 
����� ������� ����� ������ ���� �� ��
 ������ ���	(:  
  

XXX (Plan-ID, Plan-Name, Participants, Price, Day-of-Trip, Order, Site-ID, Site-Name, Entrance-
Fee, Island, Office-Address, Office-Phone, Rental) 

 

� Plan-ID, Plan-Name, Participants, Price  –  ������� ��� ,����� �������� '	� ,���	� �� ,���	� '��  

� Day-of-Trip, Order – ) ����� ���	�� ���1 ,2 ,3,...) ���� ���� ������ ��	 .(1 ,2 ,3 (...,  

� Site-ID, Site-Name, Entrance-Fee  –  ���� �	���� ��� ,���� �� ,���� ���� 

� Island, Office-Address, Office-Phone, Rental  –   ��� ,����� �� 
����� ��	� ,��� ����� ����� ,��� ��
����� �� ������� 

)2 ('��  �� ����
��� �������  �������������� ������ ���	� XXX  

(Plan-ID, Day-Of-Trip, Order) � (Plan-ID, Site-ID),   
Island � Office-Address � Office-Phone 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
)2 ('�� ��
 �
���� ����
���
�� ���	� XXX? ) �� ����� ��������� ��(  

(Plan-ID, Day-Of-Trip, Order) 
(Plan-ID, Site-ID) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 )1 ('�� � ��
���� ��������� )Prime Attributes (���	� XXX  ?  

(Plan-ID, Day-Of-Trip, Order, Site-ID) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 )3 ('�� ����	 XXX ��
��� ������
��� ���� �� ���� ��
.  �
� ������ ��
��� ���
���
���  �����
������ , ����� ����� �
� ��– ���� �����  ����  ���� ����� ������
��� ���
����� �� ���  .���	� ����� ��

 �� ����
 ����������  X�Y .���� ����� ������  
  

:�
��� Plan-ID � Plan-Name   ���
 ��� �� ���)2  ��3 (����
� ���
� ����� �� ?             

  
��� ���
 ������
��� ����:  

Name, Participants, Price-Plan �ID -Plan 
Fee, Island,-Name, Entrance-Site�Id -Site  

Phone, Rental-Address, Office-Office                 

����� ���
 ������
��� ����:  
Address, Phone, Rental �Island  

Island, Phone, Rental �Address -Office 
Island, Address, Rental �Phone -Office 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 )4 ('��  � ������ �������� -����� ������
 ,����� ���	� ������� ����� ���� ���
 ����	 ���
 XXX �� .

� ���
�� ,����� ������ ������� �����	� �� ����� �� ���� ���
 ���
���
.�   
�  
���	� ,���� ���� ,������ ���� ����� ��� �����  �������� ������� ������ ������ ��.  

� ����� ������ �������� ��� ���� ,����� ����� ���� ��� 
�� XXX 

� � ����� ��� �� ���� ��� 
�� �� ����� ��� 
��� ,���������� ��	������ – .���	� ����� �� ����� �� ��� 

Phone, Rental)-Address, Office-, OfficeIsland( OFFICES 
fee, Island (OFFICES) -Name, Entrance-, SiteID-SiteSITES ( 

Name, Participants, Price)-, PlanID-PlanPLANS (  
ID (SITES) )-, SiteOrder, Trip-of-Day(PLANS),  ID-PlanVISITS (  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 )1 ('�� ������ ���� ��� ���� ������� ����� " ��� ���Month �� ���
� "��
� ����
� ��� ���� ������� .

 ����� ������ ������-  �
���
 ������ �� ,����� ����� ������ ����	� ���
� �� ��� ������ �� ����
 �� ����� ���� ���) ����� ���
 ��.(���� ��� �������� �� �� ��� ,���
 ���
�  

  
 ,����� ����
 ���� ����
 ���       :���	 ������ ��)Month), SPLAN( ID-Plan( MONTHS 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1.3 )10 �"�� '�� ,�
' �������  ��� ����
 ���� -��������� ( ��� 	����� ������� ������� ������. 

:���� ����� ����� ������  
������� ���� ���� �������� �����	� ������� ������� :  
  

� (P)LANS (P-ID, P-Name, Participants, Price)  

o (�"��) ���� ����
� ���
 ,����� �����
� ��
 ,����
� �� ,����
� ���
                      :������
 

� (S)ITES (P-ID (PLANS),  S-ID,  Entrance-Fee) 

o (�"��) ���� ���	
� ������ ����� ,��� ���
 ,����
 ���
                                              :����
� ����� 

� (T)RIPS (P-ID (PLANS), Trip-Date, Office, Cost ) 

o ���	� ��� �� ������ ����� ,���	� �� ������ ���
� ,������ ����� ,����
 ���
          :�����	 ������  

� (R)EGISTRATIONS ({P-ID, Trip-Date} (TRIPS), Number, Discount )  

o (�"��) ����� ����� ����� ���� (...3 ,2 ,1) �
��� '�
 ,������ ����� ,����
� '�
       :�����	� �
��� 
  

 �� ������ ���� �	 ��–  ������ ����� ������� ��� ��� ����SQL  .���� �����  
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)5  ('�� ��
 ��� �� ����� ����� �� ���� ������� ������ ���� �� ,���� ���� ���� ������� �����	� ���
 ��
 .����� ��
���
� �����	
�10 ?����� ����� ���� ��� ���� �����	�  

� ����� �	��� :����� ���  ���	�� ������� ������ �	���� ��� ������ ,���	�� ���� 
o  �������� ������� ����� 
���� 
��� ����� 
���– ������ ������ ������ ��� 
��� � 

� �	��� ����	�� ����: ����� ���� �� �	�� �� (�	���� ��� ������) ����� ������� ��������� ��	���� ��� �� 

� ���� ) ����� ����	�� ������� ������ ���������� ���� �	��:(   ����� ,������ ���� ,���	�� ����
.����� �������� ��	� �� ��� �� ����� �	��� ,����� �������� ��	� ,������ 

  
����� ��� 
����� 
�� ."���� ����" �	�� ��� ����� ����	 ����� ��� ,������ ������� ��� �� VIEW  �� ��	��

����� �������� ��	� ��� � ���� ���� �� ,���	� ���� ���	� ���� (������ �	��� ��� ������) ������ �	����.  
  

CREATE VIEW PLAN_NET AS 
SELECT P.[P-ID],  P.Participants,  
 Net_Income =    P.Participants * (P.Price – SUM (S.[Entrance-Fee]) ) 
FROM PLANS as P JOIN SITES as S ON P.[P-ID] = S.[P-ID] 
GROUP BY P.[P-ID],  P.Participants,  P.Price 

  
 :'� �����	��� ������� ������� ����� ���� ����. .���� ��� ���� 
�� 
�� ,������ ������� ����� ������  

 
SELECT TOP 10 T.[P-ID],  T.[Trip-Date],  Office,  PN.Participants 
 Expected_Loss = T.Cost – PN.Net-Income 
FROM TRIPS as T JOIN PLAN_NET AS PN ON  T.[P-ID] = PN.[P-ID] 
WHERE Year (T.Trip.Date) = Year (Getdate ()) + 1 AND T.Cost > PN.Net-Income 
ORDER BY Expected_Loss  DESC 

  
)5  ('�� ��
 ����� �����
 ����100,000  �� ���� ������� �����	 ���	�� ��-2015?  

� :���� �����  ����� ���� ����� ������� ��	�� ��� ����� ������� ��	� �� 

� :�	��� ����� .(����� ������ ����� ����) ������ ������ �� �	���� �	���� ,����� ����� ����� �	��� 
o  ���� ����� ��� ����� 
���– .������ �	��� ��� �� ������ 	����� ��� 
�� 

� ���� ����� �)- 2015(:  �"�� �	��� ���� ,������ ������� ������� '	� ,������ ������� '	� ,������ ����� 

� � ���"�� �	��� ���� �� ���� ��	� ���� �� ��	 
  

����� �	�� ��� ,����� ����	 ���	 �� �� ������� -.������ ������� ��� �� ���� .������ ����� ������ 
�� ����� 
 ����� ���� ������ 
��VIEW � ������� �� �����- 2015����� ������ ��� ��� ,����� ����� ������� ��� ,  

  
CREATE VIEW CANCELLED_TRIPS AS 
SELECT R.[P-ID],  R.[Trip-Date],  R.Participants,  
 Registered = Count (*),   Loss =  Sum (P.Price – R.Discount) 
FROM PLANS as P JOIN REGISTRATIONS as R ON P.[P-ID] = R.[R-ID] 
WHERE Year (T.[Trip-Date]) = 2015 
GROUP BY R.[P-ID],  R.[Trip-Date],  R.Participants 

  
'� ���: � ����� ,����� ����	� ����- VIEW �� 
���� .-VIEW  ������� �� ����� ,����	�� �� ��	� ���

 ���� ���� ��� ��������WHERE  ���� ���HAVING ��� �	�� �� ����� ��� ����� .100000  ���HAVING  
 
SELECT  Office,  Cancelled_Trips = Counts (*) 
 Total_Registered = Sum (CT.Registered), 
 Total _Loss = Sum (CT.Loss) + Sum (T.Cost) 
FROM CANCELLED_TRIPS as CT JOIN TRIPS as T ON 
 CT.[P-ID] = T.[P-ID] AND CT.[Trip-Date] = T.[Trip-Date] 
WHERE CT.Registered < CT.Participants 
GROUP BY Office 
HAVING Sum (CT.Loss) + Sum (T.Cost) > 100000 
ORDER BY Total_Loss DESC 
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��� 2 )35 '��:(  
 �� ������
  �� ���� ����� �� �����35 ��� ��
 .����������  .����� ���� ����
 ���� ���� ������� 

 ���� ����� ,��� �� ������ ���� �� �� ,��� ������ �� ������
���� ����.  
" �������� �����," �������  ��������	�� ,������ ) ���� ���� ��	�LINES( ���� .�����  ����� �����

)BATCHES(, ) ������ ����ORDERS,����� ������ �� (  ������������ )READINGS( ����  ��	������ 
)METRICS(,  ��� ��������� )SENSORS( ������ ����� .  ����
 ����������� ���� �
������ , �-ERD :���  
  

  
  
  
  
  
  

,
� ���  ���� ���������� ��� ������ .� 
������� ��-��
��� � ���-ERD  ��������
 �:����	  
 

� (L)INES (Line, Capacity)                                                                                                    // ����� ���� 
o � ������(����� ���� ������ ��	�) ������ ,  

� (M)ETRICS (Metric, Lower, Upper)                                                                                      //  ����� 
o (
���� ����� ����	��� ���) 
���� ���� ���� ,(
���� ����� �������� ���) 
���� ���� ���� ,��� 

� (S)ENSORS (Line (LINES), Number, Metric (METRICS))                                                  // ��	
��� 
o � ������ , ��	�) �����	1,2,3 ,(...���  

� (R)EADINGS ({Line, Number} (SENSORS), R-DT, Score, Failures )                                //  ������ 
o ��� ���� (
��/����) ���� ,�����	 ��	� ,���� ����� ,������ '	� ,�� ������ ��	��� ������������  

� (O)RDERS (Order, O-DT, Product, Total )                                                                          // ��	�� 
o ,������ '	�  (
��/����) ��������� ���	��,  ������� ��	� ,����� ����
�����  

� (B)ATCHES  (Order (ORDERS), B-DT,  Line (LINES), Hours, Units)                            // ����� ����� 
o ������ '	�(
��/����) ���� , ����� ������� ���� ,�� ,'	� ,������ ������ ����� '	� ������� � �����������  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

)5  '��– 1  '�� ������� (�
�  ������
 ��� �� ���� ������� �����–  ������
 ��� �� ��
�� ��� �- 
ERD���� ����	� ���
� ,���� ? �����
�
 ��� �� �� ,�����
� ��� ,  

� ����� ��  ������ �������� ��� ����� –  ��
�� �� ��� !���� ���� ����  
  

 .� �
���
 ��
�� ���� ����� ����� ������� ��
������ �� �� ������� �� ����� ���� ����  
� ����-ERD ���� ������ �����            ����       ������� ���               �� �� ��� ��������    

� .�
���
 ��
��� (����� ������� ��� ���� ������ ������� '�
) ������ ����� �� ����
� ���� ����  
� ����-ERD             ��������� ������ ����                      ������� ����� �� ��� ��������    

 ����� �� ����� ,���������	 ��� �����
 ������� ���� ������� ����� �� ,����	� ���
�
 ��� ���� ����
� ���
� ."�����
�
 ��� �� ��"-ERD ��� ����� ���� ����� ,��� ���� ���� �� �-BATCH � ����-ORDER  

� . ����� �� ������ ��� ����� �� ��� ��� ������
� ������ ����� ������� ���
 ���� �� ������ �����  
���� �-ERD ����            ���� ������ �����       �������� ��� �� ��               ������� ���    

�. ���� ������ ���� �� ��
 ���� �� ���
� ����� �������� ��
� ����� ,����
 ����� ��� ����
� ���
�� ����  

� ����-ERD ���� ������ �����            ����       ��� �������               �������� ��� �� ��    
 ��
�� ���� ����
 ������ ������ ,�����
� �� ���� ���	� .��
���
  �� ����� ����� ,����
 ��� ������0.1   

� ����-ERD             ��������� ������ ����       �������� ��� �� ��               ������� ���    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
\2-2 )3  ('�� ���
 ����ERD ���� ����� �����	� ���
� ����� ��� ����� ��
��  �����������  ���� ���� �
�� ��)

.(���������� ,����� ,������ ����
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

LINE�

� Line 

� Product 

� Capacity�

BATCH�

� B-DT 

� Hours 

� Units 

� Failures 

Reading�

� R-DT 

� Score 

�

1:1 

1:N 

1:1 ORDER 

� Order 

� O�DT 

� Total�

1:N 

SENSOR�

� Number 

� Metric 

� Lower 

� Upper 

1:N� � 1:N� �

LINE�

� Line 

� Capacity�

METRIC�

� Metric 

� Lower 

� Upper�

ORDER�

� Order 

� O-DT 

� Product 

� Total�

1:N 

1:1 SENSOR�

� Number 

1:N 

1:1 

BATCH 

� B-DT 

� Hours 

� Units�

1:N 

1:1 
READING 

� R-DT 

� Score 

� Failures�

1:1 

1:N 

1:1 

1:N 
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2-3) .4 '�� ,1 '��  �����	��
 ��� ��� (����	��� �����, ���� �����  ���� ���� ��:���� ��� �����  

�  	������ �������� 
���� ������ ����� ������ ����� ��� ,-ERD 

�  ������ ����� ����–  ��� �� ������ ���������� ������� ����  ����� 
  

1) S.[Line] F Sum (R.Failures) >1000 (� R.Score  NOT  BETWEEN  M.Lower  AND  M.Upper  M*S*R) 
 

:����� ����� ���� ���� ��
� ����� �� ������ ����� ��� �����
 ���
 ������� ����� ��� �� 1000  

2)  (� L.[Line]  L  X  �  O.[Product] O ) -  (� B.[Line],  O.[Product]  B*O)     
:����� ��� ���
 – ����� ���� ����� ��� ����
 �� ���� ,��) ��� �� ����� – ���� �����
 ����
 �� ����� (��  

3) (� Line, Metric  S)  ÷   (�Line ( Line F Count Distinct (O.Product) > 10 O*B))    

:����� ���� ���� ����
 ����� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ���� �����
 �����  

4) Order F Count (*)  (� B.Units >  B.Hours * L.Capacity  L*B*O )   
:����� ��� ��
�� – �
�� ����� ��
 ������� ������ ������ ��� �� ����� ������ �� �� ������  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

4-2 )5 '�� – 1 �� '�� ����� �
� �� (������� ����� –  �� ���� ��� ��
���� ��
���	 ����
 .  
�  	������ �� ����� ����������� ������ 
���� 

o  ��
 ���� �����3  ���� .������ ����� ������� ������ �
�20 ��� ���� ,����� ���� �� ���� ���� 10 . 
o  ������� ������ �������
 ����� 30  ����� ,������
 ���� ���
� ����
�
 ���� ���
 .����� ����


 �� ����
�10 � ��
 ������ ,������ ������ ���-10 � ����� ������ �����.������� ��� 
o 
 ����� �� ��� �������� �� ����
 ��
 ��  .��� ��
 ��� ���  ��� �����–  ����� ������� ����� ������ ��

� ����� ��� ����� ��� ��
 ���� ��
��� ���� ������� .����– .����� �����
 ��
 ������ �� �� ,����� �� 
o  ��� ����� �� ��100 ����� ��� ����� ��� ���� ,���� ��
� ��
 ��  �� �� ��
�� �� .��� ����
 ���

 �����
�- .����� ����� ��� �� ,���� ����� ���� ������� �� �� 
o  �����

� ���
 ����� �� 20 ����� ����� �������� , � ���

� �����
 ��
�� ��- 5 ����� 

 ������ ������ �� ���� �������� �� ����� ������� ,���� ���	� (�
���� ���� ������� ���	� �����):  
  

���	� ��  �
' ���
���   ������ ����  
LINES 40  20  + ������� ����10  + ������10 ������� 
METRICS  30   ����� ����� ��� ����� ,��
��� ���
� ���� ��Referential Integrity ����� �����	�  

SENSORS  900   :������� ����20*30  =600 :������ .10*20  =200 :������� .10*10 =100 

READINGS  160000   :������� ����001*30*20  =60000 :������ ,30*20*100  =60000  
 :�������40*10*100  =40000 

ORDERS  36000  180000 / 5 

BATCHES  180000  20 * 100 * (20 + 30 + 40) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2-5  )10  ('�������� ���� ��  ���
��������� ��� ���
� �"�� ����� ������ ,)��
���� �� �(���
�:  
Inventory Missing Expected 

Failures 
Missing 
Capacity 

Units 
Assigned 

Total Product Order DT Order 

50 0 50 100 1200 1000 Table 21/8/16 01:00 4556 
0 350 150 0 1800 2000 Chair 22/8/16 05:00 8544 

0 0 100 400 2000 1500 Shelve 23/8/16 08:00 7569 
…  … … … … … … … 

:����� ����  

� Order, Order DT, Product, Total – ����� ���	�� ���� ,����� '	� 
����� ������ '	� ,���� , 
o ���� ������� ���
�� ����� ���� �"��� 

o  ��� �� ����� �������� �� �� ������ ,����� ����� ���
 ��� ����
� �
����� �����
��� ������ ����� ��
� ):�
� .(����	��� ��� ������� �������� ������ �� 

� Units Assigned – ������ �������� ������ ������ ����� ������� '	� 

� Missing Capacity – ������� ��	� ����� ����� �� ���� �� ����	� �� ������ ������ ��	��� 
o  ����	� ������ ���� �� ��� ����� �� ��– � ����� 
��� ����� ������� ��	� �� ������ ,����� �� ���

���� ���.���� 

� Expected Failures –  ������ ��� ������ ����	�� ������ ������ ,����� ����	�� ������� ��	� �� 
o  ��������

� ������ :�� ����� ��	��  ������� ��	� ���� ,��	��� ��������� ������ ������ ��� �� 

� Missing, Inventory – ����� ������ ������� ������� '	� ��� ,������ ������ ���	�� ������� '	� ��� 
o  ����� ������ ������� '	�– ����� ������ ���	� ������ ������ ,������ ����� ������ ������� ��	� �	� �

�� ��	�� ������� ,���� ������ ����	�� ��. 

� ��
�
�:  ��	� ������� �� ��	� ������� ���	�� ���� �� ���� 
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 (������� ���� ��) ������ ���SQL  .����� ����� ����
� �"��� �� ���
�  

 ��� ��
�
�–  �� ����� �����VIEWS �� �
� .–  �������� �
���� ���� ��GetDate �- DateDiff 
  

 :� ���VIEW �����

� ����� ����� ������ ������� ����� �� ,����� �� ��� �
��� ��
� ���� �� .
���� ��� ��� ���� ���� ���
� ��� ���	
� ����� �� �����
 �������- ������ ��� ������������ ����  

CREATE  VIEW     LINE_VIEW AS 
SELECT L.Line,  L.Capacity,  Failure_Rate = 
  (  SELECT  Sum (Failures)  FROM    READINGS as R 
     WHERE R.Line = L.Line and R.[R-DT] < Getdate()  )       /   
  (  SELECT Sum (Units)  FROM  BATCHES as B 
     WHERE B.Line = L.Line and R.[B-DT] < Getdate()  )       
FROM LINES as L 

  

 :'� ���VIEW ���� ������ ����� ��� ������ ����� �� ,����� ��� �
��� ��
�  
CREATE  VIEW    BATCH_VIEW AS 
SELECT B.Order,  B.[B-DT],  B.Hours,  B.Units,  
 Missing_Capacity =   CASE B.Hours * L.Capacity < B.Units  
         THEN B.Units - B.Hours * L.Capacity     ELSE  0   END, 
 Expected_Failures =  LV.Failure_Rate * B.Units, 
 Production =   B.Units – (Missing_Capacity + Expected_Failures) 
FROM BATCHES as B JOIN LINE_VIEW as LV ON B.Line = LV.Line 

  

����� �"��� �� �����
� ������� :'� ���  
SELECT O.Order,  Order_Datetime = O.[O-DT],  O.Product,  O.Total,  
 Units_Assigned =   Sum (BV.Units),   
 Missing_Capacity =  Sum (BV.Missing_Capacity), 
 Expected_Failures =  Sum (BV.Expected_Failures), 
 Missing  =  CASE O.Total >  Sum (BV.Production) THEN 0 
  ELSE  O.Total – Sum (BV.Production) END, 
 Inventory  =  CASE O.Total <  Sum (BV.Production) 
  THEN Sum (BV.Production) – O.Total  ELSE  0  END 
FROM ORDERS as O JOIN BATCH_VIEW as BV ON O.Order = BV.Order 
WHERE O.[O-DT] > Getdate() AND DateDiff  (hh, BV.[B-DT], O.[O-DT] ) >= BV.Hours 
GROUP BY O.Order, O.[O-DT],  O.Product,  O.Total 
ORDER BY O.[O-DT] 

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2-6 )8  ,�"�� '��2 '��  �����-��� ��
���� ������� ���� ������ ����� ����� ��
 ���� ������
 ������� ���� ���
 (�
���� .�� 
 ��� ��-4  ����� �������– ���� ����� ����  .��
��� ������	� ���� ����
�� ,�� ������ �����  

�����  ���
� ����� (�����
 ��� ���� ��/� �����	 ����� ����� ��)  

 .����
 ������
 �����  ����–  �����
 ���� ���
 �����
�
 ���� ����� ������
 ������� ���� ��
���


?����� �
���  ����� ����–  �� ������ ���
� ���

 ?����� ����� �� �� ����� ���
 ���� ������� ����

���  ����� ������ ������ ���	 ����� ��
�� ����.  

 ���
�) ���
�� ��� ������ ���
 ���� ������ �����	� ���

 ���� .���� ����� ������� �����
 ���� ,(��
��� �
�� ����


 ����
 �
� �� ,��������	 �� ����� ����
�� �� ��� �����
 �������.�����
�  ������ �� ���
��� ����� ���–  �����

��	 ����� �����
� ���� ���
��� ��� "����
"� ,�����
 �
 ���
� ������� �� ������ ���� �� .���
�� ���� ���
�

 �� ,���	� ������ ������Trigger   ����� ���� ������
.���� ����
 ������ �� ��� ,�����
  

 .� ����� ���� ������ ��
��� ������� ��
 �����
 ,�����
  ������ ����� ��� ��� ������� ���� �
��

���� . ����� ����–  ,�����
 ������� ����
 ���

 ? ���� ���� �
� �� �������  ����� 	�� ����

 �����
�
����� ������ ������� �
� ����� ��� ,.  

 ���� ������ ���� ����–  ����� ���� ����� ��� ���� ��� ���
� ������
 ������ �����
� .������ ���  ����� ���

 ������ �� ���
���–  ����
 ��� ������ ���	� ������
 ������� ,"�����" ���Trigger  ����� �����
� ���	�

����� ������ ��� �� ������� ����
 ����� �����  

 ����
 .� �
���� ���
� ��� �� �
� ����� �� ������
 ��
 ������� ,������ ����� ����
 ��
���–  �"���

 ��� ����� ����
 ���
 ���� ���
��� �
��� �� ��
�
���
���
 .��� ���� ���� ���� ���� ������ ����
.  

 �� ���� ����� ����  �����–  ���	Lookup  �� �����
 �
��
� ��

� ��
�� ����� ��� .�����
� ��
�– 

� ���	 ���
 ��� ���� ��� ,���
� �� �� ���� �� ��
�
� -
Lookup  

 .��������
 ����� � ����� ������� �����		� 
�� ,����� ������ ���� .	��	���� ��� ��� ���
������ 

 ������� ���	–  ��� ,����� ���
�� �
��� ���� ���
 �
���� ����� ������ ������� '�
� ,��
�� �� �	� ����

 .��
�� �� ��� ���	�
 ���
�� ���� ���� ������. 

 �� ���� ����� ���� ����–  ����� ���
 �� ����� ������
 .������� ���
��� �	� ��� ���	 ������ �������� ���	 ���

 ������� ���� �� ���� ���–  ���
��� ���	� ������ ��
.����� ���
 ��� ���  
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:('�� 35) 3 ��� 
� ����� 
���� �� �� ���-14 ����� ����� ) ���� ���� �����2.5 '�� .(���� ���  ������ ���� ������ ���� ���� ��� ���

����� 
�� ���.  ���� ����� ������ ������ ��� 
���� -  ����� ����� ������ ������� �����2.5  ������ ,������� �� ������
,����� �	�� �� ,����� ������ 0  .������ ������ ������ �� ��
� �� ������ ����� ������  – 
���	 �� ,���� �� 
���	  ��

 ��� ������ ���� ������ ������0 ���� ����  .����� 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3-13-1 .� ���
�-ERD  �� ����B  ���
��� ����� �� ���� ���� ���A� ��
� ���� .-ERD  ����� ,�����	�
����� ����
�
  ���	� �� ����� ��
�C �����  �����4 ���� ���� ��?  

  

1.  �����C  ����� 
�� ����� ��� �� ���� ������
A ����� ����� ,B ��� ��	�� ����� ,D 

  

2.  �����C ���� �� ���� ������- ����� ����� ,��
 ��	�Partial-Overlapping  ��� ��� ���� ��B  

3.  �����C  
�� ���	���� ��� �� ���� ������
 ����� �����B ���� 
���  

4.  �����C  ����� ����� ��� �� ���� ������
 ����� ����� ������B  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
2-3 � - ERD  ������ ��� ����
 ��� ����
A ,B� ,-C ����
� �� ,a ,b� ,-c  �����
 ����   .�
��������� ���
 

� ������� ������������� ��� ���� ���������� ���� �� ,����
� ���  1:1:N �����) ?C � ��� ���-N.(  
 

1. a � b  ���(a, b) � c  2. a � c ��� ,b � c  
  

3. c � a  ���c � b  4. b�(c, a)   ���   a �(c, b)   
  

  

  

3-3  ���	�R (a, b, c)  ��
��� ����4 ) ���� ��
���0, 0, 1) ,(1, 0, 1) ,(1, 1, 0) ,(0, 1, 0.(  ����
��
 ����

 ������� ����� ,�����������������  ,���	������ ?  

1.    :�����c� b  , �������� �:  b � c 
  

2.    :� �����b �c  :� ����� �� ��  ,a �(b, c)  
  

3.   � ����� :a� (c, b)  , �� �� :� �����b � c  4.   � ����� :c� b :� ����� ��� , c � a  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
3-4 A1 � ����� ��
� ��� -AAA� ,- B1� ����� ��
� ��� - BBB ���� .A2 � -AAA  ����
� �� ��
 ���

 ����B1  ���	�BBB.  �����
 �����	�  ��
���� �� �������� �����: 
  

  BBB    AAA 

B3  B2  B1   A3  A2  A1  

10  E  K   8 M  C  

20  F  L   6  N  D  

30  E  M   4  N  E  

40  F  N   2 M F 
 

���� � �����
-SQL ����� ������ � ) ������ ��
��� ������Data Integrity?(  
  

1. Insert into AAA values (G, P, 10)   
  

2 .25< Delete from BBB where B3   

3.Update BBB set B1 = T where B2 = "E"    4. Update AAA set A2 = T where A3 < 5   
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3-5  ,����� ����� �����	� ���� ����� ���� �
����� ? ����  

  (x, y) (F Sum  (A3), Sum (B3)  (AAA *!* AAA.A2=BBB.B1 BBB))  
 
1��� ����� .) :701, 20(X, Y) =  (    
  

2 :��� ����� .(X, Y) =  (20, 100)  

3:��� ����� . (X, Y) =  (26, 170)    4:��� ����� . (X, Y) =  (20, 140)    
  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3-6 ����� �����	� �� ���
 ������ ���� )X  ���
 ��� ���Real �����	� ���� �� ����� ���� ,Int(  

� A (A1, A2, A3, X) 

� B ({A1, A2} (A), B1, X) 

� C ({A1, A2} (A), C1)  
  

�����
 �����) "���� ����" ����� ������� ����� ����� ���Double Counting������ ����� ��� ,( ���� .
 ������� �����  ,�
���) ? ������ ����? (������ �������� ������� ����� ���� ��  

  

1. B.B1 F Sum (B.X)                                

 B � B.A1 = C.A1 AND B.A2 = C.A2  C )      (  
  

2. A.A3 F Sum (B.X)                                

( A � A.a1 = B.a1  B )                             

3. C.C1 F Sum (A.X)                                

( A � A.A1 = C.A1 AND C.A2 = B.A2  C  )     

4.                               Sum (B.X) F 3A.A  

      B  ) A.a1 = B.a1 AND A.a2 = B.A2  ( A �  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

7-3 . ���	� ��
, z)y, x(Q) ������ �� ,x, y ,���� ��
 ����
 (����� :����� �������� ���  

� x F MAX (z) Q   -  ������4 ��
��� 

� y F MAX (z) Q   -  ������3 ��
��� 

 �����
 ��������� ����
 �� �'�
 �� ������ ���  ������ ����� ��
������������ ����  �� ����Q:  

 ( (� x Q) X (� y Q) X (� z Q) ) � (� x ,y ,z Q)    
 

1. 0  ���� ������ ,�����)����� (���� ���� 
  

2.     132 
  

3.      144  
4. �  ) ��	���– '	� �� 
���� �	� ���� 
�� ,����� (�������  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

3-8 ���� ����� ����� ��
 �� ���� ������� �����
 �� ����
 ����� ���
� ,��� ����	� ���
� ���� .
���� �� ���� ��� ���
��
� ����) :(���� ����
 ���
��
 ��� ,��
  

� CUSTOMERS (C-ID, C-Name, Gender, Total-Amount) 

� PRODUCTS (P-ID, P-Type, Price) 

� SALES (P-ID (PRODUCTS), C-ID (CUSTOMERS), Date, Store, Seller, Quantity) 
 

 ����� ����� �����
�
������ 	���  ��������� ���� �����
 � ���	� ����� ��
��� ���� ��� -
SALES ?���� ���� �
 .  �
���)– � ������ ���� �� 	��� ��� �� �����
�
 ����- SALES(  

  

1.  ��	��VIEW ������ ������  :� �� ,���� ���� ���	� ���� ����
 ����� "����"� "������� "��	� ������ ���"� 
����� ����� ����� 

  

2.  ��	��INDEX � ������ Store �- 
Seller  �����SALES 

  
3.  ��	�� TRIGGER 
���� �������� ���� 
����  ����Total-

Amount��� �� ���� �� �� ����� ������ ���	 �� ����� ,  
4.  ��	��LOOKUP TABLE  ������

 ���� ����� ������ ����Store  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

3-9 �����
 ���� .���� ���� ���
  �������� " ���Check Constraint" ,"Rule� ,"-"Lookup Table ,"
 ���� ����� ���
 ������ �������
�:������� ����� ����  

 

1. " �����Lookup Table ����� ���� ������ 
��� "
 ������ ���� ,���� ������ ����� �	������ 

 ������ 
��� ������� ���� ����� �� ���� 

  

2. "Check Constraint �����	 ��� �� ������ �� "
� ���� ,������	 ����� ������ �� �� ������ 
���

����� ���� ��	� ����� �������  

3. "Check Constraint ��� ��� � ������ 
��� "
 ���� ��	����� ����� ����� �� �������

 ��� ���� ,�������������  ������� ������ 
���
���� ���������� ������ ����� ���� ���� �� ,  

4. "�Lookup Table "
��� �� 
���� ������ ���� ��  ���
 �� ���� ���� ����������.  ��� �����–   ����� ����

 ,������ 
���� ���� �� ��	� ���� ,������ ����
���� ���� ������ ,�����.  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

3-10 .����� 
�������
� � ��� ������� ��
���
 ��� ��
�
 �� ����� ����
� ����� ������ ����� ����� ���
��
 .����� ��  �
���) ? ���� ����– (���� ����
� ���
�� ���� �	����� �� �����
 ����  

 
1.  ������GRANT � - DENY 

  
2. VIEWS  

3. STORED PROCEDURES  4. RULES  
________________________________________________________________________________________________________________________________  
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� 

3-11 .����  ����� ��	�
�
 ��������� ���
  ����� ����� ��
���-XML  ����
 �� ���
 �����
 ������
� �������
 �������� ������ ����������	  

  

1.  ����� ������ 
�	�� ,������ �������XML  ����
 
�	�� ����� ,�������� ����� �	�� ��� �	��

������� 	�	�� ����� ������ ����.  

2.  �����XML � ������� ��������	�� �� ���� ��� ,
������� ����  ������� �������� ������	 �� ���	�
������ ����. 

  

3. � ����-XML  ������ ���� ����� �������
������� ����� ����� ����� , ����� ����� ����

 �� ������ �������� ��� ���� ���� ��	.  

4. � �����-XML  ������� �� ������� ����� �����
� ���� ����� ����� ����� ,����� ��� �����-SQL.  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
3-12���� .  ����� ��	�
�
����� �����
 ) ����
 ������ ������ ���
 ����� ����
� �������� ��DW – Data 

Warehouse�������� �
��� ,( ������� ������ ����� ����� ����
�:  
�.  �-DW � ������ ������ 	�	� ��� ������ ,����� �������� �������� �������� ������ ��	�� ������ �"�� ���

� �"�� �����������	 ������� �������  .�������	 ����	� �������� ��/�  
�.  � �����-DW  ��	� �� ����� �������� ����� �� ��� 
��� ������� �	�	� ����� ���� ,������ �� ��

.�������	 ������ �� ���� 
����� ����� �� �"�� ��� 
��� ��������� 
�.  �� ����� ���	-DW  ����� ����� ���	 �������� ������ �	�	��� ���� ,������ �� ����	� ������ �����


��� ��� ����� �	�� �� ���� ������ ����� 
�.  ���� �����	 ������  �������� ������ ���� �������� ������ �	�	��� ��RULE ,TRIGGER� ,-CHECK 

CONSTRAINT�� ���� ,-DW .����� ����� ��� ��������� ������ ����� �����	�  
  
1. � '�-� '����  2. �'� ,'� , -'� �� � ,'� 

  

3.  ,'��� ,' -� �� � ,'�'  4. � ,� ,'� ,'�-'�   
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
3-13  ����� ��	�
�
 ��������� �����
  �� ������
 �������� ��
�� ����	 ���
 ������ �
���
 �������

? ������ �����  
�.    ������� 
�	��� ����� �	��� ���� ������� ����� 
�.  ������ ������ �� ������ ���� ���	 
���� 
�.  "���� ��� �	��" ������ ������ �� ������� �������� �����  
�.  ������ ��	� ������� ���������� �������� ������ ����� �� ������� �����  
  
1. � ' � - '����� 

  
2. � ,'� ,'� -'� �� � ,'�  

3.  ,'�� ,'� -'� �� � ,'�  4. � ,'� ,'� -'� �� � ,'�  
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
3-14.  ����� ��	�
�
 ��������� �����
  ������� ����� ����� ���������	 �� ����� ��� ���	���
��� ��
���

������	� )RDBMS���
� �����
 ���� (:  
�.  
	�	�� �������� ���� �-RDBMS .������ ���� ,���� ,���� ������ 
�	�� ���� ����  
�.  ��������� ���	� �-RDBMS 
����� �������	 ������ ������� ���� 
���� ������ ������ ��.  
�.  � ����������-RDBMS  ����� ������ ���������� �����	� ������ ����� ������� ������SOA – 

Service Oriented Architecture)�� �����"� (
) "Cloud Computing(  
�.  � �����������-RDBMS��� ��������� ������� ,�	�	�� ����� ������� ������ ������ ,  ������ �����

������ ����� �����-)  �����O-O – Object Oriented�	�	� ���������� ����� ,( - .����� ������  
  
1. � '�- '�����  2. �'� ,'� , -'� �� � ,'� 

  

3.  ,'��� ,' -� �� � ,'�'  4. �'� ,'� , -'� �� � ,'�  
___________________________________________________________________ 

���  
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maagar
Rectangle

maagar
Text Box
ציון : 100+ פתרון מרצה
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1 

  פתרונות –, מועד א' 6201),  סמסטר קיץ 1901-1-364בסיסי נתונים (
  

  נק'): 35( 1חלק 
  

חברת "מוניתין" מפתחת יישום מובייל להזמנת שירותי מוניות, ומבקשת עזרה בעיצוב בסיס נתונים. החברה מפעילה מרכז 
את הכתובת המלאה, ואת מספרי הטלפון של  שירות יחיד בכל מדינה בה היא פועלת, ולכל מרכז יש לשמור את תאריך ההקמה,

יש לתעד לאיזה מרכז נרשם ובאיזה תאריך. לכל נהג יש לתעד מס'  -שירות הלקוחות. כל נהג נרשם תחת מרכז שירות אחד 
יש לתעד מי הנהג  -$ 1000ת"ז, שם, מס' רישיון, ותאריך הוצאת הרישיון. נהג המצרף לשירות נהג אחר זוכה לבונוס בגובה 

ורף, ובאיזה תאריך שולם הבונוס. לכל מונית יש לתעד מס' לוחית רישוי, מודל, שנת ייצור, מס' מקומות ישיבה, ואת שם שצ
התחנה לה היא שייכת. דמי החברות עשויים להיות שונים לכל מונית ומתעדכנים בתחילת כל שנה (יש לתעד כראוי את 

ת מסוימת (המונית לא בהכרח בבעלותו), יש לשמור את מועד תחילת העדכונים).  בכל פעם שנהג החל משמרת נהיגה במוני
המשמרת (תאריך ושעה), ואת משך המשמרת בשעות. יש להניח שנהג לא יכול לנהוג ביותר ממונית אחת בו זמנית, ושבמונית 

  לא ינהג יותר מנהג אחד בו זמנית.
כל מכשיר שייך לקוח הטלפון אליהם הוריד את היישום (מכשירי לתעד מס' תעודת זהות, שם, את מספרי יש  בחברהלכל לקוח 

לקוח מספר מכשירי טלפון), ואת התאריך בו התבצעה ההורדה הראשונה לכל מכשיר. הלקוח יחיד, אך ייתכן שבבעלותו של 
נקבע בהסכם זים באחונחה הה שיעור -בתעריף מוזל  להזמין שירותי מוניות במספר מדינות שונות יוכל", VIPבמסלול "הבוחר 

הלקוח  –עמלה תשלום " כרוכה בVIPההצטרפות למסלול " לכל מכשירי הטלפון שבבעלותו. עם הלקוח בעת הצטרפותו, ואחיד
. )עבור אותה מדינה השירות בכל מדינה קובע את גובה העמלה (אחיד לכל הלקוחות רכזמעוניין, ומ המדינות בהן הוא בוחר את

   , לבחירתו.רק במדינה אחתלהזמין שירות יוכל לא ייהנה מתעריף מוזל, ואך  –לא ישלם עמלה לקוח המעדיף מסלול "רגיל" 
ניתן  –יש לתעד את מספר הטלפון ממנו בוצעה ההזמנה, מועד ההזמנה (תאריך ושעה  -הזמנת מונית מבוצעת בעזרת היישום 

נוכחי, מספר הנוסעים המבוקש, ושם היעד. ההזמנה המיקום שם הלהניח שמאותו טלפון לא תבוצענה מספר הזמנות בו זמנית), 
ויש לדעת לאיזה מוניות שודרה ההזמנה, ומי הנהג שנהג במונית בעת ששודרה  –משודרת לכל המוניות הנמצאות בקרבת מקום 

. אם ההזמנה. את הנסיעה תבצע לכל היותר מונית אחת (ייתכן שאף מונית לא תגיב לקריאה, ואז ההזמנה תסומן כ"מבוטלת")
יש לדעת באיזו מונית, מי נהג במונית, מה היה מועד ההגעה ליעד (תאריך וזמן), מה הסכום הכולל  -ההזמנה הסתיימה בנסיעה 

אליו הצטרף הנהג,  מרכז השירותל הנסיעה (שיעור העמלה נקבע ע"י שנגבה מהלקוח, ומה גובה העמלה ששולמה לחברה ע
  ).רכז שירותאחיד לכל הנהגים באותו מ

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה) המERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CENTER 

• Country 

• Center-Date 

• A-Street 

• A-Number 

• A-City 

• [Phones] 

• VIP-Fee 

• Ride-Fee 

DRIVER 

• ID 

• Name 

• License 

• License-Date 

• Join-Date 

Recommends 

• Bonus-Date 

1:1  

1:N  

0:1  0:N  

TAXI 

• Plate 

• Model 

• Taxi-Year 

• Seats 

• Station 

MEMBERSHIP 

• Year 

• Amount 

1:1 

1:N 

SHIFT 

• Shift-DT 

• Hours 

1:1 

1:N 

1:1  

1:N  

CUSTOMER 

• ID 

• Name 

PHONE 

• Number 

• First-DT 1:1  
1:N  

VIP 

• Discount 

REGULAR 

 

D 

1:1  

0:N  

RESERVATION 

• Res-DT 

• Location 

• Seats 

• Target 

• Is Cancelled 

• Arrival-DT 

• Amount 

2:N  

0:N  

1:N  

1:N  

0:1  

0:N  

Made by 

1:1 

1:N 

Sent to 
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בסעיף על הפתרון  חשוב:( נהגיםמוניות ולל, הנוגעים מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) נק' סה"כ 13( 1.2
  :)סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו ואינ הוא אך ,להיות תואם לתיאור הבעיה זה

  

XXX (Country, Center-Address, Center-Date, Taxi-Plate, Station, Model, Taxi-Year, Seats, 
Driver-ID, Driver-Name, License, License-Date, Shift-DT, Shift-Duration) 

 

• Country, Center-Address, Center-Date  – המדינה בה פועל מרכז השירות, כתובתו, תאריך הקמתו 

• Taxi-Plate, Station, Model, Taxi-Year, Seats  –  ,מספר הלוחית של המונית, שם התחנה לה שייכת המונית
 מודל המונית, שנת הייצור של המונית, מספר המושבים

• Driver-ID, Driver-Name, License, License-Date –  מז' ושם הנהג, מס' הרישיון, תאריך הוצאתו 

• Shift-DT, Shift-Duration  – תאריך/זמן תחילת המשמרת, משך המשמרת בשעות 

  XXX בטבלה תהדדית פונקציונלילתלות  דוגמאתן  נק') 1(

 Country ↔ Center-Address    או    Driver-ID ↔ License     :למשל    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  )כל הצירופיםיש לרשום את ( ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפה מהם נק') 2(

(Shift-DT, Taxi-Plate),    (Shift-DT, Driver-ID),     (Shift-DT, License) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ?  XXX בטבלה) Prime Attributes( הראשוניים שדותהמהם  נק') 1( 

Shift-DT, Taxi-Plate, Driver-ID, License 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

בסעיף  יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  .קיימות מספר הפרות של כללי נורמליזציה XXX טבלהב נק') 4( 
יש בטבלה.  שני או שלישימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםה

  שבגללה נוצרת ההפרה. X�Y  תלותהלרשום בצורה מפורשת את 
  

 ? יש לרשום במקום המתאים) 3או  2(האם זו הפרה מסדר   Driver-ID � Driver-Name דוגמא:

 :הפרות נורמליזציה מסדר שני
• Taxi-Plate � Taxi-Model, Taxi-Year, Seats 

• Driver-ID � Driver-Name, License-Date, 
Country, Center-Address- Center-Date 

• License� < Same as Driver-ID > 

 :הפרות נורמליזציה מסדר שני
• Country � Center-Address, Center-Date 

• Center-Address � Country, Center-Date 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםהקודסעיף ה-יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 4(
XXXי.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עלהתאים לתיאור הבעיה, ו. על המודל ל   

  .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  המודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון  •

 XXX אלו המפורטים בתיאור הטבלהאין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד  •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. – השדותהסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על אין צורך לפרט כל שלב בתהליך ה •

• CENTERS (Country, Center-Address, Center-Date) 

• DRIVERS (Driver-ID, Driver-Name, License, License-Date, Center (CENTERS) ) 

• TAXIES (Taxi-Plate, Station, Model, Taxi-Year, Seats) 

• SHIFTS (Driver-ID (DRIVERS), Shift-DT, Taxi-Plate (TAXIES), Shift-Duration ) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

דמי החברות " המתאר את Membership-Feeשדה בשם " לבסיס הנתונים נניח שיש צורך להוסיף נק') 1( 
כיצד יש להוסיף שדה זה למודל הטבלאי בסעיף  -  בהתחשב בתיאור הבעיה. אותם משלם בעל המונית לחברה

 המודל, אלא רק את השינויים שיש לבצע).כל הקודם, כך שיישאר מנורמל מסדר שלישי (אין צורך לרשום את 

• FEES ( Taxi-Plate (TAXIES), Year, Membership-Fee ) // תואם לישות החלשה בסעיף הקודם 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  ) סעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3

  

• (C)USTOMERS (C-ID, C-Name, Join-Date, Rate )  

o לקוחות:   מזהה הלקוח, שם הלקוח, תאריך ההצטרפות לחברה, תעריף בש"ח לכל נוסע המשתתף בנסיעה 

• (R)ESERVATIONS (R-DT,  C-ID (CUSTOMERS), Passengers, City ) 

o הזמנות:   תאריך/זמן ההזמנה, מזהה הלקוח, מספר הנוסעים המשתתפים בנסיעה, העיר בה בוצעה ההזמנה 

• (S)HIFTS (Shift-DT, Duration, Seats, Fee )  

o  ,משמרות עבודה של מוניות:  תאריך/זמן תחילת המשמרת, משך המשמרת (בשעות), מס' המושבים הזמינים
) שגובה החברה על כל נסיעה במהלך המשמרת0.043שיעור העמלה (מבוטא כשבר עשרוני, למשל   

• (M)ESSAGES (R-DT (RESERVATIONS), Shift-DT (SHIFTS), Accepted ) 

o (1 -  כן, 0 - לא) הודעות על הזמנות: תאריך/זמן הזמנה, תאריך/זמן משמרת, האם המונית לקחה את ההזמנה 
  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 
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  הטבלאות, וישמש את הפתרונות של שתי השאילתות הבא מחבר את ארבע VIEW-ה
  

JOINED ASCREATE VIEW  
SELECT    *  

FROM  ESSAGES as M M 
 JOIN  SHIFTS as S    DT]-DT] = S.[Shift-ON M.[Shift 
 JOIN   RESERVATIONS as R DT] -DT] = R.[R-ON M.[R 
 JOIN    CUSTOMERS as C  ID]-ID] = C.[C-ON R.[C 

  
   VIEWSשאילתות מקוננות או   ניתן לפתור את שתי השאלות גם ללא עזרה של –חשוב לציין 

  
  ?עבורם הפיקה את ההכנסה המרבית מעמלות  10- , מיהם ה2015- מהלקוחות שהצטרפו לחברה בנק')  4(

 הנסיעות שביצע, סכום העמלות הכולל שגבתה החברה על נסיעות אלו.ס' מלקוח, מז' לקוח, שם   הדרוש: פלטה •

 שיעור העמלה  מוכפל בסכום הכולל שנגבה עבור הנסיעה. –תחשיב העמלה  •
  

SELECT TOP 10 
 C.[C-ID], C.[C-Name],  
 Journeys  = Count (*), 
 Total_Fee = Sum (S.Fee * R.Passengers * C.Rate) 

FROM JOINED 
WHERE Year (C.[Join-Date]) = 2015 AND Accepted = 1 
GROUP BY C.[C-ID], C.[C-Name] 
ORDER BY Total_Fee   DESC 

  
  2015הודעות לכל הזמנה שנעשתה במהלך  10- באילו ערים נשלחו בממוצע למעלה מנק')  6(

 העיר, מספר ההזמנות, מספר ההודעות הממוצע לכל הזמנה. :)2015-(בהתייחס ל הדרוש פלטה •

למוניות רק והנדרש  מספר המושבים הזמינים מספק את מספר הנוסעיםזמנה נשלחת רק אם הודעה על ה •
 )בעת שבוצעה ההזמנה, (רמז: מומלץ להשתמש בפונקציה המתוארת בדף העזר המצויות במשמרת פעילה

 סדר את הפלט בסדר יורד של מספר ההודעות הממוצע לכל הזמנהיש ל •
  

SELECT R.City,  
 Total_Reservations  = Count Distinct (R.[R-DT]) , 
 Avg_Messages = Count (*) / Count Distinct (R.[R-DT]) 

FROM JOINED 
WHERE Year (R.[R-DT]) = 2015 AND R.Passengers <= S.Seats AND 
 Datediff (hh, M.[Shift-DT], R.[R-DT])  <= S.[Duration] ) 
GROUP BY R.City 
HAVING Count (*) / Count Distinct (R.[R-DT]) > 10 
ORDER BY Avg_Messages   DESC 

  
  התקבלו גם כן MESSAGESפתרונות שספרו את ההודעות על פי ספירת רשומות בטבלה 
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  ):נק' 35( 2 חלק
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
  

התחרויות ), OLYMMPICSהמשחקים האולימפיים (היסטוריית  ניין לעקוב אחרמעו הבי"להועד האולימפי 
)COMPETITIONS) שנערכו בסוגי הספורט השונים ,(SPORTS() האתרים בהם נערכו התחרויות ,VENUES( 
  הבא: ERD-ה , הוצעהקמת בסיס נתוניםלכשלב מקדים . ן) שהשתתפו בהATHLETES( ספורטאיםהו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי זהותניתן ל. הטבלאי הבא מודלה ארגוןלהוצע  כמו כן,
 

• (A)THLETES (A-ID, A-Name, A-Gender, A-Country)                                                           //  ספורטאים 
o המדינה אותה מייצג הספורטאי(זכר/נקבה) מזהה הספורטאי, שם הספורטאי, מין הספורטאי ,  

• (S)PORTS  (Sport, Sport-Type, Category)                                                                                 //  ספורט 
o (למשל, "אתלטיקה") ספורט (למשל, "ריצה"), ענףמטר"),  100(למשל "ריצת  סוג תחרות  

• (O)LYMPICS (Year, O-Country, O-City, Hospitality)                                                 // משחקים אולימפיים 
o (בדולרים) ספורטאיעלות אירוח ל העיר המארחת,מארחת, המדינה ה, ת המשחקיםשנ  

• (V)ENUES (Venue,  Year (OLYMPICS), Construction, Seats, Price)                              // אתרי תחרויותa 
בודד כרטיסל, מחיר מקסימלימספר המקומות ה, (בדולרים) הקמה עלותאתר, שנת המשחקים, שם ה  

• (C)OMPETITIONS ( Venue (VENUES), Sport (SPORTS), C-DT, C-Gender, Stage, Tickets)  // תתחרויו  
o גמר", "גמר"), -"מוקדמות", "חצי, שלב (התחרות, מועד (תאריך/זמן) סוג התחרותאתר, ה שם  

מספר הכרטיסים שנמכרו , מין המשתתפים (זכר/נקבה)  

• (P)ARTICIPANTS ({Venue, Sport, C-DT} (COMPETITIONS), A-ID (ATHLETES), Rank, Next)  
o האם עולה לשלב הבא, ...)3, 2, 1ג (מקום ספורטאי, דירוה 'סוג תחרות, מועד תחרות, מז , האתר,  שם       משתתפים//

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-1
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

   בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף •
  שוניםסוגי תחרות , ובכל אחד התחרה תחת אולימפייםייתכן שספורטאי מסוים השתתף בכמה משחקים א. 

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       המודל הטבלאי בלבד             ERD-מודל ה
  ייתכן שספורטאי מסוים התחרה במספר אתרי תחרויות שונים, ובכל אחד מהם ייצג מדינה אחרת. ב

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד המודל הטבלאי            בלבד ERD-ה מודל
  כל קוני הכרטיסים בתחרות מסוימת ישלמו את אותו מחיר לכל כרטיס. ג

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  לספורטאים ממין זכר, יכולים להשתתף ספורטאים ממין זכר בלבדבתחרויות המיועדות  .ד

    מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  יהיה זההבאותו אתר, עבור שני מועדי תחרות שונים , זמיניםמספר המקומות ה. ה

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד הטבלאי המודלבלבד             ERD-מודל ה
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  .בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 2-2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Participant 

• A-Country 

• Rank 

• Next 

OLYMPIC 

• Year 

• O-County 

• O-City 

• Construction 

• Price 

ATHLETE 

• A-ID 

• T-Name 

• A-Gender 

1:N 1:1 COMPETITION 

• C-DT 

• Venue 

• Seats 

• C-Gender 

• Stage 

• Tickets 

• Hospitality 

SPORT 

• Sport 

• Sport-Type 

• Category 

ATHLETE 

• A-ID 

• T-Name 

• A-Gender 

• A-Country 

OLYMPIC 

• Year 

• O-County 

• O-City 

• Hospitality 

Participant 

• Rank 

• Next 

 

COMPETITION 

• C-DT 

• C-Gender 

• Stage 

• Tickets 

SPORT 

• Sport 

• Sport-Type 

• Category 

1:N  1:N 

VENUE 

• Year 

• Construction 

• Seats 

• Price 

1:N  

1:1  

1:N  

1:N  

1:N 1:1 1:N 

1:1 

1:5 

1:N  

1:N 

1:1 
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  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

1) O.Year, A.[A-Gender] F Count (*) (σ A.[A-County] = O.[O-Country]  A * P * V * O) 
  כמה ספורטאים השתתפו מהמדינה המארחת –בכל משחקים אולימפיים, ולכל מין   השאלה:

2)  (π Venue (σ V.Seats > 1000 V) ) ∩ ( πVenue (venue Faverage (tickets) < 500 C))     

  500-, אך ממוצע מספר הכרטיסים שנמכרו לכל תחרות קטן מ1000-באילו אתרים מספר המקומות גדול מ  השאלה:

3) ( π O.[O-City], C.Sport C   * V   * O ) ÷ (π S.Sport(σCategory = “Swimming” S ) ) 

  אילו ערים ארחו את כל סוגי התחרויות האפשריים בענף השחייה השאלה:

4) A.[A-ID], A.[A-Name] F COUNT ()  > 5  AND COUNT DISTINCT (V.YEAR) > 2 

              (σ C.stage = “Finals” AND P.Rank in (1, 2, 3)  V * C * P * A )   
  בגמר) 3-1מדליות (מקומות  5-אילו ספורטאים (מז' ושם) השתתפו ביותר משני משחקים אולימפיים וזכו ביותר מ  השאלה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

על  ליצירת בסיס הנתונים CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ) מתכנן בסיס האפיון שגיאה נק' לכל 1 – נק' 5( 4-2
  :PARTICIPANTS -ו COMPETITIONS. להלן הפקודות לבניית מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהפי ה

CREATE TABLE  COMPETITIONS  ( 
   [Venue]  Varchar (50) NULL, 
     [Sport]  Varchar (50) NOT NULL,  
     [C-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [C-Gender] Char (1)  NOT NULL, 
     [Stage]  Varchar (20) NOT NULL, 
     [Tickets] Int  NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   (Venue,    Sport,     [C-DT]),  

CONSTRAINT  fk_Gender FOREIGN KEY   ([C-Gender])   
                                                                               REFERENCES ATHLETES ([A-Gender]), 

              CONSTRAINT  ck_Overbook  CHECK ( [Tickets]   <=   VENUES.[Seats]  )  ) 
 

CREATE TABLE  PARTICIPANTS ( 
   [Venue]  Varchar (50) NOT NULL, 
     [Sport]  Varchar (50) NOT NULL,  
     [C-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [A-ID]  int  NOT NULL,   
     [Rank]  Real  NOT NULL, 
     [Next]  Boolean NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   (Venue,    Sport,     [C-DT]),  
 PRIMARY KEY   ([A-ID]),  
 CONSTRAINT  fk_Venue FOREIGN KEY   ([Venue])   
                                                                                            REFERENCES VENUES ([Venue]), 
 CONSTRAINT  fk_Compete  FOREIGN KEY ([Sport], [C-DT]) 
     REFERENCES  COMPETITIONS ([Sport], [C-DT]),  

CONSTRAINT  fk_Athlete FOREIGN KEY   ([A-ID])   
                                                                                            REFERENCES ATHLETES ([A-ID]), 
 CONSTRAINT ck_Rank CHECK ( [Rank] >  0 ) ,  

 CONSTRAINT ck_Next   CHECK ( [Next] in (0,  1) )                                              ) 
 

  לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  נוספות שגיאות 5אפיין נכונה 
  

 COMPETITIONSבטבלת 
  VENUESחסר מפתח זר לטבלת השגיאה:   א. 

 יש להוסיף אילוץ מפתח זר כיצד יש לתקן:   
  לא ניתן להגדיר מפתח זר למפתח שאינו המפתח הראשי –" שגוי GENDERעל ה" האילוץהשגיאה:   ב. 

  יש להסיר, לא סביר להגדיר בדיקה כגון זו על ידי אילוץכיצד יש לתקן:   
  )VANUESהשגיאה: לא ניתן להגדיר אילוץ המתייחס לשדה בטבלה אחרת (  . ג

  יש להסיר את האילוץכיצד יש לתקן:   
  

 PARTICIPANTSבטבלת 
  מוגדר כמספר ממשי ankRשדה הדירוג השגיאה:   ד. 

  INT - בהתחשב בסוג הנתון, סביר יותר להגדיר ככיצד יש לתקן:   
  הגדרת המפתח הראשי מפוצלת לשתי שורותהשגיאה:   ה. 

  אחת PRIMARY KEY יש לאחד לשורת כיצד יש לתקן:   
  השגיאה: הגדרת המפתח הזר מפוצלת לשתי שורות  ו. 

  , הכולל כל שדות המפתחCOMPETITIONS: יש לאחד לשורת אילוץ אחת, מפתח זר לטבלה כיצד יש לתקן  
  השגיאה: הבדיקה על השדה הבוליאני שגויה  ז. 

  , ואין צורך להגדיר אילוץ שיבדוק זאתFALSEאו  TRUEכיצד יש לתקן: שדה בוליאני מכיל ערכי   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  :המחשה) הן הרשומות( הבאבמבנה , התבקשת להכין דו"ח שוואתי של המשחקיםה לניתוחנק')  10( 2-5
  

Status Net Occupancy Competitions Medals Athletes City Year 

PLUS 6,000,000 0.92 400 540 6000 L.A. 1984 

PLUS 1,000,000 0.84 600 690 9000 Barcelona 1992 

MINUS - 2,000,000 0.45 900 870 12000 London 2012 
… … … … … … … … 

  

  :הסבר השדות

• Year, City –  השנה בה נערכו המשחקים, העיר בה נערכו המשחקים 

• Athletes, Medals – שהשתתפו, מספר המדליות שחולקו  מס' הספורטאים 
o :זכיה באחד משלושת המקומות הראשונים בתחרות הגמר ( מדליה“Finals” .( 

• Competitions, Occupancy – מספר התחרויות השונות שנערכו, שיעור התפוסה הממוצעת בכל אתר 
o מס' הכרטיסים הזמינים למכירה במועד מסוים, לעומת מס' הכרטיסים שנמכרו בפועל :תפוסה 

• Net, Status – ) ההכנסות הנקיות מהמשחקים האולימפיים, האם הסתיימו ברווחPLUS) או הפסד (MINUS( 
o  הנקייה להתחשב בכלל מכירות הכרטיסים (הכנסה), העלות הכוללת של הקמת על ההכנסה

 המתקנים (הוצאה), והעלות הכוללת של אירוח הספורטאים (הוצאה)
o  :ההכנסה הנקייהיש לסדר את הרשומות בסדר יורד של כמומחש . 

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 
  
יש לשים לב ליחסי "יחיד רבים" די , שכל אחת מהן מחשבת רמת סיכום אחרת. VIEWSתרון מורכב מסדרת הפ

  פתרונות חלופיים התקבלו כנכונים, אם הם מפיקים את התוצאה הנדרשת. .להימנע מ"ספירה כפולה"
  

  בצירוף פרטי העיר, בכל אולימפיאדה , ועלות האירוחמדליותהמס' ו ספורטאיםמס' ה – ראשון ביניים  סיכום
CREATE VIEW          S1    AS 
SELECT V.Year,       City = O.[O-City],      O.Hospitality 
 Athletes = COUNT DISTINCT (A.[P-ID] ),  
 Medals = Sum ( CASE WHEN   Stage = “Finals” and Rank IN (1, 2, 3) THEN 1  
             ELSE    0   END ) 
 Hospitality_Cost = O.Hospitality * COUNT DISTINCT (P.[A-ID] ) 
FROM   PARTICIPANTS as P ON A.[A-ID] = P.[A-ID]  
 JOIN VENUES as V ON P.Venue = V.Venue   
 JOIN OLYMPICS as O V.Year = P.Year 
GROUP BY V.Year,  O.[O-City],         O. Hospitality 
 

  במועדים שונים אתרים והתחרויות שהתקיימו בהם נתוני –(נדרש לצורך חישוב התפוסה)  שניביניים סיכום 
CREATE VIEW  S2    AS 
SELECT V.Year,     V.Venue,   C.[C-DT],      V.Seats 
 Competitions =  Count (*),         Tickets_Sold = Sum (C.Tickets),  
 Tickets_Amount =  Sum (C.Tickets * V.Price) 
FROM   COMPETITIONS as C JOIN VENUES as V ON C.[Venue] = V.[Venue]  
GROUP BY V.Year,     V.Venue,   C.[C-DT],      V.Seats 
 

  הכנסות ממכירת כרטיסיםותחרויות, תפוסה, חישוב  – ביניים שלישיסיכום 
CREATE VIEW  S3     AS 
SELECT Year,   Competitions = Sum (Competitions),    
 Occupancy = Sum (Tickets_Sold) / Sum (Seats) 
 Ticket_Sales =  Sum (Ticket_Sales) 
FROM   S2 
GROUP BY Year 

  
  לחישוב עלויות ההקמה שימוש בהעברת פרמטריםו VIEWS-בין ה JOINע"י הפקת הדו"ח הסופי, 

SELECT S1.Year,  S1.City,  S1.Athletes,  S1.Medals, S2. Competitions, S3. Occupancy,  
Net = S3.Tickets_Amount – S1.Hospitality_Cost –  
( SELECT Sum (Construction) FROM VENUES as V  WHERE V.Year = S1.Year),  
Status =  (CASE WHEN Net >= 0 THEN “PLUS” ELSE “MINUS” END ) 

FROM   S1 JOIN S3 ON S1.Year = S3.Year 
ORDER BY  Net DESC 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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שעשוי להתאים לו,  אפיין בקצרה פתרון –האתגרים הבאים  4ף) עבור סעי- תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
   באמצעות כלים וטכניקות שנלמדו במהלך הקורס.

  

  הפתרון המוצע  האתגר
ספורטאי לתחרות גם רשום לבסיס הנתונים מאפשר כיום א. 

הדירוג שלו לא מאפשר אם הוא לא מהמין המתאים, וגם אם 
  מעבר לשלב הבא.

ספורטאי לתחרות שהוא אינו רשאי רישום של ניתן למנוע כיצד 
  להשתתף בה?

מתאים לטבלת  TRIGGERניתן להוסיף 
PARTICPANTS בעת הוספת רשומה .

ייבדק מינו של הספורטאי (טבלת  –חדשה 
ATHELETES והישגיו בתחרויות קודמות (

), כדי לקבוע אם PARTICIPANTS(טבלת 
  אכן ניתן לרשום אותו לתחרות.

 כמו זה דו"ח סיכומיצדי פעם שמריצים  ,מנהלי הארגוןב. 
מתלוננים שזמן הריצה , לעיתים קרובות שתואר בסעיף הקודם

  ארוך בצורה בלתי נסבלת.
  ?באופן משמעותי כיצד ניתן לזרז את זמן הריצה של דו"ח זה

כיוון שמדובר בדו"ח סיכומי שהנתונים 
 –היוצרים אותו אינם מתעדכנים באופן רציף 

ניתן לבנות טבלת סיכום במבנה הנדרש 
לדו"ח, ופרוצדורה שמורה שתחשב את תוכן 
  הטבלה מחדש בתום המשחקים האולימפיים

האנליסטים  בארגון רוצים לנתח ולפלח את הנתונים באופן ג. 
ש על פי חתכים שונים, אך מתלוננים שלעיתים קרובות גמי

התוצאות שגויות עקב כתיבה שגויה של שאילתות, המובילה 
  לספירה כפולה. 

כיצד ניתן לסייע לאנליסטים במשימתם, תוך מיזעור הסיכוי 
  לטעויות כתיבת שאילתות ובעיות ספירה כפולה?

נכון  JOINשמגדיר  VIEW –פתרון אפשרי 
בין הטבלאות, ומביא את הנתונים הנדרשים 
למבנה שטוח, שמאפשר שליפת נתונים ללא 

  מורכב. JOINכתיבת 
  

הארגון מעוניינים להקים אתר אינטרנט שיאפשר לכל מנהלי ד. 
ספורטאי לקבל דו"ח מסכם על התחרויות בהן השתתף, אך 

  בלי לאפשר לו לראות נתוני תחרויות בהן  לא השתתף.
 ניתן לתמוך בדרישה זו? כיצד

פונקציה שמקבלת כקלט את  –פתרון אפשרי 
מזהה הספורטאי (מיפוי למזהה הנכון בעזרת 

למערכת), ומחזירה טבלה עם  LOGIN-ה
  נתוני התחרויות בהן השתתף הספורטאי.

  
  )נק' 35( 3 חלק

.  אילו מהטבלאות ERDהיא חלק מבסיס נתונים המהווה המרה של מודל   aa1(A ,2(הטבלה התקינה . 1-3
 ?  ERDמודל אלמנטים אחרים באותו הבאות, אם קיימות בבסיס הנתונים, עשויות להיות המרה תקינה של 

  ) b b2), (A b1 B ,(A)3 (  .א
  ) cc2  (A), c1 C ,(A)3 (  .ב
  ) d3(A),  d2), (A d1 D (  .ג
 ) e3e1 (A), e2 (A),  E (  .ד

  

  ג'', אך לא ד- ב', ו', א .2  בלבד' ג- , ו'א .1
  ד'- א', ב', ג', ו .4  ', אך לא א'ד- ו ' ג', ב .3
 

, במודל הורשה מסוג Aבת של - הן ישויות C-ו B ,""רופא א ישותהי A -בית חולים המתאר  ERD-במודל ה 3-2
Disjoint-Partial.  על ידי  שניתן לייצגםאלמנטים , באופן המובהק ביותרמתאר אילו מהבאיםBו ,- C ?  

 

1. B –  יוסף כהןד"ר 
C –  לוישולמית ד"ר  

2. B –  רופא מומחה 
C –   מיון-חדרב כונןרופא  

3. B – אורתופד 
C – רופא שיניים  

4. B – בעל קביעות רופא 
C – שאינו בעל קביעות רופא  

  

  b � (d, e) , e�f , (a, c) ↔ (a, b)פונקציונאליות: קיימות תלויות  R (a, b, c, d, e, f)בטבלה  3-3

  ? תקיימת בטבלה בהכרחמאיזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   d  � f  2. (a, d)  �  f  
3. c  � f  4. f  �) ca, (  
  

) נבחר להיות המפתח הראשי, וקיים a, bאין שדות מרובי ערכים, הצירוף d, c ,b, a( W )(בטבלה כי  4-3

  ?את מידת הנרמול של הטבלה נכונהמאפיינת מהאמירות הבאות איזו . אחד נוסףבטבלה מפתח מינימלי 

 הטבלה מנורמלת מסדר ראשון, שני, ושלישי   .1
  

ך ייתכן י, אמנורמלת מסדר ראשון ושנ הטבלה .2
  שאינה מנורמלת מסדר שלישי

היא בהכרח אזי אם הטבלה מנורמלת מסדר שני,  .3
  מנורמלת גם מסדר שלישי

הטבלה מנורמלת מסדר ראשון ושלישי, אך  .4
  מסדר שני ייתכן שאינה מנורמלת
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, וכן , אם נתון כי היא ריקה כעת ) NULL ,1 ,2 ,1 את הרשומה ( ניתן להוסיףלאיזו מהטבלאות הבאות . 3-5
  ?)   NULL , 2המכילה רשומה אחת בלבד t2)t1(  T  ) ,נתון כי קיימת בבסיס הנתונים טבלה בשם 

  

1. ) )T( , d (W) , c (T) b , a W (  2. ) } (X)d,  c{,  (T) b, a X (  
3. ) d,  , c (T) b , a Y (  4. ) (T) , d , c )Z( , b a Z (  
 

  

, הוא מספרי 3aהשדה הם טקסטואליים,  2a - ו(המפתח הראשי)  1aהשדות  3a2, a, 1a(  A( - נתון כי ב. 6-3

 Π a1, a2, a3 Aלתוצאת השאילתה  תיתן תוצאה זהה השאילתות הבאותמ איזו. NULLואין בטבלה ערכי 

  ) ? רשומותשדות ו של שונה הצגהמעט אולי סדר ל(
 

1. )a2 F MAX (a3) A () *Π a1, a2A(  2. )a1 F COUNT Distinct (a3) A () *Π a1, a2 A(  
  

3. )A (a3) SUM F 1a) * (Aa1, a2Π (  
4. )a1FMIN (a3) A( X.a1=Y.a1 ρYϴ )Πa1, a2A( ρX  

  
 

ילו בהצלחה את , הפעNULLאין בה ערכי , ומספרייםכל ערכי השדות בה , שX (a, b, c, d)  מעל הטבלה. 3-7
  בעת שהופעלו שתי השאילתות.היה זהה  Xשל הטבלה  STATE-השתי השאילתות הבאות. נתון כי 

  a, b F sum (c), sum (d) X  W  .א

  b, c F sum (a), sum (d) X  Z  .ב
 )?ושדות (למעט אולי סדר שונה של רשומות Zתוכן של היה זהה לי Wהתוכן של ש התנאי המבטיחמהו 

 

 )bהוא השדה ( Xהמפתח הראשי של  .1
  

  )a, b, cהוא הצירוף ( Xהמפתח הראשי של  .2

) הם c, d( צירוףוגם ה )a, d( הצירוףגם  .X  4 - ב מינימאלי מפתח) הוא a, c(הצירוף  .3
  X -מפתחות מינימאליים ב

 

 

.  עבור איזו C -ו B. מוסיפים לבסיס הנתונים את הטבלאות ) a2a1A , (בסיס נתונים מכיל את הטבלה  8-3
 " בשאילתה הבאה: ?  יצור בעיית "ספירה כפולהתלא מהגדרות הסכמה הבאות של טבלאות אלו, 

  ).טבלאות השאילתה צפויה ליצור בעיית ספירה כפולה צירופי 3כלומר, הטענה היא שעבור (

a1, b1, c1 F sum (c2) (A * B * C) 
  
  

1. B ( a1 (A), b1, b2 ) 
C ( a1 (A), c1, c2 ) 

2. B ( b1, b2, a1 (A) ) 
C ( c1, c2, b1 (B)  ) 

3. B ( b1, b2, a1 (A) ) 
C ( c1, c2, a1 (A) ) 

4. B ( a1 (A), b1 ) 
C ( c1, c2, a1 (A),) 

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ?Trigger-שימוש ב יעודדשהפתרון  הסבירות היא הגבוהה ביותרהתרחישים הבאים מ זהאיב. 3-9
  

בעת השימוש במערכת הערעורים, יש לוודא  .1
שלסטודנט יש גישה רק לגיליונות מבחנים שהוא 
עצמו ביצע, בעוד שלמרצה יש גישה לכל גיליונות 

  המבחנים שהוגש עליהם ערעור בקורס שלו.

בעת ההרשמה לקורס מסוים בתחילת סמסטר,  .2
יש לוודא שהסטודנט עומד בתנאי הקדם לקורס. 

אם הסטודנט לא עומד בתנאים, יש למנוע את 
  ה מתאימהההרשמה ולתת התרא

לפני כל שנת לימודים, יש להפיק עבור כל סטודנט  .3
גיליון ציונים עדכני, ובו הציון הסופי של כל הקורסים 

  שלקח עד עתה, לצורך קבלת החלטות מעבר 

בעת הקלדת גיליונות הציונים למערכת המידע  .4
לניהול ציוני המבחנים, יש לוודא שהציון המוקלד 

  100 - ל 0הוא מספר שלם, בטווח שבין 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

, אם ברצוננו למנוע גישה של משמשי קצה מסוימים עשויים להיות רלוונטיים ם הבאיםמנגנוניהמאילו . 3-10
  שנות או לראות ? לנתונים שהם אינם רשאים ל

  

  DENY - ו GRANTפקודות   .א
  REVOKE - ו COMMIT פקודות   .ב
  STORED PROCEDURE –ו  FUNCTION  .ג
 DERIVED TABLE -ו VIEW  .ד

  

  'בד', אך לא - ', וג', א .2  בלבדג' - , ו'א .1
  , אך לא ג''ד- ו ' א', ב .4  , אך לא א''ד- ו ' ב', ג .3

  יכולה לאפשר שינוי של נתונים  DERIVED TABLE -טענה שב –) 1). ניתן לקבל גם א (2התשובה המובהקת יותר היא (
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במקום, חסכון  –א'  אמצעים שמעודדים ביןמשמעותית שלושה מהצירופים הבאים מתארים נכונה חלופה . 3-11
  ? היוצא דופןחיסכון בזמן. איזה צירוף הוא  –ב'  לעומת

  

 RULEא.        .1
  CHECK CONSTRAINT  .ב

  

 VIEW  א.        .2
 DERIVED TABLE  .ב

  

 FUNCTIONא.        .3
 DERVIED ATTRIBUTE  .ב

  

 מבנה טבלאי מנורמל   א.       .4
 מבנה טבלאי שטוח  .ב

  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ?)tier-Nשכבתית (-שיעודדו מעבר לארכיטקטורה רב תרחישים נכונה יםמתאר יםאילו מהבא 12-3
  
 החשבון שלו, ובפעולות שהתבצעו בוהנהלת הבנק מעוניינת להעניק לכל לקוח אפשרות לצפות בכל עת במצב   .א
 וטנציאלי במהלך פגישה בבית הלקוחחברת ביטוח מעוניינת לאפשר לסוכניה לקבל נתונים על לקוח פ  .ב
שתאפשר להם לקלוט ביעילות את  היושבים בסניפים מערכת עבור פקידי הקבלההנהלת מכון כושר מפתחת   .ג

 .ת מאזן התשלומים של לקוחות המציגים את כרטיס המנוי בדוכן הקבלה.פרטי הלקוחות החדשים, ולבדוק א
 .חברה מפתחת יישום מובייל שמאפשר לנהגים למצוא את הדרך המהירה ביותר בין המקום בו הם נמצאים ליעד  .ד

  
  

 בלבד' ב- ו ' א .1
  

  ד', אך לא ג'- ב', ו', א .2

  ד', אך לא ב'- א', ג', ו .4  בלבד' ד- ו ' ב .3
________________________________________________________________________________________________________________________________  

חות תפעוליים לבין דו"באופן מובהק בין א'. המבדיליםמאפיינים תכונות ו מתארים נכונהמהבאים  אילו. 3-13
  ?חות ניהולייםדו"ב.
  
 )JAVAהפקה באמצעות שפה עילית (כגון  –, לעומת ב' SQL/SELECTהפקה באמצעות פקודות  –א'   .א
 נתונים סיכומיים ברמת גרעיניות נמוכה –נתונים פרטניים, ברמת גרעיניות גבוהה, לעומת ב'  –א'   .ב
 מחולל דו"חות הפקה באמצעות –, לעומת ב' אינטרנט הפקה באמצעות גיליון אלקטרוני או דפדפן –א'   .ג

 )QlikView(כגון  מתקדם
לפעילויות המתרחשות בהווה ("כאן ועכשיו"), לעומת  מתייחסים בעיקרנתונים בהיקף מוגבל, הגישה ל –א'   .ד

 רחבה יותרגישה לנתונים בהיקף גדול, המעניקים פרספקטיבת זמן  –ב' 
 

 בלבד' ד- ו ' ב .1
  

 אך לא ב'ד' - ו ' א', ג .2
  

 ד'-א', ב', ג, ו .4  'ד', אך לא ג- ב', ו', א .3
  

___________________________________________________________________  

  של המודל הטבלאי המנורמל? יתרונות לעומת חסרונות נכונה תאריםמאילו מהבאים  3-14
  

 הדיסק, אך בזבזני כשמדובר בזמני שליפהחוסך בנפח אחסון על   .א
 מתאים לאחסון ושליפה של נתונים מובנים, אך פחות מתאים לאחסון ושליפה של נתונים לא מובנים  .ב
מייצג כראוי את ההיבטים הסטטיים של הנתונים (מבנה, קשרים, וכד'), אך אינו מייצג את ההיבטים הדינאמיים   .ג

 ים)הפעולות הנעשות על הנתונ של(הלוגיקה 
"), אך פחות מתאים לייצוג Mini Worldמתאים לייצוג הישויות והקשרים בסביבה ארגונית תחומה ומוגבלת ("  .ד

 סביבה גלובאלית, מורכבת, ודינאמית.
  

 בלבד' ג- ו ' א .1
  

  ד', אך לא ג'- א', ב', ו .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  'ד', אך לא א- ג', ו', ב .3
___________________________________________________________________ 

  סוף
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  גוריון- אוניברסיטת בן

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

  

  

  4.11.2016 תאריך הבחינה:

  ר אדיר אבן"ד: ההמרצ םש

  בסיסי נתוניםשם הקורס: 

  364-1-1901מספר הקורס: 

  'ב, מועד: 'ג, סמסטר: 2016שנה: 

  שעות 3.5משך הבחינה: 

  אסור, למעט דף העזר המצורף לגיליון המבחןחומר עזר: 

  
  הנחיות

 נקודות  100, מתוכן ניתן לצבור עד 105סכום הנקודות הכולל של כל חלקי המבחן הוא  •

  מציון הקורס 70%הציון במבחן זה מהווה  •
o  נקודות מהציון הסופי של הקורס 70-נקודות במבחן שקולות ל 100 –כלומר 
o  ומעלה על מנת לעבור את הקורס 56 של יש לקבל בבחינה ציון –חובת מעבר 

 בלבד תשובות הסופיותאת ה כלולל ביניים יש לבצע במחברת הנלווית, בגוף המבחן ישחישובי  •
o אם יש בכך צורך דפי גיליון המבחן,השני של  םצדניתן לרשום פתרונות מ 

אין להפריד בין דפי המבחן ! במקרים בהם סטודנט הפריד בין הדפים ועקב כך הלכו חלק מדפי  •
  , והאחריות לכך תהיה של הסטודנט0הציון על החלקים שהלכו לאיבוד יהיה  –המבחן לאיבוד 

  
_______________________________________________________________  

  
  בלבד הבודקיםלשימוש 

  
  שאלה 

  (מס' נקודות מקסימאלי)
  ניקוד

1) .35(  
  

  

2. )35(  
  

  

3) .35(  
  

  

  ציון סופי:
  

  

  
  
  
  

  תאריך _____________________  _________________,  אדיר אבןד"ר 
  
  

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
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  נק'): 35( 1חלק 
מתבססים על  םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,התיאור הבא
  

, המנהלת רשת סוכנויות להימורים על מרוצי סוסים, מבקשת את עזרתך בתכנון בסיס נתונים. "הסוס המנצחחברת "
, כאשר לכל אתר יש לשמור את השם (ייחודי), העיר בה האתר דינהמרוצי הסוסים נערכים במספר אתרים ברחבי המ

, ואת (כל המסלולים באותו אורך) את אורך המסלולים במטריםעיר מסוימת ימוקמו מספר אתרים), נמצא (ייתכן שב
מספר המושבים המקסימלי. לכל מרוץ שנערך באתר מסוים יש לתאר את המועד (תאריך/שעה) בו החל המרוץ (ייתכן 

מקצוענים, וכד'), ואת מספר שמספר מרוצים החלו בו זמנית, אך באתרים שונים), את סוג המרוץ (חובבים, 
. במרוץ תאריך לידה. לכל סוס יש לשמור מזהה ייחודי, שם (לא בהכרח ייחודי), ורוץלאותו מ הכרטיסים שנמכרו

(ייחודי לאותו מרוץ, אך עשוי  ”שמשתתף במרוץ מסוים מקבל "מספר גבכל סוס  .סוסים 5-10יכולים להשתתף בין 
, ... לכל 3, 2, 1ת מספר המסלול אליו שובץ (המסלולים ממוספרים בסדר עולה, לחזור במרוצים אחרים), ויש לתעד א

תחילת מסלול מוצב סוס אחד לכל היותר במהלך המרוץ). לכל עובד בחברה יש לשמור מזהה ייחודי, שם, ותאריך 
ן הרכיבה. לכל המוגדרים כ"רוכבי סוסים", יש לתעד גם גובה ומשקל, ואת תאריך הוצאת רישיו חברה . לעובדיהעסקה

, אך את הרוכב שהוקצה לו (ייתכן שרוכב יוקצה לסוסים שונים במרוצים שונים סוס המשתתף במרוץ מסוים, יש לתעד
, ...), ואת זמן הריצה בשניות (קורה לעיתים ששניים או יותר 3, 2, 1רוץ (במ ו הגיע), את המיקום אליזמנית- לא בו

יש לתעד גם את השכר  ובמקרה זה הם גם יחלקו את אותו מיקום). – סוסים במרוץ מסיימים בדיוק באותו הזמן
  עשוי להיות שונה בכל מרוץ.(בדולרים) שקיבלו רוכבי הסוסים, כאשר השכר 

עובדי ליש לתעד מזהה ייחודי, כתובת, ומספרי הטלפון.  ,הסוסים מרוצילכל סוכנות, בה מתנהלים הימורים על 
 בחוזה אישי, ביום תחילתנקבע בדולרים השכר יש שכר יומי קבוע ( כ"רוכבי סוסים")מנהלה (אלו שאינם מוגדרים 

בתפקיד שונה  מוצב לסוכנות אחרת עשוי להיות מוצבים לעבודה בסוכנויות השונות. בכל יום עובד ), והםהעסקהה
בתפקידים שונים  שונות, וייתכן שבאותו יום עובד מסוים יוצב למספר סוכנויות קופאי, סדרן, פקיד קבלה) –(למשל 

חברה יש לתעד מספר תעודת זהות, לקוח של הלכל . (יש לתעד את התפקיד שהעובד מילא בכל הצבה לסוכנות)
יש לתעד זאת,  –אם ללקוח יש קרבת משפחה ללקוח אחר שם, את תאריך ההצטרפות, ואת הסוכנות דרכה הצטרף. 

אחר הצטרפותו, לקוח עשוי לבצע מספר רב של פעולות הימור. לכל לזוג, אח, הורה, וכד'). -ולציין את סוג הקרבה (בן
פעולת הימור יש מזהה ייחודי, ויש לתעד מי הלקוח שביצע אותה, באיזה תאריך בוצעה, באיזו סוכנות בוצעה (לאו 
 דווקא הסוכנות שהלקוח הצטרף דרכה), ומי היה העובד שקלט את הפעולה. כל פעולת הימור מתייחסת לסוס מסוים
שמשתתף במרוץ מסוים (יש לתעד את הסוס והמרוץ), ויש לתעד לכל פעולת הימור את הסכום עליו הימר הלקוח 

  (עשוי להשתנות בכל הימור). יה שהובטח לו במקרה שהסוס עליו הימר יגיע למקום הראשון(בדולרים), ואת יחס הזכי

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה) המERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-

 )Cardinality - מידתיות  לכלול את כל הישויות, והקשרים הרלוונטיים (כולל רישום מלא של תרשיםעל ה •

 . לל סימון בקו תחתי של שדות מפתח) המשתקפים מתיאור הבעיה, כוAttributesיש לכלול את כל השדות ( •

 . אינן ברורות מאליהן מתיאור הבעיה הן אך ורק אםשהצעת,  תרשיםאר בקצרה הנחות שהובילו לת •

 הבעיה.  תיאורן להשתמש בהנחות הסותרות את אי •
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בסעיף על הפתרון  חשוב:( לשיבוץ המרוצים, הנוגעים מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) נק' סה"כ 13( 1.2
  :)סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו ואינ הוא אך ,להיות תואם לתיאור הבעיה זה

XXX (Site, City, Seats, Race-DT, Race-Type, Tickets, Track, Length, Horse-ID, Horse-Name, 
Horse-Birthdate, Back, Rider-ID, Rider-Name, Rider-Date, Rider-Salary, Timing, Place) 

 

• Site, City, Seats  – שם האתר, עיר, מס' מקומות ישיבה 

• Race-DT, Race-Type, Tickets, Track, Length  – ,כרטיסיםה סוג המרוץ, מספר מועד תחילת המרוץ 
  , אורך המסלול)3, 2, 1( סלולספר המ, משנמכרו

• Horse-ID, Horse-Name, Horse-Birthdate, Back – מז'/שם/תאר' לידת הסוס, מספר גב במרוץ 

• Rider-ID, Rider-Name, Rider-Date, Rider-Salary – רישיון הרוכב, שכר הרוכב מזהה/שם הרוכב, תאריך  

• Timing, Place  – , ...)  3, 2, 1זמן ריצה (בשניות), מיקום במרוץ (     
 

  )כל הצירופיםיש לרשום את ( ?XXX בטבלהקיימים  שונים יםמינימאלי ותתחמפארבעה  אילו נק') 2(
  

1 .    2.  
  
3 .    4 .  

___________________________________________________________________ 
בסעיף  יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  .קיימות מספר הפרות של כללי נורמליזציה XXX טבלהב נק') 4( 
יש לרשום בצורה . שנימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםה

  שבגללה נוצרת ההפרה. X�Y  תלותהמפורשת את 
  

     Site � City דוגמא:
 

  
  
  
  

___________________________________________________________________ 
  אין בעצם הפרות נורמליזציה מסדר שלישי? XXX בטבלהמדוע  – קצרהנמק ב נק') 1( 

  
  
  

___________________________________________________________________ 
 מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםסעיף הקודה- יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 4( 

XXXי.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עלהתאים לתיאור הבעיה, ו. על המודל ל   
  .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  המודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון  •

 XXX אין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד אלו המפורטים בתיאור הטבלה •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. – השדותהסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על אין צורך לפרט כל שלב בתהליך ה •

  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________________________ 
ריצה רוץ באותו זמן מעתה כי, בניגוד לתיאור המקורי, נתון שלא ייתכן ששני סוסים יסיימו את אותו נניח  נק') 2( 

  (ולפיכך, גם לא באותו מיקום). כיצד היו משתנות תשובותיך לסעיפים הקודמים?

 שנתונה בתחילת השאלה ? XXX מפתחות מינימליים נוספים קיימים עתה בטבלהאילו  •

  ? שהצעת המנורמל הטבלאי מבנהמדוע אין לכך השפעה על הפרות נורמליזציה ועל ה -  בקצרהנמק  •
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 לפעולות ההימורים מתייחס ) המודל הבאסעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3
  : )פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמיםל אינו תואםכאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב:( .והכנסות החברה

  

• (R)ACES (Race-Date, Race-City, Production )  

o מרוצים:                                                  תאריך המרוץ, העיר בה נערך המרוץ, עלות ההפקה של המרוץ 

• (H)ORSES (Race-Date (RACES),  Horse-ID, Salary, Place) 

o (... ,3 ,2 ,1) שיבוץ סוסים למרוצים:     תאריך המרוץ, מזהה הסוס, השכר ששולם לרוכב, מיקום הסוס במרוץ 

• (C)USTOMERS (Customer-ID, Customer-City, Agency-ID, Registration-Date)  

o לקוחות:       מזהה הלקוח, העיר מגוריו של הלקוח, מזהה הסוכנות אליה שייך הלקוח, תאריך ההצטרפות 

• (B)ETS (C-ID (CUSTOMERS), {Race-Date, Horse-ID} (HORSES), Bet-Amount, Bet-Ratio) 

o פעולות הימור:   מז' לקוח, תאריך מרוץ, מז' סוס, הסכום שנגבה עבור ההימור, מכפיל הרווח עבור זכיה 
  

  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 

 יש צורך בכך.  אם, VIEWS-) או בNested Queryמקוננת ( התמש בשאילתניתן להש •

 .במקום בשם המלא באות הראשונה בשם כל טבלהניתן להשתמש  ,לצורך כתיבה מקוצרת •

 ייחשב גם אם הוא לא אופטימלי. כלומר, פתרון שייתן את הפלט הנכון – הניקוד הוא על נכונות, לא על יעילות •
  

  ?1000-קטן מהגרים בהן הלקוחות  , התקיימו בערים שמס'500 לותם הכוללת עלתה עלאילו מרוצים שענק')  5(

 תאריך המרוץ, העלות הכוללת, העיר בה נערך המרוץ, מספר הלקוחות שגרו בעיר זו.  הדרוש: פלטה •

 למרוץ: עלות הפקה + עלות שכר לרוכבים עלות כוללתתחשיב  •

 בעת שנערך המרוץ. ניתן להניח שלקוח שמצטרף לחברה אינו עוזב.  -מספר הלקוחות  •

 יש לסדר את הרשומות בסדר יורד של העלות הכוללת. •
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
הייתה  מפעולות אלובהן ההכנסה , 2015- פעולות הימור ב 10000שביצעו מעל הסוכנויות  10מהם נק') 5 (

  הגבוהה ביותר ?

, וצעו על ידי לקוחות ששייכים אליהמזהה הסוכנות, מס' פעולות ההימור שב :)2015 (עבור הדרוש פלטה •
 ההכנסה הנקייה מפעולות אלו

 והצליחש יםהימורלולמו פעולות הימורים, בניכוי סכומים שש סכומים שנגבו עבורנקיה: הכנסה  •

הלקוח מקבל את הסכום עליו הימר מוכפל  –הימר עליו זכה במקום הראשון אם הסוס שהלקוח  ללקוח:תשלום  •
 הלקוח לא זוכה בכלום. –במכפיל הרווח. אחרת 
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  ):נק' 35( 2 חלק
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
  

חידות י) RESERVATIONS( להזמיןברחבי העולם, המטיילים ), CUSTOMERS( ללקוחות אתר אינטרנט מציע
  הבא: ERD-ה , הוצעהקמת בסיס נתוניםלכשלב מקדים . )LANDLORDSבעלים (מה )PROPERTIES(מגורים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי זהותניתן ל. הטבלאי הבא מודלה ארגוןלהוצע  כמו כן,
 

• (C)USTOMERS (C-ID, Name, Email, C-Date)                                                                //  לקוחות 

o  הלקוח, תאריך ההצטרפות לאתר הדוא"ל שלכתובת , לקוח, שם מלאהמזהה  

• (L)ANDLORDS  (L-ID (CUSTOMERS), Membership, Commission)                              //  בעלי דירות 

o  על כל עסקהשלוקח האתר בר עשרוני) דולרים) לכל דירה, שיעור העמלה (שפעמיים (ב-דירה, דמי חברות חדמז' בעל  

• (P)ROPERTIES (P-ID, L-ID  (LANDLORDS), P-Date, Country, Location)                      // דירות 

o הדירה, תאריך רישום באתר, המדינה בה נמצאת הדירה, מיקום הדירהמזהה בעל הדירה, זהה מ  

• (A)VAILABILITY ( P-ID (PROPERTIES), S-Date, Rent, Occupancy)                             // תאריכי זמינות 

o תפוסה (מספר האורחים המקסימלי שהדירה יכולה להכיל)לכל אורח מזהה הדירה, תאריך שהייה, דמי שכירות ליום ,  

• (R)ESERVATIONS ( C-ID (CUSTOMERS), R-Date, Guests, Done, Cancel-Fee)          // הזמנות 

o דמי לא), - 0כן, -1האם ההזמנה בוצעה בסופו של דבר (בקבוצה,  אורחיםמזהה הלקוח, תאריך ביצוע ההזמנה, מספר ה
)שישולם כקנס שכירותדמי ההחלק מ–מבוטאים בשבר עשרוני ( תבוצעלא  זמנהההאם להנהלת האתר שישולמו ביטול   

• (B)OOKINGS ({C-ID,R-Date} (RESERVATIONS), {P-ID,S-Date} (AVAILABILITY), WIFI) //תכולת הזמנות 

o  ,בשירותי גלישה (בדולרים)יומיים שימוש  דמימזהה לקוח, תאריך הזמנה, מזהה דירה, תאריך שהייה  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
  

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-1
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

   בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף •

  חברות שונים על כל דירה שברשותועשוי להידרש לשלם דמי  X בעל דירה. א

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד המודל הטבלאיבלבד             ERD-מודל ה

  מנוע מלהזמין את אותה הדירה לאותו תאריך W, לקוח Zלתאריך שהייה  Yהזמין את דירה  Xאם לקוח . ב

    אף לא אחד מהמודלים               שני המודלים       המודל הטבלאי בלבד             ERD-מודל ה

  לכל אורח הם ישלמו אותם דמי שכירות ליום – Zתאריך שהייה ל Y דירה תאהזמינו  Wולקוח  Xם לקוח א. ג

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  יותר מפעם אחת Zתאריך שהייה ל Yדירה  עשוי להזמין את Xקוח ל .ד

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  ששייכת לו Yיזמין בטעות דירה  Xייתכן כי לקוח . ה

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

CUSTOMER 

• C-ID 

• Name 

• Email 

• C-Date 

PROPERTY 

• P-ID 

• Location 

• Membership 

• [Availability] 

• Rent 

• Occupancy 

 

Booking 
• Guests 

• Cancel-Fee 

RESERVATION 

• S-Date 

• R-Date 

• Done 

• WIFI 

1:1 

1:N  

1:N  1:N 

LANDLORD 

• L-ID 

• Name 

• Country 

• P-Date 

• Commission 

1:N 

1:1 
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(יש לסמן באופן  בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 2-2
  הולם מפתחות ראשיים, קשרים, וקרדינליות).

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטוי לכל נק' 1, נק' 4. (2-3

 ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס  •

 הטבלה  האות הראשונה בשםהטבלאות מזוהות עי ידי  –לצורך כתיבה מקוצרת  •

1) A.[P-ID] F Sum (Rent * Guests) (σ Guests > Occupancy AND Done = 0   R * B * A) 
 

  השאלה:

  
  

2)  π [L-ID] (σ Country = “Canada” P) ∩ 

       ( π[C-ID] ([C-ID] Fcount distinct ([R-Date]) > 5 (σ Country = “Canada” B*A*P)))     
 

  השאלה:

  
  
  

3) (π [C-ID], [Location] (σYear ([R-Date]) = 2015 B*A* P ) ) ÷  

         ( π Location σ Country = “Canada” P )  
 

  השאלה:

  
  

4) L.[L-ID] F Sum ( Guests * Rent * Commission ) > 1000 

              (σ Country = “Canada”AND Year (A.[S-Date] = 2015 R * B * A * P * L )   
  השאלה:
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 CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ) מתכנן בסיס הנק' לכל אפיון שגיאה 1 – נק' 5( 4-2
. להלן הפקודות לבניית מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהעל פי ה ליצירת בסיס הנתונים

RESERVATIONS ו- BOOKINGS )כבר הוגדרו כראוי): שיתר הטבלאות במודל ניתן להניח  
CREATE TABLE  RESERVATIONS  ( 
   [C-ID]  Int  NULL    PRIMARY KEY , 
     [R-Date] Datetime NOT NULL,  
     [Guests] Real  NOT NULL, 
     [Done]  Int  NOT NULL, 
     [Cancel-Fee] Real  NOT NULL, 

CONSTRAINT  fk_Customer FOREIGN KEY   ([C-ID])   
                                                                               REFERENCES CUSTOMERS ([C-ID]), 
CONSTRAINT ck_Done CHECK ( [Done] IN (0, 1)   ) 

             CONSTRAINT  ck_Overbook  CHECK ( [Guests]   <=  AVAILABILITY.[Occupancy]  )  ) 
 

CREATE TABLE  BOOKINGS ( 
   [C-ID]  Varchar (50) NOT NULL, 
     [R-Date] Datetime NOT NULL,  
     [P-ID]  Varchar (50) NOT NULL, 
     [S-Date] Datetime NOT NULL,   
     [WIFI]  Real  NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ([C-ID], [R-Date], [P-ID], [S-Date] ) ,  
 CONSTRAINT  fk_Reserve  FOREIGN KEY ([C-ID], [R-Date]) 
     REFERENCES RESERVATIONS ([R-Date], [C-ID]),  
 CONSTRAINT ck_WIFI CHECK ( [WIFI] IN (0, 100)    )                               ) 
 

להתבונן שוב  ישהמודל הטבלאי ( הגדרתנובעות מסתירה ל ן. חלקעקרוניותיש מספר שגיאות  אלו פקודותבנתון כי 
  סבירות בהתחשב בהקשר העסקי. לא מהנחות אחרותאילוצים, ו אושל שדות  תקינותמהגדרות לא  ), חלקןבמודל

  מפתח הראשיבלמרות שהוא  NULL-כ מוגדר RESERVATIONSבטבלה  ]C-IDהשדה [ השגיאה:  לדוגמא:
  NOT NULL - יש להגדיר את השדה כ כיצד יש לתקן:  

  

  לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  לעיל) לא כולל הדוגמא( נוספות שגיאות 5אפיין נכונה 

 נקודה תינתן לכל שגיאה שהוגדרה כראוי, כולל הסבר נכון של התיקון.  •

  הראשונות 5בחשבון רק  התילקחנ - בלבד 5שגיאות, אך יש להגדיר  5-ייתכן שקיימות יותר מ •

  , או אם התיקון לא הוסבר כראוישל ממש "שגיאה" שאיננה בעצם שגיאהל תוענק נקודהלא  •
  

  _______________________________________________________________________________השגיאה:   א. 

  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  

  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ב

  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  

  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ג

  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  

  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ד

  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  

  

  __________________________________________________________השגיאה: _____________________  . ה

  

  _________________________________________________________________________כיצד יש לתקן: __  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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התבקשת להכין דו"ח במבנה הבא (הרשומות הן  2015ניתוח פעילות האתר בשנת לצורך נק')  10( 2-5
  ):בלבד המחשהלצורך 

  

Income Commissions Rental Potential Nights Properties Country 

600000 500000 2500000 3500000 420000 3000 USA 

520000 480000 1400000 2800000 350000 2500 Canada 

100   2400 200 10 North Korea 
… … … … … … … 

  

  :)WIFI, אין צורך להתחשב בתשלומים עבור 2015(התחשיבים מתייחסים לשנת  הסבר השדות

• Country, Properties – ניתן להניח שבכל מדינה  הדירות במדינה שנרשמו במהלך השנה פרמדינה, מס)
 .)נרשמה לפחות דירה אחת

• Nights, Potential – 'ניתן להניח שבכל דירה רשומה הוצע לפחות לילה   הלילות שהוצעו ללינה במדינה מס)
 ההכנסה הפוטנציאלית מדמי שכירות , אחד)

o  הכנסה כוללת לבעלי דירות לו כל הדירות שהוצעו היו מושכרות בתפוסה מלאה :פוטנציאליתהכנסה 

• Rental, Commissions –לאתר מעמלותתה ההכנסה י, מה הימה הייתה ההכנסה בפועל 
o התאריך הקובע  .שיצאו אל הפועל ירות על עסקאותשולם לבעלי הדדמי השכירות ש סכום :הכנסה בפועל

 כלשהו. במקרה של ביטול הזמנה, בעל הדירה לא מקבל תשלום. השהיהלא ההזמנה ולתחשיב הוא תאריך 
o  :האתר גובה עמלה רק על עסקאות שיצאו אל הפועלבהנחה שהכנסה לאתר מעמלה 

• Income – מרכיבי ההכנסה הבאיםכנסה הכוללת לאתר מהפעילות במדינה, בהתחשב בהה: 
 דמי חברות על דירות שנרשמו במהלך השנהגביית   .א
 שיצאו אל הפועלעמלה על עסקאות השכרה גביית   .ב
 (התאריך הקובע לתחשיב זה הוא תאריך ההזמנה). גביית דמי ביטול, על הזמנות שבוטלו  .ג
o יש לסדר את הרשומות בסדר יורד של ההכנסה הנקייה.  :כמומחש 

  

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 

 ERD-ולא למודל ה ,הנתון בתחילת השאלה למודל הטבלאייש להתייחס  •

 . סיכוםמקוננת, אך אין להשתמש בטבלאות  הו/או בשאילת VIEWS -ניתן להשתמש ב •

 ניתן להשתמש באות הראשונה בשם כל טבלהלצורך כתיבה מקוצרת,  •

 כלומר, פתרון שייתן את הפלט המבוקש ייחשב כנכון גם אם הוא  – הניקוד הוא על נכונות הפלט, לא על יעילות •
 .לא אופטימלי מבחינת זמן הריצה הצפוי

 

 >ציין באיזה דף השתמשת  – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום פתרוןבמידת הצורך, ניתן < 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור האתר  ף) מנהל בסיס הנתונים שלסעי- תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
שעשוי להתאים לו,  אפיין בקצרה פתרון –האתגרים הבאים  4תחזוקת בסיס הנתונים והשימוש בו. עבור 

   באמצעות כלים וטכניקות שנלמדו במהלך הקורס.

 . ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס בהגדרת הפתרון,  •

. במידת הצורך יש לציין זאת במפורש – לטבלאות מסוימות ו/או לשדות מסוימיםאם הפתרון צריך להתייחס  •
 הוספת טבלאות או הוספת שדות בטבלאות קיימות). –במודל הטבלאי (למשל  להציע שינוייםניתן גם  -

 מדוע הפתרון מתאים.נמק , ולהפתרון במיליםאת  בקצרה, אלא להסביר SQL אין צורך לרשום קוד •

  על כל פתרון להיות שונה מהותית מהאחרים. אין להשתמש באותו סוג של פתרון פעמיים. •
  

  הפתרון המוצע  האתגר
בעת רישום דירה חדשה, א. 

קורה לעיתים קרובות שבעל 
הדירה מאיית את שם המדינה 

באופן שגוי, והדבר גורם 
בדו"חות מסוימים לשגיאות 

(למשל, הדו"ח שהוצג בסעיף 
  הקודם)

  
  כיצד ניתן למנוע בעיה זו ?

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

האתר מאפשר ללקוח ב. 
להוסיף הזמנה לדירה עבור 

תאריך מסוים, גם כאשר מספר 
האורחים בקבוצה גדול 

מהתפוסה המקסימלית של 
  הדירה. 

  
למנוע הוספת הזמנה כיצד ניתן 

  ?שגויה מסוג זה 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. מנהלי האתר מעוניינים ג
לאפשר לכל בעל דירות לקבל 
דו"ח דרך האתר, ובו רשימת 
ההזמנות העתידיות לדירות 

אין  –בבעלותו בלבד (כלומר 
לאפשר צפייה בהזמנות של 

  בעלי דירות אחרים).
  

  כיצד ניתן לתמוך בדרישה זו?
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נניח שמדינה מסוימת יצא . ד
 חוק האוסר על בעלי הדירות

להשכיר את דירותיהם בעזרת 
  האתר החל מתאריך מסוים.

  
כיצד ניתן לידע לקוחות 

במדינה שהזמינו דירות 
מסוימת שהזמנותיהם 

העתידיות לאותה מדינה 
  מבוטלות?

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

108

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



10 

 חלק 3 (35 נק'):
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישלכל שאלה  .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

  השאלה. עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון
 

1-3 .)2, aa1(A ו- , b2)b1B( מודל  תקינות בבסיס נתונים המהווה המרת הן טבלאותERD אילו מהטבלאות  .
 ?  ERD  אלמנטים אחרים באותושל  עשויות להיות המרה תקינההבאות, אם קיימות בבסיס הנתונים, 

  ) 3c, )B(c2  , (A)c1 C (  .א

  ) d3, )(B d2, (A) d1 D (A) (  .ב

 ) e3)e2 (B, e1 (A) E ,  (E) (  .ג

  f2 (B), (A) f1( F , (F) {e3, e4} (  .ד
  

 בלבד' ב- , ו'א .1
  

  'א', אך לא ד- ', וג', ב .2

  ד', אך לא ג'- וא', ב',  .4  ', אך לא ב'ד- ו ' ג', א .3
 

 

 Bהבן - ישותאת  רשומות בלבד, בטבלה המייצגת 10 כעתקיימות  Aהאב - ישותבטבלה המייצגת את  3-2
יזה ממודלי אאת . בלבד רשומות 4 קיימות כעת C ישות הבןבטבלה המייצגת את ו, רשומות 6קיימות כעת 

  ? ניתן בוודאות לשלולההורשה הבאים 
 

1. Total-Overlapping  2. Total-Disjoint 
  

3. Partial-Overlapping  4. Partial-Disjoint  
 

  לשאלה אין בעצם תשובה חד משמעית. נסו לחשוב למה –הערה:  עקב טעות בניסוח 
  

  

 a ↔ b , (b, c) � d , c � e  ,f � aפונקציונאליות: קיימות תלויות  R (a, b, c, d, e, f)בטבלה  3-3

  ? תקיימת בטבלה בהכרחמאיזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   f  � d 
  

2. (f, c)  �  d  

3. f  � e  4. (f, d) �  e  
  

 

ואין בה שדות מרובי  חידבסעיף הקודם (כולל התלויות המתוארות) יש מפתח מינימאלי י Rנתון כי בטבלה  3-4

  ? (רמז: מהו המפתח?)את מידת הנרמול של הטבלה מאפיינת נכונהמהאמירות הבאות איזו . ערכים

ך אינה י, אראשון ושנמנורמלת מסדר  הטבלה .2  בלה מנורמלת מסדר ראשון, שני, ושלישיהט  .1
 מנורמלת מסדר שלישי

  

 אינה מנורמלתאך , הטבלה מנורמלת מסדר ראשון .3
  לא מסדר שלישיגם מסדר שני ו

הטבלה מנורמלת מסדר ראשון ושלישי, אך  .4
  אינה מנורמלת מסדר שני

  

 

   Cתיתן כתוצאה את הטבלה  B-ל Aמפקודות האלגברה הרלציוניות הבאות בין ו זאי 3-5
  

 x C y B y x A 

  a   1  1  a   

  d   2  1  b   

       1  c   

     2 b   

     2 c  

       2 d  

    

1. C = (π x A) U (A ÷ B)   
  

  
2 .C = (π x A) - (A ÷ B)  

  3 .C = (π x A) ∩ (A ÷ B)  4.  C = (π x A) * (A ÷ B)  
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  :השאילתות הבאותשתי  והוגדר . מעל הטבלהintegerשני השדות הם מסוג  X (a, b)טבלה ב 3-6

U  a F max (b) > 0 X  

V  a F max (b) ( σ b > 0 X) 

  זהות (למעט אולי סדר שונה של רשומות) ? V - ו Uשטבלאות התוצאה  מבטיחאיזה מהתנאים הבאים 
 
מכיל פחות  aשדה מרחב הערכים האפשריים ב .1

 bבשדה  פריטים ממרחב הערכים האפשריים 
  

 Xהוא המפתח הראשי בטבלה  bהשדה  .2
  

  בכל הרשומות aזהה לערך השדה  b  ערך השדה .4  מכיל ערך זהה בכל הרשומות bהשדה  .3

______________________________________________________________  
 

ערכים אפשריים, מרחב הערכים  30כולל  aמרחב הערכים של השדה  X (a, b, c)נתון כי בטבלה . 3-7
 ? אינו בהכרח נכוןמהמשפטים הבאים  איזהערכים אפשריים.  4כולל  bשל השדה 

 
) מהווה מפתח מינימאלי, a, bאם נתון כי הצירוף ( .1

  רשומות 120יש לכל היותר  X אזי בטבלה
) מהווה מפתח על, וכי a, bאם נתון כי הצירוף ( .2

יש לכל  X אזי בטבלה  b � cקיימת התלות  
 רשומות 4היותר 

  
) מהווה מפתח על, וכי a, bאם נתון כי הצירוף ( .3

יש לכל  X אזי בטבלה  a � bקיימת התלות  
  רשומות 30היותר 

) מהווה מפתח a, cאם נתון כי הצירוף ( .4
  אזי בטבלה  b � cמינימאלי, וכי קיימת התלות 

 X  רשומות 120יש לכל היותר  
 

 

המאפיין עבורם מרחב ערכים מסוים. נניח שיש עתה  RULEלמספר שדות בטבלאות בסיס הנתונים הוגדר . 3-8
מהו סדר הפעולות הדרוש  –להוסיף מספר ערכים, ולהסיר אחרים)  –לבצע שינוי באותו מרחב הערכים (למשל 

  כדי לוודא שהפעולה תבוצע כהלכה?
 
על ידי   RULE-עדכון הטבלה התומכת ב  .1

מחיקת הרשומות הבלתי רצויות, והוספת 
 הרשומות החדשות. אין צורך בשינוי נוסף

  

בעזרת  RULE-שינוי מרחב הערכים המוגדר על ידי ה .2
, עבור כל טבלה בה מוגדר ALTER TABLEפקודת 

  RULE-ה

, עדכון RULE-הסרת המפתח הזר המצביע על ה .3
 UPDATEמרחב הערכים כנדרש ע"י פקודת 

RULE ,והגדרה מחדש של המפתח הזר  

 RULE-מכל השדות, מחיקת ה RULE-הסרת ה .4
 RULE-החדש, והצמדת ה  RULE-הקיים, הגדרת ה

  מחדש לכל השדות.
________________________________________________________________ 

  

עבורו מגיב לאט מדי, ובדיקה העלתה  פותחחשוב ש חודשי אחד ממשתמשי הקצה התלונן כי דו"ח. 3-9
בין מספר רב של טבלאות. איזה  JOINשהבעיה נובעת מהצורך לבצע פעולות אגרגציה סיכומיות מעל 

   הדו"ח? משמעותי במהירות התגובה שללשיפור  עשוי לסייע בצורה המובהקת ביותרמהפתרונות הבאים 
 
העברת השאילתה היוצרת את הדו"ח לפרוצדורה  .1

, והפניית המשתמש לשימוש שרתבשמורה 
 בפרוצדורה, במקום הרצה ישירה של השאילתה

  

בין הטבלאות  JOIN-המבצע את ה VIEW הגדרת .2
 VIEW-, והפניית המשתמש לשימוש בהדרושות 

 , במקום הרצה ישירה של השאילתאליצירת הדו"ח
  

את השדות בהם המעדכן  TRIGGERיצירת  .3
פעם בו מתבצע משתמש הדו"ח באופן אוטומטי, בכל 

  שינוי באחת הטבלאות

הרצת השאילתה בשרת לפני הפקת הדו"ח,  .4
ושמירת התוצאה בטבלת ביניים סיכומית, אליה 

  יופנה הדו"ח
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
שדה מחושב שנוצר רק  –שדה מחושב וירטואלי (כלומר  לא ניתן לממשבעזרת איזה מהכלים הבאים, . 3-10

  ?בעת שליפת הנתונים, אך אינו נשמר באופן קבוע בטבלה) 
 
1. TRIGGER 

  
2. STORED PROCEDURE  

3. FUNCTION   
  

4. VIEW  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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לקוח רב שכבתית - שימוש בארכיטקטורת שרתל יםחשוב יתרונות נכונה יםמתאראילו מהטיעונים הבאים  3-11

)Multi-Tier Client-Server אינטרנט, לעומת השימוש בארכיטקטורת שרתיישומים ושרת ), הכוללת שרת -
  )Two-Tier Client-Serverשכבתית (-לקוח דו

ארכיטקטורה רב שכבתית מאפשרת גישה למשתמשים הנמצאים פיזית מחוץ לכותלי הארגון, בעוד   .א
  חיבור לרשת הפנימית בד"כ שכבתית מחייבת- שארכיטקטורה דו

שכבתית מחייבת התקנה ועדכון שוטף של תוכנות הקצה במחשבי הלקוח, בעוד -דוארכיטקטורה   .ב
  משתמש סטנדרטיים יותר-ארכיטקטורה רב שכבתית מעודדת שימוש בכלי ממשק

-מעודדת שימוש במחשבי קצים "רזים" וזולים יותר, לעומת ארכיטקטורה דוארכיטקטורה רב שכבתית   .ג
  יבוד נתונים משמעותית.שכבתית הדורשת מחשבי קצה בעלי יכולת ע

) מורכבים, ולעומת זאת BIעסקית (- רב שכבתית מאפשרת יישום מוצרי מידע ופתרונות בינהארכיטקטורה   .ד
  שכבתית תומכת בעיקר בכלים לאיסוף נתונים ובמוצרי מידע פשוטים.- ארכיטקטורה דו

  

 בלבד' ב- ו א'  .1
  

  ג', אך לא ד'- ב', וא',  .2

  אך לא ב'ד', - א', ג', ו .4  בלבד, ג'- ב'  ו .3
________________________________________________________________________________________________________________________________  

לעומת  Key/Valueאפשרי של הטמעת בסיס נתונים מסוג  מתארים נכונה יתרון. אילו מהטיעונים הבאים 3-12
  :RDBMSמסוג נתונים בבסיסי נתונים שמירת 

  שמירה קפדנית יותר על עקביות בנתונים ומניעת כפילות מיותרת  .א

 SQLשימוש יעיל ומתוחכם יותר בשפת השליפה הסטנדרטית   .ב

 בצורה יעילה ואפקטיבית בגידול מהיר בכמויות הנתונים הנאגרים  אפשרות לתמוך  .ג

  , וכד'VIEWS ,Stored Procedures ,Triggersכמו  –אפשרות נוחה יותר למימוש כלי עזר חשובים   .ד
  

 בלבד ד'-א' ו .2  בלבד ג' .1
  

  כל הטיעונים שגויים .4  ג' בלבד-ב' ו .3
_____________________________________________________________________  

 SOA-לפיתוח מערכות בגישת ה משמעותיתמתאר נכונה מוטיבציה אינו מהטיעונים הבאים  זהאי. 3-13
)Service Oriented Architecture(  
  

עשויה להפחית את הצורך  SOA-גישת ה .1
בהשקעה בתשתיות שרתים לניהול בסיסי נתונים 

 בארגון
  

מאפשרת שימוש יעיל בנתונים  SOA-גישת ה .2
הנאספים במקורות חיצונים, ללא צורך להחזיק 

 ארגוןעותקים שלהם במאגרי הנתונים של ה
  

אכיפה קפדנית יותר של תומכת  SOA-גישת ה .3
), תוך שמירה על Data Integrityשלמות נתונים (

  מרחב ערכים עקבי, ומניעת כפילויות מיותרות

מאפשרת פיתוח מודולרי גמיש יותר,  SOA-ה גישת .4
תוך הטמעת פונקציות ושירותים שכבר פותחו ע"י 

  במערכות המידע הפועלות בארגון  אחרים
___________________________________________________________________  

 מהמשפטיםשלבי (עיצוב קונספטואלי, לוגי, ופיזי) של בסיס נתונים. אילו -בקורס תואר מהלך עיצוב תלת. 3-14
  שלבי זה, לעומת מהלך שייגש ישירות לעיצוב פיזי ?-יתרונות של מהלך תלת מתארים נכונה הבאים

, שהיא שפה סטנדרטית ונפוצה. לעומת זאת גישה ישירה SQLשלבי מאפשר שימוש בשפת - המהלך התלת  .א
  SQL-לעיצוב פיזי עלולה למנוע את היכולת להשתמש בצורה יעילה ב

שלבי מאפשר הבנה טובה יותר של הגורמים המעורבים בתהליכים העסקיים השונים, ויחסי - המהלך התלת  .ב
 מודל נתונים התומך בצורה נכונה בתהליכים אלוהגומלין ביניהן, ובניית 

בגישה ישירה לעיצוב פיזי יש סיכוי רב יותר לשגיאות בהגדרת המפתחות והפרות נורמליזציה, לעומת מהלך   .ג
 שלבי-עיצוב תלת

. לעומת Triggers- שלבי מאפשר שימוש במנגנוני עזר מתקדמים כמו פרוצדורות שמורות ו- המהלך התלת  .ד
  לעיצוב הפיזי עלולה למנוע את היכולת להשתמש במנגנונים אלוזאת, גישה ישירה 

  

 ' בלבדד-' וב .2  ג' בלבד- ב', ו .1
  

   ד', אך לא ב'- א', ג', ו .4  'א', אך לא ד- ', וג', ב .3
___________________________________________________________________ 

  סוף
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  פתרונות –' ב, מועד 6201),  סמסטר קיץ 1901-1-364בסיסי נתונים (
 

  נק'): 35( 1חלק 
מתבססים על  םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,התיאור הבא
  

המנצח", המנהלת רשת סוכנויות להימורים על מרוצי סוסים, מבקשת את עזרתך בתכנון בסיס נתונים. הסוס חברת "
, כאשר לכל אתר יש לשמור את השם (ייחודי), העיר בה האתר דינהמרוצי הסוסים נערכים במספר אתרים ברחבי המ

(כל המסלולים באותו אורך), ואת נמצא (ייתכן שבעיר מסוימת ימוקמו מספר אתרים), את אורך המסלולים במטרים 
מספר המושבים המקסימלי. לכל מרוץ שנערך באתר מסוים יש לתאר את המועד (תאריך/שעה) בו החל המרוץ (ייתכן 
שמספר מרוצים החלו בו זמנית, אך באתרים שונים), את סוג המרוץ (חובבים, מקצוענים, וכד'), ואת מספר 

ס יש לשמור מזהה ייחודי, שם (לא בהכרח ייחודי), ותאריך לידה. במרוץ הכרטיסים שנמכרו לאותו מרוץ. לכל סו
(ייחודי לאותו מרוץ, אך עשוי  ”סוסים. כל סוס שמשתתף במרוץ מסוים מקבל "מספר גב 5-10יכולים להשתתף בין 

, ... לכל 3, 2, 1לחזור במרוצים אחרים), ויש לתעד את מספר המסלול אליו שובץ (המסלולים ממוספרים בסדר עולה, 
מסלול מוצב סוס אחד לכל היותר במהלך המרוץ). לכל עובד בחברה יש לשמור מזהה ייחודי, שם, ותאריך תחילת 
העסקה. לעובדי חברה המוגדרים כ"רוכבי סוסים", יש לתעד גם גובה ומשקל, ואת תאריך הוצאת רישיון הרכיבה. לכל 

ה לו (ייתכן שרוכב יוקצה לסוסים שונים במרוצים שונים, אך סוס המשתתף במרוץ מסוים, יש לתעד את הרוכב שהוקצ
, ...), ואת זמן הריצה בשניות (קורה לעיתים ששניים או יותר 3, 2, 1זמנית), את המיקום אליו הגיע במרוץ (- לא בו

ובמקרה זה הם גם יחלקו את אותו מיקום). יש לתעד גם את השכר  –סוסים במרוץ מסיימים בדיוק באותו הזמן 
  שקיבלו רוכבי הסוסים, כאשר השכר (בדולרים) עשוי להיות שונה בכל מרוץ.

עובדי ליש לתעד מזהה ייחודי, כתובת, ומספרי הטלפון.  ,הסוסים מרוצילכל סוכנות, בה מתנהלים הימורים על 
 ום תחילתבחוזה אישי, בינקבע בדולרים השכר יש שכר יומי קבוע ( מנהלה (אלו שאינם מוגדרים כ"רוכבי סוסים")

בתפקיד שונה  מוצב לסוכנות אחרת עשוי להיות מוצבים לעבודה בסוכנויות השונות. בכל יום עובד ), והםהעסקהה
בתפקידים שונים  , וייתכן שבאותו יום עובד מסוים יוצב למספר סוכנויות שונותקופאי, סדרן, פקיד קבלה) –(למשל 

חברה יש לתעד מספר תעודת זהות, לקוח של הלכל . ות)(יש לתעד את התפקיד שהעובד מילא בכל הצבה לסוכנ
יש לתעד זאת,  –אם ללקוח יש קרבת משפחה ללקוח אחר שם, את תאריך ההצטרפות, ואת הסוכנות דרכה הצטרף. 

לאחר הצטרפותו, לקוח עשוי לבצע מספר רב של פעולות הימור. לכל זוג, אח, הורה, וכד'). -ולציין את סוג הקרבה (בן
פעולת הימור יש מזהה ייחודי, ויש לתעד מי הלקוח שביצע אותה, באיזה תאריך בוצעה, באיזו סוכנות בוצעה (לאו 
ם דווקא הסוכנות שהלקוח הצטרף דרכה), ומי היה העובד שקלט את הפעולה. כל פעולת הימור מתייחסת לסוס מסוי

שמשתתף במרוץ מסוים (יש לתעד את הסוס והמרוץ), ויש לתעד לכל פעולת הימור את הסכום עליו הימר הלקוח 
  (עשוי להשתנות בכל הימור). ואת יחס הזכייה שהובטח לו במקרה שהסוס עליו הימר יגיע למקום הראשון(בדולרים), 

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה) המERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

SITE 

• Site 

• City 

• Length 

• Seats 

RACE 

• Race-DT 

• Race-Type 

• Tickets 

1:1 

1:N 

HORSE 

• Horse-ID 

• Name 

• Birthdate 

TRACK 

• Track 

• Back-Number 

• Timing 

• Place 

• Rider-Salary 

1:1 

5:10

-
1:1  

1:N  

EMPLOYEE 

• Emp-ID 

• Name 

• Start-Date 

D 

AGENCY 

• Agency-ID 

• Address 

• [Phones] 

RIDER 

• Height 

• Weigh 

• Rider-Date 
1:1  

1:N  

ADMIN 

• Daily-

Salary 

SITE 

ASSIGNED 

• Work-Date 

• Role 

1:1 

1:N 

1:1 

1:N 

CUSTOMER 

• Cust-ID 

• Name 

• Join-Date 

Relation 

• Type 

0:N  

0:N  
0:N  

1:1  

BET 

• Bet-ID 

• Bet-Date 

• Amount 

• Bet-Ratio 

1:N  

1:N  1:N  

1:1  

1:1  

1:1  
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להיות  בסעיף זהעל הפתרון  חשוב:( מנתוני הבעיה, הנוגעים לשיבוץ המרוצים חלקמשקפת   XXXהטבלה) נק' סה"כ 13( 1.2
  ):סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו ואינ הוא אך ,תואם לתיאור הבעיה

  

XXX (Site, City, Seats, Race-DT, Race-Type, Tickets, Track, Length, Horse-ID, Horse-Name, Horse-
Birthdate, Back, Rider-ID, Rider-Name, Rider-Date, Rider-Salary, Timing, Place) 

 

• Site, City, Seats  –  ,עיר, מס' מקומות ישיבהשם האתר  

• Race-DT, Race-Type, Tickets, Track, Length  – ), אורך המסלול 3, 2, 1סלול (' מכרטיסים, מסמרוץ, מס'  תחילת/סוג  

• Horse-ID, Horse-Name, Horse-Birthdate, Back – מז'/שם/תאר' לידת הסוס, מספר גב במרוץ 

• Rider-ID, Rider-Name, Rider-Date, Rider-Salary –  מזהה/שם הרוכב, תאריך רישיון הרוכב, שכר הרוכב 

• Timing, Place  – , ...)  3, 2, 1זמן ריצה (בשניות), מיקום במרוץ (     
 

  )כל הצירופיםיש לרשום את ? (XXX בטבלהקיימים  שונים יםמינימאלי ותמפתחארבעה  אילו נק') 2(

1. (Site, Race-DT, Track)  2. (Site, Race-DT, Back),  
3. (Race-DT, Horse-ID)  3. (Race-DT, Rider-ID)     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

, קודםבסעיף ה יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  .מספר הפרות של כללי נורמליזציה קיימות XXX טבלהב נק') 4( 
  תלותהיש לרשום בצורה מפורשת את . שנימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה ו

X�Y .שבגללה נוצרת ההפרה  
 

Site � (City, Seats, Length) 
(Site, Race-DT) � (Race-Type, Tickets) 
Horse-ID � (Horse-Name, Horse-Birthdate) 
Rider-ID �(Rider-Name, Rider-Date) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  אין בעצם הפרות נורמליזציה מסדר שלישי? XXXמדוע בטבלה  – קצרהנמק ב נק') 1( 

השדות המגדירים הם מפתח מינימלי, או חלק ממפתח מינימלי. אין תלויות  –בכל התלויות שניתן לאתר בטבלה 
  טרנזיטיביות שעלולות לגרום בהגדרה להפרת נורמליזציה מסדר שלישי

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

. על XXX מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםסעיף הקודה- יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 4( 
   י.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עלהתאים לתיאור הבעיה, והמודל ל

  .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  המודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון  •

 XXX אין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד אלו המפורטים בתיאור הטבלה •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. – השדותהסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על אין צורך לפרט כל שלב בתהליך ה •
  

  שאופיין בפתרון לסעיף הקודם ERD-הפתרון כאן תואם למפתח הראשון מבין הארבעה, וגם ל
  

• RIDERS (Rider-ID, Rider-Name, Rider-Date) 

• HORSES (Horse-ID, Horse-Name, Horse-Birthdate) 

• SITES (Site, City, Seats, Length) 

• RACES (Site (SITES), Race-DT, Race-Type, Tickets) 

• TRACKS ({Site, Race-DT} (RACES), Track, Rider-ID (RIDERS),  Rider-Salary, Horse-ID 
(HORSES), Back, Timing, Place) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

נניח עתה כי, בניגוד לתיאור המקורי, נתון שלא ייתכן ששני סוסים יסיימו את אותו מרוץ באותו זמן ריצה (ולפיכך,  נק') 2(
  גם לא באותו מיקום). כיצד היו משתנות תשובותיך לסעיפים הקודמים?

 שנתונה בתחילת השאלה ? XXXאילו מפתחות מינימליים נוספים קיימים עתה בטבלה  •

  שהצעת?  מדוע אין לכך השפעה על הפרות נורמליזציה ועל המבנה הטבלאי המנורמל -  בקצרהנמק  •
 

  הבאים: המינימליים המפתחותקיימים עתה גם  XXXטבלה ב
DT, Place),-(Site, Race   DT, Timing),   -(Site, Race   

דם לכן, כיוון לא גרמו להפרות גם קו Location -ו Place הפרות הנורמליזציה שהוגדרו לא ישתנו, כיוון שהשדות 
  אין גם סיבה לשנות את מבנה הטבלאות. –. מאותה סיבה היו תלויים במפתח במלואוש

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 לפעולות ההימורים מתייחס ) המודל הבאסעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3
  : )פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמיםל אינו תואםכאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב:( .והכנסות החברה

  

• (R)ACES (Race-Date, Race-City, Production )  

o מרוצים:                                                  תאריך המרוץ, העיר בה נערך המרוץ, עלות ההפקה של המרוץ 

• (H)ORSES (Race-Date (RACES),  Horse-ID, Salary, Place) 

o (... ,3 ,2 ,1) שיבוץ סוסים למרוצים:     תאריך המרוץ, מזהה הסוס, השכר ששולם לרוכב, מיקום הסוס במרוץ 

• (C)USTOMERS (Customer-ID, Customer-City, Agency-ID, Registration-Date)  

o לקוחות:       מזהה הלקוח, העיר מגוריו של הלקוח, מזהה הסוכנות אליה שייך הלקוח, תאריך ההצטרפות 

• (B)ETS (C-ID (CUSTOMERS), {Race-Date, Horse-ID} (HORSES), Bet-Amount, Bet-Ratio) 

o פעולות הימור:   מז' לקוח, תאריך מרוץ, מז' סוס, הסכום שנגבה עבור ההימור, מכפיל הרווח עבור זכיה 
  

  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 
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  ?1000-קטן מהגרים בהן הלקוחות  , התקיימו בערים שמס'500 לותם הכוללת עלתה עלאילו מרוצים שענק')  5(

 תאריך המרוץ, העלות הכוללת, העיר בה נערך המרוץ, מספר הלקוחות שגרו בעיר זו.  הדרוש: פלטה •

 למרוץ: עלות הפקה + עלות שכר לרוכבים עלות כוללתתחשיב  •

 בעת שנערך המרוץ. ניתן להניח שלקוח שמצטרף לחברה אינו עוזב.  -מספר הלקוחות  •

 יש לסדר את הרשומות בסדר יורד של העלות הכוללת. •
 

יש לשים לב שהתנאי צריך להתייחס למספר הלקוחות חיו בעיר בעת שנערך  –הפתרון דורש שאילתא מקוננת 
  ר.בה המירוץ, וכאן הפתרון הוא בעזרת העברת פרמט

  
SELECT R.[Race-Date], Cost = R.Production + Sum (H.Salary), R.[Race-City] 
FROM RACES AS R JOIN HORSES AS H ON R.[Race-Date] = H.[Race-Date] 
WHERE ( SELECT    Count (*)   
  FROM       CUSTOMSERS AS C 
  WHERE     C.[Registration-Date] < R.[Race-Date]  )  < 1000 
GROUP BY R.[Race-Date], R.Production, R.[Race-City] 
HAVING Sum (H.Salary) + R.Productions > 500 
ORDER BY Cost DESC 

 
, בהן ההכנסה מפעולות אלו הייתה 2015- פעולות הימור ב 10000הסוכנויות שביצעו מעל  10מהם נק') 5 (

  הגבוהה ביותר ?

, וצעו על ידי לקוחות ששייכים אליהמזהה הסוכנות, מס' פעולות ההימור שב :)2015 (עבור הדרוש פלטה •
 ההכנסה הנקייה מפעולות אלו

 והצליחש יםהימורלולמו פעולות הימורים, בניכוי סכומים שש סכומים שנגבו עבורנקיה: הכנסה  •

הלקוח מקבל את הסכום עליו הימר מוכפל  –הימר עליו זכה במקום הראשון אם הסוס שהלקוח  ללקוח:תשלום  •
 הלקוח לא זוכה בכלום. –במכפיל הרווח. אחרת 

 
  CASE-ניתן להימנע כאן משאילתה מקוננת על ידי שימוש ב

  
SELECT Top 10    C.[Agency-ID], Bets = Count (*),  
 Net   =  SUM ( B.[Bet-Amout] * (1 – B.[Bet-Ratio] * 
                 ( CASE WHEN Place = 1 THEN 1 ELSE 0 ) ) ) 
FROM CUSTOMERS as C JOIN BETS AS B ON C.[C-ID] = B.[C-ID] JOIN HORSES 
 AS H ON B.[Race-Date] = H.[Race-Date] AND B.[Horse-ID] = H.[Horse-ID] 
WHERE Year (B.[Race-Date] ) = 2015 
GROUP BY C.[Agency-ID] 
HAVING Count (*) > 10000 
ORDER BY Net DESC 
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  ):נק' 35( 2 חלק
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
  

חידות י) RESERVATIONS( להזמיןברחבי העולם, המטיילים ), CUSTOMERS( ללקוחות אתר אינטרנט מציע
  הבא: ERD-ה , הוצעהקמת בסיס נתוניםלכשלב מקדים . )LANDLORDSבעלים (מה )PROPERTIES(מגורים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי זהותניתן ל. הטבלאי הבא מודלה ארגוןלהוצע  כמו כן,
 

• (C)USTOMERS (C-ID, Name, Email, C-Date)                                                                //  לקוחות 
o  הלקוח, תאריך ההצטרפות לאתר כתובת הדוא"ל של, לקוח, שם מלאהמזהה  

• (L)ANDLORDS  (L-ID (CUSTOMERS), Membership, Commission)                              //  בעלי דירות 
o  על כל עסקהשלוקח האתר בר עשרוני) דולרים) לכל דירה, שיעור העמלה (שפעמיים (ב-דירה, דמי חברות חדמז' בעל  

• (P)ROPERTIES (P-ID, L-ID  (LANDLORDS), P-Date, Country, Location)                      // דירות 
o תאריך רישום באתר, המדינה בה נמצאת הדירה, מיקום הדירההדירה, מזהה בעל הדירה, זהה מ  

• (A)VAILABILITY ( P-ID (PROPERTIES), S-Date, Rent, Occupancy)                             // תאריכי זמינות 
o להכיל), תפוסה (מספר האורחים המקסימלי שהדירה יכולה לכל אורח מזהה הדירה, תאריך שהייה, דמי שכירות ליום  

• (R)ESERVATIONS ( C-ID (CUSTOMERS), R-Date, Guests, Done, Cancel-Fee)          // הזמנות 
o ) לא), דמי - 0כן, -1מזהה הלקוח, תאריך ביצוע ההזמנה, מספר האורחים בקבוצה, האם ההזמנה בוצעה בסופו של דבר

שישולם כקנס) שכירותדמי ההחלק מ –ביטול שישולמו להנהלת האתר אם ההזמנה לא תבוצע (מבוטאים בשבר עשרוני   

• (B)OOKINGS ({C-ID,R-Date} (RESERVATIONS), {P-ID,S-Date} (AVAILABILITY), WIFI) //תכולת הזמנות 
o  ,בשירותי גלישה (בדולרים)יומיים שימוש  דמימזהה לקוח, תאריך הזמנה, מזהה דירה, תאריך שהייה  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-1
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

   בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף •
  עשוי להידרש לשלם דמי חברות שונים על כל דירה שברשותו Xבעל דירה . א

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד המודל הטבלאי            בלבד ERD-ה מודל
  מנוע מלהזמין את אותה הדירה לאותו תאריך W, לקוח Zלתאריך שהייה  Yהזמין את דירה  Xאם לקוח . ב

    מהמודלים אחד לא אף               שני המודלים       המודל הטבלאי בלבד             ERD-מודל ה
  לכל אורח הם ישלמו אותם דמי שכירות ליום – Zתאריך שהייה ל Y דירה תאהזמינו  Wולקוח  Xם לקוח א. ג

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  יותר מפעם אחת Zתאריך שהייה ל Yדירה  עשוי להזמין את Xקוח ל .ד

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד הטבלאי המודלבלבד             ERD-מודל ה
  ששייכת לו Yיזמין בטעות דירה  Xייתכן כי לקוח . ה

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  .בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 2-2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CUSTOMER 

• C-ID 

• Name 

• Email 

• C-Date 

PROPERTY 

• P-ID 

• Location 

• Membership 

• [Availability] 

• Rent 

• Occupancy 

 

Booking 
• Guests 

• Cancel-Fee 

1:1 

1:N  

1:N  1:N 

1:N 

1:1 

CUSTOMER 

• C-ID 

• Name 

• Email 

• C-Date 

RESERVATION 

• S-Date 

• R-Date 

• Done 

• WIFI 

LANDLORD 

• Membership 

• Commission 

LANDLORD 

• L-ID 

• Name 

• Country 

• P-Date 

• Commission 

PROPERTY 

• P-ID 

• P-Date 

• Country 

• Location 

 

1:N 

1:1 

RESERVATION 

• R-Date 

• Guests 

• Done 

• Cancel-Fee 

1:N 

1:1 

AVAILABILTY 

• S-Date 

• Rent 

• Occupancy 

1:N 
1:1 

Booking 
• WIFI 

1:N  

1:N 
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  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

1) A.[P-ID] F Sum (Rent * Guests) (σ Guests > Occupancy AND Done = 0   R * B * A) 
  הזמנות מבוטלות בהן מספר האורחים עלה על תפוסת החדרדמי שכירות, עבור מה הפסד  –לכל דירה   השאלה:

2)  π [L-ID] (σ Country = “Canada” P) ∩ 

       ( π[C-ID] ([C-ID] Fcount distinct ([R-Date]) > 5 (σ Country = “Canada” B*A*P)))     
  בקנדה הזמנות שכללו השכרת דירות 5-מ יותרמיהם בעלי הדירות בקנדה,  שבתור לקוחות ביצעו  השאלה:

3) (π [C-ID], [Location] (σYear ([R-Date]) = 2015 B*A* P ) ) ÷  

         ( π Location σ Country = “Canada” P )  
  פעולות השכרה בכל המיקומים האפשריים בקנדה 2015אילו לקוחות ביצעו בשנת  השאלה:

4) L.[L-ID] F Sum ( Guests * Rent * Commission ) > 1000 

              (σ Country = “Canada”AND Year (A.[S-Date] = 2015 R * B * A * P * L )   
  2015דולר, על השכרת דירות בקנדה בשנת  1000-אילו בעלי דירות שילמו עמלה של למעלה מ השאלה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ) מתכנן בסיס האפיון שגיאה נק' לכל 1 – נק' 5( 4-2
. להלן הפקודות לבניית מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהעל פי ה ליצירת בסיס הנתונים

RESERVATIONS ו- BOOKINGS )כבר הוגדרו כראוי): שיתר הטבלאות במודל ניתן להניח  
CREATE TABLE  RESERVATIONS  ( 
   [C-ID]  Int  NULL           PRIMARY KEY, 
     [R-Date]  Datetime  NOT NULL,  
     [Guests]  Real  NOT NULL, 
     [Done]  Int  NOT NULL, 
     [Cancel-Fee] Real  NOT NULL, 

CONSTRAINT  fk_Customer FOREIGN KEY   ([C-ID])   REFERENCES   CUSTOMERS ([C-ID]), 
CONSTRAINT ck_Done  CHECK ( [Done] IN (0, 1)   ) 

              CONSTRAINT  ck_Overbook  CHECK ( [Guests]   <=  AVAILABILITY.[Occupancy]  )  ) 
 

CREATE TABLE  BOOKINGS ( 
   [C-ID]  Varchar (50) NOT NULL, 
     [R-Date]  Datetime  NOT NULL,  
     [P-ID]  Varchar (50) NOT NULL, 
     [S-Date]  Datetime  NOT NULL,   
     [WIFI]  Real  NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ([C-ID], [R-Date], [P-ID], [S-Date] ) ,  
 CONSTRAINT  fk_Reserve  FOREIGN KEY ([C-ID], [R-Date]) 
     REFERENCES RESERVATIONS ([R-Date], [C-ID]),  
 CONSTRAINT ck_WIFI  CHECK (  [WIFI] IN (0, 100)    )                               ) 
 

 ), חלקןלהתבונן שוב במודל ישהמודל הטבלאי ( הגדרתנובעות מסתירה ל ן. חלקעקרוניותיש מספר שגיאות  אלו פקודותבנתון כי 
  סבירות בהתחשב בהקשר העסקי. לא מהנחות אחרותאילוצים, ו אושל שדות  תקינותמהגדרות לא 

  מפתח הראשיבלמרות שהוא  NULL- כ מוגדר RESERVATIONSבטבלה  ]C-IDהשדה [ השגיאה:  לדוגמא:
  NOT NULL -יש להגדיר את השדה כ כיצד יש לתקן:  
  לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  לעיל) לא כולל הדוגמא( נוספות שגיאות 5אפיין נכונה 

  

  RESERVATIONS-ב
 ealR-מוגדר כ GUESTSהשדה השגיאה:   א. 

  INT-מדובר במספר שלם, יותר סביר להגדיר ככיצד יש לתקן:   
 ID]-[Cהמפתח הראשי כולל רק את השגיאה:   ב. 

  )Date]-ID], [R-[Cלהגדיר מפתח ראשי על הצירוף (  ישכיצד יש לתקן:   
  אחרתהאילוץ משווה לשדה שנמצא בטבלה השגיאה:   ג. 

  TRIGGERיש להסיר את האילוץ, הגיוני יותר לבצע בדיקה כגון זאת על ידי כיצד יש לתקן:   
  

  BOOKINGS-ב
  ] מוגדר על סוג נתון שונה משדה עליו הוא מצביעID-Cהשדה [השגיאה:   ד. 

  INT-לתקן ל כיצד יש לתקן:   
 ID] )-Date], [C-(Rהשגיאה: סדר השדות במפתח הזר הפוך    . ה

  )Date]-ID], [R-[C(  להתאים את הסדרכיצד יש לתקן:   
 AVILABILITYהשגיאה: חסר מפתח זר לטבלה   ו. 

 כיצד יש לתקן: להוסיף אילוץ מפתח זר מתאים  
 )100או  0לא סביר מבחינה עסקית ( WIFI-השגיאה: האילוץ על תשלום ה  ז. 

 BETWEEN 0 and 100כיצד יש לתקן: כנראה שהכוונה הייתה ל   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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   :התבקשת להכין דו"ח במבנה הבא 2015לצורך ניתוח פעילות האתר בשנת נק')  10( 2-2-5
  

Income Commissions Rental Potential Nights Properties Country 

600000 500000 2500000 3500000 420000 3000 USA 

520000 480000 1400000 2800000 350000 2500 Canada 

100   2400 200 10 North Korea 
… … … … … … … 

  

  :)WIFI, אין צורך להתחשב בתשלומים עבור 2015(התחשיבים מתייחסים לשנת  הסבר השדות

• Country, Properties – (בכל מדינה נרשמה לפחות דירה אחת) מדינה, מספר הדירות במדינה שנרשמו במהלך השנה. 

• Nights, Potential – (ניתן להניח שבכל דירה רשומה הוצע לפחות לילה אחד),   שהוצעו ללינה במדינה מס' הלילות
 ההכנסה הפוטנציאלית מדמי שכירות 

o :הכנסה כוללת לבעלי דירות לו כל הדירות שהוצעו היו מושכרות בתפוסה מלאה הכנסה פוטנציאלית 

• Rental, Commissions – מעמלותמה הייתה ההכנסה בפועל, מה הייתה ההכנסה לאתר 
o  :ך הקובע לתחשיב הוא דמי השכירות ששולם לבעלי הדירות על עסקאות שיצאו אל הפועל. התארי סכוםהכנסה בפועל

 כלשהו. . במקרה של ביטול הזמנה, בעל הדירה לא מקבל תשלוםשהיהלא הו תאריך ההזמנה
o  :בהנחה שהאתר גובה עמלה רק על עסקאות שיצאו אל הפועלהכנסה לאתר מעמלה 

• Income – :ההכנסה הכוללת לאתר מהפעילות במדינה, בהתחשב במרכיבי ההכנסה הבאים 
 גביית דמי חברות על דירות שנרשמו במהלך השנה  .א
 גביית עמלה על עסקאות השכרה שיצאו אל הפועל  .ב
 גביית דמי ביטול, על הזמנות שבוטלו (התאריך הקובע לתחשיב זה הוא תאריך ההזמנה).  .ג
o שומות בסדר יורד של ההכנסה הנקייה. כמומחש: יש לסדר את הר 

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 
  

 
  ההזמנות שיצאו אל הפועל בכל דירה סכם אתהראשון מ VIEW-ה

CREATE  VIEW B_SUMMARY AS 
SELECT  B.[P-ID],       Rental = Sum (A.Rent * R.Guests * R.Done), 
 Cancellations = Sum (A.Rent * R.Guests * (1-R.Done) * R.[Cancel-Fee] ) 
FROM BOOKINGS as B JOIN RESERVATIONS as R  
 ON B.[C-ID] = R.[C.ID] AND B.[R-Date] = R.[R-Date]   
 JOIN AVAILABILITY as A ON  B.[P-ID] = A.[P-ID] AND B.[S-Date] = A.[S-Date] 
WHERE Year (R.[R-Date]) = 2015 
GROUP BY B.[P-ID] 

  
  השני מסכם את פוטנציאל ההזמנות בכל דירה VIEW-ה

CREATE  VIEW A_SUMMARY AS 
SELECT  A.[P-ID],  Nights = COUNT (*),        Potential = Sum (Rent * Occupancy) 
FROM AVAILABILITY  as A 
WHERE Year (A.[A-Date]) = 2015 
GROUP BY A.[P-ID] 

  
  הדירהכל השלישי מסכם את הנתונים הרלוונטיים ל VIEW-ה

CREATE  VIEW P_SUMMARY AS 
SELECT  P.[P-ID], P.[P-Date],    P.Country,  AS.Nights,    AS.Potential,    BS.Rental,  
 Commissions = BS.Rental * L.Commission,  
 Income = BS.Rental * L.Commission  + L.Membership + BS.Cancallation 
FROM LANDLORDS as L JOIN PROPERTIES as P ON L[L-ID]  = P.[L-ID],  
 JOIN A_SUMMARY  as AS ON P.[P-ID] = AS.[P-ID] 
 LEFT JOIN B_SUMMARY as BS ON P.[P-ID] = AS.[P-ID] 

 
 מסכם את הנתונים ברמת המדינה – הסופי  חהדו"

SELECT  PS.Country,   
 Properties = SUM (CASE WHEN Year(PS.[P-Date])=2015 THEN 1 ELSE  0 END),  
 Nights = SUM (PS.Nights), Potential = SUM (PS.Potential), 
 Rental = SUM (PS.Rental), Commissions = SUM (PS.Commissions), 
 Income = SUM (PS.Income) 
FROM P_SUMMARY as PS 
Order by Income DESC 
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מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור האתר  ף) מנהל בסיס הנתונים שלסעי- תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
שעשוי להתאים לו,  אפיין בקצרה פתרון –האתגרים הבאים  4תחזוקת בסיס הנתונים והשימוש בו. עבור 

   באמצעות כלים וטכניקות שנלמדו במהלך הקורס.

 . ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס בהגדרת הפתרון,  •

. במידת הצורך יש לציין זאת במפורש – לטבלאות מסוימות ו/או לשדות מסוימיםאם הפתרון צריך להתייחס  •
 ).הוספת טבלאות או הוספת שדות בטבלאות קיימות –במודל הטבלאי (למשל  להציע שינוייםניתן גם  -

 מדוע הפתרון מתאים.נמק , ולהפתרון במיליםאת  בקצרה, אלא להסביר SQL אין צורך לרשום קוד •

  על כל פתרון להיות שונה מהותית מהאחרים. אין להשתמש באותו סוג של פתרון פעמיים. •
  

  הפתרון המוצע  האתגר
בעת רישום דירה חדשה, קורה א. 

לעיתים קרובות שבעל הדירה מאיית את 
שם המדינה באופן שגוי, והדבר גורם 

בדו"חות מסוימים (למשל, לשגיאות 
כיצד ניתן . הדו"ח שהוצג בסעיף הקודם)

  למנוע בעיה זו ?

) שתכיל את רשימת Lookupטבלת חיפוש ( –הפתרון הסביר 
המדינות עם איות נכון, ותחובר במפתח זר לטבלת הדירות. 

רשימת גלילה שתאלץ בחירה של שם המדינה מתוך  –בממשק 
לא יתאים  CONSTRAINTאו  RULEטבלת החיפוש.  פתרון של 

כיוון שמדובר ברשימה ארוכה יחסית, שיש צורך לעדכנה  –כאן 
  מדי פעם.

הוסיף הזמנה האתר מאפשר ללקוח לב. 
לדירה עבור תאריך מסוים, גם כאשר 

מספר האורחים בקבוצה גדול מהתפוסה 
למנוע כיצד ניתן המקסימלית של הדירה. 

  ?הוספת הזמנה שגויה מסוג זה 

שיבצע בדיקה  BOOKINGS - לטבלת ה TRIGGERניתן להוסיף 
וימנע  AVILABILITYוטבלת  RESERVATIONSמול טבלת 

  הוספת רשומה שגויה. 
  

. מנהלי האתר מעוניינים לאפשר לכל ג
בעל דירות לקבל דו"ח דרך האתר, ובו 

רשימת ההזמנות העתידיות לדירות 
אין לאפשר  –בבעלותו בלבד (כלומר 

 צפייה בהזמנות של בעלי דירות אחרים).
  כיצד ניתן לתמוך בדרישה זו?

ניתן ליצור פונקציה (או פרוצדורה שמורה) שמקבלת כקלט את 
מזהה בעל הדירה, ומחזירה את רשימת ההזמנות העתידיות. 

הדו"ח המופק באתר יופנה להשתמש בפונקציה או בפרוצדורה. 
כיוון שיש מספר רב של בעלי  –פחות סביר כאן  VIEWפתרון של 

  הם בנפרדלכל אחד מ VIEWאתרים, ולא סביר שנרצה לתחזק 

נניח שמדינה מסוימת יצא חוק האוסר . ד
להשכיר את דירותיהם  על בעלי הדירות

  בעזרת האתר החל מתאריך מסוים.
כיצד ניתן לידע לקוחות שהזמינו דירות 

במדינה מסוימת שהזמנותיהם העתידיות 
 לאותה מדינה מבוטלות?

ניתן להוסיף פרוצדורה שמורה שתקבל כקלט את שם המדינה, 
את רשימת ההזמנות העתידיות לאותה מדינה, תבטל את  תאתר

  ההזמנות, ותיידע את  הלקוחות באמצעות האימייל שלהם.
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 חלק 3 (35 נק'):
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישלכל שאלה  .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

  השאלה. עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון

 .)2, aa1(A ו- , b2)b1B( מודל  תקינות בבסיס נתונים המהווה המרת הן טבלאותERD אילו מהטבלאות  .
 ?  ERD  אלמנטים אחרים באותושל  עשויות להיות המרה תקינההבאות, אם קיימות בבסיס הנתונים, 

  ) 3c, )B(c2  , (A)c1 C (  .א

  ) d3, )(B d2, (A) d1 D (A) (  .ב

 ) e3, )e2 (B, e1 (A) E  (E) (  .ג

  f2 (B), (A) f1( F , (F) {e3, e4} (  .ד
  

 בלבד' ב- , ו'א .1
  

  'א', אך לא ד- ', וג', ב .2

  ד', אך לא ג'- וא', ב',  .4  ', אך לא ב'ד- ו ' ג', א .3
 

 Bהבן - רשומות בלבד, בטבלה המייצגת את ישות 10קיימות כעת  Aהאב - בטבלה המייצגת את ישות 3-2
רשומות בלבד. את איזה ממודלי  4קיימות כעת  Cרשומות, ובטבלה המייצגת את ישות הבן  6קיימות כעת 

  ? ניתן בוודאות לשלולההורשה הבאים 
  
 

1. Total-Overlapping  2. Total-Disjoint  
3. Partial-Overlapping  4. Partial-Disjoint  

  

, אך אי Disjoint-artialPלשאלה אין בעצם תשובה חד משמעית נכונה. המקרה שקל יותר לשלול הוא 
 Aכל הרשומות בטבלה  –אפשר לשלול אותו בוודאות, כיוון שייתכן שבמצב הנוכחי הספציפי של הטבלה 

  V-או ל B-ממויינות ל

 a ↔ b , (b, c) � d , c � e  ,f � aפונקציונאליות: קיימות תלויות  R (a, b, c, d, e, f)בטבלה  3-3

  ? תקיימת בטבלה בהכרחמאיזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   f  � d  2. d  �)  c, f(  
3. f  � e  4. (f, d) �  e  
  

ואין בה שדות מרובי  חידבסעיף הקודם (כולל התלויות המתוארות) יש מפתח מינימאלי י Rנתון כי בטבלה  3-4

  ? (רמז: מהו המפתח?)את מידת הנרמול של הטבלה מאפיינת נכונהמהאמירות הבאות איזו . ערכים

ך י, אמנורמלת מסדר ראשון ושנ הטבלה .2  טבלה מנורמלת מסדר ראשון, שני, ושלישיה .1
 אינה מנורמלת מסדר שלישי

  

 אינה מנורמלתאך , הטבלה מנורמלת מסדר ראשון .3
 לא מסדר שלישיגם מסדר שני ו

  
 (f, c)תשובה לרמז: בהתחשב בתלויות, המפתח הוא 

הטבלה מנורמלת מסדר ראשון ושלישי, אך  .4
  אינה מנורמלת מסדר שני

  

   Cתיתן כתוצאה את הטבלה  B-ל Aמפקודות האלגברה הרלציוניות הבאות בין ו זאי 3-5
  

 x C y B y x A 

  a   1  1  a   

  d   2  1  b   

       1  c   

     2 b   

     2 c  

       2 d  

  1. C = (π x A) U (A ÷ B)   2 .B) ÷(A  -) A xC = (π   
  3 .C = (π x A) ∩ (A ÷ B)  4.  C = (π x A) * (A ÷ B)  
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  :שתי השאילתות הבאות והוגדר . מעל הטבלהintegerשני השדות הם מסוג  X (a, b)טבלה ב 3-6

U  a F max (b) > 0 X  

V  a F max (b) ( σ b > 0 X) 

  זהות (למעט אולי סדר שונה של רשומות) ? V - ו Uשטבלאות התוצאה  מבטיחאיזה מהתנאים הבאים 
 
מכיל פחות  aשדה מרחב הערכים האפשריים ב .1

 bבשדה  פריטים ממרחב הערכים האפשריים 
  

 Xהוא המפתח הראשי בטבלה  bהשדה  .2
  

  בכל הרשומות aזהה לערך השדה  b  ערך השדה .4  מכיל ערך זהה בכל הרשומות bהשדה  .3

______________________________________________________________  
 

ערכים אפשריים, מרחב הערכים  30כולל  aמרחב הערכים של השדה  X (a, b, c)נתון כי בטבלה . 3-7
 ? אינו בהכרח נכוןמהמשפטים הבאים  איזהערכים אפשריים.  4כולל  bשל השדה 

 
) מהווה מפתח מינימאלי, a, bאם נתון כי הצירוף ( .1

  רשומות 120יש לכל היותר  X אזי בטבלה
) מהווה מפתח על, וכי a, bאם נתון כי הצירוף ( .2

יש לכל   Xאזי בטבלה  c � bקיימת התלות  
 רשומות 4היותר 

  
) מהווה מפתח על, וכי a, bאם נתון כי הצירוף ( .3

יש לכל  X אזי בטבלה  a � bקיימת התלות  
  רשומות 30היותר 

) מהווה מפתח a, cאם נתון כי הצירוף ( .4
  אזי בטבלה  b � cמינימאלי, וכי קיימת התלות 

 X  רשומות 120יש לכל היותר  
 

 

המאפיין עבורם מרחב ערכים מסוים. נניח שיש עתה  RULEלמספר שדות בטבלאות בסיס הנתונים הוגדר . 3-8
מהו סדר הפעולות הדרוש  –להוסיף מספר ערכים, ולהסיר אחרים)  –לבצע שינוי באותו מרחב הערכים (למשל 

  כדי לוודא שהפעולה תבוצע כהלכה?
 
על ידי   RULE-עדכון הטבלה התומכת ב  .1

מחיקת הרשומות הבלתי רצויות, והוספת 
 . אין צורך בשינוי נוסףהרשומות החדשות

  

בעזרת  RULE-שינוי מרחב הערכים המוגדר על ידי ה .2
, עבור כל טבלה בה מוגדר ALTER TABLEפקודת 

  RULE-ה

, עדכון RULE-הסרת המפתח הזר המצביע על ה .3
 UPDATEמרחב הערכים כנדרש ע"י פקודת 

RULEוהגדרה מחדש של המפתח הזר ,  

 RULE-מכל השדות, מחיקת ה RULE-הסרת ה .4
 RULE-החדש, והצמדת ה  RULE-הקיים, הגדרת ה

  מחדש לכל השדות.
________________________________________________________________ 

  

עבורו מגיב לאט מדי, ובדיקה העלתה  פותחחשוב ש חודשי אחד ממשתמשי הקצה התלונן כי דו"ח. 3-9
בין מספר רב של טבלאות. איזה  JOINשהבעיה נובעת מהצורך לבצע פעולות אגרגציה סיכומיות מעל 

   הדו"ח? משמעותי במהירות התגובה שללשיפור  עשוי לסייע בצורה המובהקת ביותרמהפתרונות הבאים 
 
העברת השאילתה היוצרת את הדו"ח לפרוצדורה  .1

, והפניית המשתמש לשימוש שרתבשמורה 
 בפרוצדורה, במקום הרצה ישירה של השאילתה

  

בין הטבלאות  JOIN-המבצע את ה VIEW הגדרת .2
 VIEW-, והפניית המשתמש לשימוש בהדרושות 

 , במקום הרצה ישירה של השאילתאליצירת הדו"ח
  

את השדות בהם המעדכן  TRIGGERיצירת  .3
פעם בו מתבצע משתמש הדו"ח באופן אוטומטי, בכל 

  שינוי באחת הטבלאות

הרצת השאילתה בשרת לפני הפקת הדו"ח,  .4
ושמירת התוצאה בטבלת ביניים סיכומית, אליה 

  יופנה הדו"ח
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
שדה מחושב שנוצר רק  –שדה מחושב וירטואלי (כלומר  לא ניתן לממשבעזרת איזה מהכלים הבאים, . 3-10

  ?בעת שליפת הנתונים, אך אינו נשמר באופן קבוע בטבלה) 
 
1. TRIGGER 

  
2. STORED PROCEDURE  

3. FUNCTION   
  

4. VIEW  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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לקוח רב שכבתית - שימוש בארכיטקטורת שרתל יםחשוב יתרונות נכונה יםמתאראילו מהטיעונים הבאים  3-11
)Multi-Tier Client-Server אינטרנט, לעומת השימוש בארכיטקטורת שרתיישומים ושרת שרת ), הכוללת -

  )Two-Tier Client-Serverשכבתית (-לקוח דו

ארכיטקטורה רב שכבתית מאפשרת גישה למשתמשים הנמצאים פיזית מחוץ לכותלי הארגון, בעוד   .א
  חיבור לרשת הפנימית בד"כ שכבתית מחייבת- שארכיטקטורה דו

התקנה ועדכון שוטף של תוכנות הקצה במחשבי הלקוח, בעוד  שכבתית מחייבת-ארכיטקטורה דו  .ב
  משתמש סטנדרטיים יותר-ארכיטקטורה רב שכבתית מעודדת שימוש בכלי ממשק

-מעודדת שימוש במחשבי קצים "רזים" וזולים יותר, לעומת ארכיטקטורה דוארכיטקטורה רב שכבתית   .ג
  ותית.שכבתית הדורשת מחשבי קצה בעלי יכולת עיבוד נתונים משמע

) מורכבים, ולעומת זאת BIעסקית (- רב שכבתית מאפשרת יישום מוצרי מידע ופתרונות בינהארכיטקטורה   .ד
  שכבתית תומכת בעיקר בכלים לאיסוף נתונים ובמוצרי מידע פשוטים.- ארכיטקטורה דו

  

 בלבד' ב- ו א'  .1
  

  ג', אך לא ד'- ב', וא',  .2

  ד', אך לא ב'- א', ג', ו .4  בלבד, ג'- ב'  ו .3
________________________________________________________________________________________________________________________________  

לעומת  Key/Valueאפשרי של הטמעת בסיס נתונים מסוג  מתארים נכונה יתרון. אילו מהטיעונים הבאים 3-12
  :RDBMSמסוג נתונים בבסיסי נתונים שמירת 

  שמירה קפדנית יותר על עקביות בנתונים ומניעת כפילות מיותרת  .א

 SQLשימוש יעיל ומתוחכם יותר בשפת השליפה הסטנדרטית   .ב

 בצורה יעילה ואפקטיבית בגידול מהיר בכמויות הנתונים הנאגרים  אפשרות לתמוך  .ג

  , וכד'VIEWS ,Stored Procedures ,Triggersכמו  –אפשרות נוחה יותר למימוש כלי עזר חשובים   .ד
  

 בלבד ד'-א' ו .2  בלבד ג' .1
  

  כל הטיעונים שגויים .4  ג' בלבד-ב' ו .3
_____________________________________________________________________  

 SOA-לפיתוח מערכות בגישת ה משמעותיתמתאר נכונה מוטיבציה אינו מהטיעונים הבאים  זהאי. 3-13
)Service Oriented Architecture(  
  

עשויה להפחית את הצורך  SOA-גישת ה .1
בסיסי נתונים  לניהול שרתים בהשקעה בתשתיות

 בארגון
  

מאפשרת שימוש יעיל בנתונים  SOA-גישת ה .2
הנאספים במקורות חיצונים, ללא צורך להחזיק 

 ארגוןעותקים שלהם במאגרי הנתונים של ה
  

תומכת אכיפה קפדנית יותר של  SOA-גישת ה .3
), תוך שמירה על Data Integrityשלמות נתונים (

  מרחב ערכים עקבי, ומניעת כפילויות מיותרות

מאפשרת פיתוח מודולרי גמיש יותר,  SOA-ה גישת .4
תוך הטמעת פונקציות ושירותים שכבר פותחו ע"י 

  במערכות המידע הפועלות בארגון  אחרים
___________________________________________________________________  

 מהמשפטיםשלבי (עיצוב קונספטואלי, לוגי, ופיזי) של בסיס נתונים. אילו -בקורס תואר מהלך עיצוב תלת. 3-14
  שלבי זה, לעומת מהלך שייגש ישירות לעיצוב פיזי ?-יתרונות של מהלך תלת מתארים נכונה הבאים

, שהיא שפה סטנדרטית ונפוצה. לעומת זאת גישה ישירה SQLשלבי מאפשר שימוש בשפת - המהלך התלת  .א
  SQL-לעיצוב פיזי עלולה למנוע את היכולת להשתמש בצורה יעילה ב

שלבי מאפשר הבנה טובה יותר של הגורמים המעורבים בתהליכים העסקיים השונים, ויחסי - המהלך התלת  .ב
 מודל נתונים התומך בצורה נכונה בתהליכים אלוהגומלין ביניהן, ובניית 

בגישה ישירה לעיצוב פיזי יש סיכוי רב יותר לשגיאות בהגדרת המפתחות והפרות נורמליזציה, לעומת מהלך   .ג
 שלבי-עיצוב תלת

. לעומת Triggers- שלבי מאפשר שימוש במנגנוני עזר מתקדמים כמו פרוצדורות שמורות ו- המהלך התלת  .ד
  לעיצוב הפיזי עלולה למנוע את היכולת להשתמש במנגנונים אלוזאת, גישה ישירה 

  

 ' בלבדד-' וב .2  ג' בלבד- ב', ו .1
  

   ד', אך לא ב'- א', ג', ו .4  'א', אך לא ד- ', וג', ב .3
___________________________________________________________________ 

  סוף
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  גוריון- אוניברסיטת בן

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

  

  

  10.2.2017 תאריך הבחינה:

  ר אדיר אבן"ד: ההמרצ םש

  בסיסי נתוניםשם הקורס: 

  364-1-1901מספר הקורס: 

  'א, מועד: א', סמסטר: 2017שנה: 

  שעות 3.5משך הבחינה: 

  אסור, למעט דף העזר המצורף לגיליון המבחןחומר עזר: 

  
  הנחיות

 נקודות  100, מתוכן ניתן לצבור עד 105סכום הנקודות הכולל של כל חלקי המבחן הוא  •

  מציון הקורס 70%הציון במבחן זה מהווה  •
o  נקודות מהציון הסופי של הקורס 70-נקודות במבחן שקולות ל 100 –כלומר 
o  ומעלה על מנת לעבור את הקורס 56 של יש לקבל בבחינה ציון –חובת מעבר 

 בלבד תשובות הסופיותאת ה כלולל ניים יש לבצע במחברת הנלווית, בגוף המבחן ישחישובי בי •
o אם יש בכך צורך דפי גיליון המבחן,השני של  םצדניתן לרשום פתרונות מ 

אין להפריד בין דפי המבחן ! במקרים בהם סטודנט הפריד בין הדפים ועקב כך הלכו חלק מדפי  •
  , והאחריות לכך תהיה של הסטודנט0הציון על החלקים שהלכו לאיבוד יהיה  –המבחן לאיבוד 

  
_______________________________________________________________  

  
  בלבד הבודקיםלשימוש 

  
  שאלה 

  (מס' נקודות מקסימאלי)
  ניקוד

1) .35(  
  

  

2. )35(  
  

  

3) .35(  
  

  

  ציון סופי:
  

  

  
  
  
  

  תאריך _____________________  _________________,  אדיר אבןד"ר 
  
  

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
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  נק'): 35( 1חלק 
מתבססים על  םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,התיאור הבא
  

לכל  , המפעילה אתרי גלישת סקי ברחבי הנגב, מבקשת את עזרתך בתכנון בסיס הנתונים."מדרון חלקלק"חברת 
 עונתשנה מתחילה בכל אתר  מספר הכביש המוביל אליו. בכלאת אתר יש לשמור שם (ייחודי), שטח כולל בקמ"ר, ו

 באותהת הגלישה בכל אתר, ואת מחיר הכניסה לאתר של עונההתחלה והסיום  את תאריכי לתעדגלישה אחת. יש 
אם העובד מוסמך , שם, תאריך לידה, ואת התאריך בו הצטרף לחברה. ת"זעונה. לכל עובד בחברה יש לתעד מס' 

מתקדם, תחיל, , ומהי דרגת המדריך הנוכחית שלו (מבאילו תאריכים עבר הדרכותיש לציין  –לשמש כמדריך סקי 
, אך עשוי מסוימת השיבוץ קבוע לאורך עונה –עובד משובץ לאחד האתרים כל , כל עונת גלישהבתחילת מומחה). 

יש לתעד לאיזה אתר שובץ כל עובד, באיזה תפקיד, ומה השכר החודשי ששולם לו (התפקיד . לעונה להשתנות מעונה
יש לדעת מי העובדים האחרים  –ת העובד הוגדר כמנהל צוות והשכר עשויים להשתנות מדי עונה).  אם בעונה מסוימ

  אותם ניהל באותה עונה (שיבוץ הצוותים והמנהלים עשוי להשתנות מדי עונה). 

, ... המספור מתחיל מחדש עבור כל אתר). לכל 3, 2, 1בכל אתר יש מספר מסלולי גלישה, הממוספרים בסדר עולה (
שאינם משתנים מעונה לעונה. אם  –) "קל", "בינוני", "קשה"ואת דרגת הקושי (מסלול יש לשמור את האורך (בק"מ), 

יש לדעת לאיזה מסלול הוא התמזג, ובאיזו מרחק (בק"מ) מנקודת ההתחלה של  -מסלול מתמזג לתוך מסלול אחר 
מנת  המסלול אליו התמזג. במהלך עונת הפעילות באתר יש לבצע בתחילת כל יום בדיקה מקדימה לכל מסלול על

יש לתעד את המועד המדויק (תאריך ושעה) בו התבצעה הבדיקה, את הציון שניתן לבדיקה  –לוודא את תקינותו 
ייתכן ולא  ת מסלול נערכת על ידי עובד אחד,כל בדיק –("תקין", "גבולי", "פגום"), ומי העובד שביצע את הבדיקה 

   זמנית.-בו םשעובד מסוים יבדוק מספר מסלולי

, משך (תאריך ושעה) התחלהאת מועד השיעורי סקי. לכל שיעור יש לתעד  עביריםמ םמדריכיהונה, עכל במהלך 
עביר את מדריך שמהמתקיים, ומי השיעור מחיר השיעור (בש"ח) לכל משתתף, מסלול הסקי בו השיעור בדקות, 

יתקיימו במקביל באותו  ו/או, שיעורים יתחילו בו זמנית יתכן שכמהי(שיעור מועבר על ידי מדריך אחד).  השיעור
, םאתריהלכל לקוח המבקר לראשונה באחד מ. מסוים יעביר בו זמנית כמה שיעורים מדריךש ייתכן לאאך  – מסלול

בכל פעם טלפון. כן יש לדעת מהו האתר הראשון בו ביקר, ובאיזה תאריך.  ת"ז, שם, כתובת מגורים, ומס' יש לתעד
 . עבור אותו שיעור גובה ההנחה לה הוא זכאי את השיעור אליו נרשם, ואתיש לתעד  -  לקוח נרשם לשיעור סקיבה 

  גובה ההנחה, העשוי להיות שונה ללקוח, נקבע בתחילת העונה על ידי כל אתר בנפרד, ונשאר קבוע לאורך העונה.

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה) המERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-

 )Cardinality - מידתיות  לכלול את כל הישויות, והקשרים הרלוונטיים (כולל רישום מלא של תרשיםעל ה •

 . לל סימון בקו תחתי של שדות מפתח) המשתקפים מתיאור הבעיה, כוAttributesיש לכלול את כל השדות ( •

 . אינן ברורות מאליהן מתיאור הבעיה הן אך ורק אםשהצעת,  תרשיםאר בקצרה הנחות שהובילו לת •

 הבעיה.  תיאורן להשתמש בהנחות הסותרות את אי •

 >ציין באיזה דף השתמשת  – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  במידת הצורך, ניתן לרשום פתרון< 
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לתיאור להיות תואם  בסעיף זהעל הפתרון  חשוב:( מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) נק' סה"כ 13( 1.2
  :)סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו ואינ הוא אך ,בעמוד הקודם הבעיה

  

XXX (Site, Area, Road, Slope, Length, Difficulty, Checkup-DT, Grade, Emp-ID, Emp-Name, 
Birth-Date, Join-Date) 

 

• Site, Area, Road – שם האתר, שטח האתר (בקמ"ר), מספר הדרך המובילה לאתר    

• Slope, Length, Difficulty – המס' הסידורי של מסלול הגלישה, אורך המסלול (בק"מ), דרגת הקושי של המסלול 

• Checkup-DT, Grade       -בו התבצעה בדיקת המסלול, ציון הבדיקה   ושעה) תאריךמועד (ה

• Emp-ID, Emp-Name, Birth-Date, Join-Date –  לחברה של הבודקת"ז, שם, תאריך לידה, ותאריך ההצטרפות  

  
  )הצירופים שנייש לרשום את ( ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפהשני  מהם נק') 2(
  
  

  ב. _______________________________  ____________________________  .א

__________________________________________________________________ 
  ?  XXX בטבלה) Prime Attributes( הראשוניים שדותהמהם  נק') 1(

  
  

___________________________________________________________________ 
 כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםבסעיף ה יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  נק') 3(

שבגללה נוצרת  X�Y  תלותהיש לרשום בצורה מפורשת את . XXX בטבלהשני מסדר נורמליזציה ההפרות 
  )Site � Area דוגמא:(ל ההפרה

 

             
  
  

___________________________________________________________________ 
  הפרות נורמליזציה מסדר שלישי ?  XXX בטבלהמדוע אין  בקצרהנמק  נק') 1(

  
  

___________________________________________________________________ 
מודל טבלאי משופר עבור ל שתי חלופות אפשרויות תהצעל, מיםסעיף הקודה-יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 4(

   י.מסדר שליש יםמנורמל היותלהתאים לתיאור הבעיה, ול יםהמודלשני . על XXX השדות בטבלה
 .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  מודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון כל  •

  אין צורך ברישום כפול, אלא רק לציין אילו טבלאות זהות –אם במודל השני קיימות טבלאות זהות למודל הראשון  •

 XXX אין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד אלו המפורטים בתיאור הטבלה •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. – השדותהסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על לפרט כל שלב בתהליך האין צורך  •

  
  מודל ראשון:

  
  
  
  
  
  
  

  מודל שני:

___________________________________________________________________ 
בהתחשב . ההדרכות והדרגה הנוכחיתעבור עובדים המוגדרים כמדריכי סקי יש לשמור גם את תאריכי  נק') 2(

, שלישי מסדר למודל הטבלאי בסעיף הקודם, כך שיישאר מנורמל נתונים אלוכיצד יש להוסיף  -  בתיאור הבעיה
כל (אין צורך לרשום את מיותרים  NULLוכך שהפרטים הנדרשים יישמרו עבור מדריכים בלבד, ללא ערכי 

  המודל, אלא רק את השינויים שיש לבצע).
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 לניהול שיעורי הסקי מתייחס ) המודל הבאסעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3
  : )פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמיםל אינו תואםכאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב:( .באתר מסוים

  

• (S)LOPES (Slope, Availability, Fee )  

o מסלולי גלישה: מספר מסלול, זמינות (כמה דקות סה"כ ניתן לגלוש ביום בו המסלול תקין), דמי כניסה ללקוח 

• (C)HECKS (Slope (SLOPES), Day, Visitors, Grade )    

o (1- תקין, 0 – נכשל) בדיקות מסלול:    מס' מסלול, תאריך פעילות, מספר המבקרים במסלול, ציון הבדיקה  

• (L)ESSONS ({Slope,  Day} (CHECKS), Time, Price, Duration ) 

o שיעורים:     מס' מסלול, תאריך פעילות, זמן תחילת שיעור, מחיר השיעור לכל משתתף, משך השיעור בדקות 

• (P)ARTICIPANTS ({Slope, Day, Time} (LESSONS), C-ID, Discount  )  

o (בש"ח) הרשמה לשיעורים:   מס' מסלול, תאריך פעילות, זמן תחילת שיעור, מזהה הלקוח, שיעור ההנחה 

  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 

 יש צורך בכך.  אם, VIEWS-) או בNested Queryמקוננת ( התמש בשאילתניתן להש •

 .במקום בשם המלא באות הראשונה בשם כל טבלהניתן להשתמש  ,לצורך כתיבה מקוצרת •

 ייחשב גם אם הוא לא אופטימלי. כלומר, פתרון שייתן את הפלט הנכון – הניקוד הוא על נכונות, לא על יעילות •
  
  

  ? 0.5ה מעל הי 2016בשנת  הממוצעת הנצילותשיעור מסלולים באילו נק')  4(

 משך הזמן בו התקיימו שיעורים, חלקי משך הזמן בו המסלול היה זמין לשימוש. –נצילות ממוצעת  •

 שנקבעו מבוטלים שיעוריםהמסלול זמין לשימוש רק בימים בהם הוא תקין. ביום בו המסלול לא תקין,  •

 מס' מסלול, כמה ימים היה תקין, כמה שיעורים התקיימו, שיעור הנצילות הממוצעת  :)2016(עבור  הדרוש פלטה •

 יש לסדר את הפלט בסדר יורד של הנצילות הממוצעת •
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  היה הגדול ביותר? יםמסלולהפסד הכולל כתוצאה מאי תקינות בהם  תאריכיםה 10 מהםנק')  6(

החברה מחזירה את דמי הכניסה לכל המבקרים במסלול, וכל  –ההפסד נובע מכך שבתאריך בו המסלול לא תקין  •
 לכל האנשים שנרשמו לשיעורים באותו תאריך (בעלות השיעור יש להתחשב במחיר למשתתף ובגובה ההנחה)

  לשיעורים בתאריך, ההפסד הכולל בתאריך הנרשמיםתאריך, מספר המבקרים בתאריך, מספר  הדרוש: פלטה •
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  ):נק' 35( 2 חלק
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
  

לות יהמוב), SEARCHES( פעולות חיפושלהגדיר ) USERSהמאפשר למשתמשים (ניווט יישום מפתחת ה חבר
הקמת בסיס לכשלב מקדים  .שונות )LOCATIONS(נקודות ציון המובילים ל )PATHSעל מסלולים ( להמלצות
  הבא: ERD-ה מודל , הוצענתונים

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות- אי זהותניתן לו ,הטבלאי הבא מודלהלחברה גם  הוצעכמו כן, 
 

• (L)OCATIONS (L-X, L-Y, L-Type, L-Country)                                                                        //  נקודות ציון 

o קואורדינטות הרוחב והאורך, סוג המקום, המדינה בה נמצא המקום 

• (R)OUTES (R-Name, {X1, Y1} (LOCATIONS), {X2, Y2} (LOCATIONS), Length, Duration)  // מקטעי דרך 

o (בק"מ) שניות(ב המשוערך, משך זמן הנסיעה שם המקטע, קואורדינטות נקודת ההתחלה/הסיום, אורך(  

• (U)SERS  (U-Name, Join-Date, U-Country, Fee)                                                                  // משתמשים 

o  ,פעולת חיפוש (בש"ח) ינה בה מתגורר המשתמש, תשלום לכלהמד, ההצטרפות לאתר תאריךשם המשתמש  

• (S)EARCHES (U-Name (USERS), S-DT, A-DT, {S-X,S-Y} (LOCATIONS), {L-X,L-Y} (LOCATIONS)) // חיפושים 

o בעת החיפוש, קואורדינטות היעדמיקום , קואורדינטות , מועד ההגעה בפועלמועד (תאריך/זמן) החיפושמשתמש,  שם  

• (P)ATHS ({U-Name, S-DT} (SEARCHES), Number, Chosen)                                                 // מסלולים 

o   ,לא) – 0כן,  -1), האם נבחר (..., 3, 2, 1( למשתמש הצגהסדר שם משתמש, מועד חיפוש  

• (I)NCLUDES ({U-Name, S-DT, Number} (PATHS), Order ,R-Name (ROUTES), Action )  // סדר המסלול 

o       ,שם מקטע, הנחייה , ...) , 3, 2, 1המספר הסידורי של המקטע במסלול (שם משתמש, מועד חיפוש, סדר הצגה
)"ישראו ", "שמאלה", "ימינה"לנהג בתחילת המקטע (  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

(יש לסמן באופן  בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 1-2
  הולם מפתחות ראשיים, קשרים, וקרדינליות).

 
   

1:1  

1:N 

LOCATION 

• L-X 

• L-Y 

• L-Type 

• L-Country 

USER 

• U-Name 

• Join-Date 

• U-Country 

 

Target 

1:N  
Options 

• Chosen 

• A-DT 

SEARCH 

• S-DT 

• S-X 

• S-Y 

• Fee 

1:N  1:N  

1:N  

1:1  1:N  

PATH 

• P-Name 

• Length 

• Duration 

Routes 
• R-Name 

• Order 

• Action 
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 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-2
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

   בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף •

  זמנית לאותה נקודת יעד-. ייתכן ששני משתמשים שונים יבצעו חיפוש בוא

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       המודל הטבלאי בלבד בלבד           ERD-מודל ה

מיקום מסוים בנקודת זמן מסוימת, פעולת חיפוש עבור עבור  סכום מסוים אם משתמש מסוים התבקש לשלם .ב
  דקות מאוחר יותר 10- הוא עשוי להתבקש לשלם סכום שונה אם יבצע ניווט לאותו מיקום כ

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  . בעקבות פעולת חיפוש, המסלול שמשך הזמן הכולל שלו צפוי להיות הקצר ביותר יוצג ראשוןג

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  ייתכן שמסלול אותו בחר המשתמש יכלול מספר מקטעים שונים המסתיימים באותה נקודה גיאוגרפית. ד

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  גרמדינה בה הוא כולל את ה לא בהכרחודרך מספר מדינות שונות,  עוברמשתמש בחר המסלול שייתכן שה. ה

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטויל לכ נק' 1, נק' 4. (2-3

 ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס  •

  הטבלה  האות הראשונה בשםהטבלאות מזוהות עי ידי  –לצורך כתיבה מקוצרת  •

1) S.[U-Name], S.[S-DT] F Datediff (ss, S.[S-DT], S.[A-DT) > Sum (R.Duration) (σ P.Chosen=1  S*P*I*R) 
 

  השאלה:

  
  

2)  π R-Name (σ Length >  2 * SQRT ( (X2 – X1) ^2 + (Y2 – Y1) ^2 ) R) 
 

  השאלה:

  
  

3) ( π S.[S-DT], Country =  L.[L-Country]  ( σYear (S.[S-DT]) = 2016 S*L ) ) ÷  
   (πCountry = [U-Country] U) 

 
  השאלה:

  
  

4) S.[U-Name], S.[S-DT] F max ( P.Chosen ) = 0  

        (σ L.[L-Type] = “Restaurant” AND Datediff (yy, U.[Join-Date], getdate ()) > 2  L*U*S*P )   
 

  השאלה:
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 CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ) מתכנן בסיס הנק' לכל אפיון שגיאה 1 – נק' 5( 4-2
 PATHS. להלן הפקודות לבניית מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהעל פי ה ליצירת בסיס הנתונים

  כבר הוגדרו כראוי): שיתר הטבלאות במודל ניתן להניח( INCLUDES - ו
CREATE TABLE  PATHS  ( 
   [U-Name] Varchar (50) NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [Number] Int  NOT NULL, 
     [Chosen] Int  NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [U-Name], [S-DT], Number),  

CONSTRAINT  fk_user  FOREIGN KEY   ([U-Name])    REFERENCES  
     USERS ([U-Name]), 

CONSTRAINT  fk_Date FOREIGN KEY   ([S-DT])    REFERENCES  
     SEARCHES ([S-DT]), 
             CONSTRAINT  ck_Chosen  CHECK [Chosen] IN 0 AND 1     ) 
 

CREATE TABLE  INCLUDES ( 
   [U-Name] Varchar (50) NOT NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [Number] Int  NOT NULL, 
     [Order]  Real  NOT NULL, 
     [R-Name] Varchar (50) NOT NULL, 
     [Action] Varchar (50) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [U-Name], [S-DT], Number, Order ),  

CONSTRAINT ck_Route          CHECK ([R-Name] IN  (SELECT [R-Name] FROM ROUTES), 
CONSTRAINT ck_Action CHECK ([Action] BETWEEN “Left” OR “Right” OR “Straight” ) ) 

  

  
 ), חלקןלהתבונן שוב במודל ישהמודל הטבלאי ( הגדרתנובעות מסתירה ל ן. חלקעקרוניותיש מספר שגיאות  אלו פקודותבנתון כי 

  סבירות בהתחשב בהקשר העסקי. לא מהנחות אחרותאילוצים, ו אושל שדות  תקינותמהגדרות לא 
  מפתח הראשיבלמרות שהוא  NULL-כ מוגדר PATHSבטבלה  ]U-Nameהשדה [ השגיאה:  לדוגמא:

  NOT NULL -יש להגדיר את השדה כ כיצד יש לתקן:  
  

  לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  לעיל) לא כולל הדוגמא( נוספות שגיאות 5אפיין נכונה 

 נקודה תינתן לכל שגיאה שהוגדרה כראוי, כולל הסבר נכון של התיקון.  •

  הראשונות 5בחשבון רק  התילקחנ - בלבד 5שגיאות, אך יש להגדיר  5-ייתכן שקיימות יותר מ •

  , או אם התיקון לא הוסבר כראוישל ממש "שגיאה" שאיננה בעצם שגיאהל תוענק נקודהלא  •

  
  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  א. 

  

  ___________________________________________________________________________כיצד יש לתקן:   

  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ב

  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ג

  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ד

  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ה

  

  _________________________________________________________________________כיצד יש לתקן: __  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  ):המחשהל התבקשת להכין דו"ח במבנה הבא (הרשומות ,נטישת לקוחותמאפייני  לניתוחנק')  10( 2-5
  

Estimated 
Loss 

Total 
Late  

Total 
Dismissed  

Search  
Activities 

Days 
Active 

Last 
Activity 

User 

9000 10 150 500 20 1.8.2016 Sarit Hadad 

8000 20 60 300 10 6.7.2015 Eyal Golan 

5000 30 40 100 15 4.7.2016 Ben Static 

3000 5 80 200 12 9.9.2016 Peer Tasi 
… …  … … … … 

 
  ת:הסבר השדו

• User, Last-Activity, Days-Active –  שם המשתמש, באיזה תאריך הוא ערך את החיפוש האחרון
 בין תאריכי ההצטרפות והנטישה) בימיםפרש ההיה פעיל (הימים (המאוחר ביותר) באתר, במשך כמה 

 לפני התאריך בו הופק הדו"חשיש להציג את כל המשתמשים שלא היו פעילים במהלך שלושת החודשים  •
•   Search-Activities, Total-Dismissed, Total-Late- פעולות  מס', הכולל באתרחיפוש הות מס' פעול

 המשוערךמפעולות החיפוש בהם משך הנסיעה בפועל היה ארוך  מס'החיפוש בהן לא בחר אף מסלול, 
 ההפרש (בשניות) בין מועד החיפוש לבין מועד ההגעה בפועלמשך נסיעה בפועל:  •

של המקטעים המרכיבים את המסלול  (בשניות) משך הזמן הכולל שיערוך ל סמךע :משך נסיעה משוערך •
 , (ניתן להניח שנבחר רק מסלול אחד)שנבחר

•   Estimated Loss - משתמש כתוצאה מנטישת ה בש"ח הערכת הפסד ההכנסה 

כמה כסף החברה הייתה גובה מהלקוח, לו היה ממשיך להשתמש ביישום באותה תדירות שיערוך ההפסד:  •
 חיפוש יומית ממוצעת מאז שנטש (תאריך הפעילות האחרונה) ועד התאריך בו הופק הדו"ח. 

 של הנזק המשוערך יורדבסדר יש לסדר את הרשומות כמומחש:  •
  

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 

 ERD-ולא למודל ה ,הנתון בתחילת השאלה למודל הטבלאייש להתייחס  •

 , אך לא בטבלה מחושבתVIEWS –ב ו/או  ת,ומקוננ ותניתן להשתמש בשאילתבמידת הצורך  •

 ניתן להשתמש באות הראשונה בשם כל טבלהלצורך כתיבה מקוצרת,  •

כלומר, פתרון שייתן את הפלט המבוקש ייחשב כנכון גם אם  – ריצה הפלט, לא על יעילותהניקוד הוא על נכונות  •
  .הוא לא אופטימלי מבחינת זמן הריצה הצפוי

 

 >ציין באיזה דף השתמשת  – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום פתרוןבמידת הצורך, ניתן < 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור  חברהה ף) מנהל בסיס הנתונים שלסעי-תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
  שנלמדו בקורס: הבאים , ושוקל שימוש בחלק מהכליםתחזוקת בסיס הנתונים והשימוש בו

  

  פונקציה,  פרוצדורה שמורה טריגר,  אינדקס,   שדה מחושב (או טבלה מחושבת),   , )Lookup( טבלת חיפוש
  

, ליישום , ושונה מהאחרותמשכנעתרלוונטית, ולכל אחד מהם, תן דוגמא  – מהרשימה שוניםבחר ארבעה כלים 
  מועיל שניתן לממש בעזרת הכלי, על מנת לשפר את בסיס הנתונים המוצע ואת השימוש בו.

הוא מועיל עבור חשוב להסביר לאיזה תרחיש של שימוש בבסיס הנתונים מתייחס הפתרון, ולנמק מדוע  •
 תרחיש זה ואיזה יתרון יחסי יש לו לעומת פתרונות אפשריים אחרים.

 . ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס בהגדרת הפתרון,  •

 , אלא להסביר בקצרה את הפתרון במילים, ולנמק בקצרה SQLאין צורך לרשום קוד  •

 . יש לציין זאת במפורש – לטבלאות מסוימות ו/או לשדות מסוימיםלהתייחס  צריכההפתרון  אם הגדרת •
  

  המוצע היישום  הכלי
  

  __________א. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ב. __________

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  ג. __________

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ד. __________
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 חלק 3 (35 נק'):
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישאלה לכל ש .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון

 
.  אילו ERDשל מודל  תקינה בסיס נתונים המהווה המרההן חלק מ  ) b1B(b2 ,-ו  A)aa1 ,2(הטבלאות . 1-3

  ? ERDאותו המרה תקינה של חלק מ להיותגם כן מהטבלאות הבאות, אם קיימות בבסיס הנתונים, עשויות 
 

  ) c43), cB(c2 (A), c1 C , (  .א

  ) d4d3), B( d2(A),  d1 D , (  .ב

 ) e4e3), B(A), e2 ( e1 E , (  .ג

  ) f4 )f3(B),  f2,  (A) f1F ,  .ד
  
 ג' בלבד- ב', ו .1

  
  , אך לא ב''ד- ג', ו', א .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  'ד', אך לא ג- ו א', ב', .3

 

 
במודל הורשה  Aבן של - הן ישויות C-ו B ,"סטודנטהיא ישות אב " A -  אוניברסיטההמתאר  ERD-במודל ה 3-2

Disjoint-Total אלמנטים שניתן לייצגם על ידי מתאר באופן המובהק ביותר. אילו מהבאים ,Bו ,- C ?  
 
1. B – סטודנט לתואר ראשון 

C – מחקריטודנט לתואר ס  
2. B –  סטודנט שנולד בישראל 

C –  סטודנט שנולד בחו"ל  
  

3. B – הנדסהמדעי הסטודנט ל 
C – סטודנט למדעי הטבע  

4. B – מצטיין סטודנט 
C – סטודנט במצב אקדמי בלתי תקין  

  

  
  b � (d, e) , d�a , (a, c) ↔ (a, b)קיימות תלויות פונקציונאליות:  R (a, b, c, d, e)בטבלה נתון כי  3-3

  ? לא בהכרח קיימת בטבלה איזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות

1.   c  � a 
  

2. (d, c)  �  b  

3. b  � a  4. (a, c) �  e  

  

 
) d, cוהצירוף (מפתח הראשי, הוא ה) a, bאין שדות מרובי ערכים, הצירוף c, d)b, a( W ) ,בטבלה כי נתון  4-3

  ?את מידת הנרמול של הטבלה מאפיינת נכונהמהאמירות הבאות איזו . הוא מפתח מינימאלי

אינה אך ייתכן ש, הטבלה מנורמלת מסדר ראשון .1
 שלישיומנורמלת מסדר שני 

  

ך ייתכן י, אמנורמלת מסדר ראשון ושנ הטבלה .2
 שאינה מנורמלת מסדר שלישי

  
הטבלה מנורמלת מסדר ראשון ושלישי, אך ייתכן  .3

  שאינה מנורמלת מסדר שני
  הטבלה מנורמלת מסדר ראשון, שני, ושלישי .4

  

 
מכילה  כל אחת מהן, אם נתון כי  ) NULL, 3, 1 ,2 את הרשומה ( יתן להוסיףלא נלאיזו מהטבלאות הבאות . 3-5

   ? )NULL ,3 ,2 ,1כעת אך ורק רשומה תקינה אחת (
  
1. )  b (W) , c  , d,  aW (   
  

2. ) , d (X) , cb , aX (  
  

3. )  (Y) , d c,    b,  aY(   4. d )  , c, , b   a(  Z   
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לא  השאילתות הבאותמ איזו. NULLה ערכי ב , ואיןיםספריכל השדות מ a, 1a( A(2 טבלה. נתון כי ב6-3

  ?  π a2 Aשאילתה ל תיתן תוצאה זההבהכרח 

  )רשומותשל  שונה סדר הצגה(כלומר, הטענה היא ששלוש משאילתות הבאות יתנו תוצאה זהה, למעט אולי 
 

1.  SELECT X.a2                                     
FROM A as X, A as Y                        
WHERE X.a1 = Y.a1                          

  

2. SELECT DISTINCT   X.a2                         
FROM      A as X                                        

  

3. SELECT       X.a2                              
FROM          A      as X                      
GROUP BY   X.a2                             
HAVING    Count Distinct (a1) >   0    

4. SELECT X.a2 FROM A  as X                     
UNION                                                        
SELECT Y.a2 FROM A  as Y                      

  
 

  
  , רצו שתי השאילתות הבאות:) cb, aZ ,(מעל הטבלה . 7-3

• a F SUM (c) Z  -  רשומות 30החזירה 

• b, c F SUM (a) Z   -  רשומות 40החזירה 

  ? Zבטבלה  האפשרי מספר הרשומותהטווח של את  מתאר נכונהאיזה מהבאים 
 

 רשומות 1200- ל 30בין   .2  רשומות 40-ל 30בין  .1
  

  רשומות 1200בדיוק  .4  רשומות 1200-ל 40בין  .3
 

 

התערבות  ללאשפעולות עדכון א', ב', וג' יתבצעו בזו אחר זו ברצף, להבטיח  ישבתהליך עסקי מסוים,  .3-8
  , כחלופה אפשרית ליישום דרישה זו ? בעצםאינו רלוונטי הבאים פתרונות פעולות אחרות באמצע. איזה מה

  

 )LOCK( נעילהו ניהול טרנזאקציותמנגנוני  .1
  

2. FUNCTION  

3. STORED PROCEDURE  4. TRIGGER  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
שעשוי לחסוך במקום אחסון  אמצעיא.  ניגוד בין האחריםמתאר באופן פחות מובהק לעומת  הבאיםמ איזה.  3-9

  ?  שעשוי לחסוך בזמן ריצה אמצעילעומת ב.  בדיסק
  

  

 CHECK CONSTRAINTא.  .1
 

 LOOKUP TABLEב. 
  

  

 א. מודל טבלאי מנורמל .2
 

  טבלאי שטוחב. מודל 

 FUNCTIONא.  .3
 

  DERIVED ATTRIBUTEב. 

 VIEWא.  .4
 

  DERIVED TABLEב. 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
. על אילו מהפעולות הבאות ניתן לומר במובהק שמטרתן X (a, b, c, d)בבסיס הנתונים הוגדרה טבלה . 3-10
  ? (על פי ההגדרות המקובלות להפרת יושרה) X) בטבלה Integrity Violation( של הפרת יושרהמניעה היא 

  

  NOT NULLכמפתח ראשי, עם אופציית  a ההגדרת השד  .א

 בנוסף על האינדקס על המפתח הראשי )b, c, dהאחרים בטבלה ( הגדרת אינדקס נפרד על כל אחד מהשדות  .ב

 כמפתח זר לטבלה אחרת בבסיס הנתונים bהגדרת השדה   .ג

 GRANTאך ורק למשתמשים מסוימים, בעזרת פקודת  d-ו cמתן הרשאת עדכון לשדות   .ד
  

 ג', אך לא ד'- א', ב', ו .1
  

  ד', אך לא ג'- ', וב', א .2

תלוי אם הטבלה  –וחד משמעי  אין אפשרות לענות על כך באופן מובהק .4  בלבד' ג- ו ' א .3
  ERD -במודל ההמרה של ישות או של קשר מייצגת 
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-Multi-Tier Cלקוח רב שכבתית (-ארכיטקטורת שרת של יםחשוב יתרונות נכונה יםמתאראילו מהבאים  3-11
S ,(שכבתית ?- שכבתית, או תלת- ארכיטקטורה דובהשוואה ל  

  גישה למשתמשים הנמצאים פיזית מחוץ לכותלי הארגוןנוחות   .א
  משתמש סטנדרטיות, שאינן מחייבות בהכרח התקנת תוכנה על מחשבי הקצה-ממשקפלטפורמות שימוש ב  .ב
  )Intranetלרשת התקשורת הפנימית בארגון (של משתמשי הקצה ישירה גישה  מניעת  .ג
  ריכוז בסיסי הנתונים בשרת מרכזי, דבר המסייע בשמירת גרסה אחת לאמת  .ד

  
 בלבד א' .1

  
  ג', אך לא ד'- ב', וא',  .2

  ד'- ב', ג', וא',  .4  בלבדג', - ב', ו .3

____________________________________________________________________  
אילו מהמשפטים הבאים מתארים בצורה נכונה גורמים לדומיננטיות רבת השנים של טכנולוגיות ניהול  3-12

  ) בענף מערכות המידעRDBMSבסיסי הנתונים הרלציוניים (
  

  עומד מודל אחסון נתונים פשוט, אחיד, ונוח לשימוש. RDBMS-בבסיסה של טכנולוגית ה  .א
 התפתחו סטנדרטים לשליפה ולהעברה של נתונים שאומצו באופן נרחב  RDBMS-סביב טכנולוגיית ה  .ב
היא היחידה המאפשרת השתלבות מהירה ויעילה בסביבות ארכיטקטורה מונחית  RDBMS-טכנולוגיית ה  .ג

  )Cloud Computing) ו"מחשוב עננים" ((SOA – Service Oriented Architectureשירות 
, ולמודל הטבלאי המנורמל העומד בבסיסה, יתרונות יחסיים משמעותיים בכל RDBMS-לטכנולוגיית ה  .ד

   )O-O – Object Orientedעצמים  (-הקשור ליישום תוכנה בגישה מונחית
  
 בלבדב' - ו א'  .1

  
  ד', אך לא ב'- א', ג', ו .2

  ד'-ב', ג, ו א', .4  בלבדג', - ב', ו .3
___________________________________________________________________  

  
יתרון אפשרי של אחסון נתונים בקובץ מקומי על מחשב הקצה (כגון קובץ  מתאר נכונהאינו באים המ זה. אי3-13

  ? מרכזי שרת נתוניםהמנוהל על עומת אחסון נתונים בבסיס נתונים טבלאי טקסט או גיליון אלקטרוני), ל
  
אחסון מקומי עשוי לשפר משמעותית את מהירות  .1

הנדרש עקב החיסכון בזמן שליפת הנתונים, 
 רשת התקשורת גבי תעבורת נתונים עלל

  

את "תחרות" בין מספר לצמצם אחסון מקומי עשוי  .2
יישומים על משאבי המחשוב של השרת, העלולה 

 לפגום בזמן הביצוע של חלק מהיישומים
  

"גרסה אחת לאמת",  מסייע לשמירתאחסון מקומי  .3
  ומונע כפילות נתונים מיותרת בארגון 

את הצורך  משמעותית פחיתעשוי להאחסון מקומי  .4
  בניהול הרשאות גישה למרכיבי הנתונים השונים

____________________________________________________________________  
  

, )Peer-To-Peerארכיטקטורת רשת (יתרונות מהותיים של אימוץ  נכונה יםמתאר יםאילו מהבא 14-3
  כנולוגיות התומכות בגישות אלו?וט ),SOA - Service Oriented Architectureארכיטקטורה מונחית שירות (

  
 ספקי נתונים חיצונייםעל ידי מתן גישה נוחה יותר ל, בארגוןהפחתת כמות הנתונים המנוהלת פנימית   .א
   )Cloud Computingשימוש בשירותי "מחשוב ענן" (הפחתת ההשקעה בקניית שרתי נתונים וניהולם, תוך   .ב
 פיזור מאוזן יותר של עומסי מחשוב בין שרתי הנתונים ומניעת נקודת כשל אחת  .ג
 גמישות רבה יותר ליישום מערכות מידע מורכבות, הדורשות שילוב נתונים ממספר מקורות   .ד

  
 בלבדד' - ו ' א .1

  
  ד', אך לא א'- ג', ו', ב .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  'ג', אך לא ד- ב', ו', א .3
___________________________________________________________________ 

  סוף
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 פתרונות –' א, מועד 2017),  סמסטר א' 1901-1-364בסיסי נתונים (
  

  נק'): 35( 1חלק 
מתבססים על  םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,התיאור הבא
  

לכל אתר יש לשמור  , המפעילה אתרי גלישת סקי ברחבי הנגב, מבקשת את עזרתך בתכנון בסיס הנתונים."חלקלקמדרון "חברת 
לתעד את גלישה אחת. יש  עונתשנה מתחילה בכל אתר  מספר הכביש המוביל אליו. בכלאת שם (ייחודי), שטח כולל בקמ"ר, ו

עונה. לכל עובד בחברה יש לתעד מס'  באותההכניסה לאתר  ת הגלישה בכל אתר, ואת מחירשל עונההתחלה והסיום  תאריכי
באילו תאריכים עבר יש לציין  –אם העובד מוסמך לשמש כמדריך סקי , שם, תאריך לידה, ואת התאריך בו הצטרף לחברה. ת"ז

עובד משובץ לאחד האתרים כל , כל עונת גלישהבתחילת מומחה). מתקדם, , ומהי דרגת המדריך הנוכחית שלו (מתחיל, הדרכות
יש לתעד לאיזה אתר שובץ כל עובד, באיזה תפקיד, ומה , אך עשוי להשתנות מדי עונה. מסוימת עונההשיבוץ קבוע לאורך  –

יש  –השכר החודשי ששולם לו (התפקיד והשכר עשויים להשתנות מדי עונה).  אם בעונה מסוימת העובד הוגדר כמנהל צוות 
  רים אותם ניהל באותה עונה (שיבוץ הצוותים והמנהלים עשוי להשתנות מדי עונה). לדעת מי העובדים האח

). לכל מסלול יש המספור מתחיל מחדש עבור כל אתר , ...3, 2, 1, הממוספרים בסדר עולה (בכל אתר יש מספר מסלולי גלישה
שאינם משתנים מעונה לעונה. אם מסלול מתמזג לתוך  –) "קל", "בינוני", "קשה"לשמור את האורך (בק"מ), ואת דרגת הקושי (

במהלך  יש לדעת לאיזה מסלול הוא התמזג, ובאיזו מרחק (בק"מ) מנקודת ההתחלה של המסלול אליו התמזג. - מסלול אחר 
 המועדיש לתעד את  –עונת הפעילות באתר יש לבצע בתחילת כל יום בדיקה מקדימה לכל מסלול על מנת לוודא את תקינותו 

העובד שביצע את הבדיקה  מיו), "פגום", "גבולי", "תקין"את הציון שניתן לבדיקה (התבצעה הבדיקה,  (תאריך ושעה) בו המדויק
  . זמנית- ר מסלולים בוייתכן שעובד מסוים יבדוק מספעל ידי עובד אחד, ולא נערכת מסלול בדיקת כל  –

שיעור יש לתעד את מועד ההתחלה (תאריך ושעה), משך השיעור בדקות, במהלך כל עונה, המדריכים מעבירים שיעורי סקי. לכל 
מחיר השיעור (בש"ח) לכל משתתף, מסלול הסקי בו השיעור מתקיים, ומי המדריך שמעביר את השיעור (שיעור מועבר על ידי 

ייתכן שמדריך מסוים יעביר בו אך לא  –מדריך אחד). ייתכן שכמה שיעורים יתחילו בו זמנית, ו/או יתקיימו במקביל באותו מסלול 
זמנית כמה שיעורים. לכל לקוח המבקר לראשונה באחד מהאתרים, יש לתעד ת"ז, שם, כתובת מגורים, ומס' טלפון. כן יש לדעת 

יש לתעד את השיעור אליו נרשם, ואת גובה  - מהו האתר הראשון בו ביקר, ובאיזה תאריך. בכל פעם בה לקוח נרשם לשיעור סקי 
ה הוא זכאי עבור אותו שיעור.  גובה ההנחה, העשוי להיות שונה ללקוח, נקבע בתחילת העונה על ידי כל אתר בנפרד, ההנחה ל

    ונשאר קבוע לאורך העונה.

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה) המERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

SKI-SITE 

• Site 

• Area 

• Road 

SEASON 

• Start-Date 

• End-Date 

• Entry-Fee 

1:1 

1:N 

EMPLOYEE 

• Emp-ID 

• Name 

• Birth-Date 

• Join-Date 

GUIDE 

• [Training] 

• Degree 

Assigned 

• Role 

• Salary 1:N 

1:N 

0:1 

SKI-SLOPE 

• Slope 

• Length 

• Difficult

y 

Merges 

• Distance 

0:1 0:N 

1:1 

1:N 

CHECKUP 

• Check-DT 

• Grade 

1:1  

0:N  

1:1 
1:N 

LESSON 

• Lesson-DT 

• Duration 

• Price 

1:1 1:N 

1:N  

1:1  

EMPLOYEE 

• Emp-ID 

• Name 

• Birth-Date 

• Join-Date 

CUSTOMER 

• Cust-ID 

• Name 

• Address 

• Phone 

• First-Date 

1:1  

0:N  

Discount 

• Rate 

1:N 

1:N 

0:N  0:N  

Performed by 

First 

Visit 

Participates 

Takes Place at 
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להיות תואם לתיאור  בסעיף זהעל הפתרון  חשוב:( מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) נק' סה"כ 13( 1.2
  :)הקודםסעיף ה ןתואם בהכרח לפתרו ואינ הוא אך ,בעמוד הקודם הבעיה

  

XXX (Site, Area, Road, Slope, Length, Difficulty, Checkup-DT, Grade, Emp-ID, Emp-Name, 
Birth-Date, Join-Date) 

 

• Site, Area, Road – שם האתר, שטח האתר (בקמ"ר), מספר הדרך המובילה לאתר    

• Slope, Length, Difficulty –  המסלול (בק"מ), דרגת הקושי של המסלולהמס' הסידורי של מסלול הגלישה, אורך  

• Checkup-DT, Grade       -המועד (תאריך ושעה) בו התבצעה בדיקת המסלול, ציון הבדיקה  

• Emp-ID, Emp-Name, Birth-Date, Join-Date – ת"ז, שם, תאריך לידה, ותאריך ההצטרפות לחברה של הבודק 

  
  )הצירופים שנייש לרשום את ( ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפהשני  מהם נק') 2(

(Site, Slope, Checkup-DT), (Emp-ID, Checkup-DT) 
___________________________________________________________________ 

  ?  XXX בטבלה) Prime Attributes( הראשוניים שדותהמהם  נק') 1(

(Site, Slope, Checkup-DT, Emp-ID) 
___________________________________________________________________ 

כל את  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםבסעיף ה יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  נק') 3(
          ההפרה  שיצרה  X�Y תלותהיש לרשום בצורה מפורשת את . XXX בטבלהשני מסדר נורמליזציה ההפרות 

Site � ( Area, Road ) 
(Site, Slope) � (Length, Difficulty)  
Emp-ID � (Emp-Name, Birth-Date, Join-Date) 

___________________________________________________________________ 
  הפרות נורמליזציה מסדר שלישי ?  XXX בטבלהמדוע אין  בקצרהנמק  נק') 1(

הנורמליזציה מוגדרות על ידי שדות המהווים חלק ממפתח מינימאלי. אין בטבלה תלות כל הפרות 
  טרנזיטיבית בין שדות שאינן חלק ממפתח מינימאלי.

___________________________________________________________________ 
מודל טבלאי משופר עבור ל שתי חלופות אפשרויות תהצעל, מיםסעיף הקודה-תתיהיעזר בניתוח ב  נק') 4(

   י.מסדר שליש יםמנורמל להיותהתאים לתיאור הבעיה, ו. על שני המודלים לXXX השדות בטבלה
  אין צורך ברישום כפול, אלא רק לציין אילו טבלאות זהות –אם במודל השני קיימות טבלאות זהות למודל הראשון  •

• SITES  (Site, Area, Road)  

• SLOPES (Site (SITES), Slope, Length, Difficulty) 

• EMPLOYEES (Emp-ID, Emp-Name, Birth-Date, Join-Date) 

• CHECKUPS ({Site, Slope} (SLOPES), Checkup-DT, Emp-ID (EMPLOYEES), Grade) 
  :)!(שלושת הטבלאות האחרות זהות חלופימודל 

• CHECKUPS  (Emp-ID (EMPLOYEES), Checkup-DT, {Site, Slope}(SLOPES), Grade) 
___________________________________________________________________ 

בהתחשב . עבור עובדים המוגדרים כמדריכי סקי יש לשמור גם את תאריכי ההדרכות והדרגה הנוכחית נק') 2(
, שלישימסדר למודל הטבלאי בסעיף הקודם, כך שיישאר מנורמל  נתונים אלוכיצד יש להוסיף  -  בתיאור הבעיה

  .מיותרים NULLוכך שהפרטים הנדרשים יישמרו עבור מדריכים בלבד, ללא ערכי 
  יש צורך בטבלת "הורשה" עבור מדריכים, וכן טבלה שתייצג את תאריכי האימון כשדה מרובה ערכים:

• GUIDES (Guide-ID (EMPLOYEES), Degree) 

• TRAINING-DATES (Guide-ID (GUIDES), Training-Date) 

___________________________________________________________________ 
 לניהול שיעורי הסקי מתייחס ) המודל הבאסעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3

  : )פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמיםל תואםאינו כאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב:( .באתר מסוים
  

• (S)LOPES (Slope, Availability, Fee )  

o מסלולי גלישה: מספר מסלול, זמינות (כמה דקות סה"כ ניתן לגלוש ביום בו המסלול תקין), דמי כניסה ללקוח 

• (C)HECKS (Slope (SLOPES), Day, Visitors, Grade )   

o (1- תקין, 0 – נכשל) בדיקות מסלול:    מס' מסלול, תאריך פעילות, מספר המבקרים במסלול, ציון הבדיקה  

• (L)ESSONS ({Slope,  Day} (CHECKS), Time, Price, Duration ) 

o שיעורים:     מס' מסלול, תאריך פעילות, זמן תחילת שיעור, מחיר השיעור לכל משתתף, משך השיעור בדקות 

• (P)ARTICIPANTS ({Slope, Day, Time} (LESSONS), C-ID, Discount  )  
  , זמן תחילת שיעור, מזהה הלקוח, שיעור ההנחה (בש"ח)פעילותמס' מסלול, תאריך          :הרשמה לשיעורים

  
  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 
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  ? 0.5ה מעל הי 2016בשנת  הממוצעת הנצילותשיעור מסלולים באילו נק')  4(

 .משך הזמן בו התקיימו שיעורים, חלקי משך הזמן בו המסלול היה זמין לשימוש – ממוצעת נצילות •

 שנקבעו מבוטלים שיעוריםהמסלול לא תקין, ה מסלול זמין לשימוש רק בימים בהם הוא תקין. ביום בו •

 , שיעור הנצילות הממוצעתכמה שיעורים התקיימומס' מסלול, כמה ימים היה תקין,   :)2016עבור ( הדרוש פלטה •

 הנצילות הממוצעתיש לסדר את הפלט בסדר יורד של  •
  

SELECT S.Slope,   Days = Count (Distinct C.Day),   [Lessons] = Count (*),  
 Occupancy =  Sum (Duration)  /  
  (S.Availability * Count (Dinstinct C.Day) 
FROM   SLOPES as S JOIN CHECKS as C on S.Slope = C.Slope  JOIN 
 LESSONS  AS L ON C.Slope = L.Slope AND C.Day = L.Day 
WHERE Year (C.[Day]) = 2016 and C.Grade = 1 
GROUP BY S.Slope, S.Avilability 
HAVING Sum (Duration)  / (S.Availability * Count (Dinstinct C.Day) ) > 0.5 
ORDER by  Occupancy DESC 

  
  התאריכים בהם הפסד הכולל כתוצאה מאי תקינות מסלולים היה הגדול ביותר? 10מהם נק')  6(

החברה מחזירה את דמי הכניסה לכל המבקרים במסלול, וכל  –ההפסד נובע מכך שבתאריך בו המסלול לא תקין  •
 ורים באותו תאריך (בעלות השיעור יש להתחשב במחיר למשתתף ובגובה ההנחה)לכל האנשים שנרשמו לשיע

  לשיעורים בתאריך, ההפסד הכולל בתאריך הנרשמיםהתאריך, מספר המבקרים בתאריך, מספר  הדרוש: פלטה •

 
SELCT TOP 10         ENTRY_FEES.Day, Entry_FEES.Visitors,  
  LESSON_PAYMENTS.Participants,  
  [Total-Loss] = ENTRY_FEES.[Total-Fee] +  
   LESSON_PAYMENS.[Lesson-Payment] 
FROM (    SELECT   C.Day, C.Visitors, 
   [Total-Fee] = Sum (S.Fee * C.Visitors) 
  FROM     SLOPES as S JOIN CHECKS as C  
   ON S.Slope = C.Slope 
  WHERE    C.Grade = 0 
  GROUP   BY  C.Day, C.Visitors  ) AS ENTRY_FEES  
 LEFT   JOIN 
 ( SELECT   C.Day, Participants  = Count (*),  
   [Lesson-Payment] = Sum (L.Price – P.Discount) 
  FROM       CHECKS as C JOIN LESSONS as L  
   ON C.Slope = L.Slope AND C.Day = L.Day 
   JOIN PARTICIPANTS as P  
   ON L.Slope = P.Slope AND S.Day = P.Day 
   AND L.Time = P.Time 
  WHERE C.Grade = 0 
  GROUP BY C.Day     ) AS LESSON_PAYMENTS  
 ON ENTRY_FEES.Day = LESSON_PAYMENTS.Day 
ORDER BY  [Total-Loss] DESC 
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  ):נק' 35( 2 חלק
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
  

על  להמלצות), המובלות SEARCHES( פעולות חיפושלהגדיר ) USERSהמאפשר למשתמשים (ניווט יישום מפתחת ה חבר
  הבא: ERD-ה , הוצעהקמת בסיס נתוניםלכשלב מקדים  .שונות )LOCATIONS(נקודות ציון המובילים ל )PATHSמסלולים (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות- אי זהותניתן לו ,הטבלאי הבא מודלהלחברה גם  הוצעכמו כן, 
 

• (L)OCATIONS (L-X, L-Y, L-Type, L-Country)                                                                        //  נקודות ציון 
o קואורדינטות הרוחב והאורך, סוג המקום, המדינה בה נמצא המקום 

• (R)OUTES (R-Name, {X1, Y1} (LOCATIONS), {X2, Y2} (LOCATIONS), Length, Duration)  // מקטעי דרך 
o  שניות(ב המשוערך, משך זמן הנסיעה המקטע, קואורדינטות נקודת ההתחלה/הסיום, אורך (בק"מ)שם(  

• (U)SERS  (U-Name, Join-Date, U-Country, Fee)                                                                  // משתמשים 
o  ,פעולת חיפוש (בש"ח) המשתמש, תשלום לכלינה בה מתגורר המד, ההצטרפות לאתר תאריךשם המשתמש  

• (S)EARCHES (U-Name (USERS), S-DT, A-DT, {S-X,S-Y} (LOCATIONS), {L-X,L-Y} (LOCATIONS)) // חיפושים 
o בעת החיפוש, קואורדינטות היעדמיקום , קואורדינטות , מועד ההגעה בפועלמועד (תאריך/זמן) החיפושמשתמש,  שם  

• (P)ATHS ({U-Name, S-DT} (SEARCHES), Number, Chosen)                                                 // מסלולים 
o   ,לא) – 0כן,  -1), האם נבחר (..., 3, 2, 1( למשתמש הצגהסדר שם משתמש, מועד חיפוש  

• (I)NCLUDES ({U-Name, S-DT, Number} (PATHS), Order ,R-Name (ROUTES), Action )  // סדר המסלול 
o       ,שם מקטע, הנחייה , ...) , 3, 2, 1המספר הסידורי של המקטע במסלול (שם משתמש, מועד חיפוש, סדר הצגה

)"ישראו ", "שמאלה", "ימינה"לנהג בתחילת המקטע (  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 1-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-2
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

  זמנית לאותה נקודת יעד-. ייתכן ששני משתמשים שונים יבצעו חיפוש בוא

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד הטבלאי המודל בלבד           ERD-מודל ה
מיקום מסוים בנקודת זמן מסוימת, פעולת חיפוש עבור עבור  סכום מסוים אם משתמש מסוים התבקש לשלם .ב

  דקות מאוחר יותר 10- הוא עשוי להתבקש לשלם סכום שונה אם יבצע ניווט לאותו מיקום כ
    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       המודל הטבלאי בלבד            בלבד ERD-ה מודל
  . בעקבות פעולת חיפוש, המסלול שמשך הזמן הכולל שלו צפוי להיות הקצר ביותר יוצג ראשוןג

    מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  ייתכן שמסלול אותו בחר המשתמש יכלול מספר מקטעים שונים המסתיימים באותה נקודה גיאוגרפית. ד

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד הטבלאי המודלבלבד             ERD-מודל ה
  גרמדינה בה הוא כולל את ה בהכרחלא ודרך מספר מדינות שונות,  עוברמשתמש בחר המסלול שייתכן שה. ה

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

LOCATION 

• L-X 

• L-Y 

• L-Type 

• L-Country 

USER 

• U-Name 

• Join-Date 

• U-Country 

 

Target 

1:1  

1:N 
1:N  Options 

• Chosen 

• A-DT 

1:N  1:N  

1:N  

PATH 

• P-Name 

• Length 

• Duration 

Routes 
• R-Name 

• Order 

• Action 

1:1  1:N  

To 

ROUTE 

• R-Name 

• Length 

• Duration 

1:1  1:N  
1:1  

SEARCH 

• S-DT 

• S-X 

• S-Y 

• Fee 

1:N  

From 

USER 

• U-Name 

• Join-Date 

• U-Country 

• Fee 

SEARCH 

• S-DT 

• A-DT 1:1 

1:N PATHS 

• Number 

• Chosen 1:1 

1:N INCLUDES 

• Order 

• Action 

 
1:1 

1:N 

1:1  

1:N  

1:1  

1:N  

LOCATION 

• L-X 

• L-Y 

• L-Type 

• L-Country 

1:N  
1:1  
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  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

1) S.[U-Name], S.[S-DT] F Datediff (ss, S.[S-DT], S.[A-DT) > Sum (R.Duration) (σ P.Chosen=1  S*P*I*R) 
  יותר ממשך הזמן המשוערך ארוךבאילו חיפושים משך הזמן הכולל של המסלול שנבחר בפועל היה   השאלה:

2)  π R-Name (σ Length >  2 * SQRT ( (X2 – X1) ^2 + (Y2 – Y1) ^2 ) R) 
  באילו מקטעים האורך כפול או יותר מהמרחק האווירי (אוקלידי) בין נקודת ההתחלה לנקודת הסיום השאלה:

3) ( π S.[S-DT], Country =  L.[L-Country]  ( σYear (S.[S-DT]) = 2016 S*L ) ) ÷  
   (πCountry = [U-Country] U) 

  התבצעו חיפושים לנקודות יעד בכל המדינות בהן מתגוררים המשתמשים 2016באילו תאריכים בשנת  השאלה:

4) S.[U-Name], S.[S-DT] F max ( P.Chosen ) = 0  

        (σ L.[L-Type] = “Restaurant” AND Datediff (yy, U.[Join-Date], getdate ()) > 2  L*U*S*P )   
  אילו חיפושים של משתמשים שהצטרפו בשנתיים האחרונות ליעדים מסוג "מסעדה" אף מסלול לא נבחרב :השאלה

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ליצירת בסיס  CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ) מתכנן בסיס האפיון שגיאה נק' לכל 1 – נק' 5( 4-2
   INCLUDES - ו PATHS. להלן הפקודות לבניית מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהעל פי ה הנתונים

CREATE TABLE  PATHS  ( 
   [U-Name] Varchar (50) NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [Number] Int  NOT NULL, 
     [Chosen] Int  NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [U-Name], [S-DT], Number),  

CONSTRAINT  fk_user  FOREIGN KEY   ([U-Name])  REFERENCES    USERS ([U-Name]), 
CONSTRAINT  fk_Date  FOREIGN KEY   ([S-DT])       REFERENCES    SEARCHES ([S-DT]), 

               CONSTRAINT  ck_Chosen  CHECK [Chosen] IN 0 AND 1     ) 
 

CREATE TABLE  INCLUDES ( 
   [U-Name] Varchar (50) NOT NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [Number] Int  NOT NULL, 
     [Order]  Real  NOT NULL, 
     [R-Name] Varchar (50) NOT NULL, 
     [Action]  Varchar (50) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [U-Name], [S-DT], Number, Order ),  

CONSTRAINT ck_Route            CHECK ([R-Name] IN  (SELECT [R-Name] FROM ROUTES), 
CONSTRAINT ck_Action CHECK ([Action] BETWEEN “Left” OR “Right” OR “Straight” ) ) 

  

 לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  שגיאות 5אפיין נכונה 
  PATHSבטבלה 

  USERהשגיאה: המפתח הזר מופנה לטבלה   א. 
  ולתקן את הנוסח בהתאם SEARCHESלמפתח הזר לטבלה  Name-Uיש להוסיף את כיצד יש לתקן:   

  לא מוגדרת כראוי hosenCהשגיאה: בדיקת השדה   ב. 
 CHECK Chosen = 0 OR Chosen = 1 –נוסח אפשרי כיצד יש לתקן:   
 INCLUDESבטבלה 

  משקף מספר סידורי. לא הגיוני להגדיר אותו כמספר ממשי Orderהשגיאה: השדה   ג. 
  Int-כיצד יש לתקן: להגדיר את השדה כ  

 )DT, Number-Name, S-Uחסרה הגדרת מפתח זר על הצירוף (השגיאה:   . ד
 PATHSלטבלה  מפתח זר לתקן: יש להגדיר כיצד יש  

  CREATEכתובה בצורה שגויה. לא ניתן לשלב שאילתה מקוננת ב  Routeהשגיאה: הבדיקה על   ה. 
   כיצד יש לתקן: להגדיר את הבדיקה כאילוץ מפתח זר  

 לא מוגדרת כראוי Action השדה השגיאה: הבדיקה על   .ו
  Action IN ( ”Left”, “Right”, “Straight“)  –כיצד יש לתקן: נוסח אפשרי   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  ):המחשהל התבקשת להכין דו"ח במבנה הבא (הרשומות ,נטישת לקוחותמאפייני  לניתוחנק')  10( 2-5
Estimated 
Loss 

Total 
Late 

Total 
Dismissed 

Search 
Activities 

Days 
Active 

Last 
Activity 

User 

9000 10 150 500 20 1.8.2016 Sarit Hadad 

8000 20 60 300 10 6.7.2015 Eyal Golan 

5000 30 40 100 15 4.7.2016 Ben Static 

3000 5 80 200 12 9.9.2016 Peer Tasi 
… …  … … … … 
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  ת:הסבר השדו

• User, Last-Activity, Days-Active –  (המאוחר ביותר) שם המשתמש, באיזה תאריך הוא ערך את החיפוש האחרון
 בין תאריכי ההצטרפות והנטישה) בימיםפרש ההיה פעיל (הימים באתר, במשך כמה 

 לפני התאריך בו הופק הדו"חשיש להציג את כל המשתמשים שלא היו פעילים במהלך שלושת החודשים  •

•   Search Activities, Total-Dismissed, Total-Late  -  פעולות החיפוש בהן  מס' הכולל באתר,מס' פעולות החיפוש
 המשוערךמפעולות החיפוש בהם משך הנסיעה בפועל היה ארוך מס' לא בחר בסופו של דבר אף מסלול, 

 ההפרש (בשניות) בין מועד החיפוש לבין מועד ההגעה בפועלמשך נסיעה בפועל:  •

, (ניתן של המקטעים המרכיבים את המסלול שנבחר (בשניות) משך הזמן הכולל שיערוך ל סמךע :משך נסיעה משוערך •
 להניח שנבחר רק מסלול אחד)

•   Estimated Loss - משתמשכתוצאה מנטישת ה בש"ח הערכת הפסד ההכנסה 

כמה כסף החברה הייתה גובה מהלקוח, לו היה ממשיך להשתמש ביישום באותה תדירות חיפוש שיערוך ההפסד:  •
 יומית ממוצעת מאז שנטש (תאריך הפעילות האחרונה) ועד התאריך בו הופק הדו"ח. 

 של הנזק המשוערך יורדבסדר יש לסדר את הרשומות כמומחש:  •
  

, על ידי שימוש לא) -  0היה איחור,  – 1לא) ואיחור ( – 0נבחר מסלול,  -1מידע על בחירה ( ’מצרף לכל חיפושבא ה VIEW-ה
  :הדו"ח הפקתתאריך שים עברו בין תאריך החיפוש לבין כמה חודזה ניתן לחשב כבר בשלב  –. כמו כן  העברת פרמטריםב

CREATE VIEW   SEARCH_DETAILS AS 
SELECT S.[U-Name], S.[S-DT],  
 Dismissed =  1 - (  SELECT   Max (Chosen)   
                                FROM       PATHS as P 
  WHERE    P.[U-Name]) = S.[U-Name] AND P.[S-DT] = S.[S-DT]  ), 
 Late =  CASE WHEN   Datediff (ss, S.[S-DT], S.[A-DT] ) > ( 
   SELECT  Sum (Duration)  
  FROM PATHS as P JOIN INCLUDES as I ON 
   P.[U-Name] = I.[U-Name] AND P.[S-DT] = I.[S_DT]
   AND P.Number = I.Number JOIN ROUTES as R 
   ON I.[R-Name] = R.[R-Name]  
  WHERE P.[U-Name] = S.[U-Name] AND P.[S-DT] = S.[D-DT] 
   AND P.Chosen = 1 )   THEN 1 ELSE 0 END,  
 Months =  Datediff (mm, U.[S-DT], Getdate () )  
FROM SEARCHES AS S   

 

  : כדי להפיק את הדו"ח הנדרש VIEW-השאילתה הבאה משתמשת ב
SELECT User = U.[U-Name],   
 Last_Activity  = Max (SD.[S-DT]),  
 Days_Active  = Max ( datediff (dd, U.[Join-Date], SD.[S-DT] ),  
 Search_Activities  = Count (*), 
 Total_Dismissed  = Sum ( SD.Dismissed ),  
 Total_Late  = Sum ( SD.Late ), 
 Estimated_Loss  = U.Fee * datediff (dd, Last_Activity, getdate ()) * 
     (Search_Activities / Days_Active) 
FROM USERS AS U JOIN SEARCH_DETAILS AS SS ON U.[U-Name] = SD.[U-Name] 
GROUP BY U.[U-Name], U.[Join-Date], U.Fee 
HAVING Min ( SD.Months ) >= 3 
ORDER BY Estimated_Loss DESC 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור תחזוקת  חברהה ף) מנהל בסיס הנתונים שלסעי-תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
  שנלמדו בקורס: הבאים , ושוקל שימוש בחלק מהכליםבסיס הנתונים והשימוש בו

  פונקציה,  פרוצדורה שמורה טריגר,  אינדקס,   שדה מחושב (או טבלה מחושבת),   , )Lookup( טבלת חיפוש
, ליישום מועיל שניתן רלוונטית, משכנעת, ושונה מהאחרותולכל אחד מהם, תן דוגמא  – מהרשימה שוניםבחר ארבעה כלים 

  לממש בעזרת הכלי, על מנת לשפר את בסיס הנתונים המוצע ואת השימוש בו.
  

  המוצע היישום  הכלי
+  שדה מחושבא. 

Trigger 
  

כאשר  – SEARCHESלטבלה  ]Duration]-stimatedEהוספת שדה מחושב 
מתאים יחשב את משך ההגעה המשוער, מה שיקל  Triggerמשתמש בוחר מסלול, 

  אחר כך את ההשוואה של המשוער לזמן ההגעה בפועל.
  טבלת חיפושב. 

)Lookup(  
  

רשימת סוגי המקומות),  -אפשר להוסיף טבלה שכוללת את רשימת המדינות (וגם 
על מנת לאפשר למשתמש לבחור  LOCATIONSולחבר בעזרת מפתח זר לטבלה 

  מתוך רשימה בעת שהוא מגדיר חיפוש. 
פרוצדורה שמקבלת כפרמטרים קואורדינטות של נקודת התחלה ונקודת סיום,   פרוצדורה שמורהג. 

ומחזירה את רשימת המסלולים הקצרים ביותר (או המהירים ביותר), על ידי הפעלת 
 ROUTESאלגוריתמים מתחום "תורת הגרפים" על טבלת 

  אינדקסד. 
 

שצפויה להיות גדולה מדי, (למשל, לצורך  ROUTESחיפושים בטבלה כדי לזרז 
  ) X1, Y1, X2, Y2הפרוצדורה לעיל), כדאי להגדיר אינדקס על הקואורדינטות (
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 חלק 3 (35 נק'):
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישאלה לכל ש .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  אותהעבור  0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון

 
.  אילו ERDשל מודל  תקינה בסיס נתונים המהווה המרההן חלק מ  ) b1B(b2 ,-ו  A)aa1 ,2(הטבלאות . 1-3

  ? ERDאותו המרה תקינה של חלק מ להיותגם כן מהטבלאות הבאות, אם קיימות בבסיס הנתונים, עשויות 
 

  ) c43), cB(c2 (A), c1 C , (  .א

  ) d4d3), B( d2(A),  d1 D , (  .ב

 ) e4e3), B(A), e2 ( e1 E , (  .ג

  ) f4 )f3(B),  f2,  (A) f1F ,  .ד
  
 ג' בלבד- ב', ו .1

  
  , אך לא ב''ד- ג', ו', א .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  'ד', אך לא ג- ו א', ב', .3

 

 
במודל הורשה  Aבן של - הן ישויות C-ו B ,"סטודנטהיא ישות אב " A -  אוניברסיטההמתאר  ERD-במודל ה 3-2

Disjoint-Total אלמנטים שניתן לייצגם על ידי מתאר באופן המובהק ביותר. אילו מהבאים ,Bו ,- C ?  
 
1. B – סטודנט לתואר ראשון 

C – מחקריטודנט לתואר ס  
2. B –  סטודנט שנולד בישראל 

C –  סטודנט שנולד בחו"ל  
  

3. B – הנדסהמדעי הסטודנט ל 
C – סטודנט למדעי הטבע  

4. B – מצטיין סטודנט 
C –  אקדמי בלתי תקיןסטודנט במצב  

  

  
  b � (d, e) , d�a , (a, c) ↔ (a, b)קיימות תלויות פונקציונאליות:  R (a, b, c, d, e)בטבלה נתון כי  3-3

  ? לא בהכרח קיימת בטבלה איזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות

1. a �  c   
  

2. (d, c)  �  b  

3. b  � a  4. (a, c) �  e  

  

 
) d, cוהצירוף (מפתח הראשי, הוא ה) a, bאין שדות מרובי ערכים, הצירוף c, d)b, a( W ) ,בטבלה כי נתון  4-3

  ?את מידת הנרמול של הטבלה מאפיינת נכונהמהאמירות הבאות איזו . הוא מפתח מינימאלי

אינה אך ייתכן ש, הטבלה מנורמלת מסדר ראשון .1
 שלישיומנורמלת מסדר שני 

  

ך ייתכן י, אמנורמלת מסדר ראשון ושנ הטבלה .2
 שאינה מנורמלת מסדר שלישי

  
הטבלה מנורמלת מסדר ראשון ושלישי, אך ייתכן  .3

  שאינה מנורמלת מסדר שני
  הטבלה מנורמלת מסדר ראשון, שני, ושלישי .4

  

 
מכילה כל אחת מהן , אם נתון כי  ) NULL, 3, 1 ,2 את הרשומה ( יתן להוסיףלא נלאיזו מהטבלאות הבאות . 3-5

   ? )NULL ,3 ,2 ,1אחת (כעת אך ורק רשומה תקינה 
  
1. )  b (W) , c  , d,  aW (   
  

2. , b , c (X) , d )aX (  
  

3. )  (Y) , d c,    b,  aY(   4. d )  , c, , b   a(  Z   
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לא  השאילתות הבאותמ איזו. NULLה ערכי ב , ואיןיםספריכל השדות מ a, 1a( A(2 טבלה. נתון כי ב6-3

  ?  π a2 Aשאילתה ל תיתן תוצאה זההבהכרח 

  )רשומותשל  שונה סדר הצגה(כלומר, הטענה היא ששלוש משאילתות הבאות יתנו תוצאה זהה, למעט אולי 
 

1. SELECT X.a2                                      
FROM A as X, A as Y                        

                         WHERE X.a1 = Y.a1 
  

2. SELECT DISTINCT   X.a2                         
FROM      A as X                                        

  

3. SELECT       X.a2                              
FROM          A      as X                      
GROUP BY   X.a2                             
HAVING    Count Distinct (a1) >   0    

4. SELECT X.a2 FROM A  as X                     
UNION                                                        
SELECT Y.a2 FROM A  as Y                      

  
 

  
  , רצו שתי השאילתות הבאות:) cb, aZ ,(מעל הטבלה . 7-3

• a F SUM (c) Z  -  רשומות 30החזירה 

• b, c F SUM (a) Z   -  רשומות 40החזירה 

  ? Zבטבלה  האפשרי מספר הרשומותהטווח של את  מתאר נכונהאיזה מהבאים 
 

 רשומות 1200- ל 30בין   .2  רשומות 40-ל 30בין  .1
  

  רשומות 1200בדיוק  .4  רשומות 0021-ל 04בין  .3
 

 

התערבות  ללאשפעולות עדכון א', ב', וג' יתבצעו בזו אחר זו ברצף, להבטיח  ישבתהליך עסקי מסוים,  .3-8
  , כחלופה אפשרית ליישום דרישה זו ? אינו רלוונטי בעצםהבאים פתרונות פעולות אחרות באמצע. איזה מה

  

 )LOCK( נעילהו ניהול טרנזאקציותמנגנוני  .1
  

2. FUNCTION  

3. STORED PROCEDURE  4. TRIGGER  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
שעשוי לחסוך במקום אחסון  אמצעיא.  ניגוד בין האחריםפחות מובהק לעומת מתאר באופן  הבאיםאיזה מ.  3-9

  ?  לחסוך בזמן ריצהשעשוי  אמצעילעומת ב.  בדיסק
  

  

 CONSTRAINT CHECKא.  .1
 

 LOOKUP TABLEב. 
  

  

 א. מודל טבלאי מנורמל .2
 

  ב. מודל טבלאי שטוח

 FUNCTIONא.  .3
 

  DERIVED ATTRIBUTEב. 

 VIEWא.  .4
 

  DERIVED TABLEב. 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
. על אילו מהפעולות הבאות ניתן לומר במובהק שמטרתן X (a, b, c, d)בבסיס הנתונים הוגדרה טבלה . 3-10
  ? (על פי ההגדרות המקובלות להפרת יושרה) X) בטבלה Integrity Violation( מניעה של הפרת יושרההיא 

  

  NOT NULLכמפתח ראשי, עם אופציית  aהגדרת השדה   .א

 ) בנוסף על האינדקס על המפתח הראשיb, c, dהגדרת אינדקס נפרד על כל אחד מהשדות האחרים בטבלה (  .ב

 כמפתח זר לטבלה אחרת בבסיס הנתונים bהגדרת השדה   .ג

 GRANTאך ורק למשתמשים מסוימים, בעזרת פקודת  d-ו cמתן הרשאת עדכון לשדות   .ד
  

 ג', אך לא ד'- א', ב', ו .1
  

  ד', אך לא ג'- ', וב', א .2

תלוי אם הטבלה  –וחד משמעי  אין אפשרות לענות על כך באופן מובהק .4  בלבד' ג- ו ' א .3
  ERD -במודל ההמרה של ישות או של קשר מייצגת 
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-Multi-Tier Cלקוח רב שכבתית (-ארכיטקטורת שרת של יםחשוב יתרונות נכונה יםמתאראילו מהבאים  3-11
Sשכבתית ?- שכבתית, או תלת- ארכיטקטורה דו), בהשוואה ל  

  גישה למשתמשים הנמצאים פיזית מחוץ לכותלי הארגוןנוחות   .א
  תוכנה על מחשבי הקצה משתמש סטנדרטיות, שאינן מחייבות בהכרח התקנת-פלטפורמות ממשקשימוש ב  .ב
  )Intranetלרשת התקשורת הפנימית בארגון (של משתמשי הקצה ישירה גישה  מניעת  .ג
  ריכוז בסיסי הנתונים בשרת מרכזי, דבר המסייע בשמירת גרסה אחת לאמת  .ד

  
 בלבד א' .1

  
  ג', אך לא ד'- ב', וא',  .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  בלבדג', - ב', ו .3

____________________________________________________________________  
אילו מהמשפטים הבאים מתארים בצורה נכונה גורמים לדומיננטיות רבת השנים של טכנולוגיות ניהול  3-12

  ) בענף מערכות המידעRDBMSבסיסי הנתונים הרלציוניים (
  

  עומד מודל אחסון נתונים פשוט, אחיד, ונוח לשימוש. RDBMS-בבסיסה של טכנולוגית ה  .א
 התפתחו סטנדרטים לשליפה ולהעברה של נתונים שאומצו באופן נרחב  RDBMS-סביב טכנולוגיית ה  .ב
היא היחידה המאפשרת השתלבות מהירה ויעילה בסביבות ארכיטקטורה מונחית  RDBMS-טכנולוגיית ה  .ג

  )Cloud Computing) ו"מחשוב עננים" ((SOA – Service Oriented Architectureשירות 
, ולמודל הטבלאי המנורמל העומד בבסיסה, יתרונות יחסיים משמעותיים בכל RDBMS-לטכנולוגיית ה  .ד

   )O-O – Object Orientedעצמים  (-הקשור ליישום תוכנה בגישה מונחית
  
 בלבדב' - ו א'  .1

  
  ד', אך לא ב'- א', ג', ו .2

  ד'-וא', ב', ג,  .4  בלבדג', - ב', ו .3
___________________________________________________________________  

  
יתרון אפשרי של אחסון נתונים בקובץ מקומי על מחשב הקצה (כגון קובץ  מתאר נכונהאינו באים המ זה. אי3-13

  ? מרכזי נתוניםהמנוהל על שרת עומת אחסון נתונים בבסיס נתונים טבלאי טקסט או גיליון אלקטרוני), ל
  
אחסון מקומי עשוי לשפר משמעותית את מהירות  .1

הנדרש עקב החיסכון בזמן שליפת הנתונים, 
 רשת התקשורת גבי תעבורת נתונים עלל

  

את "תחרות" בין מספר לצמצם אחסון מקומי עשוי  .2
יישומים על משאבי המחשוב של השרת, העלולה 

 לפגום בזמן הביצוע של חלק מהיישומים
  

"גרסה אחת לאמת",  מסייע לשמירתאחסון מקומי  .3
   ומונע כפילות נתונים מיותרת בארגון

את הצורך  משמעותית פחיתעשוי להאחסון מקומי  .4
  בניהול הרשאות גישה למרכיבי הנתונים השונים

____________________________________________________________________  
  

, )Peer-To-Peerארכיטקטורת רשת (יתרונות מהותיים של אימוץ  נכונה יםמתאר יםאילו מהבא 14-3
  כנולוגיות התומכות בגישות אלו?וט ),SOA - Service Oriented Architectureארכיטקטורה מונחית שירות (

  
 ספקי נתונים חיצונייםעל ידי מתן גישה נוחה יותר ל, בארגוןהפחתת כמות הנתונים המנוהלת פנימית   .א
  )Cloud Computingשימוש בשירותי "מחשוב ענן" ( תוךשרתי נתונים וניהולם, קניית ההשקעה בהפחתת   .ב
 פיזור מאוזן יותר של עומסי מחשוב בין שרתי הנתונים ומניעת נקודת כשל אחת  .ג
 גמישות רבה יותר ליישום מערכות מידע מורכבות, הדורשות שילוב נתונים ממספר מקורות   .ד

  
 בלבדד' - ו ' א .1

  
  ד', אך לא א'- וג', ', ב .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  'ג', אך לא ד- ב', ו', א .3
___________________________________________________________________ 

  סוף
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  גוריון- אוניברסיטת בן

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

  

  

  3.3.2017 תאריך הבחינה:

  ר אדיר אבן"ד: ההמרצ שם

  בסיסי נתוניםשם הקורס: 

  364-1-1901מספר הקורס: 

  'ב, מועד: א', סמסטר: 2017שנה: 

  שעות 3.5משך הבחינה: 

  אסור, למעט דף העזר המצורף לגיליון המבחןחומר עזר: 

  
  הנחיות

 נקודות  100, מתוכן ניתן לצבור עד 105סכום הנקודות הכולל של כל חלקי המבחן הוא  •

  מציון הקורס 70%הציון במבחן זה מהווה  •
o  נקודות מהציון הסופי של הקורס 70-נקודות במבחן שקולות ל 100 –כלומר 
o  ומעלה על מנת לעבור את הקורס 56 של יש לקבל בבחינה ציון –חובת מעבר 

 בלבד תשובות הסופיותאת ה כלולל ביניים יש לבצע במחברת הנלווית, בגוף המבחן ישחישובי  •
o אם יש בכך צורך דפי גיליון המבחן,השני של  םצדניתן לרשום פתרונות מ 

אין להפריד בין דפי המבחן ! במקרים בהם סטודנט הפריד בין הדפים ועקב כך הלכו חלק מדפי  •
  , והאחריות לכך תהיה של הסטודנט0הציון על החלקים שהלכו לאיבוד יהיה  –המבחן לאיבוד 

  
_______________________________________________________________  

  
  בלבד הבודקיםלשימוש 

  
  שאלה 

  (מס' נקודות מקסימאלי)
  ניקוד

1) .35(  
  

  

2. )35(  
  

  

3) .35(  
  

  

  ציון סופי:
  

  

  
  
  
  

  תאריך _____________________  _________________,  אדיר אבןד"ר 
  
  

  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
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  נק'): 35( 1חלק 
מתבססים על  םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל

  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,התיאור הבא
  

ת הבחירות נערכונתונים. הבעיצוב בסיס  עזרהמבקשת ו, מערכת לניהול הבחירות במדינה מפתחת ווסטרוז מדינת
(לכל  תאריך היעד לפרסום התוצאות הסופיות, מתקיימותהן יש לתעד את התאריך בו בחירות לכל שנים.  4מדי 

ההצבעה . ושמות חברי ועדת הבחירות המרכזיתבחירות, התקציב ניהול , המאוחר שבוע לאחר תאריך הבחירות)
(ייתכן שקלפי מסוים ישמש למספר בחירות  בכל בחירות נערכת בקלפיות, כאשר לכל קלפי יש לשמור מזהה ייחודי

(ניתן להניח שאינה  מקסימלית כתובת), ותפוסהמספר קלפיות באותה (ייתכנו  שונות תחת אותו מזהה), כתובת
אזרח  עבור כל מתעדיםלפני כל בחירות, טלפון. ת"ז, שם, כתובת, ו. לכל אזרח במדינה יש לשמור )עם הזמן משתנה

חירות שונות אותו אזרח יצביע (ייתכן שבב , והאם ניצל בפועל את זכותו להצביעלהצביע משובץ הואאיזה קלפי ב
יש לתעד עבורם את  –חלק מאזרחי המדינה מקבלים הכשרה לשמש כחברים בוועדות קלפי . בקלפיות שונות)

שקיבלו  אזרחים 5-10לכל קלפי וועדת קלפי המונה בין מונה מבכל בחירות התאריך שבו עברו את ההכשרה. 
יש לתעד את . היו"ר, ואחד מחברי הוועדה ממונה להיות מצביעים באותה קלפי)המקרב  (לאו דווקא הכשרה מתאימה

 שבבחירות מסוימות חבר ועדה ישרת לכל היותר בקלפי אחת, אך ביןבידיעה  – ובחירת היו"ר הקלפי הרכב וועדת
נקבע לפני כל בחירות, וועדות הלחברי  גובה השכר עשוי להשתנות.בקלפי מסוים  ועדההרכב ה לבחירות בחירות

  באותן בחירות. ולכל חברי הועדותוהוא אחיד לכל הקלפיות 

, ייחודי שם זורי בחירה, שלכל אחד מהם יש לתעדהמדינה מחולקת לכמה א –זורית הבחירות נערכות בשיטה הא
הבחירות  בזמן, ואת גודל האוכלוסייה שם שונה) בירה (לכל עיר אזורשם העיר המשמשת כבירת ה, אזורשנת ייסוד ה

מתקבלת פני כל בחירות, ל(יש לדעת איזה).  אחד אזורבאופן קבוע לכל קלפי משויכת (עשוי להשתנות מדי בחירות). 
לכל מפלגה במדינה יש לשמור שם ייחודי  .ויש לתעד זאת ,אזוריוקצו לכל  )240(מתוך  פרלמנט כמה מושבי החלטה

יש לציין אילו מפלגות השתתפו באיחוד,  –. אם המפלגה נוצרה כתוצאה מאיחוד של מספר מפלגות ושנת הקמה
 לבוחרים עליה לפרסם מצע –ת וולשמור את נוסח הסכם האיחוד. אם מפלגה מחליטה להתמודד בבחירות מסוימ

שתסמל אותה בקלפי עבור אותן בחירות. עבור כל אזור בו המפלגה מבקשת להתמודד בבחירות מזהה אות בחור ול
מועמדים מקרב  מהאזורים), המפלגה תרכיב רשימה אזורית שלודד רק בחלק ת (ייתכן מפלגה תבחר להתמומסוימ

בחירות יש לתעד כמה קולות לסיכום ה,...). 3, 2, 1: על פי מיקומם ברשימה אזרחי המדינה (ממוספרים בסדר עולה
 .זורל אבכ קיבלה כל מפלגה שהתמודדה בבחירות בכל קלפי, ואילו מועמדים זכו בסופו של דבר להיכנס לפרלמנט

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונה) המERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-

 )Cardinality - מידתיות  לכלול את כל הישויות, והקשרים הרלוונטיים (כולל רישום מלא של תרשיםעל ה •

 . שדות מפתחלל סימון בקו תחתי של ) המשתקפים מתיאור הבעיה, כוAttributesיש לכלול את כל השדות ( •

 . אינן ברורות מאליהן מתיאור הבעיה הן אך ורק אםשהצעת,  תרשיםאר בקצרה הנחות שהובילו לת •

 הבעיה.  תיאורן להשתמש בהנחות הסותרות את אי •

 >ציין באיזה דף השתמשת  – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  במידת הצורך, ניתן לרשום פתרון< 
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בסעיף על הפתרון  חשוב:( נהגיםמוניות ולל, הנוגעים מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) נק' סה"כ 13( 1.2
  :)סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו ואינ הוא אך ,להיות תואם לתיאור הבעיה זה

  

XXX (Elections-Date, Results-Date, Budget, Region, Region-Date, Capital, Station, Location, 
Occupancy, ID, Name, Address, Voted) 

 

• Elections-Date, Results-Date, Budget  – תאריך הבחירות, תאריך סיום ספירת הקולות,  תקציב הבחירות    

• Region, Region-Date, Capital  – האזור, בירת האזור נוסדר, התאריך בו שם האזו  

• Station, Location, Occupancy       -תפוסת הקלפי  מזהה הקלפי, מיקום הקלפי, 

• ID, Name, Address, Voted – בבחירות ת"ז של האזרח, שם האזרח, כתובת האזרח, האם האזרח הצביע  

  
  XXX בטבלה תהדדית פונקציונלילתלות אחת  דוגמאתן  נק') 1(

    
  

___________________________________________________________________ 
  )כל הצירופיםיש לרשום את ( ?XXX בטבלה יםמינימאליה ותתחמפה מהם נק') 2(

  
  

___________________________________________________________________ 
  ?  XXX בטבלה) Prime Attributes( הראשוניים שדותהמהם  נק') 1( 

  
  

___________________________________________________________________ 
בסעיף  יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  .קיימות מספר הפרות של כללי נורמליזציה XXX טבלהב נק') 4( 
יש בטבלה.  שני או שלישימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה , וקודםה

  שבגללה נוצרת ההפרה. X�Y  תלותהלרשום בצורה מפורשת את 
  

  ? יש לרשום במקום המתאים) 3או  2(האם זו הפרה מסדר   ID � Name דוגמא:
 

  :הפרות נורמליזציה מסדר שלישי           :הפרות נורמליזציה מסדר שני
  
  
  
  
  

___________________________________________________________________ 
 מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםסעיף הקודה- יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 4( 

XXXי.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עלהתאים לתיאור הבעיה, ו. על המודל ל   
  .של מפתחות ראשיים ומפתחות זריםהולם  המודל צריך לכלול שמות טבלאות, שמות שדות, וסימון  •

 XXX בתיאור הטבלהאין צורך לטפל בשדות אחרים, מלבד אלו המפורטים  •

 אלא רק לרשום את המודל הסופי. – השדותהסבר נורמליזציה, ואין צורך לחזור על אין צורך לפרט כל שלב בתהליך ה •

  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________________________ 
שמות חברי וועדת  את המתאר" Memberשדה בשם " לבסיס הנתונים נניח שיש צורך להוסיף נק') 1( 

כיצד יש להוסיף שדה זה למודל הטבלאי בסעיף  -  בהתחשב בתיאור הבעיה. הבחירות המרכזית בכל בחירות
  המודל, אלא רק את השינויים שיש לבצע).כל הקודם, כך שיישאר מנורמל מסדר שלישי (אין צורך לרשום את 
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 .לתוצאות הבחירות מתייחס ) המודל הבאסעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3
  : )פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמיםל אינו תואםכאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב:(

  

• (S)TATIONS (Station, Region)  

o קלפיות:                                                                      מזהה הקלפי,  שם אזור ההצבעה לו שייך הקלפי 

• (R)EGISTRATION (Election-Date, Station (STATIONS), Registered )  

o שיבוץ לקלפיות:                       תאריך הבחירות, מזהה הקלפי, מספר המצביעים ששובצו להצביע בקלפי  

• (C)ANDIDATES (Election-Date,  Party, Candidate ) 

o מועמדים:                                                       תאריך הבחירות, שם המפלגה, מועמד המפלגה לנשיאות 

• (V)OTING ({Election-Date, Party} (CANDIDATES), Station (STATIONS), Votes  )  

o הצבעה:                                         תאריך הבחירות, שם המפלגה, מזהה הקלפי, מספר הקולות שנספרו 

  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 

 יש צורך בכך.  אם, VIEWS-) או בNested Queryמקוננת ( התמש בשאילתניתן להש •

 .במקום בשם המלא באות הראשונה בשם כל טבלהניתן להשתמש  ,לצורך כתיבה מקוצרת •

 ייחשב גם אם הוא לא אופטימלי. כלומר, פתרון שייתן את הפלט הנכון – הניקוד הוא על נכונות, לא על יעילות •
  
  

  ? 50%עלה על  2016שנת באילו אזורים שיעור ההצבעה בבחירות שנערכו בנק')  5(

לפיות הפעילות באותן הקשם אזור ההצבעה, מספר   :)2016שנת (ביחס לבחירות שנערכו ב הדרוש פלטה •
 בחירות, מספר המצביעים ששובצו, מספר הקולות שנספרו, שיעור ההצבעה (מספר קולות חלקי מספר מצביעים)

 יש לסדר את הפלט בסדר יורד של שיעור ההצבעה •
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הנשיאים שזכו לשיעור התמיכה הגבוה ביותר אי פעם בבחירות כלשהן? 5מיהם נק')  5( 

ניתן להניח כי בבחירות מסוימות המועמד שקיבל את מספר הקולות הכולל הגדול ביותר הוא זה שנבחר להיות  •
 ששני מועמדים קיבלו אותו מספר קולות) –נשיא, וכן ניתן להניח שלא קרה אי פעם מצב של "תיקו" (כלומר 

ותן בחירות, שיעור התמיכה בו שם הנשיא, תאריך הבחירות בהן התמודד, שם המפלגה שייצג בא הדרוש: פלטה •
  (מספר הקולות שקיבל חלקי סה"כ מספר הקולות שנספרו)
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  ):נק' 35( 2 חלק
כל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35סעיפים עם ניקוד כולל של  מספרלחלק זה 

  .בנפרד אותםמתבססים על התיאור הבא, אך הם אינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור  םסעיפיה
  

) הנמכרים באתרי מכירות PRODUCTSחפש מוצרים (ל) USERSיישום המאפשר למשתמשים (מפתחת ה חבר
)WEBSITES( שונים. ) כתוצאה מפעולות חיפושSEARCHES) האתר מחזיר רשימות תוצאות ,(RESULTS ,(

  הבא: ERD-ה , הוצעהקמת בסיס נתוניםלכשלב מקדים  ).DELIVERIESהלקוחות יכולים לבצע משלוחים (מתוכן 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות- אי זהותניתן לו ,הטבלאי הבא מודלהלחברה גם  הוצעכמו כן, 
 

• (W)EBSITES  (W-Name, Search-Fee, Commission)                                                       //  אתרי אינטרנט 

o  ,באחוזים מסכום הרכישה)(ה קנייה (בדולרים), עמלה אם התבצערשומת תוצאה לכל  תשלוםשם האתר  

• (P)RODUCTS (W-Name (WEBSITES), P-ID, URL, P-Name, Category, Price)                         //  מוצרים 

o  דף,  שם המוצר, קטגוריית המוצר, מחיר ליחידת מוצר (בדולרים)השם האתר, קוד המוצר, כתובת  

• (U)SERS (U-ID, U-Name, Country)                                                                                         // משתמשים 

o  משתמש, שם משתמש, ארץ מגוריםמזהה  

• (S)EARCHES (IP-Address, S-DT, U-ID (USERS), Browser, Keyword, Limit)                 // פעולות חיפוש 

o  ליחידה (בדולרים) כתובת המחשב, תאריך/זמן הפעולה, מזהה המשתמש, סוג הדפדפן, מילת חיפוש, מחיר מקסימלי  

• (R)ESULTS ({IP-Address, S-DT} (SEARCHES), {W-Name, P-ID} (PRODUCTS), Order, Discount) // תוצאות 

o  ,הנחה ליחידת מוצר (בדולרים) סדר הצגה, כתובת המחשב, תאריך/זמן החיפוש, שם האתר, קוד המוצר  

• (D)ELIVERED ({IP-Address, S-DT, W-Name, P-ID. Order} (RESULTS), Units, Address)  //פעולות קנייה 

o       ,מספר היחידות, כתובת המשלוחסדר הצגה, כתובת המחשב, תאריך/זמן החיפוש, שם האתר, קוד המוצר  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

(יש לסמן באופן  בתחילת השאלה שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון תקין ERDרשום מודל נק')  3( 1-2
  הולם מפתחות ראשיים, קשרים, וקרדינליות).

 
   

1:N 

1:1 

WEBSITE 

• URL 

• W-Name 

• Category 

USER 

• U-ID 

• U-Name 

• Address 

• Country 

 

Results 

• Delivered (True/False) 

• Units 

SEARCH 

• S-DT 

• IP-Address 

• Browser 

• Keyword 

• Limit 

 

0:1  

0:N 

0:1 

1:N  

Offers 

• Discount 

1:N  

PRODUCT 

• P-ID 

• P-Name 

• Price 

• Search-Fee 

• Commission 
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 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-2
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה

   בלתי ברור ייפסל! כפול או סימון  – תשובה אחת בלבד ברורבעיגול  יש להקיף •

  . קוד מוצר מסוים המוצע באתר מסוים עשוי להיות משויך למספר קטגוריות מוצר שונות באותו אתרא

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  של פעולת חיפוש מסוימת עשויה לכלול מספר מוצרים שונים אההתוצרשימת  .ב

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  תכלול אך ורק מוצרים שמחירם ליחידה נמוך מהמחיר המקסימלירשימת התוצאה של פעולת חיפוש מסוימת ג. 

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  שני משתמשים שונים, שקונים אותו מוצר באותו אתר, ישלמו בהכרח אותו מחיר ליחידת מוצר לאחר ההנחה. ד

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה

  לשתיהן גובה העמלה יהיה בהכרח זהה - שונות בסכום כולל זהה  פעולות קנייה אם באתר מסוים בוצעו שתי. ה

    אף לא אחד מהמודלים               שני המודלים       המודל הטבלאי בלבד          בלבד  ERD-מודל ה
  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

 ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס  •

 הטבלה  האות הראשונה בשםהטבלאות מזוהות עי ידי  –לצורך כתיבה מקוצרת  •
  

1) S.Browser F Count (*) > 1000 (σ S.Limit > 1000 AND U.Country = ‘USA’  U   * S) 
 

  השאלה:

  
  

2)  π W-Name, P-ID P  -  πW-Name, P-ID D     
 

  השאלה:

  
  
  

3) ( π U.[U-ID], U.[U-Name], R.[W-Name]  ( σYear (R.[S-DT]) = 2016 U*S*R ) ) ÷  
   (πW.w-Name W) 

 
  השאלה:

  
  

4) P.Category F sum ( W.Commission * D.Units * (P.Price – R.Discount) ) > 10000 

              (σ W.[Search-Fee] = 0  D*R*P*W )   
  השאלה:
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 CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ) מתכנן בסיס הנק' לכל אפיון שגיאה 1 – נק' 5( 4-2
. להלן הפקודות לבניית מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהעל פי ה ליצירת בסיס הנתונים

RESULTS ו- DELIVERED )כבר הוגדרו כראוי): שיתר הטבלאות במודל ניתן להניח  
CREATE TABLE  RESULTS  ( 
   [IP -Address] Varchar (50) NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [W-Name] Varchar (200) NOT NULL, 
     [P-ID]  Varchar (20) NOT NULL, 
     [Order]  Int  NOT NULL, 
     [Discount] Varchar(20) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [IP-Address], [S-DT]),  

CONSTRAINT  fk_Searches FOREIGN KEY   ([IP-Address], [S-DT])    REFERENCES  
     SEARCHES ([IP-Address], [S-DT]), 
 PRIMARY KEY   ([W-Name],  [P-ID]),  

CONSTRAINT  fk_Products FOREIGN KEY   ([W-Name], [P-ID])    REFERENCES  
     PRODUCTS ([W-Name], [P-ID]), 

PRIMARY KEY   ( Order ), 
             CONSTRAINT  ck_Overbook  CHECK ( [Discount]   BETWEEN 0 AND PRODUCTS.[Price]  )    ) 
 

CREATE TABLE  DELIVERED ( 
   [IP -Address] Varchar (50) NOT NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [W-Name] Varchar (200) NOT NULL, 
     [P-ID]  Int  NOT NULL, 
     [Order]  Int  NOT NULL, 
     [Units]  Real  NOT NULL, 
     [Address] Varchar (500) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [IP-Address], [S-DT], [W-Name],  [P-ID], Order), 

CONSTRAINT  fk_Searches FOREIGN KEY   ([IP-Address], [S-DT])    REFERENCES  
     SEARCHES ([IP-Address], [S-DT]), 

CONSTRAINT  fk_Products FOREIGN KEY   ([W-Name], [P-ID])    REFERENCES  
     PRODUCTS ([W-Name], [P-ID]), 
 CONSTRAINT ck_Units CHECK ( [Units] >  0 ) ,  

CONSTRAINT ck_Address CHECK ( [Address] IS NOT NULL )       ) 
  

 ), חלקןלהתבונן שוב במודל ישהמודל הטבלאי ( הגדרתנובעות מסתירה ל ן. חלקעקרוניותיש מספר שגיאות  אלו פקודותבנתון כי 
  סבירות בהתחשב בהקשר העסקי. לא מהנחות אחרותאילוצים, ו אושל שדות  תקינותמהגדרות לא 

  מפתח הראשיבלמרות שהוא  NULL-כ מוגדר RESULTSבטבלה  ]IP-Addressהשדה [ השגיאה:  לדוגמא:
  NOT NULL -יש להגדיר את השדה כ לתקן:כיצד יש   

  

  לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  לעיל) לא כולל הדוגמא( נוספות שגיאות 5אפיין נכונה 

 נקודה תינתן לכל שגיאה שהוגדרה כראוי, כולל הסבר נכון של התיקון.  •

  הראשונות 5בחשבון רק  התילקחנ - בלבד 5שגיאות, אך יש להגדיר  5-ייתכן שקיימות יותר מ •

  , או אם התיקון לא הוסבר כראוישל ממש "שגיאה" שאיננה בעצם שגיאהל תוענק נקודהלא  •
  

  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  א. 
  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  
  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ב
  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  
  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ג
  

  __________________________________________________________כיצד יש לתקן: _________________  

  
  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ד
  

  __________________________________________________________: _________________כיצד יש לתקן  

  
  _________________________________________________________השגיאה: ______________________  . ה
  

  _________________________________________________________________________כיצד יש לתקן: __  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  ):בלבד המחשהלהתבקשת להכין דו"ח במבנה הבא (הרשומות  ,2016-הביצועים ב לניתוחנק')  10( 2-5
  

Status Ratio Income Sales Discounted Countries Records Website 

VIP 0.8 700,000 12,000,000 0.9 110 2,000,000 ALI-GAGA 

Regular 0.3 600,000 15,000,000 0.7 130 3,000,000 AMA-ZOL 

Regular 0.2 400,000 10,000,000 0.4 165 1,500,000 E-BUY 
… … … … … … … … 

 
  ):2016ת (הסיכומים המספריים מתייחסים לשנת הסבר השדו

• Website, Records, Countries, Discounted –  האתר, מס' רשומות תוצאה שכללו מוצר מאלו שם
המדינות השונות בהן בוצעו פעולות חיפוש שהובילו לרשומות תוצאה אלו, מה החלק היחסי המוצעים באתר, מס' 

 )0- מכיל ערך גדול מ Discountשל רשומות התוצאה בהן הוצעה הנחה (כלומר, השדה 
•   Sales,  Income, Ratio, Status  יחס ההמרה, סטאטוססכום קנייה כולל, רווח כולל מעמלות , 

o :יש להתחשב במחיר, במספר היחידות, ובגובה ההנחה ליחידת מוצר סכום קניה  
o יש להתחשב הן בתשלום שנגבה מהאתר על פעולות החיפוש שתוצאתן כללה  מעמלות: רווח כולל

עבור הקניות שבוצעו באתר בפועל (בהתחשב לפחות מוצר אחד מהאתר, והן בעמלה שנגבתה 
 למחיר היחידה, גובה ההנחה, ומספר היחידות שהוזמנו)

 הרווח הכולל מהעמלותשל  בסדר יורדיש לסדר את הרשומות כמומחש:  �
o :איזה חלק יחסי מרשומות התוצאה הסתיימו בפעולות קנייה יחס ההמרה 
o או יותר  0.5 ,לפי יחס ההמרה סטאטוס:חישוב ה- VIP , 0.5עד - Regular 

  

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 

 ERD-ולא למודל ה ,הנתון בתחילת השאלה למודל הטבלאייש להתייחס  •

 , אך לא בטבלה מחושבתVIEWS –ב ו/או  ת,ומקוננ ותניתן להשתמש בשאילתבמידת הצורך  •

 להשתמש באות הראשונה בשם כל טבלהניתן לצורך כתיבה מקוצרת,  •

, R, Wבין הטבלאות  EQUIJOINמבצע  VIEW_1כמו כן, לקיצור הכתיבה:  הנח כי בבסיס הנתונים הוגדר  •
S ,U ,P.הניתן להיעזר ב , עם כל השדות בטבלאות אלו-VIEW זה לקיצור כתיבת השאילתה  

כלומר, פתרון שייתן את הפלט המבוקש ייחשב כנכון גם אם  – ריצה הניקוד הוא על נכונות הפלט, לא על יעילות •
  .הוא לא אופטימלי מבחינת זמן הריצה הצפוי

 

 >ציין באיזה דף השתמשת  – אחד מדפי המבחןמעברו השני של  לרשום פתרוןבמידת הצורך, ניתן < 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור  חברהה ף) מנהל בסיס הנתונים שלסעי-תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
  שנלמדו בקורס: הבאים , ושוקל שימוש בחלק מהכליםתחזוקת בסיס הנתונים והשימוש בו

  

  ,  פונקציהפרוצדורה שמורה טריגר,  אינדקס,   שדה מחושב (או טבלה מחושבת),   טבלת חיפוש, 
  

, ליישום , ושונה מהאחרותמשכנעתרלוונטית, ולכל אחד מהם, תן דוגמא  – מהרשימה שוניםבחר ארבעה כלים 
  מועיל שניתן לממש בעזרת הכלי, על מנת לשפר את בסיס הנתונים המוצע ואת השימוש בו.

עבור חשוב להסביר לאיזה תרחיש של שימוש בבסיס הנתונים מתייחס הפתרון, ולנמק מדוע הוא מועיל  •
 תרחיש זה ואיזה יתרון יחסי יש לו לעומת פתרונות אפשריים אחרים.

 . ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס בהגדרת הפתרון,  •

 , אלא להסביר בקצרה את הפתרון במילים, ולנמק בקצרה SQLאין צורך לרשום קוד  •

 . יש לציין זאת במפורש – מסוימות ו/או לשדות מסוימיםלטבלאות להתייחס  צריכההפתרון  אם הגדרת •
  

  המוצע היישום  הכלי
  

  __________א. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ב. __________

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  ג. __________

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ד. __________
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 חלק 3 (35 נק'):
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישאלה לכל ש .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון

 
.  אילו מהטבלאות ERDהיא חלק מבסיס נתונים המהווה המרה של מודל   aa1(A ,2(הטבלה התקינה . 1-3

  ?  ERDמודל אלמנטים אחרים באותו הבאות, אם קיימות בבסיס הנתונים, עשויות להיות המרה תקינה של 
 

  ) b43(A), b b2(A),  b1 B , (  .א

  ) c43(A), c c2(A), c1 C , (  .ב

  ) d4d3(A),  d2(A),  d1 D , (  .ג

 ) e4, e3(A), e2 (A),  e1 E (  .ד
  
 בלבד 'א .1

  
  ב' בלבד- ו', א .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  ג', אך לא ד'- ו א', ב', .3

 

 
במודל הורשה  Aשל  בן-הן ישויות C-ו B ,"חייל" אב א ישותהי A - בסיס צבאיהמתאר  ERD-במודל ה 3-2

Overlapping-Partial.  על ידי  שניתן לייצגםאלמנטים , באופן המובהק ביותרמתאר אילו מהבאיםBו ,- C ?  
 
1. B – סמל יוסף לוי 

C –  לויסרן יוסף  
2. B –  יליד ישראל 

C –  יליד ברית המועצות  
  

3. B – בוגר קורס קצינים 
C – בוגר קורס חובשים  

4. B –  סדירבשירות חייל 
C – קבעשירות חייל ב  

  

  
  b � (d, e) , d�a , (a, c) ↔ (a, b)קיימות תלויות פונקציונאליות:  R (a, b, c, d, e)בטבלה  3-3

  ? תקיימת בטבלה בהכרחמאיזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   b  � c 
  

2. (d, c)  �  b  

3. c  � a  4. (a, d) �  e  

  

 
) הוא c, dוהצירוף () מפתח הראשי, a, bאין שדות מרובי ערכים, הצירוף c, d)b, a( W ) ,בטבלה כי נתון  4-3

  ?את מידת הנרמול של הטבלה נכונהמאפיינת מהאמירות הבאות איזו . על אך לא מינימאלי- מפתח

אינה אך ייתכן ש, הטבלה מנורמלת מסדר ראשון .1
 שלישיומנורמלת מסדר שני 

  

ך ייתכן י, אמנורמלת מסדר ראשון ושנ הטבלה .2
 שאינה מנורמלת מסדר שלישי

  
הטבלה מנורמלת מסדר ראשון ושלישי, אך ייתכן  .3

  שאינה מנורמלת מסדר שני
  שני, ושלישיהטבלה מנורמלת מסדר ראשון,  .4

  

 
מכילה כעת אך  טבלה, אם נתון כי ה ) NULL ,1 ,2 ,1 את הרשומה ( ניתן להוסיףלאיזו מהטבלאות הבאות . 3-5

  ? ) t1T(t2 ,, וכי קיימת בבסיס הנתונים טבלה תקינה    )NULL, 1 ,3 ,1ורק רשומה תקינה אחת (
  
1. ) )T( , d  , c b , a W (  
  

2. ) )T( d,  , c b, (T) a X ( 
  

3. ) , d c,  (T) , b a Y (  4. ) )Z( }, d c{,   (T) b,  a Z (  
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תיתן  השאילתות הבאותמ איזו. NULLה ערכי ב , ואיןיםספריכל השדות מ A ( a1, a2, a3) טבלהנתון כי ב. 3-6

  ?  π a2, a3 Aשאילתה )  לרשומותשדות ו של שונה הצגהמעט אולי סדר (ל תוצאה זההבהכרח 
 

1. SELECT  a2, a3             
FROM A                                

2. SELECT max(a2), max (a3) 
FROM A                               
GROUP BY a1                      

  
3. SELECT a2, a3               

FROM A                          
GROUP BY a2, a3            

4. SELECT a2 FROM A           
UNION                                 
SELECT a3 FROM A             

  
 

  
  , רצו שתי השאילתות הבאות:Z (a, b)מעל הטבלה . 3-7

• a F SUM (b) Z  -  רשומות 40החזירה 

• b F SUM (a) Z  -  רשומות 60החזירה 

  ? Zבטבלה  האפשרי הרשומותמספר הטווח של את  מתאר נכונהאיזה מהבאים 
 

 רשומות 2400- ל 60בין   .2  רשומות 60-ל 40בין  .1
  

  )על הטווח לא ניתן לדעת חסמים - במילים אחרות או, לאינסוף ( 0בין  .4  רשומות 100-ל 20בין  .3
 

 

. איזו מהשאילתות Varchar (20), שכל השדות בה הם מסוג Z (a, b, c, d)בבסיס נתונים קיימת הטבלה   3-8
  ) מהותיתשבשלוש מהשאילתות הבאות קיימת שגיאת נוסח כלומר, הטענה היא (?  אינה שגויההבאות 

  

1. (π b, c, a Z) ∩  (π a, b, c Z) 
  

2. (π c, d, e Z) -  (π a, b, c Z) 
 

  

3. (π c, d Z) U  (π a, b, c Z)  4.  (π c, d Z) ÷  (π a, b, c Z)   
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

מעצב ממשק לקליטת נתוני הזמנה עבור לקוח. עבור איזה מהכלים הבאים, הסבירות שהוא יהיה מתכנת . 3-9
  ?הנמוכה ביותררלוונטי עבור עיצוב ממשק  זה היא 

  

1. VIEW 
  

2. TRIGGER  

3. RULE  4. LOOKUP TABLE  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
א. כלי שהוגדר ברמת הטבלה הבודדת, לעומת ב. כלי שהוגדר  ניגוד בין אינו מתאר נכונה הבאיםאיזה מ. 3-10

  ? שאינו מוגדר בהכרח עבור טבלה ספציפית  בבסיס הנתוניםכללי כאובייקט 
  

  

 TRIGGERא.  .1
 STORED PROCEDUREב. 

  

 CHECK CONSTRAINTא.  .2
 RULEב. 
  

 DERIVED ATTRIBUTEא.  .3
  FUNCTIONב. 

 LOOKUP TABLEא.  .4
  INDEXב. 

________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
  ?משמעותי למודל נתונים המנורמל לעומת מודל נתונים שטוח מתאר נכונה יתרוןאיזה מהבאים . 3-11

 מניעת כפילויות נתונים מיותרות  .א

 משמעותי בנפח דיסקחיסכון   .ב

  SQL/SELECTכתיבה פשוטה ונוחה יותר של שאילתות   .ג

 .שמירת קשר סמנטי הדוק יותר בין שדות בטבלה  .ד
  

 בלבד' ב- ו ' א .1
  

  ד', אך לא ג'- ב', ו', א .2

  ד'- ב', ג', וא',  .4  בלבד' ד- ו ' ג .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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) Information Productsשל מוצרי מידע (מובהקים מאפיינים  מתאר נכונהאינו מהבאים  זהאי. 3-12
  לעומת ב. עבור תמיכה בתהליכים תפעוליים?ההנהלה הבכירה בארגון, עבור  המיועדים א.

  
 א. הסתמכות על מגוון נתונים, ממקורות שונים  .1

  ממקור יחידייעודיים, הסתמכות על נתונים ב. 

 א. תמיכה בהחלטות אסטרטגיות .2
  תפעוליותב. תמיכה בהחלטות 

  
 )Read-Writeא. מאפשרים קריאה וכתיבה ( .3

  )Read-Onlyבלבד ( קריאהב. מאפשרים 
 הצגת נתונים סיכומייםא.  .4

  פרטנייםב. הצגת נתונים 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
לעומת , )Distributed(ה מבוזרת של ארכיטקטוריחסיים  נותיתרונכונה  יםמתאר יםאילו מהבא 3-13

  )Centralizedארכיטקטורה ריכוזית (

  הענקת מידה רבה יותר של אוטונומיה וגמישות ליחידות ארגוניות, בכל הנוגע למתן מענה על צרכי המידע  .א

 מקורות חיצונייםפיתוח מהיר של יישומים, תוך שילוב אפשרי של נתונים מגמישות רבה יותר ל  .ב

 נפילת מערכת לבמקרה ש ),Fault Toleranceהגדלת החסינות בפני כשל (  .ג

  של תוכן, איכות, ומבנה נתונים זציהסטנדרטי ה הדוקה יותר עלשמיר  .ד
  
  לארכיטקטורה זו או אחרת יחסייםלא ניתן להגדיר יתרונות  .1

  
  ד', אך לא ב' -א', ג' ו .2

  , אך לא ד''ג-' וב, 'א .4  ג'- ', וב .3
___________________________________________________________________  

  
  ? )DBMS(נתונים  תכנה לניהול בסיסיאילו מהמשפטים הבאים מתארים נכונה תפקידים חשובים של  3-14

  תמיכה בעקרון ההפרדה בין יישום לנתונים  .א

  ניהול יעיל יותר של הרשאות גישה ועדכון נתונים  .ב

  הדורשות גישה לנתונים )#Cאו  JAVAסביבת פיתוח ובדיקה נוחה ליישום תוכנות בשפה עילית (כגון   .ג

  ארגון יעיל וחסכוני של אחסון הנתונים על הדיסק  .ד
  
 ' בלבדד- ב', ו .1

  
  , אך לא ד''ג- , וא', ב' .2

  ג' בלבד- א', ו .4  , אך לא ג'ד'- ', וא', ב .3
___________________________________________________________________ 

  סוף
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 פתרונות –' ב, מועד 2017),  סמסטר א' 1901-1-364בסיסי נתונים (
  נק'): 35( 1חלק 

מתבססים על  םסעיפיהכל לכל סעיף מצוין בגוף השאלה.  ודותנקודות. מספר הנק 35חלק זה ניקוד כולל של סעיפים בל
  .בנפרד אותםאינם תלויים זה בזה, וניתן לפתור אך  ,התיאור הבא

  

ת הבחירות נערכונתונים. הבעיצוב בסיס  עזרהמבקשת ו, מערכת לניהול הבחירות במדינה מפתחת ווסטרוז מדינת
(לכל  תאריך היעד לפרסום התוצאות הסופיות, מתקיימותהן יש לתעד את התאריך בו בחירות לכל שנים.  4מדי 

ההצבעה . הבחירות המרכזיתושמות חברי ועדת בחירות, התקציב ניהול , המאוחר שבוע לאחר תאריך הבחירות)
(ייתכן שקלפי מסוים ישמש למספר בחירות  בכל בחירות נערכת בקלפיות, כאשר לכל קלפי יש לשמור מזהה ייחודי

(ניתן להניח שאינה  מקסימלית מספר קלפיות באותה כתובת), ותפוסה(ייתכנו  שונות תחת אותו מזהה), כתובת
אזרח  עבור כל מתעדיםלפני כל בחירות, טלפון. ת"ז, שם, כתובת, וור . לכל אזרח במדינה יש לשמ)עם הזמן משתנה

חירות שונות אותו אזרח יצביע (ייתכן שבב , והאם ניצל בפועל את זכותו להצביעלהצביע משובץ הואאיזה קלפי ב
יש לתעד עבורם את  –חלק מאזרחי המדינה מקבלים הכשרה לשמש כחברים בוועדות קלפי . בקלפיות שונות)

שקיבלו  אזרחים 5-10לכל קלפי וועדת קלפי המונה בין מונה מבכל בחירות התאריך שבו עברו את ההכשרה. 
יש לתעד את . היו"ר, ואחד מחברי הוועדה ממונה להיות מצביעים באותה קלפי)המקרב  (לאו דווקא הכשרה מתאימה

 שבבחירות מסוימות חבר ועדה ישרת לכל היותר בקלפי אחת, אך ביןבידיעה  – ובחירת היו"ר הקלפי הרכב וועדת
נקבע לפני כל בחירות, וועדות הלחברי  גובה השכר עשוי להשתנות.בקלפי מסוים  ועדההרכב ה לבחירות בחירות

  באותן בחירות. ולכל חברי הועדותוהוא אחיד לכל הקלפיות 

, ייחודי שם זורי בחירה, שלכל אחד מהם יש לתעדהמדינה מחולקת לכמה א –זורית הבחירות נערכות בשיטה הא
הבחירות  בזמן, ואת גודל האוכלוסייה שם שונה) בירה (לכל עיר אזורשם העיר המשמשת כבירת ה, אזורשנת ייסוד ה

מתקבלת פני כל בחירות, ל(יש לדעת איזה).  אחד אזורכל קלפי משויכת באופן קבוע ל(עשוי להשתנות מדי בחירות). 
לכל מפלגה במדינה יש לשמור שם ייחודי  .ויש לתעד זאת ,אזוריוקצו לכל  )240(מתוך  פרלמנט כמה מושבי החלטה

יש לציין אילו מפלגות השתתפו באיחוד,  –. אם המפלגה נוצרה כתוצאה מאיחוד של מספר מפלגות ושנת הקמה
 לבוחרים עליה לפרסם מצע –ת ויטה להתמודד בבחירות מסוימולשמור את נוסח הסכם האיחוד. אם מפלגה מחל

שתסמל אותה בקלפי עבור אותן בחירות. עבור כל אזור בו המפלגה מבקשת להתמודד בבחירות מזהה אות בחור ול
מועמדים מקרב  מהאזורים), המפלגה תרכיב רשימה אזורית שלת (ייתכן מפלגה תבחר להתמודד רק בחלק ומסוימ

בחירות יש לתעד כמה קולות לסיכום ה,...). 3, 2, 1: על פי מיקומם ברשימה אזרחי המדינה (ממוספרים בסדר עולה
 .זורבכל א קיבלה כל מפלגה שהתמודדה בבחירות בכל קלפי, ואילו מועמדים זכו בסופו של דבר להיכנס לפרלמנט

 . שהוצגה את הבעיה שקף נכונההמ )ERDקשרים (-ישויות תרשיםנק') שרטט  12. (11-
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

ELECTIONS 

• Elections-Date 

• Results-Date 

• Budget 

• [Committee 

Members] 
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STATION 

• Station-ID 

• Location 
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CITIZEN 

• Citizen-ID 
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• Address 

• Phone 

Votes In 

• Voted 

0:1 

1:N 1:N 

 

COMMITTEE 

• Training-

Date 

Placement 

• IS 

Chair 

0:1 

5:10 

1:N REGION 

• Region-ID 

• Name 

• Birthdate 1:1 

1:N 

Details 

• Population 

• Seats 
1:N  

1:N  

PARTY 

• Name 

• Start-Date 

Union 

• Agreement 
0:1

0:N 

Participates 

• Agenda 

• Letter 

1:N 

1:N 

LIST 

• Place 

• Elected 

1:1 

1:N 

1:1 

1:N 

0:N 

1:1 

1:N 

1:1 

Assignment 

• Votes 

1:N 

1:N 

1:N 
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להיות  בסעיף זהעל הפתרון  חשוב:( נהגיםמוניות ולל, הנוגעים מנתוני הבעיה חלקמשקפת   XXXהטבלה) נק' סה"כ 13( 1.2
  :)סעיף הקודםה ןתואם בהכרח לפתרו ואינ הוא אך ,לתיאור הבעיהתואם 

  

XXX (Elections-Date, Results-Date, Budget, Region, Region-Date, Capital, Station, Location, 
Occupancy, ID, Name, Address, Voted) 

 

• Elections-Date, Results-Date, Budget  – תאריך הבחירות, תאריך סיום ספירת הקולות,  תקציב הבחירות    

• Region, Region-Date, Capital  – האזור, בירת האזור נוסדר, התאריך בו שם האזו  

• Station, Location, Occupancy       -תפוסת הקלפי  מזהה הקלפי, מיקום הקלפי, 

• ID, Name, Address, Voted –  ,בבחירות כתובת האזרח, האם האזרח הצביעת"ז של האזרח, שם האזרח  

  
   XXXבטבלה  תהדדית פונקציונלילתלות אחת  דוגמאתן  נק') 1(
  

Date-ResultsDate ↔ -Elections  אוRegion ↔ Capital 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  )כל הצירופיםיש לרשום את ? (XXX בטבלה יםמינימאליה ותמפתחה מהם נק') 2(
  

(Elections-Date, ID), (Results-Date, ID) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ?  XXXבטבלה ) Prime Attributes( הראשוניים שדותהמהם  נק') 1( 
  

Elections-Date, Results-Date, ID  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

, קודםבסעיף ה יםהמינימאלי ותהמפתח אפיוןעל סמך  .קיימות מספר הפרות של כללי נורמליזציה XXX טבלהב נק') 4( 
יש לרשום בצורה בטבלה.  שני או שלישימסדר נורמליזציה ההפרות כללי  כלאת  נכונה אפיין –על סמך תיאור הבעיה ו

 שבגללה נוצרת ההפרה. X�Y  תלותהמפורשת את 

 :הפרות נורמליזציה מסדר שני
ID � ( Name, Address ) 
Elections-Date � Budget 
Results-Date � Budget 

  

 :הפרות נורמליזציה מסדר שלישי
Station � ( Location, Occupancy, Region,   
                   Region-Date, Capital) 
Region � Region-Date, Capital 
Capital � Region, Region-Date 

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 מודל טבלאי משופר עבור השדות הנתונים בטבלה תהצעל, מיםסעיף הקודה- יתתהיעזר בניתוח ב  נק') 4( 
XXXי.מנורמלות מסדר שליש בו להיות כל הטבלאות עלהתאים לתיאור הבעיה, ו. על המודל ל   

REGIONS (Region, Region-Date, Capital)  
STATIONS (Station, Region (REGIONS), Location Occupancy) 
CITIZENS (ID, Name, Address) 
ELECTIONS (Elections-Date, Results-Date, Budget) 
VOTINGS (ID (CITIZENS), Elections-Date (ELECTIONS), Station (STATIONS), Voted) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

שמות חברי וועדת הבחירות המרכזית  את " המתארMemberשדה בשם " לבסיס הנתונים נניח שיש צורך להוסיף נק') 1( 
כיצד יש להוסיף שדה זה למודל הטבלאי בסעיף הקודם, כך שיישאר מנורמל  - בהתחשב בתיאור הבעיה. בכל בחירות

 המודל, אלא רק את השינויים שיש לבצע).כל מסדר שלישי (אין צורך לרשום את 
 

  כיוון שמדובר בשדה מרובה ערכים, יש להוסיף טבלה:
MEMBERS (Election-Date (ELECTIONS), Member) 

  חבר וועדה הוא גם אזרח:פתרון קביל נוסף, בהנחה שכל 
MEMBERS (Election-Date (ELECTIONS), Member  (CITIZENS) ) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 .לתוצאות הבחירות מתייחס ) המודל הבאסעיף- תתכל מצוין ליד  נקודותה 'מס, נק' סה"כ 10( 1.3

  : )פתרונות הנכונים לסעיפים הקודמיםל אינו תואםכאן  הטבלאי המוצע מבנהה חשוב:(
  

• (S)TATIONS (Station, Region)  

o קלפיות:                                                                     מזהה הקלפי,  שם אזור ההצבעה לו שייך הקלפי 

• (R)EGISTRATION (Election-Date, Station (STATIONS), Registered )  

o שיבוץ לקלפיות:                       תאריך הבחירות, מזהה הקלפי, מספר המצביעים ששובצו להצביע בקלפי 

• (C)ANDIDATES (Election-Date,  Party, Candidate )    

o מועמדים:                                                       תאריך הבחירות, שם המפלגה, מועמד המפלגה לנשיאות 

• (V)OTING ({Election-Date, Party} (CANDIDATES), Station (STATIONS), Votes  )  

o הצבעה:                                         תאריך הבחירות, שם המפלגה, מזהה הקלפי, מספר הקולות שנספרו 

 
  העונה עליה.  SQLכתוב לכל אחת מהשאלות הבאות שאילתת  –על סמך מבנה טבלאות זה 
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  ? 50%עלה על  2016שנת באילו אזורים שיעור ההצבעה בבחירות שנערכו בנק')  5(

לפיות הפעילות באותן ההצבעה, מספר הקשם אזור   :)2016שנת (ביחס לבחירות שנערכו ב הדרוש פלטה •
 בחירות, מספר המצביעים ששובצו, מספר הקולות שנספרו, שיעור ההצבעה (מספר קולות חלקי מספר מצביעים)

 יש לסדר את הפלט בסדר יורד של שיעור ההצבעה •
  

הפתרון המוצע ספירה כפולה. ית בין שלוש הטבלאות עלול ליצור בעי JOIN –  מקוננת היש להשתמש בשאילת
  כאן משתמש בטכניקה של העברת פרמטר

  
SELECT S.Region, Stations = Count (*), Registered-Voters = Sum (Registered), 
 Voters = (   SELECT  SUM (V.Votes) 
  FROM      VOTING as V JOIN STATIONS as SS 
                   ON V.STATION = SS.STATION 
  WHERE    V.[Election-Date] = R.[Election-Date] 
                   AND SS.Region = S.Region ),  
 Ratio = Voters / Registered-Voters 
FROM STATIONS  as S JOIN REGISTRATION as R ON S.Station = R.Station 
WHERE Year (R.[Election-Date] = 2016 
GROUP BY S.Region 
HAVING Ratio  > 0.5          ( הכתיבה כאן מקוצרת – ליתר דיוק יש לכתוב את הביטוי המלא) 
ORDER BY Ratio DESC 
 

  הנשיאים שזכו לשיעור התמיכה הגבוה ביותר אי פעם בבחירות כלשהן? 5מיהם נק')  5( 

ניתן להניח כי בבחירות מסוימות המועמד שקיבל את מספר הקולות הכולל הגדול ביותר הוא זה שנבחר להיות  •
 ששני מועמדים קיבלו אותו מספר קולות) –נשיא, וכן ניתן להניח שלא קרה אי פעם מצב של "תיקו" (כלומר 

באותן בחירות, שיעור התמיכה בו שם הנשיא, תאריך הבחירות בהן התמודד, שם המפלגה שייצג  הדרוש: פלטה •
  (מספר הקולות שקיבל חלקי סה"כ מספר הקולות שנספרו)

  
  הקולות שכל נשיא קיבל בכל בחירותשמסכם את מספר  VIEWהפתרון המוצע כאן מסתמך על 

  
CREATE VIEW  VOTING_SUMMARY AS 
SELECT C.Election-Date,    C.Party,    C.Candidate,  Total = Sum (Votes) 
FROM CANDIDATES  as C JOIN VOTING as V ON 
 C.[Election-Date] = V.[Elections-Date] and V.Party = C.Party 
GROUP BY C.Election-Date,    C.Party,    C.Candidate 

  
  משתמש ליצירת השאילתות המקוננות VIEW-, כאשר ההשאילתהנוסח 

  
SELECT    TOP 5  C.Candidate,  C.Election-Date,    C.Party,     
 Ratio = Sum (Votes)  /    
   (     SELECT SUM (VOTES)  
         FROM    VOTING_SUMMARY as VS 
         WHERE  VS.[Election-Date] = C.[Election-Date]  ) 
FROM CANDIDATES  as C JOIN VOTING as V ON 
 C.[Election-Date] = V.[Elections-Date] and V.Party = C.Party 
GROUP BY C.Candidate, C.Election-Date,    C.Party    
HAVING Sum (Votes) =    ( SELECT Max (Total) 
  FROM     VOTING_SUMMARY  as VS 
  VS.[Election-Date] = V.[Elections-Date]   ) 
ORDER BY Ratio DESC 
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  ):נק' 35( 2 חלק

  

) הנמכרים באתרי מכירות PRODUCTSחפש מוצרים (ל) USERSיישום המאפשר למשתמשים (מפתחת ה חבר
)WEBSITES( שונים. ) כתוצאה מפעולות חיפושSEARCHES) האתר מחזיר רשימות תוצאות ,(RESULTS מתוכן הלקוחות ,(

  הבא: ERD-ה , הוצעהקמת בסיס נתוניםלכשלב מקדים  ).DELIVERIESיכולים לבצע משלוחים (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 טבלאי:ה מודלהלבין  ERD-בין ה תאימות-אי זהותניתן לו ,הטבלאי הבא מודלהלחברה גם  הוצעכמו כן, 

• (W)EBSITES  (W-Name, Search-Fee, Commission)                                                       //  אתרי אינטרנט 
o  ,(באחוזים מסכום הרכישה)ה קנייה (בדולרים), עמלה אם התבצערשומות תוצאהלכל  תשלוםשם האתר  

• (P)RODUCTS (W-Name (WEBSITES), P-ID, URL, P-Name, Category, Price)                         //  מוצרים 
o  דף,  שם המוצר, קטגוריית המוצר, מחיר ליחידת מוצר (בדולרים)השם האתר, קוד המוצר, כתובת  

• (U)SERS (U-ID, U-Name, Country)                                                                                         // משתמשים 
o מזהה משתמש, שם משתמש, ארץ מגורים 

• (S)EARCHES (IP-Address, S-DT, U-ID (USERS), Browser, Keyword, Limit)                 // פעולות חיפוש 
o  ליחידה (בדולרים) כתובת המחשב, תאריך/זמן הפעולה, מזהה המשתמש, סוג הדפדפן, מילת חיפוש, מחיר מקסימלי  

• (R)ESULTS ({IP-Address, S-DT} (SEARCHES), {W-Name,P-ID} (PRODUCTS), Order, Discount) //  תוצאות 
o  (בדולרים) כתובת המחשב, תאריך/זמן החיפוש, שם האתר, קוד המוצר, סדר הצגה, הנחה ליחידת מוצר 

• (D)ELIVERED ({IP-Address, S-DT, W-Name, P-ID. Order} (RESULTS), Units, Address)  //פעולות קנייה 

o      כתובת המחשב, תאריך/זמן החיפוש, שם האתר, קוד המוצר, סדר הצגה, מספר היחידות, כתובת המשלוח  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 שהמרה נכונה שלו תוביל למודל הטבלאות הנתון בתחילת השאלה. תקין ERDרשום מודל נק')  3( 1-2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 היא נתמכת על ידי מודלהאם  –הבאות העסקיות עבור כל אחת מההנחות  סמן) הנחהלכל נק'  1 –נק'  5( 2-2
  ? בלבד, שני המודלים, או אף אחד מהמודלים המודל הטבלאי בלבד, ERD -ה
  באותו אתר. קוד מוצר מסוים המוצע באתר מסוים עשוי להיות משויך למספר קטגוריות מוצר שונות א

    מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  של פעולת חיפוש מסוימת עשויה לכלול מספר מוצרים שונים אההתוצרשימת  .ב

    אף לא אחד מהמודלים               המודלים שני       בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  תכלול אך ורק מוצרים שמחירם ליחידה נמוך מהמחיר המקסימלירשימת התוצאה של פעולת חיפוש מסוימת ג. 

    מהמודלים אחד לא אףשני המודלים                      בלבד            המודל הטבלאי בלבד ERD-מודל ה
  תו מוצר באותו אתר, ישלמו בהכרח אותו מחיר ליחידת מוצר לאחר ההנחהשני משתמשים שונים, שקונים או. ד

    שני המודלים               אף לא אחד מהמודלים       המודל הטבלאי בלבד            בלבד ERD-ה מודל
  לשתיהן גובה העמלה יהיה בהכרח זהה - שונות בסכום כולל זהה  פעולות קנייה אם באתר מסוים בוצעו שתי. ה

    אף לא אחד מהמודלים               שני המודלים       בלבד הטבלאי המודל          בלבד  ERD-מודל ה
  
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1:N 

1:1 

SEARCH 

• S-DT 

• IP-Address 

• Browser 

• Keyword 

• Limit 

 

0:N 

0:1 

1:N  

Offers 

• Discount 

1:N  

PRODUCT 

• P-ID 

• P-Name 

• Price 

• Search-Fee 

• Commission 

WEBSITE 

• URL 

• W-Name 

• Category 

USER 

• U-ID 

• U-Name 

• Address 

• Country 

 

Results 

• Delivered (True/False) 

• Units 

0:1  

WEBSITE 

• W-Name 

• Search-Fee 

• Commission 

PRODUCT 

• P-ID 

• URL 

• P-Name 

• Category 

• Price 

1:N 1:1 

USER 

• U-ID 

• U-Name 

• Country 

SEARCH 

• IP-Address 

• S-DT 

• Browser 

• Keyword 
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1:N 
1:1 

1:N  

0:1  

1:N 1:1 
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DELIVERED 

• Units 

• Address 
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  עסקית הוא עונה:על איזו שאלה  בקצרה הסבר ,הבאים הביטויים) לכל אחד מביטוילכל  נק' 1, נק' 4. (2-3

1) S.Browser F Count (*) > 1000 (σ S.Limit > 1000 AND U.Country = ‘USA’  U   * S) 
  בארה"בעל ידי משתמשים  1000ל מעפעולות חיפוש עם מחיר מקסימלי  1000-באילו דפדפנים בוצעו למעלה מ  השאלה:

2)  π W-Name, P-ID P  -  πW-Name, P-ID D     
  ?אילו מהמוצרים המוצגים באתר מסוים, מעולם לא נמכרו השאלה:

3) ( π U.[U-ID], U.[U-Name], R.[W-Name]  ( σYear (R.[S-DT]) = 2016 U*S*R ) ) ÷  
   (πW.w-Name W) 

  קיבלו תוצאות בכל האתרים האפשריים? 2016ילו משתמשים (מזהה ושם) שערכו חיפושים במהלך א השאלה:

4) P.Category F sum ( W.Commission * D.Units * (P.Price – R.Discount) ) > 10000 

              (σ W.[Search-Fee] = 0  D*R*P*W )   
  ?שלא נגבה עבורן תשלום, עבור תוצאות 1000- ת הייתה מעל למעמלו ת מוצר ההכנסהואילו קטגוריעבור   השאלה:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

על  ליצירת בסיס הנתונים CREATEתונים, יצר סדרה של שאילתות נ) מתכנן בסיס הנק' לכל אפיון שגיאה 1 – נק' 5( 4-2
   DELIVERED -ו RESULTS. להלן הפקודות לבניית מודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהפי ה

CREATE TABLE  RESULTS  ( 
   [IP-Address] Varchar (50) NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [W-Name] Varchar (200) NOT NULL, 
     [P-ID]  Varchar (20) NOT NULL, 
     [Order]  Int  NOT NULL, 
     [Discount] Varchar (20) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [IP-Address], [S-DT]),  

CONSTRAINT  fk_Searches FOREIGN KEY   ([IP-Address], [S-DT])    REFERENCES  
     SEARCHES ([IP-Address], [S-DT]), 
 PRIMARY KEY   ([W-Name],  [P-ID]),  

CONSTRAINT  fk_Products FOREIGN KEY   ([W-Name], [P-ID])    REFERENCES  
     PRODUCTS ([W-Name], [P-ID]), 

PRIMARY KEY   ( Order ), 
             CONSTRAINT  ck_Overbook  CHECK ( [Discount]   BETWEEN 0 AND PRODUCTS.[Price]  )    ) 
 

CREATE TABLE  DELIVERED ( 
   [IP-Address] Varchar (50) NOT NULL, 
     [S-DT]  Datetime NOT NULL, 
     [W-Name] Varchar (200) NOT NULL, 
     [P-ID]  Int  NOT NULL, 
     [Order]  Int  NOT NULL, 
     [Units]  Real  NOT NULL, 
     [Address] Varchar (500) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY   ( [IP-Address], [S-DT], [W-Name],  [P-ID], Order), 

CONSTRAINT  fk_Searches FOREIGN KEY   ([IP-Address], [S-DT])    REFERENCES  
     SEARCHES ([IP-Address], [S-DT]), 

CONSTRAINT  fk_Products FOREIGN KEY   ([W-Name], [P-ID])    REFERENCES  
     PRODUCTS ([W-Name], [P-ID]), 
 CONSTRAINT ck_Units CHECK ( [Units] >  0 ) ,  
 CONSTRAINT ck_Address CHECK ( [Address] IS NOT NULL )       ) 
 

  לתקן כל אחת מהן ישבהגדרת הטבלאות, והסבר כיצד  לעיל) לא כולל הדוגמא( נוספות שגיאות 5אפיין נכונה 
  

 Varchar -מוגדר כ RESULTSבטבלה  Discountהשדה   השגיאה:   א. 
  Moneyאו  ealR –יש להגדיר אותו כמספרי  כיצד יש לתקן:   

  מופרדת למספר שורות RESULTSהגדרת המפתח הראשי של  השגיאה:   ב. 
  יש לאחד את ההגדרות לביטוי יחיד  כיצד יש לתקן:   

  האילוץ על גובה ההנחה מתייחס לשדה שמוגדר בטבלה אחרת  השגיאה:   ג. 
 Discount > 0יש להסיר את האילוץ או אולי לתקן ל   כיצד יש לתקן:   

  לא תואם לשדה עליו הוא מצביע DELIVERED בטבלה  ID-Pסוג הנתונים של  השגיאה:   ד. 
  RESULTSכמו בטבלה    Varchar (20)–יש לתקן ל   כיצד יש לתקן:   

  REAL -מוגדר כ DELIVEREDמספר היחידות בטבלה   השגיאה:   ה. 
  )INTהגיוני יותר להגדיר כמספר שלם (  כיצד יש לתקן:   

  לא מצביעים לטבלה הנכונה DELIVEREDאילוצי המפתח הזר בטבלה   השגיאה:   ו. 
  RESULTSיש להגדיר אילוץ יחיד, המצביע לטבלה   כיצד יש לתקן:   

 NOT NULL -השדה כבר מוגדר כ –מיותר  Addressהאילוץ של   השגיאה:   ז. 
  ניתן להסירו –אין צורך באילוץ   כיצד יש לתקן:   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  ):בלבד המחשהלהתבקשת להכין דו"ח במבנה הבא (הרשומות  ,2016-הביצועים ב לניתוחנק')  10( 2-5
  

Status Ratio Income Sales Discounted Countries Records Website 

VIP 0.8 700,000 12,000,000 0.9 110 2,000,000 ALI-GAGA 

Regular 0.3 600,000 15,000,000 0.7 130 3,000,000 AMA-ZOL 

Regular 0.2 400,000 10,000,000 0.4 165 1,500,000 E-BUY 
… … … … … … … … 

  

  ):2016ת (הסיכומים המספריים מתייחסים לשנת הסבר השדו

• Website, Records, Countries, Discounted –  האתר, מס' רשומות תוצאה שכללו מוצר מאלו שם
המדינות השונות בהן בוצעו פעולות חיפוש שהובילו לרשומות תוצאה אלו, מה החלק היחסי המוצעים באתר, מס' 

 )0- מכיל ערך גדול מ Discountשל רשומות התוצאה בהן הוצעה הנחה (כלומר, השדה 
•   Sales,  Income, Ratio, Status  יחס ההמרה, סטאטוססכום קנייה כולל, רווח כולל מעמלות , 

o :יש להתחשב במחיר, במספר היחידות, ובגובה ההנחה ליחידת מוצר סכום קניה  
o יש להתחשב הן בתשלום שנגבה מהאתר על פעולות החיפוש שתוצאתן כללה  מעמלות: רווח כולל

לפחות מוצר אחד מהאתר, והן בעמלה שנגבתה עבור הקניות שבוצעו באתר בפועל (בהתחשב 
 שהוזמנו)למחיר היחידה, גובה ההנחה, ומספר היחידות 

 הרווח הכולל מהעמלותשל  בסדר יורדיש לסדר את הרשומות כמומחש:  �
o :איזה חלק יחסי מרשומות התוצאה הסתיימו בפעולות קנייה יחס ההמרה 
o או יותר  0.5, לפי יחס ההמרה סטאטוס:חישוב ה- VIP 0.5, עד - Regular 

  המפיקה את הדו"ח המבוקש בצורה נכונה.  SQLהצע שאילתת (או סדרת שאילתות) 

, R, W ,S ,U ,Pבין הטבלאות  EQUIJOINמבצע  VIEW_1הנח כי בבסיס הנתונים הוגדר  לקיצור הכתיבה:  •
  זה לקיצור כתיבת השאילתה VIEW-הניתן להיעזר ב עם כל השדות בטבלאות אלו.

 
כאן  –ולמנוע ספירה כפולה  לחשב כראוי את המרכיבים השונים   דורש שימוש בשאילתות מקוננות כדיהפתרון 

  הראשון מסכם את פעולות החיפוש לפי אתר: VIEW-. הVIEWSהמימוש בעזרת 
CREATE  VIEW    SEARCH_SUMMARY AS 
SELECT P.[W-Name],  Records = Count (*),  
 Countries = Count (Distinct U.Country),  

Discounted = SUM ( CASE WHEN R.Discount > 0 Then 1 ELSE 0 END ) 
 / Count (*), 
Total_Fee = Sum (W.[Search-Fee) 

FROM VIEW_1 
WHERE Year (S.[S-DT] ) = 2016 
GROUP BY P.[W-Name] 

 
להפריד בין  יש צורך  .לפיכך יש צורך גם בשתי הטבלאות הנוספות -  ביצועי המכירות מסכם אתהשני  VIEW-ה
  . חיפוש מסתיימת בקנייה תוצאת, כיוון שלא כל שנילבין  שוןהרא  VIEW-ה

CREATE  VIEW    DEVELIVERY_SUMMARY AS 
SELECT P.[W-Name],  Sale_Records = Count (*), 
 Sales = Sum (D.Units * (P.Price – R.Discount )),  
 Total_Commission = Sum (D.Units * ( P.Price – R.Discount ) *                       
  W.Commission) 
FROM VIEW_1 JOIN DELIVERIES as D ON 
 R.[IP-Address] = D.[IP-Address] AND R.[S-DT] = D.[S-DT] AND 
 R.[W-Name]=D.[W-Name] AND R.[P-ID]=D.[P-ID] AND R.Order=D.Order 
WHERE Year (S.[S-DT] ) = 2016 
GROUP BY P.[W-Name] 
 

  ות חיפוש שלא הסתיימו במכירות כיוון שיתכן שבאתרים מסוימים היו פעול -  LEFT JOIN -בשאילתה הסופית 
SELECT Website = SS.[W-Name], SS. Records, SS. Countries, SS. Discounted, 
 DS.Sales, Income = Total_Fee + Total_Commission,  
 Ratio = DS.Sale_Records / Records,  
 Status = CASE WHEN Ratio => 0.5 THEN 0 ELSE 1 END 
 
FROM SALES _SUMMARY  as SS JOIN DELIVERY_SUMMARY as DS 
 ON SS.Website = DS.Website 
ORDER BY Income DESC 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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מעוניין לבצע מספר פעולות לשיפור  חברהה ף) מנהל בסיס הנתונים שלסעי-תתנק' לכל  2נק' סה"כ,  8( 2-6
  שנלמדו בקורס: הבאים , ושוקל שימוש בחלק מהכליםתחזוקת בסיס הנתונים והשימוש בו

  

  ,  פונקציהפרוצדורה שמורה טריגר,  אינדקס,   שדה מחושב (או טבלה מחושבת),   טבלת חיפוש, 
  

, ליישום , ושונה מהאחרותמשכנעתרלוונטית, ולכל אחד מהם, תן דוגמא  – מהרשימה שוניםבחר ארבעה כלים 
  מועיל שניתן לממש בעזרת הכלי, על מנת לשפר את בסיס הנתונים המוצע ואת השימוש בו.

הפתרון, ולנמק מדוע הוא מועיל עבור חשוב להסביר לאיזה תרחיש של שימוש בבסיס הנתונים מתייחס  •
 תרחיש זה ואיזה יתרון יחסי יש לו לעומת פתרונות אפשריים אחרים.

 . ERD-, ולא למודל הלמודל הטבלאי הנתון בתחילת השאלהיש להתייחס בהגדרת הפתרון,  •

 , אלא להסביר בקצרה את הפתרון במילים, ולנמק בקצרה SQLאין צורך לרשום קוד  •

 . יש לציין זאת במפורש – לטבלאות מסוימות ו/או לשדות מסוימיםלהתייחס  צריכההפתרון  אם הגדרת •
  

  המוצע היישום  הכלי
טבלת א. 

  חיפוש
  

, על מנת USERS -) בטבלת הCountryעבור שדה המדינה ( LOOKUP TABLEניתן ליצור 
לבדיקת  CHECKאו  RULEטבלה מתאימה יותר מאשר  –למנוע הקלדה שגויה. יתרון 

  תקינות מרחב ערכים, במקרה של רשימה ערוכה של פריטים בדידים.
שדה ב. 

  מחושב
ניתן להוסיף עמודות של "הסכום הכולל" ו"גובה ההנחה  –כדי לקצר ולפשט דו"חות רווחיות 

  ), ולחשב לתוכן את הסיכומים הנדרשים.DELIVERIESבדולרים" לטבלת פעולות הקנייה (
פרוצדורה ג. 

  שמורה
  

אפשר ליצור פרוצדורה  –אם רוצים להראות למשתמש את רשימת ההזמנות שלו בלבד 
שמורה שמקבלת כפרמטרים את מזהה המשתמש, ומחזירה את רשימת ההזמנות של 

  המשתמש בלבד, תוך הסרת פרטים חסויים, אם יש.
  טריגרד. 
  
 

הטריגר מאתר אילו מוצרים נקנו על ידי  –כאשר משתמש מחפש לפי מילת חיפוש מסוימת 
 riorityPמשתמשים שחיפושו לפי מילת חיפוש דומה, ובעזרת תיעדוף מתאים (הוספת שדה 

  , והזנתו בערכים מתאימים) גורם לכך שמוצרים אלו יוצגו ראשונים.RESULTSלטבלת 
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 חלק 3 (35 נק'):
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות  לכל שאלה). נק' 2.5בעלות משקל שווה ( קצרות שאלות 14-חלק זה של המבחן מורכב מ

נקודות,  2.5בחירה באפשרות הנכונה לשאלה תעניק  - לציין מהי התשובה הנכונה ישאלה לכל ש .אחת ורק אחת מהן נכונהש
 –  בלבדיש להקיף בעיגול את המספר של התשובה הנכונה נקודות.  0 ועניקי אפשרות לא נכונה, או חוסר בחירה,בובחירה 

 השאלה.  עבור אותה 0יובילו לניקוד של יותר מתשובה אחת  סימון לא ברור, או סימון

 
.  אילו מהטבלאות ERDהיא חלק מבסיס נתונים המהווה המרה של מודל   aa1(A ,2(הטבלה התקינה . 1-3

  ?  ERDמודל אלמנטים אחרים באותו הבאות, אם קיימות בבסיס הנתונים, עשויות להיות המרה תקינה של 
 

  ) b43(A), b b2(A),  b1 B , (  .א

  ) c43(A), c c2(A), c1 C , (  .ב

  ) d4d3(A),  d2(A),  d1 D , (  .ג

 ) e4, e3(A), e2 (A),  e1 E (  .ד
  
 בלבד 'א .1

  
  ב' בלבד- ו', א .2

  ד'- א', ב', ג', ו .4  ג', אך לא ד'- ו א', ב', .3

 

 
במודל הורשה  Aשל  בן-הן ישויות C-ו B ,"חייל" אב א ישותהי A - בסיס צבאיהמתאר  ERD-במודל ה 3-2

Overlapping-Partial.  על ידי  שניתן לייצגםאלמנטים , באופן המובהק ביותרמתאר אילו מהבאיםBו ,- C ?  
 
1. B – סמל יוסף לוי 

C –  לויסרן יוסף  
2. B –  יליד ישראל 

C –  יליד ברית המועצות  
  

3. B – בוגר קורס קצינים 
C – בוגר קורס חובשים  

4. B –  סדירבשירות חייל 
C – קבעשירות חייל ב  

  

  
  b � (d, e) , d�a , (a, c) ↔ (a, b)קיימות תלויות פונקציונאליות:  R (a, b, c, d, e)בטבלה  3-3

  ? תקיימת בטבלה בהכרחמאיזו מהתלויות הפונקציונאליות הבאות 

1.   b  � c 
  

2. b  �)  c, d(  

3. c  � a  4. (a, d) �  e  

  

 
) הוא c, dוהצירוף () מפתח הראשי, a, bאין שדות מרובי ערכים, הצירוף c, d)b, a( W ) ,בטבלה כי נתון  4-3

  ?את מידת הנרמול של הטבלה נכונהמאפיינת מהאמירות הבאות איזו . על אך לא מינימאלי- מפתח

אינה אך ייתכן ש, הטבלה מנורמלת מסדר ראשון .1
 שלישיומנורמלת מסדר שני 

  

ך ייתכן י, אמנורמלת מסדר ראשון ושנ הטבלה .2
 שאינה מנורמלת מסדר שלישי

  
הטבלה מנורמלת מסדר ראשון ושלישי, אך ייתכן  .3

  שאינה מנורמלת מסדר שני
  שני, ושלישיהטבלה מנורמלת מסדר ראשון,  .4

  

 
מכילה כעת אך  טבלה, אם נתון כי ה ) NULL ,1 ,2 ,1 את הרשומה ( ניתן להוסיףלאיזו מהטבלאות הבאות . 3-5

  ? ) t1T(t2 ,, וכי קיימת בבסיס הנתונים טבלה תקינה    )NULL, 1 ,3 ,1ורק רשומה תקינה אחת (
  
1. ) )T( , d  , c b , a W (  
  

2. ) )T( d,  , c b, (T) a X ( 
  

3. ) , d c,  (T) , b a Y (  4. ) )Z( }, d c{,   (T) b,  a Z (  
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תיתן  השאילתות הבאותמ איזו. NULLה ערכי ב , ואיןיםספריכל השדות מ A ( a1, a2, a3) טבלהנתון כי ב. 3-6

  ?  π a2, a3 Aשאילתה )  לרשומותשדות ו של שונה הצגהמעט אולי סדר (ל תוצאה זההבהכרח 
 

1. SELECT  a2, a3             
FROM A                                

2. SELECT max(a2), max (a3) 
FROM A                               
GROUP BY a1                      

  
3. SELECT a2, a3               

FROM A                          
         GROUP BY a2, a3   

4. SELECT a2 FROM A           
UNION                                 
SELECT a3 FROM A             

  
 

  
  , רצו שתי השאילתות הבאות:Z (a, b)מעל הטבלה . 3-7

• a F SUM (b) Z  -  רשומות 40החזירה 

• b F SUM (a) Z  -  רשומות 60החזירה 

  ? Zבטבלה  האפשרי הרשומותמספר הטווח של את  מתאר נכונהאיזה מהבאים 
 

 רשומות 2400- ל 60בין   .2  רשומות 60-ל 40בין  .1
  

  )על הטווח לא ניתן לדעת חסמים - במילים אחרות או, לאינסוף ( 0בין  .4  רשומות 100-ל 20בין  .3
 

 

. איזו מהשאילתות Varchar (20), שכל השדות בה הם מסוג Z (a, b, c, d)בבסיס נתונים קיימת הטבלה   3-8
  ) מהותיתשבשלוש מהשאילתות הבאות קיימת שגיאת נוסח כלומר, הטענה היא (?  אינה שגויההבאות 

  

1. Z) b, c, a (π ∩ Z) a, b, c (π  
  

2. (π c, d, e Z) -  (π a, b, c Z) 
 

  

3. (π c, d Z) U  (π a, b, c Z)  4.  (π c, d Z) ÷  (π a, b, c Z)   
________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

מעצב ממשק לקליטת נתוני הזמנה עבור לקוח. עבור איזה מהכלים הבאים, הסבירות שהוא יהיה מתכנת . 3-9
  ?נמוכה ביותרהרלוונטי עבור עיצוב ממשק  זה היא 

  

1. VIEW 
  

2. TRIGGER  

3. RULE  4. LOOKUP TABLE  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
א. כלי שהוגדר ברמת הטבלה הבודדת, לעומת ב. כלי שהוגדר  ניגוד בין אינו מתאר נכונה הבאיםאיזה מ. 3-10

  ? שאינו מוגדר בהכרח עבור טבלה ספציפית  בבסיס הנתוניםכללי כאובייקט 
  

  

 TRIGGERא.  .1
 STORED PROCEDUREב. 

  

 CHECK CONSTRAINTא.  .2
 RULEב. 
  

 DERIVED ATTRIBUTEא.  .3
  FUNCTIONב. 

 LOOKUP TABLEא.  .4
  INDEXב. 

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ?משמעותי למודל נתונים המנורמל לעומת מודל נתונים שטוח מתאר נכונה יתרוןאיזה מהבאים . 3-11

 מניעת כפילויות נתונים מיותרות  .א

 משמעותי בנפח דיסקחיסכון   .ב

  SQL/SELECTכתיבה פשוטה ונוחה יותר של שאילתות   .ג

 .שמירת קשר סמנטי הדוק יותר בין שדות בטבלה  .ד
  

 בלבד' ב- ו ' א .1
  

  ד', אך לא ג'- ב', ו', א .2

  ד'- ב', ג', וא',  .4  בלבד' ד- ו ' ג .3
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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) Information Productsשל מוצרי מידע (מובהקים מאפיינים  מתאר נכונהאינו מהבאים  זהאי. 3-12
  לעומת ב. עבור תמיכה בתהליכים תפעוליים?ההנהלה הבכירה בארגון, עבור  המיועדים א.

  
 א. הסתמכות על מגוון נתונים, ממקורות שונים  .1

  ממקור יחידייעודיים, הסתמכות על נתונים ב. 

 א. תמיכה בהחלטות אסטרטגיות .2
  תפעוליותב. תמיכה בהחלטות 

  
 )Write-Readא. מאפשרים קריאה וכתיבה ( .3

  )Only-Readבלבד ( קריאהב. מאפשרים 
 הצגת נתונים סיכומייםא.  .4

  ב. הצגת נתונים פרטניים
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
לעומת , )Distributed(ה מבוזרת של ארכיטקטוריחסיים  נותיתרונכונה  יםמתאר יםאילו מהבא 3-13

  )Centralizedארכיטקטורה ריכוזית (

  הענקת מידה רבה יותר של אוטונומיה וגמישות ליחידות ארגוניות, בכל הנוגע למתן מענה על צרכי המידע  .א

 מקורות חיצונייםפיתוח מהיר של יישומים, תוך שילוב אפשרי של נתונים מגמישות רבה יותר ל  .ב

 נפילת מערכת לבמקרה ש), Fault Toleranceהגדלת החסינות בפני כשל (  .ג

  של תוכן, איכות, ומבנה נתונים זציהסטנדרטי ה הדוקה יותר עלשמיר  .ד
  
  לארכיטקטורה זו או אחרת יחסייםלא ניתן להגדיר יתרונות  .1

  
  ד', אך לא ב' -א', ג' ו .2

  , אך לא ד''ג-' וב', א .4  ג'- ', וב .3
___________________________________________________________________  

  
  ? )DBMS(נתונים  תכנה לניהול בסיסיאילו מהמשפטים הבאים מתארים נכונה תפקידים חשובים של  3-14

  תמיכה בעקרון ההפרדה בין יישום לנתונים  .א

  ניהול יעיל יותר של הרשאות גישה ועדכון נתונים  .ב

  הדורשות גישה לנתונים )#Cאו  JAVAסביבת פיתוח ובדיקה נוחה ליישום תוכנות בשפה עילית (כגון   .ג

  ארגון יעיל וחסכוני של אחסון הנתונים על הדיסק  .ד
  
 ' בלבדד- ב', ו .1

  
  , אך לא ד''ג- , וא', ב' .2

  ג' בלבד- א', ו .4  , אך לא ג'ד'- ', וא', ב .3
___________________________________________________________________ 

  סוף
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה

179

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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