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 חובה לענות על כל השאלות.  משקל כל שאלה רשום בגוף הבחינה.
 . התבסס על חומר הלימודיםב כםתשובותי ונמק

 

 בהצלחה !!!

 
 נק') 30( 1שאלה 

 
 בסיס נתונים עם הטבלאות הבאות: נתוןבתוכנה לניהול הוצאה לאור של עיתונים 

 
NewsPapers (NewsPaperID, Name, CurrentEditor) 
 
PapersEmployees (EmployeeID, FirstName, LastName, IsJournalist, IsEditor, Salary) 
 
Issues (NewsPaperID, IssueNumber, DatePublished, EditorID)  
 
Articles (NewsPaperID, IssueNumber, Title, Subtitle, Text, JournalistID) 
 

EditorID  וJournalistID מצביעים ל- EmployeeID 
 

שנלמדו  SQL. יש להשתמש אך ורק בפקודות בודד SQLענו על השאילתות הבאות באמצעות 
 בכתה.

 
 ).Articles) שכתב הכי הרבה כתבות (JournalistIDאת מספר העיתונאי ( וגיהצ .א

 ) מתחילה ב "שלום".Titleכל הכתבות בעיתון "דבר" שכותרתן (את  הציגו .ב

) של העיתון Issue) שערכו גליון (Editorאת המשכורת של כל העורכים ( 10%העלו ב  .ג

 . 2010"דבר" בשנת 

) את Textהציגו את כל הכתבות שכתב העיתונאי דוד כהן שהכילו בתוכנן (כלומר בשדה  .ד

 המילה "שלום". 

 רלציונית באלגברה הבאות השאילתות את נסחו

 עורכים.  10יותר מ  2010-2015הציגו את שמות כל העיתונים שהחליפו בשנים  .ה

של  תבגיליונושל כל עובדי העיתון שהיו מעורבים (ככתבים או כעורכים)  IDהציגו את ה  .ו

 . 2015העיתון "דבר" בשנת 

 

MAAGAR
Text Box
ציון : 88 מתוך 95



 נק')10 ( 2שאלה 
 

 R(A,B,C,D,E, G,H)נתונה הטבלה: 

 (F={ABàC, CàD, DàB, AàE, EHàGוקבוצת התלויות:                    

 Rאת כל המפתחות הקבילים של מצאו נק')  3(  .א

עם  3NF-פירוק ב , בצעו; אם לאנמקו? אם כן, 3NF, היא F בהנתן R האםנק')  3(  .ב

 מספר סכמות מינמלי

  GAHDE, AC, AB{ =σהאם הפירוק {נק')  4( .ג

i. שומר על כל התלויות? נמק 

ii.  הואBCNF .נמק ? 
 

 
 נק') 10( 3שאלה 

 
כשמוסיפים כתבה חדשה האם כבר שבודק , ה1לבסיס הנתונים המתואר בשאלה  Triggerהגדירו 

). במידה וכן, יש לזרוק הודעת Titleפורסמה בגליון אחר באותו העיתון כתבה עם אותה הכותרת (

 .RAISE_ERRORשגיאה בעזרת הפקודה 

לנוחותכם, להלן , אבל להלן Triggerליצירת ה  SQLיש לכתוב בגליון התשובות את כל פקודת ה 

 . לפתרוןלפקודה הנדרשת תבנית 

 
CREATE TRIGGER NoDuplicateTitles  
_____  _____ ON Articles  
 

FOR EACH ______ 
 

WHEN ______________________________________ 
 

RAISE_ERROR 
 
 

 נק') 15( 4 שאלה
 

 :1הבאה, על בסיס הנתונים המתואר בשאלה  נתונה השאילתא

Select Title, Text 

From Articles A, Issues I 

Where I.PaperID = A.PaperID  

and  I.IssueNumber=A.IssueNumber  

and  I.DatePublished > 2017 
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גליון ), ולכל Issues(בטבלה   2017אחרי שנת  100שמתוכן  גליונות 12,000כי קיימים  וחיהנ

 ). Articlesכתבות (בטבלה  10יש 

 עץ שאילתא ראשוני לשאילתא הזו צרונקודות)  2( .1

 עץ שאילתא אופטימלי ע"ב חוקי השיקלות שנלמדו צרונקודות)  3( .2

היעיל באופן  2נקודות) כמה זמן ייקח להריץ את עץ השאילתא שיצרתם בסעיף  10( .3

 : תחת ההנחות הבאות ביותר

 )msשניה (-מילי 1תיבה של בלוק הוא הזמן הממוצע לקריאה/כ .א

 בתים.  10בתים, וגודל כל שדה הוא  240גודל בלוק הוא  .ב

 . 14הוא  Bufferכמות הבלוקים הזמינים ב  .ג

 , באופן יעיל. block nested loopבעזרת  JOINמבצעים את ה  .ד

 הטבלאות ואין להניח שהן ממויינות לפי שדה כלשהו. 2-אין אינדקסים על אף אחת מ .ה

מעבר , Projectionאין צורך לקחת בחשבון את הזמן שלוקח לבצע את פעולת ה  .ו

 .לקריאת הרשומות עצמן

 

 שימו לב, יש לקחת בחשבון גם את הזמנים שלוקח לכתוב את התוצאה .

 
 

 נק') 5(  5 שאלה
 

 ) הבא:Scheduleנתון התזמון (

T1 T2 

Read(A)  

 Read(B) 

Write(B)  

 Write(A) 
 

 Two phaseיש לקחת כל מנעול כך שהתזמון הנ"ל כך שיעמוד ב לפני איזה פעולה  רשמו

locking .  .רמז: ניתן לקחת מנעולים לפי הזמן שצריך אותם 

 
 נק')  30( 6 שאלה

 
חברת "מבחן קל"  מעוניינת לפתח תוכנה להכנה, ביצוע ובדיקה של מבחנים. התוכנה מיועדת 

שונים. לכל קורס יש נושא ייחודי ומשך הבחינה הסופית  לחברות המקיימות קורסים בנושאים

 להבחן במבחן זה בלבד. יםחייב יםקבוע. לכל קורס יש מבחן אחד בלבד והסטודנט –בקורס 

מרצי החברות יוצרים מאגר שאלות לקורסים. כל מרצה יכול לחבר שאלות רק לקורסים אותם הוא 

מלמד. קיימים קורסים הניתנים ע"י יותר ממרצה אחד. כל השאלות הן מהסוג שבו בוחרים 
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הנבחנים את התשובה הנכונה מבין ארבע תשובות מוצעות. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת. 

), את משקלה 5ל  1לקבוע את דרגת הקושי שלה (מספר שלם בין נדרש גם כותב שאלה שמרצה 

לפתור אותה. כל שאלה יכולה להשתייך לקורס כדי דרש הנ(באחוזים) ולהעריך את משך הזמן 

 .מי המרצה שחיבר אותה אחד בלבד. לכל שאלה נשמר גם

ינה. יכולים לגשת לגשת לבחסטודנטים אמורים הו תאריכים שבטווח בסיום הקורס קובע המרצה 

ומערכת  ח אדםמוזנים ע"י מערכת כהסטודנטים הרשומים לקורס. פרטי סטודנטים לבחינה רק 

"מבחן קל" משתמשת בהם ויכולה לעדכנם. את שאלות הבחינה בוחר המרצה מתוך שאלות 

המאגר. בעת בחירת השאלות יכול המרצה להיעזר בנתוני דרגת הקושי ומשך הפתרון. המערכת 

. במקרים חריגים יכול מרכז הקורס 3.5שר מבחן שדרגת הקושי הממוצעת שלה עולה על לא תא

. מרצה יכול לבחור שאלות 4.5-להחליט לאשר בחינה שדרגת הקושי הממוצעת שלה היא מתחת ל

 .100-שנכתבו ע"י מרצים אחרים. סך כל משקלי השאלות צריך להסתכם ל

 

 ).ERDדיאגרמת ישויות קשרים ( מונק') רש 10( .1

 ).foreign key -ו Primary keyרלציות מנורמלות (כולל ציון של רשמו נק')  5( .2

את השאילתות המתאימות לאילוצים השונים (שלא באו לידי ביטוי בתרשים רשמו נק')  10( .3

 וברלציות)

 הסבירו באופן מילולי. מתי ואיך יבדקו אילוצים אלו? נק') 5( .4

 

 
 
 בהצלחה!
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