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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Τμήμα Πληροφορικής 

ΕΠΛ 342 – Βάσεις Δεδομένων  
 

ΑΣΚΗΣΗ 2 – Σχεσιακό Μοντέλο και Σχεσιακή Άλγεβρα 
Διδάσκων: Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ  

 
Ημερομηνία Ανάθεσης: Τετάρτη 12/10/22 

Ημερομηνία Παράδοσης: Τετάρτη 19/10/22 και ώρα 13:00 (7 ημέρες) 
 

Σημείωση: Η λύση σας να υποβληθεί δακτυλογραφημένη μέσω του Moodle  
(σε μορφή WORD ή PDF).  

 
https://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL342/ 

 
Στόχος Άσκησης 
 
Στόχος αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση με το Σχεσιακό Μοντέλο και τη 
Σχεσιακή Άλγεβρα, τα οποία αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στα οποίο θα 
αναπτυχθεί η δηλωτική γλώσσα επερωτήσεων SQL. 
 
Άσκηση  1  
 
Δώστε τις εκφράσεις σχεσιακής άλγεβρας για τις ακόλουθες ερωτήσεις βάσει του 
σχήματος:   
 
CUSTOMER(CustID, CName, City) 
ORDER(OrderID, ODate, CustID, OrdAmt) 
ORDER_ITEM(OrderID, ItemID, Qty) 
ITEM(ItemID, UnitPrice) 
SHIPMENT(OrderID, WarehouseID, ShipDate) 
WAREHOUSE(WarehouseID, City) 
 
i) Δώστε τα OrderID και Ship_date για όλες τις παραγγελίες από την αποθήκη 'W2'. 
ii) Δώστε τα OrderID και WarehouseID για τις παραγγελίες του πελάτη 'Jose Lopez'. 
iii) Παράξτε μια λίστα με τα CName, NoOfOrders και AvgOrderAmt, όπου η 2η  

στήλη είναι ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών του πελάτη και η τελευταία 
στήλη είναι ο μέσος όρος ποσών των παραγγελιών του πελάτη. 

iv) Δώστε τις παραγγελίες που δεν αποστάλθηκαν εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία παραγγελίας. 

v) Δώστε τις παραγγελίες οι οποίες αποστάλθηκαν από όλες τις αποθήκες που 
βρίσκονται στη New York. 
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Άσκηση 2 
 
Δώστε τις εκφράσεις σχεσιακής άλγεβρας για τις ακόλουθες ερωτήσεις βάσει του 
σχήματος:   
 
BOOK(BookID, Title, PublisherName) 
PUBLISHER(Name, Address, Phone) 
BOOK_AUTHORS(BookID, AuthorName) 
BOOK_COPIES(BookID, BranchID, NoOfCopies) 
BOOK_LOANS(BookID, BranchID, CardNo, DateOut, DateDue) 
LIBRARY_BRANCH(BranchID, BranchName, Address) 
BORROWER(CardNo, Name, Address, Phone) 
 
i) Πόσα αντίγραφα του βιβλίου με τίτλο “The Lost Tribe” ανήκουν στο υποκατάστημα της 

βιβλιοθήκης με το όνομα “Sharpstown”; 
ii) Πόσα αντίγραφα του βιβλίου με τίτλο “The Lost Tribe” ανήκουν σε κάθε υποκατάστημα 

της βιβλιοθήκη; 
iii) Ανακτήστε τα ονόματα όλων των δανειστών που δεν έχουν δανεισμένα βιβλία. 
iv) Για κάθε βιβλίο που είναι δανειζόμενο έξω από το υποκατάστημα “Sharpstown” και των 

οποίων το DueDate είναι σήμερα, δώστε τον τίτλο του βιβλίου, το όνομα και τη του 
διεύθυνση του δανειζόμενου (BORROWER) .  

v) Για κάθε υποκατάστημα της βιβλιοθήκης, δώστε το όνομα του υποκατάστηματος και το 
συνολικό αριθμό βιβλίων δανεισμένο από το εν λόγω υποκατάστημα.  

vi) Δώστε τα ονόματα, διευθύνσεις και τον αριθμό δανεισμένων βιβλίων για το σύνολο των 
δανειζομένων που έχουν δανεισμένα περισσότερα από πέντε βιβλία.  

vii) Για κάθε βιβλίο που συνέγραψε (ή coauthored) ο “Stephen King” δώστε τον τίτλο του 
και τον αριθμό των αντιγράφων που ανήκουν στο υποκατάστημα “Central”. 

 
 
 
Άσκηση  3 
 
Δώστε τις εκφράσεις σχεσιακής άλγεβρας για τις ακόλουθες ερωτήσεις βάσει του 
σχήματος:   
 
PATIENT (SSN, FirstName, LastName, Address, DateOfBirth, DoctorLicenceNo) 
DOCTOR (DoctorLicenceNo, FirstName, LastName, Specialty, YearOfExperience) 
MANUFACTURER (MRegistration, Name, Phone) 
DRUG (DName, Formula, MRegistration, DrugRegistrationDate) 
PHARMACY (PName, Address, Phone) 
PRESCRIPTION (DoctorLicNo, DoctorLicState, Patient, Drug, Quantity, Date) 
SELL (PName, DName, Price) 
CONTRACT (Pharmacy, Manufacturer, StartDate, EndDate) 
 
Δυο ή περισσότερα φάρμακα μπορεί να έχουν την ίδια φόρμουλα αλλά να 
παρασκευάζονται από διαφορετικούς κατασκευαστές (με διαφορετικό όνομα). Το 
πρώτο φάρμακο (αυτό που έχει το μικρότερο DrugRegistrationDate) που παράχθηκε 
βάσει μια φόρμουλας είναι το “πρωτότυπο” ενώ όλα τα μεταγενέστερα φάρμακα με 
την ίδια φόρμουλα είναι “εναλλακτικά”. 
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i) Βρείτε για κάθε φάρμακο που παρασκευάζεται από την εταιρία “Johnson & 
Johnson” τη χαμηλότερη τιμή πώλησης του σε κάποιο φαρμακείο 

ii) Για κάθε εταιρία παρασκευής φαρμάκων, βρείτε το όνομα της καθώς και το 
όνομα και τη διεύθυνση του φαρμακείου με το οποίο η εν λόγω εταιρία έχει 
υπογράψει το παλιότερο συμβόλαιο (έχει το μικρότερο EndDate). 

iii) Βρείτε τα πλήρη ονόματα των ασθενών οι οποίοι έχουν πάρει τουλάχιστον μια 
συνταγή από τον πιο δημοφιλή γιατρό (αυτόν δηλαδή που έχουν επιλέξει οι 
περισσότεροι ασθενείς για προσωπικό τους γιατρό) 

iv) Βρείτε τα ονόματα όλων των εναλλακτικών φαρμάκων των οποίων η φόρμουλα 
επινοήθηκε από την εταιρία “Bayer”. 

v) Βρείτε τα ζευγάρια φαρμακείων και φαρμάκων όπου το φαρμακείο πουλά όλα τα 
φάρμακα και το φάρμακο πωλείται από όλα τα φαρμακεία. 

 
 
Άσκηση  4 
 
Δώστε το σχεσιακό μοντέλο που προκύπτει από το πιο κάτω ER μοντέλο. 
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Άσκηση  5 
 
Δώστε το σχεσιακό μοντέλο που προκύπτει από το πιο κάτω ER μοντέλο. 

 
 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ 
• H άσκηση σας θα πρέπει να παραδοθεί δακτυλογραφημένη σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω Μoodle.  
• Το όνομα του αρχείου (pdf ή word μόνο) θα ονομάζεται με τον εξής τρόπο: 

epl342.as<αρ. άσκησης>.<ταυτότητα>.<ext> (π.χ., epl342.as2.123456.pdf) 
• Στην πρώτη σελίδα του αρχείου θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα και η 

ταυτότητά σας. 
• Μη τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης των εργασιών συνεπάγεται τις 

ανάλογες βαθμολογικές επιπτώσεις. Παρακαλώ μελετήστε εκ νέου τις οδηγίες 
που δίνονται στο συμβόλαιο του μαθήματος 
 

Καλή επιτυχία! 


