
 
 

Critérios de Correção 

 

SISTEMAS DE GESTÃO DE BASES DE DADOS | 21103 | ÉPOCA RECURSO 

 

Período de Realização: decorre 14-07-2021 deste 15:00 com 2,5 horas de duração 

 

Data de Limite de Entrega: decorre até 17:30 de Portugal Continental 

 

Temática / Tema / Conteúdos: Sistemas de gestão de bases de dados 
 

Objetivos: Reconhecer formas de armazenamento de dados e formas de otimização de 

consultas; reconhecer o sistema transacional e formas de recuperação de dados; reconhecer 

ambientes de Data Warehouse, Data Mining e Information Retrieval. 

 

Trabalho a desenvolver: Resolução de um conjunto de exercícios. 

 

Critérios de avaliação e cotação: A cotação deste e-fólio é de 120 pontos = 12 valores, pode 

encontrar as cotações parciais junto de cada pergunta. A interpretação das perguntas também 

faz parte da sua resolução, se encontrar alguma ambiguidade deve indicar claramente como foi 

resolvida. Critérios de avaliação gerais: (i) para a dificuldade de leitura (linhas cruzadas, letras 

com fontes desadequadas) a penalização é de 20% a 100%; (ii) para erros e omissões a 

penalização é de 20% a 100%. 

 

Normas a respeitar: Deve redigir o seu E-fólio na Folha de Resolução disponibilizada na 

turma e preencher todos os dados do cabeçalho. Podem ser incluídas imagens e digitalizações 

de conteúdos produzido manualmente pelo estudante. Todas as páginas do documento devem 

ser numeradas. O documento A4 deve ser redigido em Times New Roman, tamanho de letra 

12. O espaçamento entre linhas deve corresponder a 1,0 ou 1,5 linhas. Nomeie o ficheiro com 

o seu número de estudante, seguido da identificação do E-fólio, segundo o exemplo 

apresentado: 000000efolioGlobal. Finalmente deve gerar um PDF do documento. Deve 

carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo E-fólio Global até à data e hora 

limite de entrega. Evite a entrega próximo da hora limite para se precaver contra eventuais 

problemas. O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB.  

Votos de bom trabalho!  
 

Vetor das perguntas:  1    2     3    4   5.a    5.b 

Vetor das cotações:    2    2     2    2    2       2     somando 12 valores  
 

 

 



Grupo A – Sistemas de Gestão de Bases de Dados 

 

1. (2 valores) Indexação com tabelas de 'hash': Escreva em pseudo-código o processo de 

inserção de ‘strings’. Justifique a resposta e exemplifique.  

 
(Resposta: 1 página) 

 

Resposta: 

No exemplo Table_size=29 e o pseudo-código é o seguinte: 

 

Int Insert_Closed_Hashing (str X) 

int loc = str2int (X) % Table_Size;                                   //hash function 

if (Table[loc]==Empty) then Table[loc]=X, return 1 

else old_loc=loc                                                                 // collision 

       repeat                                                     

             loc=(loc+1)%Table_Size 

       until Table[loc]==Empty or loc==old_loc 

       if loc != old_loc then Table[loc]=X, return 1 

       else print (‘Table with no empty cells’), return 0       // table full 

 

Exemplo: 

str2int("olé")=7, o segundo "olé" é carregado na posição 8  

str2int("olá")=18, o segundo "olé" é carregado na posição 19 

 

Critério de correção: 

- 5 décimas para inserção a função hash 

- 5 décimas para inserção com colisão e repetição 

- 5 décimas para verificar a tabela cheia 

- 5 décimas para o exemplo da função ‘hash’ para a ‘string’ 

- erros, omissões ou redundâncias: -20% a -100% 

  



2. (2 valores) Processamento de Consultas:  O que entende por Full Join?   Exemplifique a sua 

implementação utilizando o Outer Joins. 

(Resposta: 1 página) 

 

Resposta 

O 'full join' devolve todas as linhas das tabelas envolvidas, tanto as linhas juntáveis como as 

não juntáveis. Podemos dizer que ele faz uma junção à esquerda e à direita. 

O 'full join' pode ser obtido com a união de dois 'left joins'. Consideremos a seguinte base de 

dados. 

 

No exemplo em primeiro lugar calculamos os subtotais dos clientes por faturas e encomendas 

e em segundo lugar usar o 'full join' das tabelas agregadas.  

 

-- 'Full join' das agregações valorE e valorF 

WITH valorE AS ( SELECT C.idCliente, Sum(E.valor) AS SumOfvalor 

                               FROM clientes AS C,  encomendas AS E ON  

                               WHERE C.idCliente = E.idCliente 

                               GROUP BY C.idCliente) 

           valor F AS (SELECT C.idCliente, Sum(F.valor) AS SumOfvalor 

                               FROM clientes AS C, faturas AS F ON  

                               WHERE C.idCliente = F.idCliente 

                               GROUP BY C.idCliente) 

 

(SELECT E.idCliente, E.SumOfvalor AS SubTotal_Encomendas,  

                                    F.SumOfvalor AS SubTotal_Faturas 

FROM  valorE AS E  

 LEFT JOIN ValorF AS F 

ON  E.idCliente=F.idCliente) 

 

UNION  

 

(SELECT F.idCliente, E.SumOfvalor, F.SumOfvalor 

FROM  valorF AS F  

 LEFT JOIN ValorE AS E 

ON  E.idCliente=F.idCliente); 

 



O resultado será o seguinte: 

 

 
 

Critério de correção:  

-  0,5 valores definição 

-  1,5 valores implementação usando outros outer joins, visto que nem todos os SGBD têm o 

full outer join  

-  (1,5 valores para a implementação direta com full outer join ) 

- erros, omissões, redundâncias: -20% a -100% 

  



3. (2 valores) Concorrência em bases de dados: Considere o protocolo 2-PL e explique 

detalhadamente a execução das seguintes transações, usando os operadores lock-X(_), lock-

S(_) e Unlock(_). Como classifica a concorrência destas duas transações? Justifique a resposta. 

 

 
(Resposta: 1 página) 

 

Resposta 

Iremos adotar as seguintes regras com um 'lock' por cada recurso: 

• Se existe só R(A) na transação, fazer lock-S(A) 

• Se existe R(A) e W(A) fazer lock-X (A) 

 

T1 T2 Comentários 
 lock-X(A), R(A)    

lock-X(A) wait  não é possível T1 fazer X-lock(A), T1 aguarda 

 W(A)  

 lock-X(B), R(B)  

  W(B)  
 Unlock (A) recurso A é libertado  
 Unlock(B)  bem como B 

lock-X(A), R(A)  
  

com os recursos já estão libertados, T1 já poderá 

realizar o 'lock' aos recursos que pretende 

lock-X(B), R(B)      

W(A)    

W(B)    

Unlock (A)    

Unlock(B)    

    

 

Como prevenção do 'deadlock' utilizou a técnica 'wait-die', T1 requer um recurso de T2, T1 

aguardar enquanto T2 termina a transação.  

O sequenciamento é serializável e pode ocorrer utilizando o protocolo 2PL, o 'deadlock' não 

ocorre. 

Critério de correção:  

- 1,5 valores, tabelas com transações e comentários 

- 0,5 valores, resposta final em que o 'deadlock' não ocorre 

- erros, omissões, redundâncias: -20% a -100% 

 



 

4. (2 valores) Considere a seguinte sequência: r2(x), r1(x), w2(x), r1(y), w1(x), r2(y), w2(y), 

w1(y), r3(z), w3(z). Desenhe o grafo de precedência e verifique se o escalonamento é 

serializável a conflitos. Verifique ainda se o escalonamento é serializável a vistas. 

(Resposta: 1 página) 

 

Resposta 

i) Verificar se o escalonamento é serializável a conflitos: 

 - dividir por recursos e analisar precedências 

Recurso Read/ Write precedência 

x r2, r1, w2, w1 r2->w1, r1->w2, w2->w1 

y r1, r2, w2, w1 r1->w2, r2->w1 

z r3, w3  

 

- desenhar o grafo 

 
 

A sequência não é seriável a conflitos, visto existir um ciclo em T1<->T2. 

 

 

ii) Verificação se o escalonamento é serializável a vistas 

 

O escalonamento é seriável a vistas se existirem dois escalonamentos equivalentes. 

 

Dois escalonamentos S1 e S2 são equivalentes se: 

(1) Todos os elementos A têm o mesmo valor inicial 

      Se S1: ri(A) lê o valor inicial, então S2: ri(A) também lê o mesmo valor inicial  

(2) Um elemento A tem a mesma vista nos dois escalonamentos 

     Se S1: wj(A) ⇒ ri(A) então em S2: wj(A) ⇒ ri(A); têm a mesma vista  

(3) Todos os elementos A têm a mesma vista final 

      Se S1: Ti termina wi(A), então S2: Ti também termina com wi(A); os valores finais 

     são os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para as transações T1, T2 e T3, vamos analizar as condições para os escalonamentos serem 

equivalentes: 

 

 

 
 

 

Os escalonamentos A e B não são seriáveis a vistas. Não se verifica a seguinte condição: se o 

escalonamento A, r2(X) lê o valor inicial, então no escalonamento B, r1(X) também lê o mesmo 

valor inicial. 

 

 

Critério de correção:  

- 1,0 valores, verificação de é serializável a conflitos 

- 1,0 valores, verificação de é serializável a vista 

- erros, omissões, redundâncias: -20% a -100% 

  



Grupo B – Prática em “Data Warehousing” 
 

5. (4 valores) Considere a seguinte base de dados que vai servir de fonte de dados a 

um “Data Warehouse”. 

5.a) Defina as tabelas de auxiliares (‘lookup’), intermédias e de factos em primeiro lugar. Para 

as tabelas de factos defina o tipo de tabela como: aditiva, semi-aditiva, não-aditiva ou sem-

factos. Justifique a resposta. 

 

Resposta 

 

 

Relativamente aos tipos de factos, teremos: 

• Aditivos: são atributos que podem ser agregados (somados) por todas as dimensões, ex: 

valor da venda (usar Sum() sempre) 

• Semi-aditivos: são atributos que podem ser agregados (somados) por algumas as 

dimensões, ex: quantidade (usar Sum() em condições particulares) 

• Não-aditivos: são atributos que não podem ser agregados (somados), ex: preço unitário 

(usar Average() por exemplo) 

• Sem factos: só existem identificadores (usar a função Count() dos identificadores) 

 

Neste caso particular Amount é um facto não-aditivo, visto que é uma quantidade de um 

ingrediente, de uma receita, num determinado passo. 

 

Critério de correção:  

- 1,0 valor: tabelas auxiliares, intermédias e de factos 

- 1,0 valor: justificação do tipo de factos 

- erros, omissões, redundâncias: -20% a -100% 

Table type of table  type_facts

1 users lookup

2 ingredient_category lookup

3 ingredient lookup

4 recipe_category lookup

5 step intermediate

6 recipe intermediate

7 recipe_category_recipe facts no facts

8 ingredient_category_ingredient facts no facts

9 step_ingredient facts non-additive (amount)



5.b)  De seguida, defina um DW, em estrela ou constelação, com pelo menos três 

dimensões para cada tabela factos. 

(Resposta: 1 página) 

 

Resposta 

 

Dimensões: ingredient, step, unit 

 

 
 

 

 

Critério de correção:  

- 2,0 valores: tabelas de factos e dimensões 

- erros, omissões, redundâncias: -20% a -100% 
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FIM 


