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Ka»de zadanie b¦dzie ocenione w skali 0-5. Odpowied¹ bez komentarzy (dowodu)
da nie wi¦cej ni» 3 punkty.

1. Dla których operacji spo±ród σi=j , σi=a, π, ×, −, ∪, ∩ tabele Codda
stanowi¡ silny system reprezentacji?

2. Trzykolumnowa tabela warunkowa T przechowuje skierowany graf o kra-
w¦dziach pokolorowanych na czerwono, zielono lub niebiesko; w pierwszych
dwóch kolumnach s¡ ko«ce kraw¦dzi, a w trzeciej kolor. Zaªó»my, »e pier-
wsze dwie kolumny nie zawieraj¡ zmiennych (s¡ znane), a trzecia kolumna
mo»e zawiera¢ zmienne. Lokalne warunki wymuszaj¡, »e niebieska kraw¦d¹
nie zaczyna si¦ w wierzchoªku, w którym ko«czy si¦ kraw¦d¹ czerwona.
Napisz boole'owskie zapytanie Q w datalogu, które mówi, »e w gra�e jest
cykl, w którym kolejne kraw¦dzie s¡ ró»nych kolorów. Podaj przykªad
tabeli warunkowej T1 speªniaj¡cej powy»sze warunki, w której mo»e ale
nie musi by¢ taki cykl. Oblicz tabel¦ warunkow¡ T2 silnie reprezentuj¡c¡
wynik Q na T2.

3. Przez UCQ rozumiemy sumy zapyta« koniunkcyjnych, tzn. zapytania
postaci Q = Q1 ∪Q2 ∪ · · · ∪Qk dla Qi ∈ CQ.

Niech M b¦dzie przeksztaªceniem schematu Rs w schemat Rt danym
przez sko«czony zbiór zupeªnych zale»no±ci generuj¡cych krotki, tzn. for-
muª postaci ∀x̄ ϕ(x̄) → ψ(x̄) gdzie ϕ to koniunkcja atomów relacyjnych
nad Rs, a ψ to koniunkcja atomów relacyjnych nad Rt.

Poka», »e dla ka»dego Q ∈ UCQ istnieje Q′ ∈ UCQ, takie »e dla ka»dej
instancji zródªowej I zachodzi

Q′(I) = certainM(Q, I) df=
⋂
{Q(J)

∣∣ (I, J) ∈M} .

4. Pokaza¢, »e dla dowolnej instancji I nad Rs i dowolnej instancji J nad Rt

równowa»ne s¡ nast¦puj¡ce warunki:

(a) istnieje przeksztaªcenie M dane przez (nie koniecznie zupeªne) za-
le»no±ci generuj¡ce krotki, takie »e J jest rozwi¡zaniem uniwersalnym
dla I wzgl¦demM;

(b) ka»dy homomor�zm h : I → I rozszerza si¦ do homomor�zmu h̃ : J → J .

1


