
Βάζειρ Δεδομένων και Εξόπςξη Δεδομένων  
Ενδεικηικέρ επωηήζειρ-θέμαηα για ηην εξέηαζη ηηρ θεωπίαρ 

 

1. Τη νλνκάδεηαη Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (database management 

system); Αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Σπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ θαη κεξηθέο ζύγρξνλέο εθαξκνγέο ηνπο. 

2. Τη νλνκάδεηαη Δμόξπμε Γεδνκέλσλ; Τη πιενλέθηεκα έρεη; Αλαθέξεηε κεξηθά 

θίλεηξα γηα ηελ εμόξπμε δεδνκέλσλ. Πεξηγξάςηε ζρεκαηηθά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

εμόξπμεο δεδνκέλσλ (ή ηα βήκαηά ηεο). 

3. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ελόο Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ θαη ηη δηθαηώκαηα έρνπλ;  Σε πνηα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο αιιειεπηδξά 

ν απιόο ρξήζηεο θαη ζε πνηα ν δηαρεηξηζηήο θαη πσο;  

4. Πνηα είλαη ηα ηξία επίπεδα ηεο αξρηηεθηνληθήο ελόο Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ; Γηα πνηνλ ζθνπό γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο απηόο ζε επίπεδα;  

Πεξηγξάςηε ηη πεξηιακβάλεη ην θάζε επίπεδν. 

5. Τη νλνκάδεηαη Σρήκα κίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ; Πνηα είδε ζρεκάησλ ππάξρνπλ; Τη 

νλνκάδεηαη Σηηγκηόηππν κίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ; Πσο εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία 

ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ; Πνηνη είλαη νη δύν 

ηύπνη αλεμαξηεζίαο; 

6. Από ηη απνηειείηαη κία Γιώζζα Δξσηεκάησλ (query language) θαη γηα πνην 

ζθνπό; Πνηεο είλαη νη Γιώζζεο 4
εο

 Γεληάο θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ; 

7. Σην κνληέιν ER ηη νλνκάδεηαη Οληόηεηα (Entity); Τη νλνκάδεηαη ηζρπξή νληόηεηα 

(strong entity) θαη ηη ηδηόηεηεο έρεη; Τη νλνκάδεηαη αζζελήο νληόηεηα (weak entity) 

θαη ηη ηδηόηεηεο έρεη; Τη είλαη ε ζπζρεηηζηηθή νληόηεηα θαη πνηεο είλαη νη 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο;  

8. Σην κνληέιν ER ηη νλνκάδεηαη Φαξαθηεξηζηηθό (Attribute) κίαο νληόηεηαο θαη ηη 

είλαη ην πεδίν νξηζκνύ ηνπ; Τη νλνκάδεηαη Σύλζεην Φαξαθηεξηζηηθό θαη ηη ηδηόηεηεο 

έρεη; Τη νλνκάδεηαη Φαξαθηεξηζηηθό Πνιιαπιώλ Τηκώλ θαη ηη ηδηόηεηεο έρεη; Τη 

νλνκάδεηαη Υπνινγηδόκελν Φαξαθηεξηζηηθό θαη ηη ηδηόηεηεο έρεη; 

9. Σην κνληέιν ER ηη νλνκάδεηαη Σπζρέηηζε (Relationship); Τη είλαη ε ζπλδεηηθόηεηα 

κίαο ζπζρέηηζεο θαη πνηα είδε ππάξρνπλ; Τη είλαη ν πιεζηθόο αξηζκόο κίαο 

ζπζρέηηζεο; Πόηε κία νληόηεηα ζπκκεηέρεη πξναηξεηηθά θαη πόηε ππνρξεσηηθά ζε κία 

ζπζρέηηζε; Τη νλνκάδεηαη Βαζκόο κίαο ζπζρέηηζεο;   

10. Σην εθηεηακέλν κνληέιν ER ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζπγγελείο κεηαμύ ηνπο 

νληόηεηεο. Τη ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ; Με ηελ ηεξαξρία γελίθεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο 

ζε ππεξθαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ηη ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλεη ε θάζε 

νληόηεηα; Πνηνη είλαη νη πεξηνξηζκνί πιεξόηεηαο ζην κνληέιν ER; Πνηνη είλαη νη 

πεξηνξηζκνί επηθάιπςεο ζην κνληέιν ER; 

11. Γίλεηαη ην παξαθάησ ER δηάγξακκα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ. Να αλαγλσξίζεηε 

θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο Οληόηεηέο ηνπ, ηα Φαξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νληόηεηαο θαη 

ηηο Σπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ, θαζώο θαη θάζε ηδηόηεηά ηνπο: 



 
 

12. Σην Σρεζηαθό Μνληέιν ηη νλνκάδεηαη Σρέζε (Relation), από ηη απνηειείηαη θαη ηη 

ηδηόηεηεο έρεη; Μπνξνύκε λα έρνπκε ζύλζεηα ραξαθηεξηζηηθά ή ραξαθηεξηζηηθά 

πνιιαπιώλ ηηκώλ ζε κία Σρέζε; Τη είλαη ηα πξσηεύνληα θιεηδηά θαη ηη ηα μέλα 

θιεηδηά; 

13. Σην Σρεζηαθό Μνληέιν πσο κεηαηξέπεηαη κία νληόηεηα ζε πίλαθα; Πσο γίλεηαη ε 

κεηαηξνπή όηαλ έρεη έλα ζύλζεην ραξαθηεξηζηηθό (composite attribute); Πσο γίλεηαη 

ε κεηαηξνπή όηαλ έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνιιαπιώλ ηηκώλ (multivalued attribute); 

Πσο γίλεηαη ε κεηαηξνπή κίαο αζζελνύο νληόηεηαο (weak entity); 

14. Σην Σρεζηαθό Μνληέιν πσο κεηαηξέπνληαη νη ζπζρεηίζεηο 2
νπ

 βαζκνύ; 

Αλαθέξεηε ηε δηαδηθαζία θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο ζπζρεηίζεσλ: 1:1, 1:N, N:M. 

15. Σην Σρεζηαθό Μνληέιν πσο κεηαηξέπνληαη νη ζπζρεηίζεηο 1
νπ

 βαζκνύ; 

Αλαθέξεηε ηε δηαδηθαζία θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο ζπζρεηίζεσλ: 1:1, 1:N, N:M. 

Πσο κεηαηξέπνληαη νη ζπζρεηίζεηο 3
νπ

 ή κεγαιπηέξνπ βαζκνύ; 

16. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο γιώζζαο SQL θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; 

Σε πνηεο ππν-γιώζζεο δηαηξείηαη θαη ηη πεξηιακβάλεη ε θάζε κία; Πνηνη είλαη νη 

βαζηθνί ηύπνη δεδνκέλσλ ζηε γιώζζα SQL; 

17. Να πεξηγξάςηε ηη αθξηβώο θάλνπλ νη αθόινπζεο εληνιέο ηεο γιώζζαο SQL 

θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηε βάζε δεδνκέλσλ: 
CREATE TABLE Γλσζηηθή_Πεξηνρή 

 (θσδηθόο INTEGER NOT NULL,  

 ηίηινο CHAR(50) NOT NULL,  

 αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ INTEGER DEFAULT 0,  

 PRIMARY KEY (θσδηθόο),  

 UNIQUE (ηίηινο),  

 CHECK (αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ >= 0)); 

CREATE TABLE Πξαθηηθά_Σπλεδξίνπ 

 (θσδηθόο INTEGER NOT NULL,  

 ζπλέδξην VARCHAR(100) NOT NULL,  

 εκεξνκελία DATE NOT NULL, 

 ρώξα CHAR(20), 



 θσδηθόο_εθδνηηθνύ_νίθνπ INTEGER NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (θσδηθόο), 

 FOREIGN KEY (θσδηθόο_εθδνηηθνύ_νίθνπ) REFERENCES  Δθδνηηθόο_Οίθνο (θσδηθόο),  

     ON DELETE RESTRICTED,  

     ON UPDATE CASCADE);  

ALTER TABLE Πξαθηηθά_Σπλεδξίνπ ADD COLUMN Πόιε CHAR(10); 

 ALTER TABLE  Σπλδξνκεηήο ADD COLUMN εκεξνκελία_γέλλεζεο DATE NOT NULL; 

ALTER TABLE Πξαθηηθά_Σπλεδξίνπ DROP COLUMN Πόιε; 

 ALTER TABLE  Σπλδξνκεηήο DROP COLUMN εκεξνκελία_γέλλεζεο; 

ALTER TABLE Πξαθηηθά_Σπλεδξίνπ MODIFY ρώξα CHAR(15); 

18. Γίλεηαη ην παξαθάησ ζρήκα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζπλδξνκεηηθά δεδνκέλα:  

 
Γηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα SQL λα απαληήζεηε ηη αθξηβώο θάλνπλ θαη ηη 

επηζηξέθνπλ πεξηγξάθνληάο ηα: 
SELECT  Σπλδξνκεηήο.θσδηθόο, Σπλδξνκεηήο.όλνκα, Γλσζηηθή_Πεξηνρή.ηίηινο 

FROM  Σπλδξνκεηήο, Γλσζηηθή_Πεξηνρή, Σπλδξνκή 

WHERE  Σπλδξνκή.θσδηθόο_ζπλδξνκεηή = Σπλδξνκεηήο.θσδηθόο 

AND  Γλσζηηθή_Πεξηνρή.θσδηθόο = Σπλδξνκή.θσδηθόο_γλσζηηθήο_πεξηνρήο; 

SELECT  ζπλέδξην 

FROM   Πξαθηηθά_Σπλεδξίνπ 

UNION 

SELECT  ηίηινο 

FROM   Πεξηνδηθό; 

SELECT  ηίηινο, AVG (αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ) 

FROM   Γλσζηηθή Πεξηνρή 

GROUP BY  ηίηινο ; 

SELECT  ηίηινο 

FROM   Γλσζηηθή_Πεξηνρή 

WHERE  θσδηθόο  NOT IN  

 ( SELECT  θσδηθόο_γλσζηηθήο_πεξηνρήο FROM   Άξζξν ); 

SELECT  ηίηινο 

FROM  Γλσζηηθή_Πεξηνρή  

WHERE  αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ > ALL  

 ( SELECT  αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ  FROM   Γλσζηηθή_Πεξηνρή ); 

19. Γίλεηαη ην ζρήκα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζπλδξνκεηηθά δεδνκέλα όπσο 

παξαπάλσ. Γηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα SQL λα απαληήζεηε ηη αθξηβώο θάλνπλ θαη 

ηη επηζηξέθνπλ πεξηγξάθνληάο ηα: 



SELECT  Άξζξν.ηίηινο, Σπγγξαθέαο.όλνκα 

FROM     Άξζξν, Σπγγξαθέαο, Σπγγξαθή_Άξζξνπ 

WHERE  Σπγγξαθή_Άξζξνπ.θσδηθόο_άξζξνπ = Άξζξν.θσδηθόο   

AND  Σπγγξαθέαο.θσδηθόο = Σπγγξαθή_Άξζξνπ.θσδηθόο_ζπγγξαθέα 

ORDER BY  Άξζξν.ηίηινο;   

SELECT  όλνκα 

FROM   Σπλδξνκεηήο 

INTERSECT 

SELECT  όλνκα 

FROM   Σπγγξαθέαο; 

SELECT  * 

FROM   Σπλδξνκεηήο 

WHERE  όλνκα  LIKE  ‘%όπνπινο’; 

SELECT  θσδηθόο_ζπγγξαθέα  

FROM   Σπγγξαθή_Άξζξνπ AS ΣΑ  

WHERE EXISTS  

    (SELECT * FROM   Άξζξν  

 WHERE  θσδηθόο = ΣΑ.θσδηθόο_άξζξνπ  AND  

 θσδηθόο_ζπλεδξίνπ  IS NOT NULL AND θσδηθόο_πεξηνδηθνύ  IS NOT NULL ); 

SELECT θσδηθόο_ζπγγξαθέα, COUNT(θσδηθόο_άξζξνπ)  AS  αξηζκόο_άξζξσλ  

FROM   Σπγγξαθή_Άξζξνπ 

GROUP BY  θσδηθόο_ζπγγξαθέα  

HAVING  αξηζκόο_άξζξσλ > ( SELECT  COUNT(*)/10  FROM   Σπγγξαθή_Άξζξνπ ); 

20. Γίλεηαη ην ζρήκα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ζπλδξνκεηηθά δεδνκέλα όπσο 

παξαπάλσ. Γηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα SQL λα απαληήζεηε ηη αθξηβώο θάλνπλ θαη 

ηη επηζηξέθνπλ πεξηγξάθνληάο ηα: 
SELECT  Άξζξν.ηίηινο, Γλσζηηθή Πεξηνρή.ηίηινο 

FROM     Άξζξν  JOIN  Γλσζηηθή Πεξηνρή  ON  

 Γλσζηηθή_Πεξηνρή.θσδηθόο = Άξζξν.θσδηθόο_γλσζηηθήο_πεξηνρήο; 

SELECT  Σπγγξαθέαο.όλνκα,  

COUNT (Σπγγξαθή_Άξζξνπ.θσδηθόο_άξζξνπ) 

FROM  Σπγγξαθέαο, Σπγγξαθή_Άξζξνπ 

WHERE  Σπγγξαθή_Άξζξνπ.θσδηθόο_ζπγγξαθέα =  Σπγγξαθέαο.θσδηθόο  

GROUP  BY  Σπγγξαθέαο.όλνκα; 

SELECT  ηίηινο 

FROM   Γλσζηηθή_Πεξηνρή 

WHERE  αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ  > 

 ( SELECT AVG(αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ) FROM Γλσζηηθή_Πεξηνρή ); 

SELECT  ηίηινο 

FROM   Γλσζηηθή_Πεξηνρή  

WHERE  αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ > SOME  

 ( SELECT  αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ  FROM   Γλσζηηθή_Πεξηνρή ); 

SELECT  ηίηινο,  AVG (αξηζκόο_ ζπλδξνκεηώλ)  AS κέζνο_αξηζκόο_ζπλδξνκεηώλ 

FROM   Γλσζηηθή Πεξηνρή 

GROUP  BY  ηίηινο; 

21. Τη νλνκάδεηαη Σύζηεκα Δπεμεξγαζίαο Γνζνιεςηώλ (On-Line Transaction 

Processing ή OLTP); Πνηα είλαη ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά; Πνηα είλαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα ζύζηεκα OLTP; 

22. Τη νλνκάδεηαη Σύζηεκα On-Line Analytical Processing ή OLAP; Πνηα είλαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαηηήζεσλ ελόο ζπζηήκαηνο OLAP; Πνηεο είλαη νη 

δηαθνξέο κεηαμύ ελόο ζπζηήκαηνο OLTP θαη ελόο OLAP; 

23. Τη απνηειεί κία Απνζήθε Γεδνκέλσλ; Πνηα είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

κίαο απνζήθεο δεδνκέλσλ; Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κίαο απνζήθεο 

δεδνκέλσλ; Πνηα είλαη ηα βαζηθά επίπεδα-πεξηνρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο κίαο 

απνζήθεο δεδνκέλσλ; 



24. Τη ιέγεηαη Κύβνο Γεδνκέλσλ; Πσο νξίδνληαη νη δηαζηάζεηο θαη νη κεηξήζεηο ηνπ; 

Τη είλαη νη ηεξαξρίεο ησλ δηαζηάζεσλ; Με πνηα κνληέια γίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ελόο 

θύβνπ δεδνκέλσλ; Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε κνληέινπ; 

25. Τη ιέγεηαη Βαζηθόο Κπβνεηδήο θαη ηη πεξηέρεη; Τη είλαη ην Πιέγκα όισλ ησλ 

Κπβνεηδώλ; Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζπλαζξνηζηηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ εθαξκόδνληαη 

ζε έλαλ θύβν δεδνκέλσλ; Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξάμεηο πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε 

ζε έλαλ θύβν δεδνκέλσλ; 

26. Πνηα δηαδηθαζία νλνκάδεηαη Καηεγνξηνπνίεζε (Classification) θαη ηη ζηόρν έρεη; 

Τη είλαη έλα δέληξν απόθαζεο (Decision Tree) θαη κε πνηα γεληθή δηαδηθαζία 

παξάγεηαη θαη εθαξκόδεηαη;  

Γεμηά απεηθνλίδεηαη έλα δέληξν απόθαζεο 

πνπ έρεη παξαρζεί από έλα ζύλνιν 

εγγξαθώλ. Έρνπκε θαη κία λέα εγγξαθή 

(test data) ζηελ νπνία δελ έρεη νξηζηεί ε 

θαηεγνξία Cheat θαη γηα λα ηελ 

πξνζδηνξίζνπκε εθαξκόδνπκε ην κνληέιν 

ηνπ δέληξνπ απόθαζεο. Πνηα πνξεία ζα 

δηαζρίζεη ζην δέληξν ε λέα εγγξαθή θαη ηη 

ηηκή ζα πξνθύςεη ηειηθά ζηελ θαηεγνξία 

Cheat; 

 

 

27. Αλαθέξεηε κεξηθνύο αιγνξίζκνπο παξαγσγήο δέληξσλ απόθαζεο. Πεξηγξάςηε 

ηα βαζηθά βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ Hunt.   

28. Από ηη εμαξηάηαη ν δηαρσξηζκόο (split) θαηά ηελ παξαγσγή ελόο δέληξνπ 

απόθαζεο; Πσο γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ζε δηαθξηηά (π.ρ. ιεθηηθά) ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πσο ζε ζπλερή; 

29. Πνηα ηξία βαζηθά κέηξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα επηηεπρζεί βέιηηζηνο 

δηαρσξηζκόο (split) ζε έλα δέληξν απόθαζεο; Πνηα είλαη ε κέγηζηε θαη πνηα ε 

ειάρηζηε ηηκή πνπ παίξλνπλ θαη πόηε ζπκβαίλεη απηό; Τν Κέξδνο Πιεξνθνξίαο 

(Information Gain) από πνην βαζηθό κέηξν νξίδεηαη, ηη κεηξάεη, ζε πνηνπο 

ραξαθηεξηζηηθνύο αιγνξίζκνπο εθαξκόδεηαη θαη πνην είλαη ην βαζηθό κεηνλέθηεκά 

ηνπ; Με βάζε πνην άιιν κέηξν μεπεξάζηεθε ην κεηνλέθηεκα απηό; 

30. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνύ (θνηλά θαη πξόσξεο δηαθνπήο) ηεο 

παξαγσγήο ελόο δέληξνπ απόθαζεο; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δέληξσλ 

απόθαζεο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο κεζόδνπο θαηεγνξηνπνίεζεο; Πνηνο είλαη ν θαλόλαο 

ηνπ Occam (Occam’s Razor); 

31. Πνηα δηαδηθαζία νλνκάδεηαη εμόξπμε Καλόλσλ Σπζρέηηζεο (Association Rules) 

θαη ηη ζηόρν έρεη; Πσο νξίδεηαη έλαο θαλόλαο ζπζρέηηζεο; Πσο νξίδνληαη ηα κέηξα 

Support θαη Confidence ελόο θαλόλα ζπζρέηηζεο θαη ηη εθθξάδνπλ; Να ππνινγίζεηε 



ην support θαη ην confidence ησλ παξαθάησ θαλόλσλ πνπ βξίζθνληαη αξηζηεξά κε 

βάζε ηεο εγγξαθέο/ζπλαιιαγέο πνπ βξίζθνληαη δεμηά. Τη παξαηεξείηε; 

{Milk,Diaper}  {Beer} 

{Milk,Beer}  {Diaper} 

{Milk}  {Diaper,Beer} 

 

32. Γηαηί ε παξαγσγή ησλ ζπρλώλ ζηνηρεηνζπλόισλ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

brute-force κέζνδν; Πνηεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο ζπρλώλ ζηνηρεηνζπλόισλ; 

Πνηνο είλαη ν θαλόλαο Apriori θαη ζε πνηα ηδηόηεηα ηνπ support βαζίδεηαη; Πνπ 

βνεζάεη ε ρξήζε ελόο δέληξνπ θαηαθεξκαηηζκνύ (Hash Tree); 

33. Δθαξκόζηε ηνλ αιγόξηζκν Apriori γηα ηελ παξαγσγή ζπρλώλ ζηνηρεηνζπλόισλ 

κε έλα, δύν θαη ηξία ζηνηρεία ζην παξαθάησ ζύλνιν εγγξαθώλ/ζπλαιιαγώλ αλ ην 

όξην γηα ην ειάρηζην support είλαη 2 (δειαδή support>1): 

 
Κάλνληαο δπαδηθή δηακέξηζε ζην κνλαδηθό ζπρλό ζηνηρεηνζύλνιν κε ηξία ζηνηρεία 

πνπ παξάγεηαη, θαηαγξάςηε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλόλεο ζπζρέηηζεο. 

34. Τη νλνκάδεηαη Μέγηζην Σηνηρεηνζύλνιν (Maximal Itemset); Τη νλνκάδεηαη 

Κιεηζηό Σηνηρεηνζύλνιν (Closed Itemset); Πνηα ζρέζε ζπλόισλ ζπλδέεη ηα ζπρλά 

ζηνηρεηνζύλνια, ηα θιεηζηά θαη ηα κέγηζηα; Πνηα δνκή ρξεζηκνπνηεί ν αιγόξηζκνο 

FP-growth θαη πνηα βαζηθή ζηξαηεγηθή εθαξκόδεη; Πνηα δνκή ρξεζηκνπνηεί ν 

αιγόξηζκνο ECLAT, πνην βαζηθό πιενλέθηεκα θαη πνην κεηνλέθηεκα έρεη; 

35. Πνηα δηαδηθαζία νλνκάδεηαη Οκαδνπνίεζε (Clustering) θαη ηη ζηόρν έρεη; Πνηνη 

δύν βαζηθνί ηύπνη νκαδνπνίεζεο ππάξρνπλ; Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ηύπνη νκάδσλ θαη 

πσο νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο νκάδαο ζηελ θάζε πεξίπησζε; 

36. Πεξηγξάςηε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ νκαδνπνίεζεο K-means. Πώο 

επηιέγνληαη ηα αξρηθά centroids θαη πσο ππνινγίδνληαη ζε θάζε επαλάιεςε; Πνηα 

κέηξα εγγύηεηαο  ζπλήζσο εθαξκόδνληαη ώζηε ν αιγόξηζκνο λα ζπγθιίλεη; Πνηα είλαη 

ε ρξνληθή πνιππινθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ απηνύ; 

37. Τη είλαη θαη ηη παξάγεη ε Ιεξαξρηθή Οκαδνπνίεζε (Hierarchical Clustering); Πνηα 

είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο; Πνηνη βαζηθνί ηύπνη ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο 

ππάξρνπλ; Πεξηγξάςηε ηα βήκαηα ηνπ Αιγνξίζκνπ Οκαδνπνίεζεο Δπηθόιιεζεο. Με 

πνηνπο ηξόπνπο (απιή αλαθνξά) κπνξεί λα νξηζηεί ε νκνηόηεηα κεηαμύ νκάδσλ ζηνλ 

αιγόξηζκν απηό; Πνηα είλαη ε ρσξηθή θαη ε ρξνληθή πνιππινθόηεηά ηνπ; 

38. Πνπ βαζίδεηαη ν αιγόξηζκνο DBSCAN; Τη ιέγεηαη ζεκείν ππξήλαο (core point), 

ηη ιέγεηαη ζπλνξηαθό ζεκείν (border point) θαη ηη ζεκείν ζνξύβνπ (noise point); 

Πεξηγξάςηε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ DBSCAN. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

πνηα ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ; 


