
Zadanie 1. Wiedząc, że system informacyjny S dotyczący charakterystyk wybranych 

telefonów komórkowych  zadany jest tabelą: 

Model Producent Przekątna 
ekranu 

Czas 
czuwania 

Rozdzielczość 
aparatu 

System 

Galaxy S Samsung duża mały duża Android 

X10 SE duża średni duża Android 

E51 Nokia mała duży mała Symbian 

G1 HTC mała średni mała Android 

7PRO HTC średnia średni średnia Windows 

I5700 Samsung mała duży mała Android 

Omnia Samsung mała bardzo duży średnia Windows 

X8 SE mała średni mała Android 

E52 Nokia mała bardzo duży średnia Symbian 

N8 Nokia duża mały duża Symbian 

 

a) Zdefiniuj formalnie system oraz zbuduj kartotekę wyszukiwawczą w oparciu o 

modyfikację metody list inwersyjnych, która zapewni zarówno krótki czas 

wyszukiwania jak i małą zajętośd pamięci. Uzasadnij wybór danej modyfikacji. 

b) Wylicz redundancje w stworzonym przez siebie systemie. 

c) Czy przedstawiony system jest selektywny i/lub kompletny? Odpowiedź uzasadnij. 

Zadanie 2. Dany jest system informacyjny S dotyczący popularnych seriali telewizyjnych w 

formie tabeli: 

Tytuł Rodzaj Rok powstania Liczba 
odcinków 

Kraj 
pochodzenia 

Czy 
zakończony 

Zagubieni sf Niedawno Dużo USA TAK 

House M.D. obyczajowy Niedawno Dużo USA NIE 

Moda na sukces telenowela Bardzo dawno Bardzo dużo USA NIE 

Klan telenowela Dawno Bardzo dużo Polska NIE 

4400 sf Niedawno Średnio USA TAK 

Magazyn 13 sf Bardzo niedawno Mało USA NIE 

Fringe sf Bardzo niedawno Średnio USA NIE 

Chirurdzy obyczajowy Niedawno Dużo USA NIE 

Dwóch i pół komedia Niedawno Dużo USA NIE 

Usta usta komedia Bardzo niedawno Mało Polska NIE 

Chirurdzy obyczajowy Niedawno Dużo USA NIE 

a) Wiedząc, że użytkownicy tego systemu najczęściej pytają o rodzaj, kraj pochodzenia, 

oraz liczbę odcinków danego serialu stwórz kartotekę wyszukiwawczą w oparciu o 

wybraną modyfikacje metody list łaocuchowych, tak aby proces wyszukiwania 

przebiegał jak najszybciej. Wykorzystaj odsyłacze typu względnego. Uzasadnij wybór 

określonej modyfikacji. Co możesz powiedzied o procesie aktualizacji takiego 

systemu? 



 

b) Przedstaw przebieg procesu wyszukiwania informacji dla pytania: 

t = (Rodzaj, sf)(Rok powstania, Niedawno). 

 

Zadanie 3. Dane są listy inwersyjne: 

 (trudnośd, mała) = {1, 5, 8, 9} 

 (trudnośd, duża) = {2, 6, 4} 

 (trudnośd, banalna) = {3, 7, 10} 

 (liczba godzin, 100) = {6} 

 (liczba godzin, 30) = {3, 2} 

 (liczba godzin, 50) = {4, 5, 7, 8} 

 (liczba godzin, 40) = {1, 9} 

 (czy_komputery, TAK) = {8, 7, 1, 10} 

 (czy_komputery, NIE) = {2, 3, 4, 5, 6} 

 (grupa, matematyczne) = {2, 3, 9, 10} 

 (grupa, informatyczne) = {1, 5, 8} 

 (grupa, biologiczne) = {4,6,7} 

a) Na ich podstawie odtwórz opisy obiektów. Czy Twoja odpowiedź jest prawidłowa dla 

wszystkich obiektów w systemie? 

b) Przeprowadź wraz z opisem algorytm wyszukiwania dla pytania:  

(grupa,biologiczne)*(czy_komputery, TAK) 

c) Oblicz redundancję dla tak przedstawionego systemu. 

 


