
Zápočtový test - Databázové systémy (NBI025) - 18.4.2012
skupinaA

Jméno a příjmení (čitelně):
Login: (nečitelný zápis bude automaticky chápán jako chybný)

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 30 bodů, min. 15)

1. Navrhněte UML schéma databáze informačního systému Sítě čerpacích stanic: Síť má v
katastru každé obce 0 až n stanic, každá stanice prodává pohonné hmoty za různé ceny. Každá
stanice je buď uvnitř obce, u dálnice anebo u silnice 1.třídy. Eviduje se stav zásob pohonných
hmot u každé stanice (celkovou kapacitu podzemních nádrží stanice v litrech a aktuální procento
naplněnosti) a denní objem tržeb. V případě potřeby výsledný model dále přizpůsobte podle
potřeb SQL (v sekcích 2,3). (15 bodů)

2. Pomocí OCL definujete na modelu integritní omezení, které zaručí, že počet stanic v obcích je
dostatečný, tj. že na 5000 obyvatel obce připadne alespoň jedna stanice. (10 bodů)

3. Převeďte Vámi zhotovený UML diagram do schématu relační databáze. Vypište schémata relací
ve formě R1(. . .), R2=(. . .), . . . (5 bodů)

2. DOTAZOVÁNÍ V SQL (celkem 40 bodů, min. 20)
Na Vámi definovaných tabulkách vyjádřete následující dotazy SQL příkazem SELECT (pro každý
dotaz jeden SELECT, samozřejmě je možné použít vnořené dotazy):

1. Vypište obci s nejvyšší celkovou kapacitou podzemních nádrží čerpacích stanic ležících v jejím
katastru. (10 bodů)

2. Který den v roce 2012 měla čerpací stanice na 145.km dálnice D56 ve směru na Bruntál nejvyšší
denní tržbu? (10 bodů)

3. Vypište dvojice čerpacích stanice v katastru stejné obce, které mají podobnou aktuální pro-
centuální rezervu nádrží (mohou se lišit o 5%). (10 bodů)

4. Nejvýdělečnější čerpací stanice v okrese Zlín. (10 bodů)

3. DDL SQL & EMBEDDED SQL (celkem 30 bodů, min. 15)

1. Implementujte ”ručně” výše definované OCL integritní omezení. Tj., napište trigger, který při
pokusu o vymazání stanice v obci zkontroluje, zda zbývající stanice v obci splňují podmínku
alespoň 1 stanice na 5000 obyvatel. Pokud by se vymazáním podmínka porušila, vymazání se
neprovede, pouze vlastník se změní na ’obec’ (stanice se stane dotovanou). (15 bodů)

2. Vytvořte novou tabulku DENNI STAVY(datum, stanice, stav) a napište uloženou proceduru
LogovaniStavu, která při zavolání přidá do tabulky DENNI STAVY aktuální procenta naplně-
nosti nádrží pro každou stanici. (15 bodů)


