
Zkouškový test - databázové systémy - 6.6.2006
skupinaA

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

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 25 bodů, min. 10)
DB Aplikace: Autoškola

1. Navrhněte ER model databáze autoškoly. Autoškola vlastní cvičná vozidla (motocykly, osobní
auta, nákladní auta), zaměstnává školitele, cvičí žáky (žák může současně navštěvovat kurzy pro
více skupin ŘP). Vlastní výuka probíhá jednak ve formě cvičných jízd (školitel v danou vyučo-
vací hodinu školí jednoho žáka, celkem 22 hodin jízd), jednak teoretickou přípravou (předměty
známkované jako ve škole). Model dále přizpůsobte podle potřeb SQL dotazování (v sekci 2).

2. Převeďte Vámi zhotovený ER model do schématu relační databáze. Vypište schémata relací,
funkční závislosti, klíče.

(nepoužívejte CREATE TABLE, schémata pouze napište ve formě R(. . .), F=(. . .))

2. DOTAZOVÁNÍ V SQL (celkem 25 bodů, min. 10)

Na Vámi definovaných tabulkách vyjádřete následující dotazy SQL příkazem SELECT (pro každý
dotaz jeden SELECT):

1. Vypište žáky starší 30 let, kteří mají dosud najeto víc hodin jízd, než je průměrný počet
najetých hodin jízd žáků v kurzu příslušné skupiny ŘP, který žák navštěvuje.

2. Vypište školitele ”smolaře”, kteří jezdili s žáky častěji ve vozidlech s nadprůměrným věkem
(stará vozidla), než ve vozidlech s podprůměrným věkem (nová vozidla).

3. TRANSAKCE (celkem 40 bodů, min. 20)

1. V následujícím rozvrhu:
- nakreslete precedenční graf T1 T2 T3 T4
- je rozvrh konfliktově uspořádatelný? R(A)
- je rozvrh zotavitelný a proč? W(A)

pokud ne, upravte ho, aby byl R(B)
a přitom se nezměnila pořadí čtení/zápisu W(C)

R(C)
W(C)

R(B)
COMMIT

R(B)
W(B)

ABORT
COMMIT

R(A)
COMMIT

2. Definujte 3 transakce na tabulce Zaměstnanec(ZID, Jméno) a sestavte rozvrh podle 2PL protokolu
(dvoufázový) tak, aby obsahoval fantoma. K rozvrhu sestrojte graf pro detekci uváznutí (deadlock).

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. K čemu slouží databázové indexy?

2. Jaké jsou rozdíly použití (výhody/nevýhody) mezi hašovaným indexem a B-stromem?


