
Zkouškový test - databázové systémy - 6.6.2006
skupina B

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

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 25 bodů, min. 10)
DB Aplikace: Dopravní podnik hl. města Prahy - DPP

1. Navrhněte ER model databáze DPP. DPP vlastní autobusy, tramvaje, metro a lanovku, kterým
je, mimo jiné, přiřazeno číslo/písmeno linky (např. vůz metra C, autobus na lince 186). DPP
zaměstnává řidiče - řidič řídí pouze jeden typ dopravního prostředku (např. tramvaják) - a
revizory, kteří pracují ve všech typech vozidel. Evidují se černí pasažéři s dlužnou částkou na
pokutách. Součástí databáze je mapa zastávek/stanic MHD a které linky je obsluhují. 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. Pro všechny typy dopravních prostředků vypište maximální počet kilometrů ujetých nějakým
vozidlem tohoto typu za jeden den (ten den, kdy nějakým vozidlem bylo dosaženo toho ma-
xima).

2. Vypište černé pasažéry ”zoufalce”, kteří byli chyceni 2x za (nějaký) den a současně jejich cel-
ková dlužná částka přesáhla průměr celkových dlužných částek na pokutách všech (chycených)
černých pasažérů.

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

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

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

W(B)
COMMIT

W(A)
W(A)

ABORT
R(C)
W(C)
COMMIT

COMMIT

2. Definujte 3 transakce na DB objektech A,B,C,D a sestavte rozvrh podle striktního 2PL protokolu
(dvoufázový) tak, aby obsahoval uváznutí (deadlock). K rozvrhu sestrojte graf pro detekci uváznutí.

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. Proč se k databázi přistupuje po diskových stránkách a ne např. po bajtech?

2. Co je to shlukovaný index a jaké má výhody/nevýhody oproti neshlukovaným indexům?


