
Zkouškový test - databázové systémy - 13.6.2006
skupinaA

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

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

1. Navrhněte ER model databáze polikliniky. Poliklinika je sdružení soukromých odborných ordi-
nací v jedné budově. Každá ordinace přísluší jednomu lékaři, ten má 0 až 2 sestry. Lékař může
mít až dvě odbornosti, tj. může mít dvě ordinace (různé odbornosti). Na poliklinice se může
vyskytovat více ordinací stejné odbornosti. Poliklinika má kartotéku pacientů, pacient navště-
vuje jednu nebo více ordinací. Pro každého pacienta, ordinaci a ošetření se eviduje počet bodů
proplacených zdravotní pojišťovnou. 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 výraz, pochopitelně můžete používat poddotazy):

1. Vypište pacienty starší 50 let, kteří v průběhu (libovolného) jednoho čtvrtletí navštívili nejprve
urologii a poté chirurgii.

2. Vypište lékařské odbornosti, které jsou pro pojišťovny drahé, tj. podíl pacientů ošetřených v
ordinacích s touto odborností ku počtu proplacených bodů za tato ošetření je menší, než 0.01.

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

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

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

R(B)
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R(A)
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COMMIT
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2. Definujte 3 transakce na tabulce Zaměstnanec(ZID, Jméno) a sestavte rozvrh podle konzervativ-
ního 2PL protokolu (dvoufázový) tak, aby obsahoval fantoma. Může nastat uváznutí? Zkonstruujte
graf pro detekci uváznutí.

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. K čemu slouží bitové mapy?

2. Jak funguje buffer?


