
Zkouškový test - databázové systémy - 13.6.2006
skupina B

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

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 25 bodů, min. 10)
DB Aplikace: Síť čerpacích stanic (např. OMV)

1. Navrhněte ER model databáze sítě čerpacích stanic. Síť má v katastru každé obce 0 až n
stanic, každá stanice prodává pohonné hmoty (pro jednoduchost předpokládejme pouze naftu)
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 (v procentech kapacity podzemních nádrží stanice)
a denní objem tržeb. 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 stanice v Pardubickém kraji, které mají stav zásob vyšší než průměrný stav zásob
stanic v Karlovarském kraji.

2. Vypište obce, v jejichž katastru bylo na stanicích u dálnice utrženo za poslední čtvrtletí (2/2006)
víc peněz, než na stanicích uvnitř příslušné obce.

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? W(C)

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

W(B)
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ABORT
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COMMIT

2. Definujte 3 transakce na datových entitách A, B, C a sestavte maximálně paralelní rozvrh (tj.
ne sériový) podle SQL úrovně izolace REPEATABLE READ (S2PL). K rozvrhu sestrojte graf pro
detekci uváznutí (deadlock).

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. K čemu slouží víceatributové indexy?

2. Jaký je rozdíl mezi haldou a setříděným souborem?


