
Zkouškový test - databázové systémy - 13.6.2006
skupina C

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

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

1. Navrhněte ER model hypermarketu. Hypermarket je členěn na oddělení, pro které se eviduje
denní tržba, počet prodaných kusů dané položky zboží, délka ”pobytu” každého kusu zboží
na skladě a počet reklamací zboží. Do každého oddělení dodává 1 až n dodavatelů, dodavatel
může dodávat max. do 3 oddělení. Podle zavedených nekalých praktik je více zvýhodňován
dodavatel, který platí více za ”regálné”. 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 typy zboží, které se nejlépe prodávají, tj. takové typy zboží, jehož kusy zůstávají na
skladě v průměru méně než 1 týden.

2. Vypište názvy těch oddělení, pro která průměr posledních tří měsíčních tržeb dosáhnul alespoň
10% obratu celého hypermarketu za poslední měsíc.

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)
W(A)

R(A)
R(A)

R(B)
ABORT

COMMIT
ABORT

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

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. Jaký je rozdíl mezi B-stromem a B+-stromem?

2. Jak se udržují prázdné stránky haldy?


