
Zkouškový test - databázové systémy - 21.6.2006
skupinaA

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

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 30 bodů, min. 15)
DB Aplikace: Autobazar

1. Navrhněte ER model databáze autobazaru. Autobazar zprostředkovává prodej majitelům oje-
tých aut. U každého auta se eviduje značka a typ, nabídková cena, provize autobazaru v procen-
tech, stav vozidla (dobrý, špatný, atd.), datum nabídky (kdy majitel auto do bazaru přivezl).
Dále je umožněno rezervovat (projevit zájem o) nabízená auta (auto lze rezervovat více zá-
jemcům, s tím, že jsou upřednostňováni ti s dřívějším datem rezervace). Autobazar poskytuje
opravy vozidel před prodejem, pro tento účel se eviduje síť partnerských servisů. 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 30 bodů, min. 15)

Na Vámi definovaných tabulkách vyjádřete následující dotazy SQL příkazem SELECT (pro každý
dotaz jeden výraz, pochopitelně můžete používat poddotazy):

1. Vypište majitele aut ”smolaře”, kterým stojí auto v bazaru už déle než 3 měsíce a za tu dobu
nebyla na auto provedena žádná rezervace.

2. Vypište značky aut stojících v bazaru po celý březen s tím, že nás zajímají jen ty značky, které
se vztahují na více než 10 (kusů) aut.

3. TRANSAKCE (celkem 30 bodů, min. 15)

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

pokud ne, upravte ho, aby byl W(B)
a přitom se nezměnila pořadí čtení/zápisu R(B)
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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. Nakreslete příklad B+-stromu indexujícího 11 záznamů s kapacitou uzlů 3 klíče.

2. Jak se u víceatributového indexování používá index zřetězených klíčů?


