
Zkouškový test - databázové systémy - 21.6.2006
skupina B

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

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

1. Navrhněte ER model databáze zoo. V zoo žijí exempláře různých druhů zvířat, zoo je rozdělená
na pavilony (např. šelmy, ptáci, akvárium, atd.). Zaměstnanci zoo jsou ošetřovatelé, veterináři,
údržbáři – každý je přidělen k jednomu pavilonu. U zvířat se eviduje jméno (resp. nějaké id),
datum narození a úmrtí (u dosud žijících není vyplněno), datum od kdy jsou v zoo, zdravotní
stav, typická délka života (daného druhu). O konkrétní zvíře se stará více ošetřovatelů a ošet-
řovatel se stará o více zvířat (max. 3 příbuzných druhů). 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 zvířata, která se narodila v zoo po povodni z roce 2002 a starají se o ně přesně 2
ošetřovatelé.

2. Vypište druhy zvířat, kterým život v zoo svědčí, tj. takové druhy, pro které je typická (papírová)
délka života nižší než skutečná průměrná délka života (již zemřelých zvířat).

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

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

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

R(B)
W(B)

COMMIT
W(C)

COMMIT
COMMIT

W(C)
COMMIT

2. Definujte 4 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. Co ovlivňuje rychlost přečtení/zápisu dat z/na disk(u) a jaká strategie vede k nejrychlejšímu
čtení/zápisu?

2. Jaké jsou náklady základních operací na setříděném datovém souboru (vyhledání, vložení, vy-
mazání záznamu, rozsahový dotaz)?


