
Zkouškový test - databázové systémy - 28.6.2006
skupinaA

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

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

1. Navrhněte ER model databáze Českých drah. ČD vlastní osobní, nákladní vagóny a lokomotivy.
Vlakové soupravy jsou označené kódem a sestávají z jedné lokomotivy a několika (minimálně
dvou) vagónů jednoho typu (tj. buď jen nákladní nebo jen osobní). Eviduje se jízdní řád, ve
kterém jsou pro každou jízdu dané soupravy zachyceny výchozí a cílové stanice, datum a čas
odjezdu, zpoždění v cílové stanici, (předpokládaný) počet cestujících. Pro výchozí/cílové stanice
se eviduje lokalita (obec, kraj) a návaznost na sousední stanice (kam nejblíže vedou koleje, tj.
netranzitivně). Model dále ROZUMNĚ 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 lokomotivy, které byly zapojeny do souprav, jejichž průměrné zpoždění (na jednu jízdu)
za celý rok 2005 bylo vyšší než 30 minut.

2. Vypište kraje, ve kterých byl dne 1.1.2006 počet všech souprav vyjíždějících z nějaké stanice v
tomto kraji menší než 1000.

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? R(A)

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

R(B)
R(A)

R(C)
R(C)

COMMIT
COMMIT

W(B)
COMMIT

W(C)
COMMIT

2. Definujte 3 transakce na tabulce Zaměstnanec(ZID, Jméno) a sestavte rozvrh podle 2PL protokolu
(nestriktní 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. Jaké jsou výhody a nevýhody hašovaného indexu?


