
Zkouškový test - databázové systémy - 6.6.2007
skupinaA

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

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

1. Navrhněte ER model pro firmu vlastnící síť hotelů. Hotely jsou v jednom státě, ale mohou být
v různých městech. Hotely obsahují pokoje různých typů, nabízí možnost stravování a doplňko-
vých služeb (posilovna, bazén, sauna, . . .). Model by měl zahrnovat i informace o zákaznících,
přičemž jeden zákazník může mít najednou více pokojů v jednom hotelu, ale ne ve více hotelech
najednou. Dále je třeba uchovávat informace o zaměstnancích firmy - ve kterém hotelu jsou
zaměstnaní, jaká je jejich pozice a mělo by být možné dohledat s jakými klienty přišli do (for-
málního) kontaktu (naříklad uklízečky uklízely pokoj, recepční vyřizovali ubytování, apod.).
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 SELECT):

1. Vypište klienty, kteří v průběhu jednoho roku byli ubytováni ve všech hotelech firmy.

2. Vypište zaměstnance, kteří byli zaměstnáni alespoň ve 2 hotelech firmy a alespoň 10 klientů
obsloužili více než jedenkrát.

3. TRANSAKCE (celkem 40 bodů, min. 20)

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(C)
a přitom se nezměnila pořadí čtení/zápisu R(C)

W(A)
R(A)

COMMIT
W(A),W(C)

R(A)
W(B)

W(A)
ABORT

COMMIT
COMMIT

2. Definujte 3 transakce na tabulce Obsluhuje(ZamID, KlientID) a sestavte rozvrh podle 2PL pro-
tokolu (dvoufázový) tak, aby obsahoval fantoma (a slovně popište, jak se projevuje). K rozvrhu
sestrojte graf pro detekci uváznutí (deadlock).

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. Proč se pro atributy s malým oborem hodnot používá bitmapový index častěji než B-stromový?

2. V jaké situaci se může vyplatit použít sekvenční průchod oproti použití indexu?.




