
Zkouškový test - databázové systémy - 6.6.2008
skupina B

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

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

1. Navrhněte ER model pro spediční firmu. Je třeba evidovat vozový park (typ vozidla, SPZ, stav
aut, max. kapacita zakázky atp.), šoféry (u nich např. řidičská oprávnění, aby bylo jasné, která
vozidla smějí řídit), zákazníky a zakázky. U zakázky je třeba evidovat firmu, objem zakázky,
vozidlo, šoféra, datum, start, cíl a další důležité údaje. Pro určité zakázky, které mají větší
kapacitu, musí existovat možnost přiřadit k ní více vozidel.

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 zákazníky, kteří potřebovali převézt zboží mezi více státy a bylo třeba vyslat více než
jedno vozidlo.

2. Vypište šoféry, kterým je nad 50 a měli v jednom kal. měsíci více než 10 mezistátních cest.

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

1. V následujícím rozvrhu:
- nakreslete precedenční graf T1 T2 T3

- je rozvrh konfliktově uspořádatelný? R(X)
- je rozvrh zotavitelný a proč? R(Y)

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

2. Pro výše uvedené transakce sestavte rozvrh podle striktního 2PL protokolu (dvoufázový) tak, aby
obsahoval deadlock. Dokažte existenci deadlocku grafem pro detekci uváznutí.

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. Mějme data s atributem, který má velmi malou doménu. Vyplatí se použití B-stromového
indexu, nebo spíše sekvenční průchod? Proč?

2. Napište schéma nějaké reálné relace a k ní 4-rozměrný dotaz (např. v SQL).




