
Zkouškový test - databázové systémy - 30.5.2008
skupinaA

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

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 25 bodů, min. 10)
DB Aplikace: Escort agentura

1. Navrhněte ER model pro firmu zajišťující eskortní služby (tj. doprava společnic/společníků ke
klientům). Firma potřebuje evidovat informace o společnicích/společnících (S ), zákaznících (Z )
a řidičích (R), kteří převážejí S k Z. Pro každou jízdu je třeba evidovat auto, v kterém převoz
proběhl, místo odkud a kam převoz proběhl, spolu s časem příjezdu k zákazníkovi a odjezdu
od něj. Dále je třeba evidovat auta a jejich možné řidiče (každý řidič smí řídit pouze auto, ke
kterému má způsobilost). 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 dny, ve kterých každá společnice (která v ten den byla u nějkého zákazníka), která má
nyní pod 25 let, strávila u klienta více než 3 hodiny.

2. Vypište společníky (muže), kteří byly odvezeni alespoň 2 krát ke klientovi autem, na něž řidič
neměl oprávnění.

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

1. V následujícím rozvrhu:
- nakreslete precedenční graf T1 T2 T3 T4

- je rozvrh konfliktově uspořádatelný? R(C)
- je rozvrh uspořádatelný? W(C)
- je rozvrh zotavitelný a proč? ABORT

pokud ne, upravte ho, aby byl R(C)
a přitom se nezměnila pořadí čtení/zápisu R(A)
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2. Pro výše uvedené transakce sestavte rozvrh podle 2PL protokolu (dvoufázový) tak, aby obsahoval
deadlock. Dokažte deadlock grafem pro detekci uváznutí.

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. Jaký je rozdíl mezi shlukovaným a neshlukovaným indexem?

2. Kde není výhodné použít bitmapové indexy a proč?




