
Zkouškový test - databázové systémy - 26.5.2009
skupinaA

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

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 25 bodů, min. 10)
DB Aplikace: IS somálských pirátů

1. Navrhněte ER model informačního systému (IS) pro podporu práce somálských pirátů. Opti-
mální IS musí obsahovat seznam lodí s jejich specifikacemi důležitými pro potenciální přepad
(velikost, výzbroj, rychlost, osazenost, stáří, cena, . . .) a pod jakou vlajkou se plaví. Je třeba
evidovat proběhlé přepady a zajatce z těchto přepadů. Zajatce je třeba evidovat minulé (za-
jímají nás osobní údaje, doba pobytu, požadované výkupné a skutečné výkupné) a stávající
(oproti minulým zajatcům nemusíme ještě vědět požadované výkupné a jistě nevíme skutečné
výkupné). U přepadů nás zajímá, kdy a kde se konaly, na jakou/jaké lodi byly provedeny, kolik
a jakých (vazba na seznam zajatců) bylo zajatců a kolik bylo obětí z řad pirátů (a kdo kon-
krétně to byl). Evidujte pirátské lodě, jejich stav, vybavenost a jakých přepadů se účastnily.
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 (dvěma) příkazy SELECT:

1. Nejvýnosnější přepady za jednotlivá léta (z hlediska sumy výkupného).

2. Jméno živého piráta s největším počtem přepadů amerických lodí.

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

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

- je rozvrh konfliktově uspořádatelný? R(A)
- je rozvrh zotavitelný a proč? W(B)

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

W(A)
COMMIT

R(A)
R(C)

W(C)
W(B)

R(C)
COMMIT

W(C)
ABORT

COMMIT

2. Na DB modelu z prvního příkladu definujte rozvrh tří transakcí (podle striktního 2PL protokolu),
na kterých simulujte uváznutí (přes všechny 3 transakce). Dokažte grafem pro detekci deadlocků.

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. Z kolika a jakých částí se skládá čas pro vstupně výstupní opearci?

2. Jaký je rozdíl mezi shlukovaným a neshlukovným indexem? Výhody a nevýhody?


