
Zkouškový test - databázové systémy - 26.5.2009
skupina C

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

1. KONCEPTUÁLNÍ MODELOVÁNÍ (celkem 25 bodů, min. 10)
DB Aplikace: Informační systém Lesů ČR

1. Navrhněte ER model informačního systému Lesů České republiky (LČR). Hlavní činností LČR
je správa lesních pozemků, údržba, výsadba, mýcení (kácení) lesů a prodej vytěženého dřeva.
Je třeba evidovat lesní parcely, distribuci různých druhů lesa na parcele (podle druhu dřevin),
stav lesů, napadení škůdci, stáří lesa. Dále je třeba evidovat akce spojené s ošetřováním lesa, tj.
čištění lesa, výsadba lesních školek na pasekách, ošetření před škůdci, preventivní odtěžování
nebezpečných stromů apod. V neposlední řadě se eviduje prodej vytěžené dřevní hmoty, a to
datum, lokalita, objem, cena za m3, odběratel, atd. 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 (dvěma) SQL příkazy SELECT:

1. Který odběratel loni koupil největší objem dřeva napadeného kůrovcem?

2. Na které lesní parcele byl za kalendářní rok 2008 vytěžen největší objem dřeva?

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

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

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

pokud ne, upravte ho, aby byl W(C)
a přitom se nezměnila pořadí čtení/zápisu R(A)
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2. Sestavte transakce ve výše uvedeném rozvrhu do nového rozvrhu podle 2PL (dvoufázového) pro-
tokolu tak, aby byl maximálně paralelní (prokládaný).

4. FYZICKÁ IMPLEMENTACE DB (celkem 10 bodů)

1. Mějme tabulku Student(jméno, věk, pohlaví). Jaké druhy indexů se hodí pro jednotlivé atri-
buty v tabulce?

2. Co je to “seek time”?


