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Egzamin licencjacki, letnia sesja poprawkowa
Ka»de zadanie jest oceniane jednakowo, w skali: 010, przy czym oceny poni»ej 5 b¦d¡ zaokr¡glane w dóª do zera. Oznacza to, »e aby uzyska¢ jakiekolwiek punkty za rozwi¡zanie, trzeba
co± istotnego w zadaniu zrobi¢. Aby zda¢ egzamin, trzeba uzyska¢ przynajmniej 25 punktów.

1. Rozwa»my baz¦ danych serwisu spoªeczno±ciowego zawieraj¡c¡ relacje:
• OSOBY(id,nazwisko,e-mail,miasto)  unikalny identykator i nazwisko u»ytwkownika serwisu, unikalny e-mail i zadeklarowane przez u»ytkownika miasto, w
którym mieszka;
• POSTY(id1,id2,tresc)  wiadomo±¢ od id1 do id2;
• BLOKADY(id1,id2)  informacja, »e id1 nie »yczy sobie otrzymywa¢ wiadomo±ci
od id2;
Zaproponuj, w jaki sposób za pomoc¡ standardowych mechanizmów SQL zapewni¢ w
powy»szej bazie, »e
(a) osoba zablokowana nie mo»e wysyªa¢ listów do osoby, która j¡ zablokowaªa; dodatkowo wszystkie wiadomo±ci wysªane przed zablokowaniem s¡ tak»e usuwane z
bazy;
(b) osoba, która zostaªa zablokowana przez wi¦cej ni» 10 u»ytkowników zostaje usuni¦ta z bazy; powoduje to tak»e usuni¦cie wszystkich wysªanych przez ni¡ wiadomo±ci podobnie jak informacji o blokadach, które w stosunku do osoby nieistniej¡cej
w systemie nie maj¡ ju» sensu.
2. Zapisz w SQL poni»sze zapytania do bazy danych z poprzedniego zadania:
(a) Podaj nazwiska i identykatory osób, które wysªaªy co najmniej jedn¡ wiadomo±¢,
ale nie otrzymaªy »adnej.
(b) Podaj nazwiska wszystkich aktualnych u»ytkowników serwisu, którzy zablokowali
co najmniej 10 osób. Z ka»d¡ z tych osób podaj liczb¦ zablokowanych i wynik
uporz¡dkuj od najwi¦kszej liczby zablokowanych.
3. Wyja±nij, czym s¡ perspektywy w bazach danych i do czego mog¡ by¢ stosowane. Zdeniuj przykªadow¡ perspektyw¦ dla bazy z pierwszego zadania i podaj, w jakim celu
mo»e by¢ ona stosowana.
4. Wyja±nij poj¦cie szeregowalno±ci w bazach danych: podaj jego denicj¦ i praktyczne
znaczenie. Nast¦pnie napisz, jak praktycznie rozwi¡zuje si¦ ten problem (opisz krótko
przynajmniej dwa rozwi¡zania).
5. Rozwa»my zapytanie SQL do bazy z pierwszego zadania, w którym szukamy wszystkich
postów zawieraj¡cych sªowo musztarda wysªanych przez u»ytkowników z Dijon. Podaj,
jakie sposoby (plany) wykonania tego zapytania mo»e rozwa»a¢ SZBD i jakie aspekty
mog¡ zadecydowa¢ o przewadze jednego planu nad innym?

