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Rozproszone i obiektowe systemy baz danych 
Pytania zaliczeniowe 

 
1. Definicja rozproszonego systemu komputerowego. Podstawowe własności decydujące o uŜyteczności sys-

temu: dzielenie zasobów, otwartość, współbieŜność i równoległość, skalowalność, tolerowanie uszkodzeń, 
przeźroczystość.  

 
2. Problem spójności w rozproszonych systemach komputerowych. Geneza i aspekty problemu. 
 
3. Spójności aktualizacji w systemach przetwarzania współbieŜnego. 
 
4. Spójność zwielokrotniania (replikacji) w rozproszonych systemach komputerowych. 
 
5. Definicja pamięci podręcznej (cache) i zalety jej stosowania w rozproszonych systemach przetwarzania. 
 
6. Spójność pamięci podręcznej w rozproszonych systemach komputerowych. 
 
7. Spójność awarii w rozproszonych systemach komputerowych. 
 
8. Spójność czasu. Problem uporządkowania zdarzeń. Fizyczne i logiczne znaczniki czasu. 
 
9. Problem spójności interfejsu uŜytkownika.  
 
10. Zastosowanie znaczników czasu – protokół uwierzytelniania dostępu do usług (np. protokół 

Needhama/Shroedera).  
 
11. Model ISO / OSI otwartych systemów komputerowych. Charakterystyka warstw. Przykłady protokołów. 
 
12. Definicja rozproszonej bazy danych i systemu zarządzania rozproszoną bazą danych. Własności, które po-

winny być spełnione przez rozproszone systemy baz danych.  
 
13. Przeźroczystość w rozproszonych systemach baz danych. Rodzaje przeźroczystości. 
 
14. Heterogeniczność w rozproszonych systemach baz danych i jej konsekwencje.  
 
15. Fragmentacja jako metoda rozpraszania danych. Rodzaje fragmentacji oraz ich związek z operacjami języka 

SQL, własności, przykładowe architektury komunikacji, zalety i wady.  
 
16. Replikacja jako metoda rozpraszania danych. Definicja, własności, przykładowa architektura komunikacji, 

zalety i wady.  
 
17. Obiektowość w rozproszonych bazach danych – własności, cele zarządzania bazą obiektów, przykładowa 

architektura komunikacyjna. 
 
18. Metoda projektowania rozproszonej bazy danych „od góry do dołu” (top-down) – idea podziału poziomego 

schematu logicznego.  
 
19. Metoda projektowania bazy danych „od góry do dołu” (top-down) – idea podziału pionowego schematu 

logicznego.  
 
20. Metoda projektowania rozproszonej bazy danych „od dołu do góry” (bottom-up) – sposoby integracji baz 

danych.  
 
21. Integracja rozproszonych baz danych w modelu federacyjnej bazy danych.  
 



22. Architektury komunikacji z rozproszonymi bazami danych: klient / serwer, architektura rozproszona ze 
scentralizowaną bazą danych, architektury rozproszone.  

 
23. Model komunikacji klient / serwer,  zadania klienta i serwera, klasyfikacja modeli w zaleŜności od rodzaju 

zadań realizowanych po stronie serwera i klienta, sposoby komunikacji między serwerem a klientem (RPC, 
przekazywanie działań). 

 
24. Model komunikacji klient / serwer – komunikacja synchroniczna i asynchroniczna.  
 
25. Komunikacja w trybie rozsyłania grupowego (multicasting i broadcasting). Przykładowe zastosowania. 

Sposoby implementacji. 
 
26. Klasyfikacja serwerów ze względu na sposób działania i komunikacji z klientem.  
 
27. Serwer obiektów (rekordów) – własności i architektura.  
 
28. Serwer stron – własności i architektura. 
 
29. Architektura komunikacji z warstwą pośredniczącą: model 3-warstwowy, model 4-warstwowy, zalety i 

wady modeli n - warstwowych.  
 
30. Niezgodności występujące w rozproszonych, federacyjnych bazach danych. 
 
31. Mediatory - definicja, funkcje, umiejscowienie w systemie rozproszonej, federacyjnej bazy danych.  
 
32. Osłony - definicja, funkcje, umiejscowienie w systemie rozproszonej, federacyjnej bazy danych.  
 
33. Perspektywy – definicja i zasada działania na przykładzie systemu Oracle.  
 
34. Definicja i zastosowanie linków i synonimów w systemie Oracle (realizacja przeźroczystości).  
 
35. Replikacja – definicja i własności, podstawowe modele architektoniczne. 
 
36. Przetwarzanie  rozproszone w systemie Oracle. Interfejs sieciowy Oracle, proces nasłuchu. 
 

37. Serwery aplikacji w architekturze wielowarstwowej. Własności i przykłady zastosowań.  
 
38. Replikacja w środowisku Oracle. Grupy replikacji, lokalizacje podstawowe i lokalizacje oparte na migaw-

kach.    
 
39. Migracja obiektów. Podstawowe sposoby migracji klas. 
 
40. Metody lokalizacji migrujących obiektów. Klasyfikacja obiektów z punktu widzenia ich zdolności do mi-

gracji. Problemy związane z migracją obiektów.  
 
41. Transakcje - definicja i własności transakcji. 
 
42. Techniki przetwarzania transakcji. Techniki optymistyczne i pesymistyczne. Przetwarzanie w systemach 

scentralizowanych (protokół 2PL) i rozproszonych (protokół 2PC).  
 
43. Problem impasów w systemach transakcyjnych.  
 
44. Język zapytań – definicja i podstawowe własności.  
 
45. Rozproszone przetwarzanie zapytań. Dostęp do rozproszonych danych w systemach relacyjnych i obiekto-

wych.  
 
 


