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7.1 A tantárgy általános
célkitűzése




Tranzakciókezelés bemutatása
A lekérdezés optimalizálás részletes tanulmányozása a relációs
adatbázisok esetén. Ennek érdekében szükséges ismerni az
adatbázisrendszerek megvalósításának fizikai részleteit, a SELECT
parancs végrehajtásához szükséges relációs algebrai műveletek
megvalósításának algoritmusait és azok költségét.

7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései



Tranzakciókezelés, mint helyesség, konkurencia és helyreállítás
egységének az ismertetése, példák MS SQL Server alkalmazások
esetén.
Félév végén tranzakciókezelési fogalmakkal tisztában kell legyen a diák
és képes kell legyen többfelhasználós konkurencia problémákat
megoldó adatbázis projektet elkészíteni.
Relációs adatbázis fizikai szerkezetének ismerete, index technikák
alkalmazása lekérdezés hatékonyságának növelésére
A lekérdezés optimalizálás megvalósítása MS SQL Server-ben és
Oracle-ban.






8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
1. előadás: Adatbázis, adatbázis-kezelő rendszerek
(ABKR) értelmezése. ABKR-ek főbb részei.
Többfelhasználó egyidejű hozzáférése az ABKR-hez.
A tranzakció fogalma, ACID tulajdonságok, a
tranzakció alaptevékenységei. Konkurenciavezérlés
problémái: elveszett módosítás, piszkos adat olvasás,

Didaktikai
módszerek
Előadás

Megjegyzések

helytelen analízis. Soros és sorbarendezhető
ütemezés.
2. előadás: Konkurenciavezérlés zárolás
segítségével. Kétfázisú lezárási protokoll és kétfázisú
lezárási tétel. A konkurenciavezérlés problémáinak
megoldása zárolással.
3. előadás: Holtpont kialakulása, holtpont
megoldása: várási gráf, időkorlát mechanizmus.
Szigorú két-fázisú lezárási protokoll.
4. előadás: Tranzakciók elkülönítési szintjei,
tranzakciók SQL nyelvben. Tranzakciók MS SQL
Serverben és C#-ban.
5. előadás: Optimista konkurenciavezérlés,
időbélyeg módszer.
6. előadás: Helyreállítás semmisségi naplózással.
Helyreállítás helyrehozó naplózással. Helyreállítás
semmisségi/helyrehozó naplózással.
7. előadás: Fizikai adatbázis szerkezete.
Pufferkezelési technikák. Állományok típusai:
szekvenciális, heap, rendezett, hash. Rekordok
szervezése az oldalon: rögzített hosszúságú, változó
hosszúságú rekordok. Metaadatok.
8. előadás:. Index állományok: sűrű és ritka indexek,
nyalábolt indexek, több szintű indexek. Indexelt
szekvenciális file szervezés, ebben keresés, beszúrás,
törlés, végigjárás. B+ fa típusú index. Algoritmusok
keresésre, beszúrásra, törlésre, végigjárásra. Hash
típusú indexek: statikus és dinamikus, Algoritmusok
keresésre, beszúrásra, törlésre.
9. előadás: Lekérdezés végrehajtása, ennek költség
modellje. Vízszintes kiválasztás (lineáris keresés,
bináris keresés, indexek felhasználása), vetítés
megvalósításának algoritmusai.
10. előadás: Összekapcsolási algoritmusok:
skatulyázott ciklusos, blokk-skatulyázott ciklusos,
indexelt skatulyázott ciklusos, összefésüléses
rendező, hasításos és ezek költsége.
11 . előadás: Külső rendezési algoritmusok,
halmazműveletek megvalósítása, csoportosítás és
összesítő függvények megvalósítása.
12 . előadás: Lekérdezés optimalizálás problémája,
relációs algebrai műveletek sorozatának átalakítása
ekvivalencia szabályok felhasználásával.
Részeredmény relációk méretének meghatározása
statisztikai modellek segítségével. Algoritmusok a
lekérdezés optimalizálására, ennek költség modellje.
Lekérdezés optimalizálás a System R rendszer
esetén.
13 . előadás:. Lekérdezés optimalizálás MS SQL
Server-ben és Oracle-ban. Hintek. Alkérdések
optimalizálása, materialized views Oracle-ban
14. előadás: Bevezetés osztott és noSQL
rendszerekbe. XML adatok tervezése, lekérdezése.
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8.2 Szeminárium / Labor
1. szeminárium: Bonyolult tárolt eljárások
programozása MS SQL Serverben.
2. szeminárium: Tranzakciók programozása MS
SQL Serverben.
3. szeminárium: Holtpont felfedezés várási gráf
segítségével, módosítási zárolás használata.
4. szeminárium: Helyreállítás semmisségi,
helyrehozó naplózással. Helyreállítás
semmisségi/helyrehozó naplózással.
5. szeminárium: B+ -fa és dinamikus hash indexek.
6. szeminárium: Végrehajtási tervek költségének a
számítása.
7. szeminárium: System R algoritmus alkalmazása
SELECT parancs optimális végrehajtási tervének
meghatározására.
1. labor: Bonyolult tárolt eljárások programozása
MS SQL Serverben.
2. labor: Tranzakciók tárolt eljárásokból MS SQL
Serverben
3. labor: Első féléves projekt kiegészítése
többfelhasználós konkurencia problémákat kezelő
projektté. Műveletek, melyek konkurencia
problémákat oldanak meg felületről, illetve tárolt
eljárásból.
4. labor: Optimista konkurencia vezérlés a projekt
esetén.
5. labor: Ismerkedés az Adventure Works példa
adatbázis MS SQL Server-ből. Minden típusú
lekérdezés megfogalmazása.
6. labor: 5-os labor lekérdezései végrehajtási
tervének tanulmányozása, index létrehozással,
hintekkel való optimalizálása.
7. labor: Index technikák alkalmazása a projekt
adattábláira, lekérdezések optimalizálása hintek
segítségével.
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.
 A tantárgy tartalma megegyezik az egyetemi oktatásban a fontosabb egyetemeken oktatott második
elméleti adatbázis tárgy hagyományos tartalmával.
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