
LISTA DE EXERCÍCIOS PARA A2 
 

1) Para que servem os bloqueios (LOCKS)? Quais são os tipos de LOCKS existentes e quais a diferenças 
entre eles?  

2) Defina DEADLOCK. Como os sistemas de banco de dados podem detecta-lo? Como os bancos de dados 
podem evita-lo? 

3) O que é inanição. De que forma este problema pode ser resolvido? 
4) Construa o grafo de espera e verifique se é gerado um deadlock (impasse) na escala abaixo. 
 

- T1 T2 T3 T4 
1 Lock-S (A)    
2 Read (A)    
3    Lock-S (B) 
4    Read (B) 
5   Lock-S (B)  
6  Lock-X (C)   
7   Lock-S (C)  
8    Lock-X (A) 
9 Lock-S (B)    
10  Lock-X (B)   

 
5) Como funciona o esquema de modificação adiada do banco de dados? 
6) Como funciona o esquema de modificação imediata do banco de dados? 
7) Qual é a principal função dos registros de checkpoint? 
8) Sabendo-se que o LOG do banco é o mostrado abaixo e que o banco sofreu uma falha, pede-se: 

a) Construir as listas REDO(T) e UNDO(T). 
b) Os valores iniciais e finais dos itens modificados pelas transações após a recuperação do banco. 

LOG:  < T1, START > 
          < T2, START > 
          < T1, mes , 11, 12 > 
          < T2, taxa, 20, 22> 
          < T3, START > 
          < T1, COMMIT > 
          < T4, START > 
          < T4, codigo, 100, 10 > 
          < T3, estado, 99, 20 > 
          < T3, tel, 45788764, 22259000  > 
          < CHECKPOINT > 
          < T5, START > 
          < T3, prefix, 11, 21 > 
          < T2, COMMIT > 
          < T4, taxa, 22, 18 > 
          < T5, valor, 0, 10 > 
          < T4, codigo, 10, 20 > 

 
9) Como são implementados os mecanismos de segurança de acesso em banco de dados. 
10) Como funciona o controle de acesso baseado em papéis. 
11) Considere o banco de dados formado pelas tabelas Cliente (matricula, nome, end, sexo,telefone)  Filme 

(codigo, nome, midia, valor) Locação (codigo, matricula, ano, mes). Implemente as restrições de 
segurança para: 

a) Conceder privilégio de leitura sobre todas as tabelas ao usuário Pedro. 
b) Conceder privilégio de atualizar somente os atributos mídia e valor ao usuário Luiz. 
c) Conceder privilégio de leitura sobre nome e telefone de cliente a usuária Maria e Luiz. 
d) Retirar os privilégios concedidos a Luiz. 


