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Resolução e Critérios de Correção 
 

INSTRUÇÕES 

 

• O e-fólio é constituído por 3 alíneas com cotação de 1,0 valor cada. A cotação 

global é de 3 valores. 

 

• O e-fólio deve ser entregue num único ficheiro PDF, não zipado, com fundo 

branco, com perguntas numeradas e sem necessidade de rodar o texto para o 

ler. Cada pergunta com uma ou mais páginas, deve ser iniciada numa nova 

página. Penalização de 10% a 100%. 

 

• Não são aceites e-fólios manuscritos, i.e., tem penalização de 100%. 

 

• O nome do ficheiro deve seguir a normal “eFolioA” + <nome estudante>. 

 

• Durante a realização do e-fólio, os estudantes devem concentrar-se na 

resolução do seu trabalho individual, não sendo permitida a colocação de 

perguntas ao professor ou entre colegas. 

 

• A interpretação das perguntas também faz parte da sua resolução, se encontrar 

alguma ambiguidade deve indicar claramente como foi resolvida. 

 

• A legibilidade, a objetividade e a clareza nas respostas serão valorizadas, pelo 

que, a falta destas qualidades será penalizada. 

 

 

Vetor Cotações: 

1a     1b     2a     2b    3a   3b pergunta 

4       6        7      3      3     7 décimas  

 

Critérios de correção gerais: todas as respostas devem ser justificadas, incluir imagens 

e exemplos com vista a clarificar os argumentos expostos. 
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1) (1 valor) Prática em MySQL de planos de execução de consultas. 

Em primeiro lugar instale no seu computador o SGBD MySQL. De seguida considere 

a base de dados de Aluguer de DVD com o nome Sakila, dos exemplos do MySQL. 

 

a) Escreva uma consulta que devolva o nome dos clientes por ordem decrescente dos 

pagamentos efetuados. Apresente o resultado obtido dos nomes dos 10 principais 

clientes e respetiva dos soma pagamentos de cada um. 

 

b) Mostre o plano de execução disponível no MySQL e utilize o comando EXPLAIN. 

Analise e comente os resultados.  

 

 
 

Resposta: 

 

a) Consulta e resultado 

 

use sakila; 

select first_name, last_name, sum(amount) 

from payment P, customer C 

where P.customer_id = C.customer_id 

group by first_name, last_name 

order by sum(amount) DESC 

limit 10 

 

Resultado da consulta: 

first_name, last_name, sum(amount) 

KARL  SEAL 221.55 

ELEANOR  HUNT 216.54 

CLARA  SHAW 195.58 

RHONDA  KENNEDY 194.61 

MARION  SNYDER 194.61 

TOMMY  COLLAZO 186.62 

WESLEY  BULL 177.60 

TIM  CARY 175.61 

MARCIA  DEAN 175.58 

ANA  BRADLEY 174.66 
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b) Plano de execução 

Customer C tem          599 linhas 

Payment  P  tem      16.049 linhas 

Payment tem um rácio de 26,7 linhas em relação a Customer (16.049/599) 

 

 

 
                     Customer                           Payment 

 

Sabendo que os custos são encontrados através de uma heurística, temos: 

Custo (C) = 61, Custo (P) = 5630 

temos que Custo(C) + Custo(P) = 5691 

 

Critérios de correção  

alínea a) 4 décimas, tabelas mais adequadas, consulta e resultado 

alínea b) 6 décimas, plano de execução e explicação dos custos 

- erros, omissões, redundâncias ou indentação desadequada: -20% a -100% 
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2) (1 valor) Relativamente ao tema de Concorrência 

Considere as transações (T1, T2, T3, T4), os recursos (a,b,c,d) e as operações de 

Shared e eXclusive lock. 

 

T1 T2 T3 T4 

S(a)    

S(d)    

 X(b)   

S(b)    

  S(d)  

  S(c)  

 X(c )   

   X(b) 

  X(a)  

    

    

 

a) Represente o grafo ‘wait-for’. Existe deadlock? 

 

b) Retire as suas conclusões com vista a finalizar e/ou recuperar todas as transações. 

 

Resposta: 

 

a) Wait-for graph 
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Para facilitar a construção do ‘graph wait-for’ podemos construir primeiro um grafo 

de alocação de recursos. Note-se que o recurso “d” pode ser partilhado pelas 

transações T1 e T3 visto que estão ambas em modo Share. 

 

De seguida construímos o grafo “wait-for”. Na figura junto aos arcos estão as letras 

dos recursos que são pedidos. 

 

Existe “deadlock” visto que existe um ciclo T1 - T2 - T3 - T1. 

 

 

b) Como finalizar as 4 transações? 

 

Uma das transações tem se ser abortada para recuperar o “deadlock”. Existem 3 ações 

a considerar, pp. 678-679: 

1- seleção da vítima 

2- ‘rollback’ total ou parcial 

3- evitar que a mesma transação seja escolhida demasiadas vezes 

 

Usando o critério da transação mais recente, vamos fazer o ‘rollback’ de T3 para 

resolver o ‘deadlock’. Finalmente, recuperar T3. 

 

 

Critérios de correção  

alínea a) 7 décimas wait-for graph 

alínea b) 3 décimas 

- erros, omissões, redundâncias ou indentação desadequada: -20% a -100% 
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3) (1 valor) Relativamente ao tema da Recuperação de transações, considere a 

seguinte sequência de 'logs' das transações T1, T2, T3.  

 

Log Redo Phase Undo Phase 

Start T1 

Read T1, A 

Write T1, A, 20, 30 

Start T2 

Commit T1 

Checkpoint 

Read T2, B 

Start T3 

Write T2, B, 10, 20 

Commit T2 

Checkpoint 

Read T3, C 

Write T3, C, 30, 40 

System crash --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Represente as transações e os checkpoints na linha do tempo (diagrama temporal). 

b) Acrescente os registos na recuperação. Complete a tabela e justifique a resposta. 

 

Resposta: 

a) Diagrama temporal 
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b) Recuperação 

 

 

Log Redo Phase Undo Phase

undo-list=[]

Start T1 undo-list=[T1]

Read T1, A

Write T1, A, 20, 30 Redo T1, A, 20, 30

Start T2 undo-list=[T1, T2]

Commit T1 undo-list=[T2]

Checkpoint Checkpoint

Read T2, B undo-list=[]

Start T3 undo-list=[T2, T3] undo T3

Write T2, B, 10, 20 Redo T2, B, 10, 20

Commit T2 undo-list=[T3]

Checkpoint Checkpoint

Read T3, C

Write T3, C, 30, 40 Redo T3, C, 30, 40 undo-list=[T3]

System crash <---  --------------------- Início Undo-Phase

Redo T3, C, 30, 40 Registos acrescentados 

Abort T3 na Redo-Phase 

e Undo-Phase

 
 

 

 

Critérios de correção  

alínea a) 3 décimas, diagrama temporal 

alínea b):  5 décimas Redo + 2 décimas Undo 

- erros, omissões, redundâncias ou formatação desadequada: -20% a -100% 

 

 

 


