
Test B_11      Informatika 

1. Index je (uveďte všechny možností): 
a. Číslo, které slouží k odkazu na položku databáze. 
b. Pomocná datová struktura. 
c. Struktura, sloužící k rychlejšímu vyhledávání v databázi. 
d. Atribut nebo skupina atributů, podle kterých lze rychleji v databázi vyhledávat. 
e. Položka databáze, umístěna v každém záznamu databázového souboru.  [8b] 

2. Uveďte minimálně tři odlišnosti mezi rozhraním a abstraktní třídou v Javě. [12b] 

3. Existuje regulární jazyk, který není rozpoznatelný konečným automatem?       [8b] 

4. Virtuální paměť 
a. je neskutečná paměť použitelná jen pro programování 
b. je paměť připojující se k operační paměti a rozšiřující jeho kapacitu 
c. je rozšířením fyzického adresního prostoru do většího logického adresního prostoru 
d. je prostor na disku                  [12b] 

5. Kritická sekce   
a. je největší část programu, ve které se pracuje s daty v nějaké kritické oblasti, a která 

musí být provedena jako jeden celek 
b. je nejmenší část programu, ve které se pracuje s daty v nějaké kritické oblasti, a která 

musí být provedena jako jeden celek 
c. je ta část programu, ve které se pracuje s daty v nějaké kritické oblasti, a která nesmí 

být provedena jako jeden celek           [12b] 

6. Mezi nejvýznamnější modely počítačových sítí patří (uveďte všechny možnosti): 
a. Microsoft Network Architecture 
b. Rodina protokolů TCP/IP 
c. Protokolová sada SPX/IPX 
d. Banyan Vines 
e. Referenční model ISO/OSI 

  [8b] 
7. Nakreslete blokové schéma navržené John von Neumannem a krátce jej charakterizujte. 

Napište jaké nedostatky schéma obsahuje z hlediska dnešních požadavků. [12b] 

8. Jaký je základní princip komunikace mezi objekty? Co je polymorfismus (vícetvarost), 
jak se projevuje? Co je to polymorfní objekt?              [8b] 
 

9. Zapište v jazyce výrokové logiky a prověřte dedukci : 
Předpoklady : 
 „Kdyby Tom měl peníze, šel by do kina.“ 
„Nezastihne-li Tom přítele, nebude mít peníze.“ 
„Tom nepůjde do kina.“ 
Závěr : 
„Tom nezastihnul přítele.“ [12b] 

10. B-strom je struktura, která slouží k (uveďte všechny možností): 
a. Víceúrovňovému indexování. 
b. Kompresi dat. 
c. Ukládání dat do primárního souboru podle hodnoty primárního klíče. 
d. Rychlejšímu vyhledávání dat v databázi. 
e. Vytvoření schématu databáze.    [8b] 
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Výsledky 
1. Řešení: b, c  
2. Klíčová slova, abstraktní třída může také obsahovat deklaraci datových atributů. Třída 

může mít pouze jednu abstraktní nadtřídu. Rozhraní deklaruje pouze „abstraktní 
metody“.  

3. Řešení: NE 
4. Řešení:  c   
5. Řešení: b   
6. Řešení  b), e) 
7.  

 
Principy činnosti počítače podle von Neumanna: 
 
• do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program pro provedení 

výpočtu 
• do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí data, se kterými 

program bude pracovat 
• provede se výpočet v ALU, která je řízená řadičem. Mezivýsledky jsou ukládány do 

paměti. 
• po provedení výpočtu jsou výsledky poslány na výstupní zařízení 
Odlišnosti dnešních počítačů: 
• možnost umístění v počítači více procesorů 
• multitasking (paralelní zpracování více programů) 
• program se nemusí do paměti zavádět celý, ale po částech 
• existují vstupně-výstupní zařízení 

 
 

8. Princip posílání zpráv je základní princip komunikace mezi objekty. Polymorfismus 
znamená, že stejná zpráva zaslaná různým objektům, vyvolá různé reakce. Polymorfní 
objekt je deklarovaný jako objekt libovolné nadtřídy. Za běhu programu může ukazovat 
na libovolný objekt podtříd. 

9. Odpověď : platí. 

10. Řešení: a, d  
 


