
Test B_14 Informatika 

1. Nepreemptivní plánování procesů se vyznačuje tím, [10b] 

 A. že procesy jsou na sobě nezávislé, 

 B. že operační systém nemůže odebrat procesu procesor a proces se musí procesoru vzdát sám, 

 C. že operační systém může odebrat procesu procesor a to zpravidla po uplynutí časového 

kvanta určeného pro běh procesu. 

2. Jakou složitost má problém obchodního cestujícího? [10b] 

3. Z pohledu objektově orientovaného přístupu charakterizujte zapouzdřenost (ukrývání informací), 

interface a implementaci. [10b] 

4. Protokol SSL slouží k: [10b] 

 A. vyžádání www stránky od www serveru, 

 B. zajištění, že www stránky splňují standardy W3C, 

 C. popisu obsahu www stránky, 

 D. zabezpečení obsahu www stránky proti narušení, 

 E. ustavení šifrované komunikace mezi www klientem a www serverem. 

5.  Autobus se 4 cestujícími zastavuje postupně v 10 zastávkách. Určete:  [12b] 

 A. počet takových možností, že na každé zastávce vystoupí nejvýše 1 cestující, 

 B. pravděpodobnost, že na každé zastávce vystoupí nejvýše 1 cestující. 

6. Integritní omezení, týkající se vzájemných vztahů entit, se nazývá: [12b] 

 A. Doménová integrita. 

 B. Entitní integrita. 

 C. Referenční integrita. 

 D. Časová integrita. 

 E. Relační integrita. 

7. Označte nástroje, kterými je možno alespoň částečně pomoci řešit současný nedostatek IP adres:[8b] 

 A používání privátních IP adres, 

 B přechod na protokoly GPRS, EDGE a LTE používané v mobilních sítích, 

 C přechod na protokol IPv6, 

 D zavedení nové verze protokolu TCP s podporou 16-Bytových adres, 

 E Zdokonalení mechanismu NAT tak, aby umožňoval překládat i 128-bitové IP adresy. 

8. Databázové jazyky slouží mimo jiné k: [8b] 

 A. Definování struktury databáze a tvorbě programů pro hlídání integrity databáze. 

 B. K manipulaci s daty v databázi. 

 C. Tvorbě databázových aplikací. 

 D. Dotazování a optimalizaci dotazů. 

9. Jaký je základní princip dynamické struktury Seznam? [8b] 

 A. nový prvek přidáváme pouze na konec struktury a odebíráme vždy první prvek struktury, 

 B. nový prvek přidáváme pouze na začátek struktury a odebíráme vždy poslední prvek struktury, 

 C. přidáváme a odebíráme prvky kdekoliv ve struktuře, 

 D. přidáváme nový prvek kdekoliv, ale odebíráme vždy první prvek struktury. 

10. Studenti dosáhli následujícího bodového hodnocení seminární práce {20, 18, 19, 20, 17, 15}. 

Určete medián a mezikvartilové rozpětí.? [12b] 
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Odpovědi: 

1. B 

2. exponenciální, jedná se o NP-úplný problém 

3. Data a operace nad daty objektu tvoří nedělitelnou entitu. K datům se dostaneme pouze 

s využitím těchto operací (metod). Interface – část viditelná uživatelem (např. vstupy a výstupy 

metod), implementace – část skrytá uživateli (např. vlastní algoritmus metod) 

4. E 

5. A:  10.9.8.7, B:  
410

7.8.9.10
 

6. C 

7. A, C. 

8. B 

9. C 

10. Řešení: medián = (18+19)/2 = 18,5, mezikvartilové rozpětí = 20 – 17 = 3 


