
CS-A1150 Tietokannat

Tentti 6.9.2018 Ei apuvälineitä eikä laskimia

Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, saavat halutessaan käyttää sanakirjaa, jos siinä ei ole merkintöjä. 

Nämä henkilöt voivat halutessaan saada myös tehtäväpaperin sekä suomeksi että englanniksi tai ruotsiksi.

1 a) (8 p) Tee ER-kaavio lääkäriaseman tietokantaa varten seuraavan selostuksen pohjalta. Käytä kurssilla 

käytettyä notaatiota ja alleviivaa kaaviosta avainattribuutit. Lääkäriasemalla on vain yksi toimipiste, eikä 

kaaviossa tarvitse ottaa huomioon sellaisia asioita, joista selostuksessa ei ole puhuttu (esimerkiksi 

ajanvaraukset, maksut ja laboratoriokokeet). 

Asemalla työskentelee joukko lääkäreitä, joilla jokaisella on tunnus (yksikäsitteinen), nimi ja 

erikoistumisala. Asemalla käy potilaita, joista tiedetään henkilötunnus (yksikäsitteinen), nimi, osoite ja 

puhelinnumero.   

Kun potilas käy lääkärin vastaanotolla, tallennetaan käynnistä tiedot lääkäristä, potilaasta, käynnin 

päivämäärästä, kellonajasta ja aiheesta. Useimmista (ei kuitenkaan kaikista) käynneistä lääkäri tekee lisäksi 

raportin, jossa on tarkempi kuvaus käynnillä esiin tulleista asioista. Raporttiin liittyy tieto myös niistä 

lääkemääräyksistä (resepteistä), joita lääkäri on tällä käynnillä kirjoittanut potilaalle. Lääkäri voi kirjoittaa 

useita lääkemääräyksiä samalla käyntikerralla. Jokaisesta lääkemääräyksestä tallennetaan sen tunnus 

(yksikäsitteinen) sekä tieto määrätystä lääkkeestä ja sen annosteluohjeesta.

Lääkäri voi kirjoittaa myös potilaalle lähetteen toiselle lääkärille (esimerkiksi yleislääkäri potilaan sairauden 

alan erikoislääkärille). Lähetteestä tallennetaan tunnus (yksikäsitteinen), potilas, kuka lääkäri sen on 

kirjoittanut, kenelle lääkärille lähete on ja lyhyt kuvaus lähetteen aiheesta.

b) (2 p) Muuta a-kohdan ER-kaavio relaatiomalliin. Esitä relaatiokaaviot ja alleviivaa niistä avainattribuutit.

2. Tehtävä liittyy seuraavaan tietokantakaavioon, joka kuvaa erään hotelliketjun asiakkaita, hotelleja, niiden 

huoneita ja hotelliin tehtyjä varauksia. Tehtävän yksinkertaistamiseksi oletetaan, että kukin varaus sisältää 

vain yhden huoneen ja varausta tehdessä määrätään aina samalla se huone, johon varaus hotellissa kohdistuu.

Lisäksi oletetaan, että sama huone on aina saman hintainen.

Relaatio Hotelli sisältää tiedot ketjun hotelleista. Hotellit tunnistetaan yksikäsitteisen tunnuksen (attribuutti 

ID) avulla. Relaatio Asiakas sisältää tiedot ketjun asiakkaista. Asiakkailla on yksikäsitteinen tunnus. 

Relaatiossa voi olla myös sellaisia asiakkaita, jotka eivät ole tehneet vielä yhtään varausta, vaan joiden tiedot

ovat järjestelmässä esimerkiksi siksi, että he ovat osallistuneet johonkin ketjun mainoskampanjaan.

Relaatio Huone sisältää tiedot ketjun hotellien huoneista. Attribuutti numero kertoo huoneen numeron, 

hotelliID sen hotellin nimen, jossa huone on, vuodelkm huoneessa olevien vuoteiden lukumäärän ja hinta 

huoneen hinnan vuorokautta kohti.



Relaatio Varaus sisältää tiedon hotelliketjun huonevarauksista. Varauksilla on yksikäsitteinen varaustunnus. 

Relaation attribuutit sisältävät tiedon varauksen tehneestä asiakkaasta, varatun huoneen numeron ja missä 

hotellissa se sijaitsee, varauksen alkamispäivämäärän ja sen, kuinka moneksi yöksi varaus on tehty.

Huoneen numero, vuoteiden lukumäärä ja varaukseen kuuluvien öiden lukumäärä ovat kokonaislukuja ja 

huoneen hinta desimaaliluku. Muiden attribuuttien arvot ovat merkkijonoja. Voit olettaa, että relaatioiden 

monikoiden attribuuteilla ei ole NULL-arvoja.

Tietokantakaavio:

Hotelli(ID, nimi, kaupunki, osoite, maa)

Asiakas(tunnus, nimi, sahkoposti, puhelin)

Huone(numero, hotelliID, vuodelkm, hinta)

Varaus(varaustunnus, asiakastunnus, hotelliID, huonenro, alkamispaiva, yolkm)

Kirjoita seuraavat kyselyt SOL-kielellä:

a) (2 p) Niiden hotellien ID:t ja nimet, joissa on vähintään yksi huone, jossa on neljä vuodetta.

b) (2 p) Niiden hotellien ID:t ja nimet, jotka sijaitsevat Suomessa (hotellin maa Finland) ja joihin Bengt 

Bittinikkari -niminen asiakas on tehnyt varauksen.

c) (2 p) Niiden asiakkaiden tunnukset ja nimet, jotka ovat tehneet vähintään yhden varauksen ketjun 

Ruotsissa sijaitsevaan hotelliin (hotellin maa Sweden), mutta eivät yhtään varausta ketjun Suomessa 

sijaitsevaan hotelliin.

d) (2 p) Tarkastellaan niitä ketjun Ruotsissa sijaitsevia hotelleja, joihin mahtuu yhteensä vähintään 200 

vierasta (vuoteiden yhteislukumäärä hotellin kaikissa huoneissa). Kyselyn pitää tuottaa näistä hotelleista 

hotellin ID, nimi ja huoneiden hintojen keskiarvo. Vuodepaikkojen lukumäärä ja huonehintojen keskiarvo 

lasketaan siis erikseen kullekin hotellille.

Kirjoita seuraavat kyselyt relaatioalgebran lausekkeina:

e) (2 p) Niiden asiakkaiden tunnukset ja nimet, jotka ovat varanneet huoneen Huippuloma-nimisessä 

hotellissa.

f) (2 p) Niiden hotellien ID:t ja nimet, joissa kaikilla saman hotellin huoneilla on sama hinta.

3. Tarkastellaan relaatiota R(A,B,C,D, E), jossa on voimassa funktionaaliset riippuvuudet AB→C, D→C ja 

E→D.

a) (1 p) Perustele, miksi relaatio ei ole Boyce-Codd-normaalimuodossa (BCNF:ssä).

b) (6 p) Osita relaatio Boyce-Codd-normaalimuotoon käyttämällä kurssilla (ja oppikirjassa) esitettyä 

algoritmia. Perustele lyhyesti jokainen muodostamasi uusi relaatio. Jatka osittamista niin pitkälle, että jäljellä

on vain BCNF:ssä olevia relaatioita. Perustele, miksi lopulliset relaatiosi ovat BCNF:ssä.



4. Vastaa muutamalla lauseella seuraaviin kysymyksiin.

a) (2 p) Mitä tarkoitetaan sillä, että transaktiot (tapahtumat, engl. transactions) ovat sarjallistuvia (engl. 

serializable)? Esitä esimerkki ongelmasta, joka voi seurata, jos transaktiot eivät ole sarjallistuvia.

b) (2 p) Mitä tarkoittaa se, että transaktioilta vaaditaan eheyttä (engl. consistency)? Selvennä vastaustasi 

lyhyellä esimerkillä.

c) (3 p) Mitä eroja on transaktioiden eristyvyystasoilla (engl. isolation levels) READ COMMITTED, 

REPEATABLE READ ja SERIALIZABLE? Miksi aina ei vaadita täyttä sarjallistuvuutta?

5. (4 p) Tarkastellaan seuraavaa XML-dokumenttia

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8" standalone = "yes"?>
<Kirjasto nimi = "Kirjasto Omena">

<Kirja>
<Kirjailija>Vera Vala</Kirjailija>
<Nimi>Suden hetki</Nimi>
<Vuosi>2018</Vuosi>
<Kustantaja kaupunki = "Jyväskylä">Gummerus</Kustantaja>

</Kirja>
<Kirja vuosi = "2017">

<Tekijat>
<Kirjailija>Sari Rito</Kirjailija>
<Kirjailija>Essi Määttä</Kirjailija>

</Tekijat>
<Nimi>Hyvää ja halpaa</Nimi>
<Lisatiedot>

<Kustantaja kaupunki = "Helsinki">Otava</Kustantaja>
<Sivuja>127</Sivuja>

</Lisatiedot>
</Kirja>
<Lehti vuosi = "2018" numero = "35">

<Nimi>Aku Ankka</Nimi>
<Kustantaja kaupunki = "Helsinki">Sanoma Magazines</Kustantaja>
<Levikki>320514</Levikki>

</Lehti>
</Kirjasto>

Kerro seuraavien XPath-kyselyiden tulokset. Anna tulokset täydellisinä. Jos tulos on tyhjä, kerro se 

vastauksessasi.

a) /Kirjasto/Kirja/Kirjailija

b) /Kirjasto/Kirja//Kirjailija

c) /Kirjasto/Kirja/Lisatiedot

d) /Kirjasto//Kustantaja[@kaupunki = "Helsinki"]


