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Oikeista vastauksista: 
 
1. Mistä tietoinfrastruktuuri koostuu? (3 p) 
tietojärjestelmistä; tiedon kulusta niiden välillä; tiedon kulkua ja sen 
tarjoilemista palveluissa säätelevistä standardeista ja mahdollistavista 
(rajapinta-, haku-, jne) teknologioista. 
 
2. Tietoaineisto on järjestetty joukko tietoa. Mikä on metatiedon rooli 
tietoaineistoissa? (4 p) 
tietoa tiedosta, auttaa aineiston haussa, sen soveltuvuuden arvioinnissa ja 
käytössä 

• esim. mittausten taustatiedot (kuka, missä, milloin) 
• aineistotason tiedot (kuka vastaa aineistosta, mitkä ovat aineiston 

käytön ehdot) 
• aineiston tekniset tiedot (formaatti, karttaprojektio, vektori vai rasteri, 

jne) 
• tieto aineiston tarkkuudesta ja täsmällisyydestä (mittaustarkkuus, 

spatiaalinen tarkkuus, ajallinen tarkkuus, miten kohteet on kuvattu jne) 
 
3. Kerro UML:stä. (4 p) 
- graafinen kieli tai kuvaustapa 
- järjestelmien (erit. tieto-) dokumentoimiseen ja suunnitteluun 
- rakenteen, toiminnan ja vuorovaikutuksen kuvaus 
- kansainvälisesti standardoitu, teollisuuskonsortio kehittää 
 
4. Paikkatieto voidaan teoreettisessa mielessä jakaa tietoon kohteista ja 
ilmiöistä. Anna 
esimerkkejä näistä ja niiden geospatiaalisesta (maantieteellisestä) luonteesta. 
(5 p) 
- kohde voi olla esim puu (piste tai alue), talo (piste, alue), katu (viiva), kunta 
(alue, pinnan jako) 
- ilmiö voi esim onnettomuus (piste, tien osa = viiva ), ilman lämpötila (piste, 
alue, kenttä) 
 
- "maantieteellinen luonne" on tietysti erittäin laaja käsite mutta 
"geospatiaalinen" pyrki ohjaamaan ajatukset geometriaan 
- "ilmiö" on hieman vaikeampi käsite kuin geospatiaalinen kohde, jonka on 
aika konkreettinen 
- kysymys oli teoreettislähtöistä pohdintaa, joten tekniset ratkaisut eivät kuulu 
vastaukseen 
 
5. Minkälainen malli on prosessimalli. Anna esimerkkejä prosesseista, joita 
kuvata mallilla. (4 
p) 
 
- prosessin toimintaa kuvaava malli, mallitekniikka voi vaihdella (kausaalinen, 



differentiaaliyhtälöryhmä, tai muu) 
- prosessi voi olla fysikaalis-kemiallinen prosessi, hallinnollinen prosessi, 
laaja-alainen muutos (esim. ilmaston muutos, rehevöityminen, 
kaupungistuminen) 
 
6. Minkälainen tietorakenne on assosiaatiotaulu? (2 p) 
 
- avain-arvo pareja, kutakin avainta vastaa yksi arvo 
- avain on merkkijono, arvo voi olla mitä vain mitä kyseisellä ohjelmointikielellä 
voi muuttujan avulla esittää, myös esim. viittaus toiseen tauluun 
 
- tämän *voisi* tulkita myös relaatiotietokannan tauluksi, joka luo assosiaation 
kahdessa eri taulussa olevien entiteettien välillä mutta sitä ei kysymyksellä 
haettu eikä kukaan näin vastannutkaan, jos olisi, niin olisin antanut täydet 
pisteet 
 
7. Mitkä ovat SQL:n kolme päätehtävää? (3 p) 
 
tietokannan määrittely ja muokkaaminen, tiedon tallentaminen tietokantaan & 
tietokannassa olevan tiedon muokkaaminen, tiedon hakeminen tietokannasta 
 
- huomaa ero "tietokannan" ja "tiedon" välillä 
 
8. Miten Voronoi-diagrammi jakaa pinnan? (2 p) 
 
- lähtökohtana on pistejoukko 
- pinta jakaantuu polygoneihin, niin, että kuhunkin pisteeseen liittyy sitä 
lähinnä oleva alue 
 
9. Satelliittikaukokartoituksessa joudutaan yleensä tekemään kompromissi 
ajallisen ja 
paikallisen kattavuuden välillä. Mitä ovat näiden kattavuuksien suuruusluokat 
ja minkälaisia 
sovellutuksia eri kattavuuden aineistoilla on? (4 p) 
 
- "kattavuuden" oikeastaan p.o. "resoluution" 
- sääsatelliitit: esim 1 km x 1 km resoluutiolla päivittäin tai tunneittain 
- maanpeitetieto: esim 25 m x 25 m resoluutiolla kerran kuussa 
 
Huom: satelliittipaikannus ei ole kaukokartoitusta	  


