
CSE-A1200 Tietokanrrat
Tentti 24.5.2A16 Ei apuv5lirreitS eikii laskirnia

Ol>iske1iit it.. joiclerrri idinkie1ieicllesrtorld.Saartlt, lralutessa,i l lr l+iyttrit isa'irakirjrr,a' jclssiirri ieio1ernerkirrtt)j i i , 'Nlnii,
herrkiliit r.cliva,t halrrtessa,an stracla n11.'os telrtiiwipaperirl l+ihriella, eri kietelki.

Iiirjoita jokiliserr pa,ltuttta,rnasi palrerirr yld,reulaan selr.Asti kurssin koodi ja, nimi seki, teutin ltiiir"Amlii,rf,,, nitnesi,
ol>iskelijtrrturrielttsi ja, tutkirrto-ohjelnia,si sekii pala,utta,nriesi paperien l<okonnisniiiiirri.

a) (8 p) Tee ER-kitir,vio Lirikririasenran tietoka,nta"a varten seuraa\,an selostuksen po\alta. Kiiyt;i. kurssilla
kiivtettvii. rrotiiatiota ja alleviivi*r kain'ir,rsta ilv;rinattributitit. Ltiiikriria,sernalla on rain 1'ksi toirnipiste, eikii
kaaviossa talvitse <;ttaa lutot.tiir.ron sella,isiii ar,sioiia, joista selostuksessa ei ole lrulurttu (esirner'ltiksi aiart'u-
rilukset. maksn| .ja laboratiorioliokeet).
Aserna,lla t),iiskent'elee .iorrkko lii;ikiireitii. .1oilla joka,isella on turuurs (yksikii"sitteinerr), niriri ja elikoisturnisa-
1a,. Asernalla }<Ay pot.ilaitri. j, )is-i;li-AGiiiirr henkilotunnus (yksikrisitteinen), ninii, osoite ja puhelininrnero.
Iirrrt1rtlt i la,sktir, '1tj i iki ir in}rastalanclt<l114.ta]k;rirrebira'rr]tt ivlrrristi i t icrlotl i i i i 'ktir isti i ,,1roti1ursttr 'kdvnrririp|
r'ri,rrriiiii'iistii,kc.llolrir.jrrsta'jaa,i1rec.stir.lJseiuirnist;r(eikuitelrkrra,rr}vrikista)iair.rrrieistzi
raliortirt. jossa, on ttr,rketripi kuvaus kiynnillii esiin tulleista, a,sioista. Fa,porttiin liittr.r' tieto ruyos niistii
1ii,iikeniri'ii,riiyk'sistti(resepteistii),ioihi,lriiik.irir:rrtii]}tiliiiyrrnil1ti,kir.joittanrrtpoti1azi1le.Liitikiiri
taa tneita liiA,kerniiii.t'rivksiri srrrnalla htivntikerralia. Jol<a,isesta uiiird,r'hsestii tallerinetatrn sen tnmrus
(vksikiisitteiner) seki tieto nrAiirA,tystii liiiikkeestii. ia sen anlosteluolijeesti
LiiAkii,l.iwli}<ir'jr:ittair,ruydsptlti1aa,]1elii1retteerrttlise1]eliitikiir'il1e(esirrrerkiitsit,]eisiiiei'l<tii
r-ier a,ial erilioisliiriltirille). Lrihetteestii tallenneta,an tunnus (yksiki,sitteinen), potilas, krrka kiAkrili selt on
kirjoittaurt. lierielle lii;ikiidil;inFTe;nja lvhl.t kur.aus ld,hetteerr a.iheesta.

b) (2 p) lo'Irtrtta a.-kolidan ER,-kaavio rela,atioua.liiin. trsitd, relaa,tiokaar.iot.ja erller.iivaa niistA a,r,aiuattribuutit.

Teltttil'riliittyysertra,i'nltrarrtietokarttaka'irviclrrrr.joka'kttraa,eriiiinIerrto1,-}ltiiirrti'tltell
sisliltriii tie<krt v.lition kiivttAriiistii ientokonetvypeistA,. Attf ibuutti lentosade kertoo korreen lentos;iteeu liikr
rnetreinii ja a,ttribuutti paikkalkni korieen rnatkustajapaihliojen iulcurrriiiirrin, Iiela,rrtio Tyontekija sisii,ltii,ii se-
kii1ettt i i j i i tett i i \ 'ht. i i jnlrtt luttrlcirrtekijdt.Lentii j i i terottaasiit i i ,ett, i i , l ieiI l i ir lrrler'rto1tr1lir,kirj
hr:letyvpiriin. 'fvoutekijrin attr.'iburttti palkka kertoo kuulvrusipalka,l euroina. Relaatio Bonus sisiiitii,ii tiedot
ylrtion ty'tinteki.jiiilte eli vuosiria ruaksetriista l:oriuhsista. Attdburltti maara keltoo bonui<sen rnAiiriin euroina.
rrontekij i ivoisa'irdar' lrterrd.Vuounakorkeirrtari lr l4rclerrboutksetr.

Konetyyppi( tunnjste,  tyyppin imi ,  lentosade,  paikkalkm)
Tyonteki ja( tunnus,  n i -mi ,  osoi te,  palkka)
Lentolupakirj a(tyontekljatunnus, konetunniste)
Bonus( tyonteki ja tunnus,  I 'uosi ,  maara)

\ , i ' i t .  o let t , ruL.  er l i i  le l i t i r {  io ic let t  t lu t r i lcn ic lerr  i r t t l i l rur r le i l la  e i  o le NULL- i r r lo ia.

l i i l joi irr **u, un,'ut' l tvseh'{ S()L-kielell i i :

a) (2 p) Niideu tl'ijrrtekijiiiden tuririukset ia nirnet, jotka or,at saaneet vuolrta 2015 r+ihiutii,rin i1000 euron
i ,r rtrt t l tsen.

l.l) (2 p) Niiderr lerrfiijien i,unnLtkset, jir rriurel:. joilla ou lentolupa .johonkin konefvyppiiu. jossa ou vli 2ir0
paikk i ra.

c) (2 p) Niiclen ty'cirrtekiioicleu tunuul<set. niutet ja llaikat, jcitka eiviit ole lentriiiii, rnutta joitlen kurrkausipallil*r
otL 1 l i  i , - r ( ) [  eulo; r , .

d) (Z p) Haet,ii,an ire lerrtiijiit, joiden l"rr:trrrsteu srunrlra (eli vrursilta, yhteensii) orr r,'ii,hintA,iin 25000 eru'cia.
(Ttisst'isiistrrt'kit'stellailtlyhr1ett1errtiijiirly.hteensA,saarrriei,btltiuksia.)Kyselr,'u
tlunlris. iiirni jri suurin tiilrd,n lenliijirr sirilma bunrrs (ei siis surnui;la).

Iiii' j oita serrriuva,t kyselyt relaatioalgeltrar,n la,usekkeiuir:

e) (2 p) Niiclen lsltSjieq tuutiu]<set ia. nitnet. .jrrtka ovat saiureet \,11or1r1a 2015 yli ii000 euloii bontil<sen.

f) (2 p) Niiclerr lentAjierr tnlrtukset ia, nirnef, ioilla orr lupa,kiljn r,'iiirintiiiil ka,hteeir eri konetyypltiin, joissa
kurnmassrrkin on vli 200 palkkaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla!



l l -  Tarhasle l laa i t re l i ta . l i t ; t .aR(3.8,C.D,E), . jossaouvoi t rass&lu i ik t ionaal isef  r i ippuvr iuc let ,4C-+D,B+Dia
D -+ L:.

ti) (1 p) Penntele, rnil<.qi rela,ntio ei ole Boyce-Codd-norrnaaliuiuociossa (BCNF:ssti).

b) (6 p) Osita r'claatio Boi:(ecl611t1-uorma,alirnuotoon kiytl,ittrrttt,t kurssilla (ja oppikirjtrssa) csitettyri algg-
rituria. Perustele lvh;resti .icikainerr tmrodostamasi uusi rela,irtio. Jatka osittaniista uiin pitlcille, ettri itiliellii
0n vaiu BCNF:ssii olevia. r'elaatioita,, Peruslele. rriksi lopulliset lelaa,tiosi ovat BCNF:ssii,.

1. (7 p) \ditkri ovat transa,ktioilta, (tapaittuniilt;r. errgl. trarrsa,r;tion) vaa,clittitirat orninaisuudet (rieiiii kzr,ppa,let-
ta')tietokrurrrarlliallirrta'jiir,jcstclIiriiLssii.lKuvr'rilejokristaorrrina,isuutta,'ja'scllrrlrcr.}<itvst
Pellai't <"rrniiraist.tuksitxr niriict ja 1-2 lauseen selit-vliset r:iv:it riitri, tiiysiin pisteisiin.

5' (a p) lhslaa tntntlirrna,lla lauseella lcrrhurftin seuraavislil kysvnwksistii

a) Ha,kerniston (engi. index) avrrlla r.'oida.an yieensii lopeutta,a k;rsslot srrorittarnista. Milcsi ej kuiterika,arr
kimna,ta, tehdii, ira,kentistoia, tietokarrna.rr kaikkien relaatioiclerr kaikkien iritribridttien rnuitllan? 

- 
_.,,.

b) I(a,mra,ttaer,ko ha,kerlisto sella,isen attlibuutiri mukaan, jolta tyl,pillisesti hyviri monella relaa,tion rnoniholla
(engl. triple) on sa,lnel iuvo td,lle a,ttlibuutille (penrstele vastauksesi)'.1

c) Oletetaati. ettii. telrtd,r.iiu 2 esirnelkkitietokanrurssa relaatio Tyontekija on ta.llerirrettu I{J0 levrnir.ulie ja
ett,ti keslcirnii.iirin kiihdella, yirtiijn l,.viintekijzillii ori sarna rrirni. Tar.kastell;rari kyselyti,. i<,rssa ha,el,aan tycint,e_
ki.i6itii' .ioilln orr ha.lrttttt niirii. Iirrinkii iraljon t;irrriin kyselyn suorittanrista nr.rpeuttaa se. .jos 9n olemirssa
hakernisto tr.ijntekijri,ri nirnen (a,ttribuutin nini) mukaan? (Karkea arvio riittfr,ii. tnutta pernstele rastarrk-
sesi lyhvesti. Tiissri ei ta.t'vitse tarka.stella uritiizi.n mnitn operaa,iioita kuir t.iitti vlit:i l-rakua,.)

Muista vastata kurssin palautekyselyyn 30.5.2016 menness5. Kyselyyn vastaarnisesta saa harjoitus-
tehtdvd.pisteitS' Linkki kyselyyn on ldhetetty krrssille ilmoittar-rtuneille sfi.hkripostitse.


