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Oppgave 1  
I denne oppgaven skal dere bruke den testdatabasen som er beskrevet i 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1300/h07/undervisningsmateriale/Filmdatabasen-
ORM-UML.pdf 

Bruk SQL mot filmdatabasen til å besvare følgende spørsmål:  

1. Hvor mange filmer inneholder databasen?  
2. Filmene er delt inn i ratingkategorier. Hvor mange filmer er det i hver kategori?  
3. Filmene er delt inn i genre. Lag en liste over alle genre og hvor mange prosent av filmene 

som er i hver genre. Listen skal være sortert etter fallende prosentsats.  
4. Hvor mange (forskjellige) skuespillere inneholder databasen? Hvor mange prosent av 

disse er kvinner, og hvor mange er menn? 
5. Hvor mange filmer har Charles Chaplin regissert, og hvilke år regisserte han sin første og 

siste film? 
6. Skriv ut tittel, produksjonsår og regissør på alle filmer fra det første året databasen har 

registrert filmer fra (de eldste filmene).  
7. Finn for- og etternavn på alle kvinner som har regissert minst 20 filmer, og som selv har 

hatt en rolle i alle sine filmer.  

Både SQL-kode og svar fra PostgreSQL skal leveres. 
 

Oppgavesettet skal normalt løses og leveres av to studenter som samarbeider, men det er lov å løse 
og levere det individuelt.  
Løsningen skal leveres på et elektronisk format. Kildekode skal leveres som ren tekst (og ikke på pdf- 
eller word-format e.l.) slik at gruppelærerne kan teste at den virker. 
Skriv fullt navn og brukernavn for begge studentene på besvarelsen. 
 
Gjennomføring og innlevering av oppgaven skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer ved Institutt 
for informatikk, se  
http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf        (norsk) 
http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/declaration.pdf    (engelsk) 
Enhver innlevering av besvarelse på en obligatorisk oppgave tas som en bekreftelse på at 
retningslinjene er lest og forstått.  
 
Innleveringsfrist: Onsdag 14. november kl. 12:00. Løsningen leveres som e-post til en av 
gruppelærerne Øystein Christiansen oec@ifi.uio.no og Kristin Skar kritisk@ifi.uio.no  
 
Fristen er absolutt, og det blir ikke gitt utsettelse. 
 



Oppgave 2  
 
Gitt følgende datastruktur for en relasjonsdatabase Primærnøkler er markert med fete typer, 
kandidatnøkler er i kursiv, fremmednøkler fremgår av attributtnavnene): 
 

PERSON (Fnr, Etternavn, Fornavn, Adresse)  
EKTESKAP (Fnr-k Fnr-m, Dato, Etternvn-k, Etternavn-m)  
NAVNESKIFTE (Fnr, Dato, Etternavn, Fornavn) 

 
Nåværende navn lagres i tabellen PERSON. Følgelig lagres det navnet en person hadde 
umiddelbart før han/hun skiftet navn, i NAVNESKIFTE. Navnene i EKTESKAP er etternavnene 
etter vielsen. 

Løs følgende to oppgaver med SQL: 

1. Finn navn og adresse til alle kvinner som i årene 1968-72 på sin bryllupsdag skiftet 
etternavn til et navn forskjellig fra sin brudgoms etternavn. 

2. Finn navn og adresse til alle kvinner som ved en vielse har byttet navn med sin brudgom. 
(Ektefeller med samme etternavn skal ikke være med.)  

 
Denne oppgaven trenger dere ikke kjøre. Det holder med SQL-koden. 
 

Oppgave 3  
 
I denne oppgaven skal vi se på poengberegningen i lagidretter som håndball og fotball, nærmere 
bestemt poengberegning i serier.  

En serie består av en mengde lag som parvis spiller kamper mot hverandre. Hvert lag har sin egen 
bane (kamparena) som kalles lagets hjemmebane. Hvert lag møter hvert av de andre lagene til 
kamp to ganger, en gang på sin egen hjemmebane og en gang på motstanderens hjemmebane. For 
hver kamp registreres det hvor mange mål hjemmelaget lager, og hvor mange mål bortelaget 
lager.  

I hver kamp deles det ut poeng. Hvis lagene lager like mange mål, deles det ut ett poeng til hvert 
av lagene. Hvis ikke, får det laget som lager flest mål 3 poeng, mens det andre laget ikke får noen 
poeng. Det laget som har flest poeng etter at alle kampene er spilt, vinner serien.  

Hvis flere lag får samme poengsum, rangeres de etter målforskjell (summen av antall mål laget 
har laget, minus summen av antall mål motstanderne har laget i de samme kampene). Dersom 
flere lag har samme poengsum og samme målforskjell, skal lag som har laget flest mål, komme 
først.  



Dere skal nå lage en liten database i Postgres og deretter lage et program i Java som bruker SQL 
til å registrere kampresultatene og til å lage en sortert resultatliste. Databasen skal bestå av to 
basisrelasjoner:  

1. En tabell over lagene som deltar i serien. Den skal ha tre attributter:  
o En primærnøkkel (et entydig lagnummer fra 1 til antall lag i serien)  
o Et entydig navn på laget  
o Navn på lagets hjemmebane  

2. En tabell over kampresultater. Den har fire heltallsattributter:  
o Hjemmelagets nummer (fremmednøkkel til lagtabellen)  
o Bortelagets nummer (fremmednøkkel til lagtabellen)  
o Antall mål laget av hjemmelaget  
o Antall mål laget av bortelaget  

Resultatet skal være en tabell med en linje for hvert lag i serien og fire kolonner:  

• Lagets navn  
• Sum mål laget har laget i alle sine kamper  
• Sum mål laget av motstanderne i lagets kamper  
• Sum poeng laget har fått  

Tabellen skal være sortert med det beste laget øverst og det dårligste nederst.  
  

Hva som skal gjøres 

1. Definer de to basisrelasjonene i Postgres. Gjør rede for hvilke nøkler og fremmednøkler 
de har, og hvordan de kan (eller ikke kan) håndheves. Det kreves ikke at dere håndhever 
alle integritetsregler som bør gjelde i databasen.  

2. Bruk PostgreSQL til å 
a. legge inn fem lag i lagtabellen. (Dere må selv finne på navn på lag og 

hjemmebaner.) 
b. legge følgende data inn i kamptabellen (resultatene av en liten håndballserie):  



 

Hjemmelag Bortelag Hjemmemål Bortemål 
1 2 19 19 
1 3 22 17 
1 4 17 7 
1 5 22 13 
2 1 22 22 
2 3 14 14 
2 4 16 15 
2 5 13 13 
3 1 13 20 
3 2 16 16 
3 4 21 20 
3 5 17 17 
4 1 20 19 
4 2 16 15 
4 3 13 14 
4 5 17 15 
5 1 19 20 
5 2 17 17 
5 3 14 13 
5 4 18 17 

3. Bruk Java med innebygde PostgreSQL-kall til å lage resultattabellen.  

SQL- og Javakode og resultatutskrift skal leveres. 

Oppgave 4 
 
Bruk databasen dere laget i oppgave 3, og lag resultattabellen uten å bruke noe annet språk enn 
SQL (det er lov, og trolig nødvendig, å lage ett eller flere VIEW underveis). 

SQL-kode og resultatutskrift skal leveres. 

 


