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Innledende tips 
 
Å dokumentere terminaldialoger kan gjøres på denne måten: 

• Gi kommandoen > photo dialogfilnavn.txt.    
(Gjøres før du eventuelt starter opp en psql-sesjon.) 

• Gjennomfør terminaldialogen.  
(F.eks.: Logg inn på Postgres. Utfør kommandoer og tester. Logg ut av Postgres igjen.) 

• Gi kommandoen > exit 
Dette avslutter photo. Dialogen ligger nå på filen dialogfilnavn.txt. (Det er lov å redigere filen 
forsiktig før du leverer den, dvs. fjerne passord og andre opplysninger som er irrelevante.)  

Oppgaven er beregnet på å løses og leveres som et samarbeid mellom to studenter, men det er lov for 
dem som vil seg selv så vondt, å levere en individuell besvarelse.  
 
Skriv deres fulle navn, UiO-brukernavn, kursnummeret (INF1300) og semester (H2011) på første side 
av besvarelsen. 
 
Oppgaven er tredelt.  
 
Del 1 består av spørsmål fra andre deleksamen i INF1300 høsten 2010. 
 
Del 2 består av noen SQL-spørringer mot filmdatabasen.  
For spørringene skal både SQL-kode og svar fra Postgres leveres inn.  
Vær oppmerksom på at det kan ta noen minutter å få svar på noen av spørringene. 
 
Del 3 består av en ORM-analyse som skal realiseres i PostgreSQL, og som så skal brukes fra 
PostgreSQL. 
Vi anbefaler bruk av stORM både for å tegne ORM-modellen (håndtegning er ikke lov) og til å generere 
databaseskjemaet. 
 
Besvarelsen leveres i form av én pdf-fil.  
 
Gjennomføring og innlevering av oppgaven skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer ved Institutt 
for informatikk, se  
http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/ (norsk) 
http://www.uio.no/english/studies/admin/examinations/cheating/ (engelsk) 
Enhver innlevering av besvarelse på en obligatorisk oppgave tas som en bekreftelse på at 
retningslinjene er lest og forstått.  
 
Leveringsfrist: Fredag 4. november kl. 16:00.    

Fristen er absolutt, og det blir ikke gitt utsettelse. 
 

http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/
http://www.uio.no/english/studies/admin/examinations/cheating/


Deloppgave 1: Andre deleksamen i INF1300 høsten 2010 
 
Eksamenssettet fra andre deleksamen i INF1300 høsten 2010 er lagt ved bakerst i dette skrivet. 

• Løs oppgave 1-3 i eksamenssettet. 
• Løs minst fire av de seks oppgavene 4-9 i eksamenssettet.  

 
 
Deloppgave 2: Filmdatabasen   
 
I denne oppgaven skal dere bruke den testdatabasen som kalles Filmdatabasen og som er 
beskrevet i 
 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1300/h11/undervisningsmateriale/Filmdatabasen-
ORM.pdf 
 
Bruk PostgreSQL til å besvare spørsmålene under.     
NB! Spørringene skal foretas mot den store versjonen av filmdatabasen som nås med 
kommandoen  
> psql –h kurspg –U brukernavn –d fdb 
 
 
Oppgave 2a 
Hvor mange filmer har Anja Breien regissert, og hvilke år regisserte hun sin første og siste film? 
 
Oppgave 2b 
Skriv ut tittel, produksjonsår og regissør på alle TV-filmer fra det første året databasen har 
registrert  slike filmer. 
 
Oppgave 2c 
Filmene er karakterisert etter genre. Vi skal her konsentrere oss om kinofilmene. Lag en liste over 
alle genrene og hvor mange kinofilmer i antall og prosent som tilhører hver enkelt genre. 
Prosentene skal oppgis med to desimaler. Listen skal være sortert etter avtagende prosentsats.  
For nesten halvparten av kinofilmene er det ikke angitt noen genre. Disse skal også være med i 
listen. 
 
Oppgave 2d 
Finn for- og etternavn og antall filmer for de som har vært både produsent, regissør og skuespiller 
i en og samme film, og hvor dette gjelder 50 eller flere filmer. (Disse personene kan i tillegg ha 
deltatt i filmer der dette kriteriet ikke er oppfylt.) 
 
Oppgave 2e 
Finn for- og etternavn på alle menn som har regissert minst 20 filmer, og som selv har hatt en 
rolle i alle sine filmer. Sorter på etternavn. 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1300/h11/undervisningsmateriale/Filmdatabasen-ORM.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1300/h11/undervisningsmateriale/Filmdatabasen-ORM.pdf


Deloppgave 3: Olympiske leker  
 
Det diskuteres om Norge igjen skal søke om å få avholde de olympiske vinterlekene. Dette er et 
meget stort arrangement, og uten fornuftig planlegging blir det fort et administrativt kaos. Din 
oppgave er å overbevise eventuelle kommende arrangører om at de bør bruke ORM ved 
utformingen av sitt informasjonssystem.  
 
For å få til dette, skal du ta for deg en liten del av det området et totalt informasjonssystem må 
dekke. Derfor skal du lage en ORM-modell som holder rede på følgende: 
 
Det må lages et register over alle personer som får tildelt et identitetskort. Kortene har forskjellig 
utseende ettersom hvilken kategori den som har kortet tilhører. Det er syv kategorier: utøvere, 
ledere (omfatter trenere o.l.), helsepersonell (leger og fysioterapeuter), funksjonærer, 
sikkerhetsvakter, journalister (omfatter bl.a. fotografer og folk fra radio og TV) og, til sist, VIPer 
(medlemmene i arrangementskomitéen, Den olympiske komité o.l.). 
 
Kortene er nummerert med ID-nummer, og det finnes ikke to kort med samme ID-nummer. I 
tillegg til et bilde av personen er alle kortene påtrykt navn, fødselsdato og kjønn. For utøvere, 
ledere og helsepersonell står det også hvilken tropp de tilhører. En tropp er nesten alltid det 
samme som nasjon. Vi snakker eksempelvis om den svenske og finske troppen, men på grunn av 
politiske forhold finnes det også tropper som omfatter flere nasjoner, og Den olympiske komité 
kan i spesielle tilfeller godkjenne to tropper fra samme land. 
 
En journalist kan representere flere aviser og radio- og TV-stasjoner. Vi må umiddelbart kunne 
finne ut hvilke journalister som sender stoff til en gitt avis eller radio- eller TV-stasjon. 
 
Journalister og de som tilhører en tropp, må bære sitt ID-nummer på rygg og bryst hele tiden inne 
på de olympiske arenaer. Fargen på nummeret viser hvilken kategori de tilhører. 
 
Umiddelbart før lekene begynner, vil hver tropp bli tildelt en lege som skal ta dopingprøver av 
troppen. En lege får ikke ta dopingprøver av sin egen tropp. 
 
Troppene skal innkvarteres i spesielle olympialandsbyer. Disse områdene har spesielt god 
bevoktning. Det vil være noen enkeltrom, men de fleste må bo på dobbeltrom. To personer fra 
forskjellige tropper kan ikke dele rom. Hver olympialandsby kommer til å bestå av flere hus med 
varierende antall etasjer. Soverommene vil bli utstyrt med telefon og laptop, og systemet skal 
kunne produsere en telefon- og adressekatalog for olympialandsbyene. Katalogen skal gi 
informasjon om hvilket rom hver enkelt bor på. Husk at det finnes telefoner og laptoper andre 
steder enn på soverommene og at ikke alle bor i olympialandsbyene. Katalogen skal utgis i to 
versjoner, en sortert på navn og en hvor hver tropp står samlet.  
 
 
 
 
 



 
Oppgave 3a 
Lag en informasjonsmodell i ORM som dekker informasjonsbehovet for den delen av 
informasjonssystemet som er beskrevet i det ovenstående. Alle forutsetninger du gjør som går ut 
over, eller avviker fra, det som er skrevet i teksten over, skal kommenteres og helst begrunnes. 
 
Oppgave 3b 
Begrunn med forekomsttabell(er) at modellen gjør det umulig for en lege å bli dopingkontrollør 
for sin egen tropp. 
 
Oppgave 3c 
Gi også en begrunnelse for at systemet ikke tillater at personer fra forskjellige tropper deler rom.  
Det kan være at stORM eller det CASE-verktøyet du forøvrig måtte benytte, ikke har 
implementert de delene av ORM-formalismen som trengs for å beskrive denne skranken. Forklar 
i såfall skranken med ord. 
 
Oppgave 3d 
Grupper/realiser modellen som en Postgres-database. Under realiseringen skal du undertrykke de 
tabellene som det opplagt ikke er noe poeng i å representere i databasen. (I tillegg kan det være 
tabeller som det er lov å undertrykke, men hvor det ikke er så opplagt om det bør gjøres.)  
Gjengi det resulterende databaseskjemaet. Angi hvilke tabeller du valgte å undertrykke og 
hvorfor. Forklar hvordan skrankene fra oppgave 3b og 3c er realisert i databasen, eventuelt 
hvordan de kan sjekkes dersom de ikke er realisert. 
 
Oppgave 3e 
Bruk PostgreSQL til å legge følgende data inn i databasen: 

• Minst én olympialandsby med to hus der ett av husene skal ha to rom, ett med én seng og 
ett med to senger, og det andre skal ha tre rom, to med én seng og ett med to senger.  

• Minst to personer, én utøver og én journalist, og informasjon om identitetskortene deres. 
Dokumenter med SQL-kommandoer og Postgres-dialog. 
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Scenario: Værstasjoner og meteorologiske måleserier 

 

Kort sammendrag av scenariet fra første deleksamen: Meteorologisk institutt 
har mange værstasjoner.  Alle stasjonene har en fast posisjon i form av 
lengde- og breddegrad. Stasjonene er identifisert ved et femsifret nummer. 
Hver stasjon produserer målinger; hvilke varierer sterkt fra stasjon til stasjon. 
Noen eksempler er: 

• 99737 Svarttangen på Svalbard rapporterer hver time lufttemperatur og 
lufttrykk, minimums- og maksimumstemperatur i løpet av siste time og 
barometertendens de siste 3 timene.  

• 14711 Grov - Solhaug rapporterer hver morgen kl. 6:00 snødybde, 
snødekke, millimeter nedbør siste 24 timer og værtype. 

• 23160 Åbjørsbråten produserer målinger av bl.a. temperatur, nedbør, 
vind, værtype og snødybde tre ganger i døgnet (kl. 06:00, 12:00 og 
18:00). 

• 18700 Oslo - Blindern foretar hver time en rekke forskjellige målinger 
knyttet til temperatur, vind, nedbør, relativ luftfuktighet, snø- og 
isdekke, snødybde, lufttrykk, barometertendens, skytype, sikt og 
annet.  

Vi tenker oss at Meteorologisk institutt har en form for SMS-abonnement der 
kunder kan få tilsendt målinger ved å velge en stasjon og en måletype og 
angi hvilket tidsrom abonnementet skal løpe over.  
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Det finnes mange mulige løsninger på hvordan en slik database skal utfor-
mes. Vi skal her ta utgangspunkt i én mulig (litt forenklet, og ikke perfekt) 
løsning og se på noen av de tabellene som inngår i denne løsningen: 

Stasjon(stasjonsid, snavn, lengdegrad, breddegrad) 
Måling(stasjonsid, mtype, tidspkt, verdi) 
Abonnement(stasjonsid, mtype, knavn, mobilnr, starttid, sluttid) 

Primærnøkler er understreket. I Stasjon er stasjonsid det femsifrede 
nummeret som identifiserer stasjonen med navn snavn. Dessuten er både 
(lengdegrad, breddegrad) og (snavn) kandidatnøkler. I Måling er måletype 
angitt av mtype. Attributtet tidspkt er tidspunktet målingen ble foretatt på. Et 
SMS-abonnement er identifisert av en stasjon og en måletype (mtype) samt 
navnet på kunden/abonnenten (knavn). Til hvert abonnement er oppgitt 
kundens mobiltelefonnummer (mobilnr) samt starttid og eventuelt sluttid for 
abonnementet. Hvert mobilnummer tilhører maksimalt én kunde.  

  

Oppgave 1 (10%). Definer tabellene Stasjon og Måling med SQL. I defini-
sjonen skal du la stasjonsid ha datatypen INTEGER, snavn datatypen 
VARCHAR(32), lengdegrad og breddegrad datatypen DOUBLE PRECISION, 
mtype datatypen VARCHAR(8), tidspkt datatypen TIMESTAMP og  verdi 
datatypen REAL. Husk å definere primærnøkler og andre kandidatnøkler. 
Husk også å definere fremmednøkler. 

Oppgave 2 (10%). Angi hvilke funksjonelle avhengigheter (FDer) som gjelder 
i Abonnement, og forklar hva slags oppdateringsanomalier vi kan få når vi 
setter inn nye tupler. 

Oppgave 3 (10%).  Gi et begrunnet svar på hvilken normalform Abonnement 
har.   

 

I de følgende oppgavene skal du formulere SQL-spørringer mot relasjonene 
Stasjon, Måling og Abonnement. Det er lov å bruke views. 

Oppgave 4 (10%). Finn de stasjonene som har 'Oslo' som del av stasjons-
navnet. Skriv ut stasjonenes nummer og navn. 

Oppgave 5 (10%). Finn de stasjonene som måler skyhøyde. Disse har en av 
måletypene 'HH', 'HM' og 'HL'. Skriv ut stasjonenes nummer og navn, sortert 
på stasjonsnavnet. 

Oppgave 6 (10%). Lag et view som for hver stasjon angir hvor mange kunder 
stasjonen har. Attributtene i viewet skal være stasjonsid og #knavn.  

Oppgave 7 (10%). Finn de stasjonene som har flest kunder. Skriv ut sta-
sjonenes nummer og navn og antall kunder. 
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Oppgave 8 (15%). Finn ut om det er noen stasjoner der samtlige kunder 
abonnerer på snødybde (måletypen for snødybde er 'SS_24'). Skriv ut 
stasjonsnummeret for disse.  

Oppgave 9 (15%). Finn ut om det er noen stasjoner der alle stasjonens 
kunder abonnerer på akkurat de samme målingene. Skriv ut stasjonsnum-
meret for disse.  
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