
 
Obligatorisk oppgave nr. 3 i INF1300 høsten 2008 

 
 
 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 (H2008) på første side 
av besvarelsen. 
 
Oppgaven er to-delt.  
 
Del 1 består av litt normalisering (3 små spørsmål) og 7 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 de siste spørringene. 
 
Del 2 består av en ORM-analyse som skal realiseres i Postgres, og som så skal brukes fra 
PostgreSQL og Java. 
Vi anbefaler bruk av stORM både for å tegne ORM-modellen (håndtegning er ikke lov) og til å generere 
databaseskjemaet. 
 
De som ønsker det, kan sende inn ORM-analysen (Oppgave 2a) for å få denne vurdert før dere 
begynner å skrive programmer mot databasen.  
Frist for dette er tirsdag 21. oktober kl. 16.00. 
 
Både analysen og den endelige besvarelsen sendes med e-post som én pdf-fil til en gruppelærer 
(Øystein Christiansen eller Kristin Skar).  
 
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.  
 
Endelig innleveringsfrist: Fredag 7. november kl. 16:00.    

Fristen er absolutt, og det blir ikke gitt utsettelse. 
 



Deloppgave 1 – RELASJONSDATABASESPØRSMÅL  
 
 
I denne oppgaven skal dere bruke den testdatabasen som kalles "Filmdatabasen, 2007-versjonen" 
og som er beskrevet i 
 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1300/h08/undervisningsmateriale/Filmdatabasen-
ORM2.pdf 
 
Først skal vi se litt på normalisering. 
 
I 2007-filmdatabasen har vi blant annet følgende to tabeller: 
 

Person(personid, lastname, firstname, gender) 
Biographyitem(personid, code, description) 

 
Dere skal denormalisere datastrukturen ved å slå sammen (joine) disse tabellene til en ny tabell. 
 
Oppgave 1a  
 
I hvilke situasjoner kan det være gunstig å foreta en slik denormalisering?  
Hvilke ulemper vil den nye tabellen ha i forhold til de to gamle? 
 
Oppgave 1b 
 
Hvilke attributter får den nye tabellen, og hva blir primærnøkkel i den?  
Beskriv den nye tabellen med SQL. 
 
Oppgave 1c  
 
Hvilken normalform har den nye tabellen? Begrunn svaret. 
 
 
Dere skal så bruke PostgreSQL mot filmdatabasen til å besvare følgende spørsmål: 
 
Oppgave 1d  
 
Hvor mange vanlige kinofilmer inneholder databasen? 
 
Oppgave 1e  
 
Personer deltar i filmer i forskjellige funksjoner/roller (disse er 'cast', 'composer',...).  
Lag en liste over alle disse rollene og hvor mange prosent av personene som er i hver rolle. 
Listen skal være sortert etter fallende prosentsats. 
 



Oppgave 1f 
 
Hvor mange (forskjellige) skuespillere inneholder databasen?  
Hvor mange prosent av disse er kvinner, og hvor mange er menn? 
 
Oppgave 1g 
 
Hvor mange filmer har Sergio Leone regissert, og hvilke år regisserte han sin første og siste film? 
 
Oppgave 1h 
 
Skriv ut tittel, produksjonsår og regissør på alle kinofilmer fra det første året databasen har 
registrert filmer fra (de eldste filmene). 
 
Oppgave 1i 
 
Noen av filmene er tildelt en rang (Rank). Vi ønsker å finne ut hvordan kinofilmene fordeler seg 
på rang, men å få ut ett resultat for hver enkelt rangverdi gir dårlig oversikt.  
Vi vil derfor undersøke hvor mange filmer som har rang i hvert av intervallene [0..1>, [1..2>, ..., 
[8..9> og [9..10]. (Intervallene av formen [a..b> omfatter de filmene hvor rangen er større eller lik 
a og ekte mindre enn b. Det siste intervallet, [9..10], omfatter filmer med rang fra og med 9 til og 
med 10.) Hvor mange kinofilmer er det i hvert intervall? 
 
Oppgave 1j 
 
Finn for- og etternavn på alle kvinner som har regissert minst 20 filmer, og som selv har hatt en 
rolle i alle sine filmer. 
 
 
 

 
 



Deloppgave 2 – PLASSRESERVASJON  
 
 
 
Du har fått i oppdrag av et rederi å lage et informasjonssystem for å håndtere plass-bestillingene 
til båttrafikken mellom Uqbar og Tlön. Rederiets båter har entydige navn på høyst 40 tegn. De 
har også et entydig kortnavn på 4 tegn som brukes av rederiets personale ved registrering av 
bestillinger o.l. (Eksempel: M/S Prinsesse Pilar II har kortnavnet PPI2.) Lugarene på hver båt har 
et tresifret nummer hvor første siffer angir klassen, og de to siste sifrene er et løpenummer innen 
hver klasse. De enkelte køyene angis med en bokstav etter lugarnummeret. Det vanlige er 2- og 
4-køyers lugarer, men det finnes båter med enelugar, og det kan være helt opp til 8 køyer i en 
lugar. 
 
Reisen mellom Uqbar og Tlön tar over et døgn. Myndighetene har derfor bestemt at alle som 
reiser, må ha køyeplass. Til tross for den lange reisetiden er reisen så populær at det vanligvis er 
nødvendig å bestille plass god tid i forveien. Dessuten er det verdt å merke seg at en avgang er 
entydig bestemt av avreisedatoen og båten. I rederiets seilingsplan er selvfølgelig klokke-slettet 
for avreisen og seilingsretningen oppgitt i tillegg til båtens navn og avreisedatoen.  
Hvor mange og hvilke båter som går fra Uqbar hhv. Tlön hver dag, varierer med sesongen. 
Rederiet utgir seilingsplanen to ganger i året (1. juni og 1. desember) med rutetabell for 
henholdsvis tidsrommene 1. juli – 30. juni og 1. januar – 31. desember. (Det er altså et halvt års 
overlapp mellom rutetabellene.) 
 
Bestillinger mottas av billettkontoret, enten direkte fra en kunde eller fra et reisebyrå. Omtrent 
50% av bestillingene kommer via reisebyråene. Systemet skal inneholde et register over 
reisebyråene med byråets navn, adresse og telefonnummer og en entydig reisebyråkode. Hver 
bestilling skal tildeles et entydig 8-sifret bestillingsnummer. Dette skal håndteres internt i 
systemet slik at billettkontoret ikke trenger å registrere bestillingsnummeret. Bestillingsnummeret 
skal brukes som referanse av regnskapet, og systemet skal skrive det ut både på billettene og på 
fakturaen. Hver person får sin egen billett for hver avreise.  
Foruten bestillingsnummeret er billetten påtrykt passasjerens og båtens navn, avreisedato, -
klokkeslett og -sted, klasse, lugarnummer og køye. En bestilling kan omfatte mer enn én køye og 
mer enn én reise. (Tur-retur-reise for en hel familie er en vanlig bestilling.)  
 
I tillegg til selve plassreservasjonen skal følgende registreres ved en bestilling: 
 
• bestillerens navn og adressse (30 tegn hver) 
• reisebyråets kode (5 tegn) 
• bestillingsdato 
• navn på hver enkelt som skal ha køyeplass (30 tegn hver) 
 
Bestillingssystemet skal sikre at det ikke forekommer at to personer har fått tildelt samme køye 
på samme tur, og det skal også sikre at dersom køyer i samme lugar er reservert ved to eller flere 
bestillinger, så skal alle personene i lugaren ha samme kjønn.  
 



Oppgave 2A 
 
Lag en informasjonsmodell i ORM som kan ta hånd om opplysningene om reisebyråene, 
seilingsplanen, bestillingene og plassreservasjonene. 
 
Oppgave 2B 
 
Realiser modellen som en Postgres-database og bruk PostgreSQL til å legge følgende data inn i 
databasen: 
 

• Minst to båter. En båt skal ha to lugarer, en med to køyer og en med fire køyer. En annen 
skal ha tre lugarer, en med to køyer og to med fire køyer. 

• Minst ett reisebyrå 
• Seilingsplan for uke 46 i 2008 (10.-16. november) 

 
Oppgave 2C 
 
Lag et javaprogram for å registrere bestillinger i databasen. (Gjør brukergrensesnittet så enkelt 
som mulig (standard java I/O). Bruk av Swing o.l. er ikke ønsket.) 
 
Test programmet og vis at det  
 

• kan registrere bestillinger både fra reisebyrå og enkeltpersoner 
• kan registrere en bestilling av en tur-retur-reise for en familie på fire personer (mor og far 

og to barn) i en fire-køyers lugar 
• forhindrer at to passasjerer med forskjellig kjønn må dele lugar dersom de ikke kommer 

fra samme bestilling  
 
Hint: 
Å dokumentere terminaldialogen kan gjøres på denne måten: 

• Gi kommandoen >photo <dialogfilnavn>  
• Start javaprogrammet deres, utfør testene og avslutt programmet 
• Gi kommandoen >exit 

Dette avslutter photo. Dialogen ligger nå på filen <dialogfilnavn>. 
 
 
 



Avvik fra optimal normalform
• Av hensyn til effektiviseringer eller 

forenklinger i applikasjonsprogrammene 
kan det enkelte ganger være 
hensiktsmessig å avvike fra den optimale 
normalformen vi får ved å gruppere ORM-
UML-modellen

• Det er to måter å gjøre slike avvik på: 
– Denormalisering
– Splitting av relasjoner

Denormalisering – 1
• Det å denormalisere det grupperte resultatet 

betyr å ta en join av to eller flere basisrelasjoner 
og la resultatet erstatte disse basisrelasjonene

• Denormalisering gir alltid oppdateringsanomalier
• Kontroll av oppdateringsanomaliene fører til 

prosedyrerestriksjoner, enten i applikasjons-
programmene eller i triggerprogrammer

• Hensikten er å spare tid ved at svært hyppige 
joiner er utført på forhånd

Denormalisering – 2
• Et meget vanlig eksempel er lagring av adresser
• En BCNF-normalisering av adresser vil gi to 

tabeller
– En med gateadresse og postnummer
– En med postnummer og poststed

• En denormalisering erstatter disse med én tabell 
med gateadresse, postnummer og poststed

• Dette gir mulighet for å lagre samme 
postnummer med forskjellige poststeder


