
Første sett obligatoriske oppgaver i 
INF3100 V2011 

  

 

Oppgave 1 

Nedenfor følger et begrepsmessig skjema for en relasjonsdatabase for et 
medlemsregister i en landsomfattende forening med flere lokallag. 
 
 
 
Skjema 1: 
Medlem(Lokallagkode, Medlemsnr, Medlemskategori, Navn, Fødselsdato, 
                 Vei, Postnr, Poststed, Kontingent, Betalt) 
 
Primærnøkkelen i Medlem er (Lokallagkode, Medlemsnr). Kontingenten er avhengig av 
hvilken kategori (Medlemskategori) medlemmet tilhører (hovedmedlem, husstands-
medlem, ungdomsmedlem, pensjonistmedlem etc.). Hvert lokallag bestemmer selv 
hvilke medlemskategorier man vil operere med og kontingentsatsen for hver av dem. 
Betalt angir om kontingenten er betalt for inneværende år. 
 
 

Oppgaven skal løses og leveres individuelt. Hvis to studenter likevel ønsker å levere felles 
besvarelse, må dette søkes om og bli godkjent på forhånd av gruppelærer. Skriv fullt navn og 
brukernavn på besvarelsen. 

Gjennomføring og innlevering av oppgaven skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer ved 
Institutt for informatikk, se 

http://www.ifi.uio.no/studier/skjemaer/erklaring.pdf        (norsk) 

http://www.ifi.uio.no/studier/skjemaer/declaration.pdf    (engelsk) 

Enhver innlevering av besvarelse på en obligatorisk oppgave tas som en bekreftelse på at 
retningslinjene er lest og forstått.  

Innleveringsfrist: Fredag 11. mars kl. 12:00. 

Besvarelsen sendes med e-post til gruppelærer på den gruppen du er registrert. Detaljerte regler 
for hva som skal leveres, er beskrevet i avsnittet «Innlevering».  

Fristen er absolutt, og det blir ikke gitt utsettelse. Alle spørsmålene må besvares for å få godkjent 
besvarelsen. 

Studenter som har fått godkjent den obligatoriske oppgaven og likevel vil trekke seg fra eksamen, 
må levere en papirkopi til gruppelæreren for å få en påtegning om at oppgaven er godkjent. Dette 
gjelder bare studenter som trekker seg før 14-dagersfristen. 



1. Hvilke FDer gjelder i skjema 1?  

2. Hvilke kandidatnøkler har skjema 1? 

3. For hver FD i punkt 1, angi høyeste normalform FDen støtter og hvorfor. 

4. Hva er den høyeste normalformen til relasjonen Medlem? Begrunn svaret. 

5. Dekomponer relasjonen i skjema 1 til et antall relasjoner som alle er på Boyce-
Codd-normalform (BCNF). 

6. Angi hvilke FDer som gjelder for hvert av skjemaene i dekomposisjonen. 

7. Medlem i skjema 1 er ikke på BCNF. Begrunn hvorfor det likevel kan hevdes at 
en database som omfatter bare denne ene relasjonen, er godt strukturert.  

 
Et alternativt skjema for relasjonsdatabasen er følgende: 
 
Skjema 2: 
Lokallag(Lokallagkode, Medlemskat, Kontingent) 
Medlem(Lokallagkode, Medlemsnr, Medlemskat, Navn, Fødselsdato, 
                 Vei, Postnr, Poststed, Betalt) 
 

8. Basert på opplysningene gitt tidligere i oppgaven, hvilke kandidat- og 
fremmednøkler er det rimelig å anta gjelder i skjema 2? 

 
 
I oppgavene nedenfor skal du ta utgangspunkt i skjema 2. 
 

9. Formuler i SQL og relasjonsalgebra et spørsmål som returnerer lokallag, 
medlemsnummer, navn og fødselsdato på alle som har medlemskategori 
ungdomsmedlem og alder over 25 år (dvs. født i 1984 eller tidligere). 

10. Formuler i SQL og relasjonsalgebra et spørsmål som returnerer en liste over 
lokallag og summen av manglende kontingenter for hvert lokallag. 

 

 

Oppgave 2 

Gitt relasjonen R (A,B,C,D,E,F,G,H,I).  

La  F = {ACE F, BCDE G, CI E, FI B, A I}  være gitt. 
 

1. Hvilke kandidatnøkler har R ? 

2. Finn den høyeste normalformen som R  tilfredsstiller. 



La  D = {ABCD, BCDE, ACEFG, GHI} være en dekomposisjon av R . 
 

3. Vis at D  ikke er tapsfri med hensyn på F . 

4. Dekomponer  F  tapsfritt til BCNF. Er dekomposisjonen FD-bevarende? 

5. Vis at CI B ikke holder. 

Utvid F  med MVDen CE ↠ F. 

6. Vis at CI B nå følger fra F. 

Oppgave 3 

I denne oppgaven skal dere i utgangspunktet bruke den fulle versjonen av 
filmdatabasen1 (men se også kommentarer til de enkelte deloppgavene). 

Bruk SQL mot filmdatabasen til å besvare følgende spørsmål: 

1. Finn ut hvor mange filmer som tilhører begge genrene Horror og Comedy og 
som samtidig ikke tilhører noen andre genre. (Det er mindre enn 600 slike 
filmer.) 

2. Skriv ut serietittel, første produksjonsår og antall episoder for alle TV-serier 
som startet opp det første året databasen har registrert TV-serier fra (dvs. de 
eldste TV-seriene). 

3. Finn for- og etternavn på alle skuespillere som har deltatt i mer enn 50 
kinofilmer, og hvis etternavn var sist i alfabetet blant skuespillerne på hver av 
de filmene de spilte i. (La alfabetisk ordning være bestemt av Postgres' 
innebygde funksjoner for sammenlikning av tekststrenger; det betyr at 
bokstaver med aksenter, som f.eks. Á og Ô, kommer sent i alfabetet.)  
(Det er mindre enn 20 slike personer.)  

4. Finn for- og etternavn på alle kvinnelige regissører som har laget mer enn 5 
filmer, og som har brukt en og samme skuespiller i alle filmene sine (det kan 
være mange flere enn 5 slike). Denne spørringen tar potensielt så lang tid2 at 
vi godtar at dere bare kjører spørringen mot det franske segmentet3 av 
filmdatabasen. (I den fulle databasen er det mellom 40 og 50 slike personer; i 
det franske segmentet er det færre enn 4.) 

                                                            
1 http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3100/v11/undervisningsmateriale/filmdatabasen/filmdatabasen.html 
2 Vi kjenner til én spørring som tar under et halvt minutt også mot den fulle databasen, men andre, tilsynelatende 
fornuftig formulerte spørringer, har vist seg å ta fire timer eller langt mer. De sistnevnte tar fra noen minutter til 
en halv time i det franske segmentet. 
3 Se informasjon om postgres via lenkene på 
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3100/v11/undervisningsmateriale/filmdatabasen/filmdatabasen.html 



Innlevering 

Oppgaven skal leveres elektronisk til gruppelærer på den gruppen du er registrert. 
E-posten med besvarelsen skal ha følgende subjektfelt: 
Subject: Oblig 1 inf3100 v2011 (<brukernavnStudent>) 

  

For oppgave 1 og 2 skal følgende leveres: 

Ett PDF-dokument med løsningene på oppgave 1 og 2. Dokumentet skal hete 

<brukernavnStudent>_oblig1_1-2.pdf 

Første og andre linje i filen skal være på formen  

<brukernavnStudent>_oblig1_1-2 
<studentens fulle navn> 

 

For oppgave 3 skal følgende leveres: 

En SQL-fil og en resultatfil. SQL-filen skal være en tekstfil og hete  

<brukernavnStudent>_oblig1_3.sql  

Filen skal kunne kjøres med \i-kommandoen i psql. Første og andre linje i filen skal være 
SQL-kommentarer av formen:  

-- <brukernavnStudent>_oblig1_3.sql 
-- <fullt navn på studenten> 

Alle kommentarer i filen skal innledes av slike doble minustegn. Alternativt kan C-inspirert 
kommentarstil benyttes: 

/* multiline comment 
* with nesting: /* nested block comment */ 
*/ 

Kommentarer som gjelder løsningen som helhet, skal stå øverst i filen (etter første linje).  

Resultatene fra en kjøring av denne SQL-filen skal også leveres. Resultatfilen skal være en 
tekstfil og hete  

<brukernavnStudent>_oblig1_3.res 
 
Første og andre linje i denne filen skal være identisk med første og andre linje i SQL-filen. 

 

Slutt på obligatorisk oppgave 1 

 


