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OHJ-3320 Tielokantojen suunnitlelu, lentli 28.05.2010
Tehtlivllt 1 - 3 muodostavat kOkonaisuuden, joten jos
kohdassa tunluu
hankaJalta. pyri tekeml!l!n mieleslasi kl!yttOkelpoinen
realistinen ratkaisu.
PaasaantOnll on, eM kukin tehtlivll arvostellaan suhteessa li!htOkohtaansa.

Laatija: Jari Pellonen. omas laskinta saa kayttaa
OHJ-3320 Tletokantojen suunnittetu. penodit 4-5. 2009-2010

Laadi edell3 kuvatun j!l!jestelmlln kasitekaallio UML:n luokkakaaviollOtaaliota kl!yt
tllen. Kaytll periytymist3 jaltai koosteila, jos se on mi!hdollista. Ominaisuuksista riittllJl
pelkka. rumi.
Tebtlillill.
s) Laadi tehtalilin I kasitekaavion pohjalta relaatiokaallio, jossa on merkittynl! pilJi- ja

Tebtlivill.

viernsavaimet.

Olet sinipukuisena konsulttina CheapAssSaftwan Ltd:ssa (CAS Ltd.) ja tehtavaksesi
on annettu suunrutella eril.lln kaupan tuote- ja laskutustietokanta ohessa annetun
kuvauksen pohjalta.

b) Normalisoi tietokannan relaatiot neljllnteen normaalimuotoon
vain kohdat, joita taytyy muuttaa). Perustele vastauksesi - myOS
em relaatio on jo

Etevien RakettiNerojen Ostospalkka ERNO on ilotulitteisiin tarvittavien materiaalien
myyntikeskittymA. ERNOssa myydl!i\n erilaisia ruuteja. kuten mustaruutia ja
variruutia. Muita myytllvill materiaaleja ollat mm. pi!hvit, muovikuoret, palamaton
hiekkamassa. sytytyslangat ja erimittaiset puullarret Kaikilla tuotteilla on nimi, hinta
ja luokitustyyppi (vaarallinenJei-llaarallinen ). Samaa tuotetta voi olla myynnisSi! eri
valmistajien tarjoamana Tuotteita myydl!i\n yksitt:tin ja laatikoittain. Laatikoittain
ostettuna yksitt:tisen tuotteen hinta on hieman edullisempi. Jokaisesta tuotteesta on
olemassa varastotilannetieto, jota tarkklulemalla voidaan seurata tuotteen menekkia ja
tilata tarvittaessa IisM ennen tuotteen loppumista.
Koska ERNOn tuotevalikoimaan kuuluu vaarallisia aineila, on niiden myynti
valvottua. Siksi asiakkaalla tulee olla ostokseen oikeuttava lupakortti. Lisllostosten
tekemisen helpottamiseksi ja kunkin asiakkaan ostosmurl!n tarkkailemiseksi naiden
lupakorttien tunnistetiedot kerlltalln talteen kunkin asiakkaan kohdalla. Lupakortit ovat
voimassa vain vuoden ja siksi tietokannassa tulee olla tieto voimassaoloajasta. Seka
kertaostos- eM kuukausi- ja vuosiostosmura on tarkkaan rajoitettu ja silesi myos
ostosmaaratiedot tallennetaan. Naiden ostostietojen Iisaksi asiakkaista tallennetaan
eturumi, sukunimi, henkilOtunnus, osoite ja puhelinnumero.
Tuotteita voi ostaa laskulla tai kateisella. Laskussa on eritelty tuotteet, joista laskun
loppusumma koostuu. Laskuun merkitalln laskun summan lisaksi laskun
tekopaivamura, viitenumero ja erapaivll. Mikali maksusuoritus ei ole ajoissa perilla,
liihetetalln asiakkaalle karhulasku. Karhulaskuun lis3tal1n viiVi!Stymismaksu (Xl, milia
katetaan karhulaskun kulut. seka lasketaan loppuswnman mukaan korkolain mukainen
viivi!Styskorko (yo;.). Sekl! X eM Y muuttuvat lIuosittain.
Jl1rjestelmassl tehdl!il.n tum. seuraavanlaisia hakujaja raportteja:
I. Listataan kaikki yrityksen asiakkaatja heidlln lupakorttien voimassaolo
listaushetkella (voimassal ei voimassa).
2. Listataan yrityksessa myynnissa olevat tuotteet tuotetyypeitt:tin sileo, em
kustakin tuotteesta listalaan kaikki perustiedot, mi. myyntihinta ja
varastosaldo.
Listataan tietyn asiakkaan ostot tietylta kaudelta (esim. kk tai vuosi) siten, eM"\
kultakin ostokerralta ni!kyvllt ostetut tuotteet, miden mUrllt sekll ostohinnat./
4. Listataan tietyn asiakkaan OSlO! !ietylta kaudelta (esim. kk tai vuosi) siten, etti!
kustakin tuotteesta nakyy ostettu yh!eismura

/'f'
l

uudestaan
tapauksessa.

TehtlivlJ.
a) Valitse relaatiokaaviostasi se relaatio, mista on eniten vierasavainviittauksia ja
kerro minkl!laiset eheyspolitiikat valitsisit sen vierasavaimille. Perustele vastauksesi.
b) Milloin eheysrajoitteiden yllapitoon voidaan tarvita triggereita? Anna esimerkki ja
perusteJe vastauksesi.

Tebtlivil4.
a) Oletetaan, eMj!l!jestelmlin suunnittelun a1kuvaiheessa on mal1innettu kaksi eri
nakymM jl!Jjestelmi!Stll. Selita lyhyesti millaisia ristiriitoja nakymien valilla. voi
olla.
b) Selita Iyhyesti esimerkein aikatietokantojen kl!sitteet kelpoisuusaika (validity time),
transaktioaika (validity time)ja biotemporaalisuus.

Tebtllvl5.
a) Laadi tekemi!Si relaatiokaavion pohjalta standard in mukaisena SQL:na tehtavi!Ssa I
esiintynyt kysely 3.
b) Suunnittele kyselyll hyodyttavll kolmen ti!hden indeksi. Perustele vastauksesi.

