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Adatbázis - Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (IOI) - 

adatmodell 

Az adatbázisunkban az eddig 25 alkalommal, 2013. évig megrendezett Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpia (IOI) fontosabb adatait lehet eltárolni. Az induló országok és 

diákok alapadatainak és az elért pontoknak, helyezéseknek van helyük az adatbázisban. 

Jelenleg csak néhány ország diákjainak adatait találjuk meg benne, de természetesen bármikor 

bővíthető a tartalom. A magyar diákok adatai már bekerültek a rendszerbe. 

Figyelem! Gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények (lekérdezés, jelentés vagy 

űrlap) feliratában értelmes magyar szavak legyenek és csak az igényelt információk 

jelenjenek meg, még-pedig a kért sorrendben! 

A táblák leírása 

tOlimpia tábla (az olimpiák felsorolása és néhány összesített adata) 

Olimpiasorszam egészszám kötelező, elsődleges kulcs (az olimpia sorszáma és kódja is 
egyben) 

Ev egészszám kötelező (az olimpia éve) 
Kezdete dátum az olimpia kezdete 
Vege dátum az olimpia vége 
Resztvevoszam egészszám nem lehet negatív  (a részvevő emberek száma) 
Orszagszam egészszám nem lehet negatív  (az olimpiára benevezett országok száma) 

 

tSzervez tábla (az adott olimpiát szervező országok és helyszínek  felsorolása) 

Olimpiasorszam egészszám kötelező, elsődleges kulcs része (az olimpia sorszáma és kódja 
is egyben) 

Okod egészszám kötelező, elsődleges kulcs része (az ország kódja) 
Hely szöveg (40) (az adott országbeli helyszín, pl. város) 
*** TOVÁBBÁ elsődleges kulcs: Olimpiasorszam és Okod  páros. 
 idegen kulcs: Olimpiasorszam tOlimpia tábla  felé. 
 idegen kulcs: Okod tOrszag tábla felé. 

 

tOrszag tábla (az olimpiákon résztvevő országok felsorolása és néhány összesített adata) 

OKod egészszám kötelező, elsődleges kulcs (az ország kódja) 
Orszag szöveg (40) kötelező (az ország neve) 
Arany_ossz egészszám nem lehet negatív  (az eddigi olimpiákon elnyert aranyérmek 

száma) 
Ezust_ossz egészszám nem lehet negatív  (az eddigi olimpiákon elnyert ezüstérmek 

száma) 
Bronz_ossz egészszám nem lehet negatív  (az eddigi olimpiákon elnyert bronzérmek 

száma) 
 

tDiak tábla (az olimpiákon résztvevő diákok felsorolása) 

DAzon egészszám kötelező, elsődleges kulcs (a diák azonosítója, kódja) 
OKod egészszám kötelező, idegen kulcs a  tOrszag táblához (az ország kódja) 
Nev szöveg (50) kötelező (a diák neve) 
*** TOVÁBBÁ idegen kulcs: Okod tOrszag tábla felé. 
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tPont tábla (az adott olimpián résztvevő diák eredményei, egy diák annyiszor szerepel, ahány 
olimpián indult) 

DAzon egészszám kötelező, elsődleges kulcs része (a diák azonosítója, kódja) 
Olimpiasorszam egészszám kötelező, elsődleges kulcs része (az olimpia sorszáma és kódja 

is egyben) 
F1, F2 … F8 valós szám (1 tizedes) nem lehet negatív  (a 8 lehetséges feladatra kapott 

pontszám, sajnos nem mindig ismert) 
PontAbs valós szám (1 tizedes) nem lehet negatív  (a kapott összes pontszám) 
PontSz valós szám (2 tizedes) értéke, ha van, a [0;100] zárt intervallumból lehet  (a 

kapott összes pontszám százalékban, a  maximum 100) 
HelyAbs szöveg (10) (szövegesen a diák helyezési száma és az összes induló 

száma per-jellel elválasztva) 
HelySz valós szám (2 tizedes) értéke, ha van, a [0;100] zárt intervallumból lehet (a 

diák helyezési száma, sorrendje százalékban, így a legtöbb pontot elérők 100-as 
értékűek ) 

Erem szöveg (10) értékei Arany, Ezüst,  Bronz (a kapott érem szövegesen vagy 
üresen marad, ha nem szerzett érmet) 

Extra szöveg (20) (amennyiben nem üres, akkor az indulással kapcsolatos extra 
körülményekre utal, pl. lehetett 4-nál több indulót nevezni) 

Megj szöveg (100) (amennyiben nem üres, akkor a  feladatokra kapott 
pontszámokkal kapcsolatos gondot takar) 

 * * * 

Kapcsolatok 

Az aláhúzással jelölt mezők az elsődleges kulcsok. Az idegen kulcsok a leírásban 

olvashatók ás az ábrán is jól láthatók.  

 

A kapcsolatok grafikusan 

Források (2013.12.28.) 

http://www.ioinformatics.org/index.shtml  

http://ioi.eduardische.com  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Informatikai_Di%C3%A1kolimpia  

* * *  

http://www.ioinformatics.org/index.shtml
http://ioi.eduardische.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Informatikai_Di%C3%A1kolimpia

