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Käsitteet 

Relaatiotietokanta 

Perinteinen tietokantamalli, joka hyödyntää SQL-kyselykieltä sekä taulukkoraken-

netta, jossa tiedot tallennetaan taulukoihin ja sarakkeisiin. 

Ei-relaatiotietokannat 

Suomenkielinen termi NoSQL-tietokannoille. 

NoSQL 

Englanninkielinen termi, joka tarkoittaa uudentyyppisiä tietokantamalleja, jotka 

eroavat perinteisestä relaatiotietokannasta rakenteeltaan, sekä käyttämältään kyse-

lykieleltä. 

Graafitietokanta 

Ei-relaatiotietokanta, joka erikoistuu suhteiden sekä niiden sisältämän tiedon käsitte-

lyyn ja varastointiin. 

SQL 

Relaatiotietokantojen sekä joidenkin ei-relaatiotietokantojen käyttämä kyselykieli.  

AQL 

ArangoDB-tietokantaohjelmiston oma kyselykieli. 

ACID-malli 

ACID-mallia käytetään varmistamaan ja turvaamaan relaatiotietokantojen tiedon 

eheyttä. 

ER-malli 

Kaavio, jota hyödynnetään tietokantoja suunnitellessa kuvastamaan tietokannan en-

titeettien suhteita. 

Cypher 

Neo4j-tietokantaohjelmiston hyödyntämä kyselykieli. 
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1 Tietokantateknologian kehitys 

Tekniikoiden kehittyessä on niitä hyödyntävien tahojen kehityttävä perässä tai on 

vaarana, että he jäävät kehityksessä jälkeen. SQL-kieltä hyödyntävät 

relaatiotietokannat ovat olleet jo pitkään tietokantaratkaisujen standardi, jonka 

avulla on luotu niin pienet kuin isotkin tietokannat.  

Perinteinen SQL-malli ja siihen pohjautuvat tietokantaratkaisut ovat olleet käytössä 

jo 1980-luvulta asti. Tämä perinteinen relaatiotietokantaratkaisu luotiin siirtämään 

paperilla säilöttyä tietoa tietokantoihin sekä hallitsemaan näitä kantoja tehokkaasti. 

Relaatiotietokantaratkaisu on edelleen erinomainen ratkaisu, kun suunnitellaan 

tietokantoja. Tiedonkäsittelytehokkuudestaan huolimatta relaatiotietokannat 

kuitenkin vaativat kehittäjiä ja ohjelmistoja jäsentelemään kurinalaisesti niiden 

käyttämän tiedon. Nykypäivän käyttäjät kuitenkin vaativat tietokantaohjelmistoilta 

paljon enemmän kaikkea; enemmän toimintoja, enemmän liikkuvuutta, enemmän 

nopeutta, ja ennen kaikkea enemmän tietojen välisiä yhteyksiä. (Definitive Guide 

Graph Databases for RDBMS Developer 2016, 1.) 

NoSQL-tietokantojen määrän nopea kasvu johtuu ideasta luoda tietokantaratkaisuja, 

jotka pystyisivät toimimaan ympäristöissä ja ratkaisuissa, jotka olisivat hankalia 

toteuttaa SQL-rakenteella. (Fowler 2015, luku 1.) 

NoSQL-tietokantojen määrän kasvu on tuonut markkinoille useita erilaisia NoSQL-

tietokantaratkaisuja. Nämä ohjelmistot ovat usein räätälöity toteuttamaan jokin 

erityinen tarve tietokannan toiminnallisuudelle. Tästä johtuen käyttäjillä on tarjolla 

kattava määrä erilaisia NoSQL-ratkaisuja, joista heillä on mahdollisuus valita 

tarpeisiinsa parhaiten sopiva NoSQL-ratkaisu. NoSQL on itsessään sateenvarjotermi, 

joka tulee sanoista Not only SQL. Tämä termi kattaa useita erityyppisiä 

tietokantaratkaisuja ja yksi näistä on graafitietokanta (graph database). 

Graafitietokanta on matemaattiseen kaavio-oppiin perustuva tietokantaratkaisu, joka 

erikoistuu tietokannan sisältämien tietojen suhteiden hallinnointiin sekä 

mallintamiseen. 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena suunnitella ja toteuttaa Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman Tietokannat 2 -kurssille 
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graafitietokantaratkaisuun liittyvä opetuspaketti. Tämän opetuspaketin avulla 

Tietokannat 2 -kurssin opetustarjotantaa pystytään laajentamaan ja näin ollen 

tarjoamaan entistä laajempaa NoSQL-opetusta kurssin valitseville opiskelijoille. 

Ennen opetuspaketin luomista toteutetaan tutkimusvertailu eri 

graafitietokantaalustoihin ja niiden tarjoamiin toimintoihin. Vertailussa tehdään 

katsaus kolmeen eri ohjelmistovaihtoehtoon ja niiden eroavaisuuksia toisiinsa. 

Ohjelmistojen väliltä valitaan sopivin toimeksiantajan tarpeisiin. Opetuspaketti 

luodaan, sillä silmällä, että opiskelijoiden tulisi olemaan mahdollisimman helppo 

omaksua sen sisältö ja oppia NoSQL-perusteet sekä valitun ohjelmiston toiminnot.  

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimuksen tausta 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa eri graafitietokantaratkaisun 

ohjelmistovaihtoehtoja ja niiden hyötyjä ja haittoja toimeksiantajan pyynnöstä. 

Toimeksiantaja haluaa laajentaa opiskelijoille tarjoamansa tietokantakurssin sisältöä 

tuomalla siihen uuden osa-alueen, jonka tarkoituksena on käsitellä 

graafitietokantoja. Opinnäytetyön aikana toteutetaan graafitietokantaohjelmistojen 

vertailu, jossa ohjelmistojen määrä rajataan kolmeen vaihtoehtoon toimeksiantajan 

pyynnöstä. Tämän vertailun tarkoituksena on saada aikaan riittävän kattava kuva 

graafitietokantaratkaisuja tuottavista ohjelmistoista ja niiden ominaisuuksista. 

Vertailun voittavasta ohjelmistosta luodaan opetuspaketti Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman Tietokannat 2 -kurssille. 

Tämän rajauksen avulla opinnäytetyössä voidaan keskittyä luomaan tarkempi ja 

monipuolisempi opetuspaketti kun energia ja aika keskitetään yhteen ohjelmistoon 

useamman sijaan. 

2.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön aihe on lähtöisin toimeksiantajalta. Tutkimukseen sisältyy tietokanto-

jen yleisteoriaa sekä graafitietokantateoriaa. Tämä teoriaosio toteutetaan graafitie-
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tokantoihin liittyvää kirjallista aineistoa hyödyntäen. Tutkimuksessa käytettävä kirjal-

linen aineisto koostuu relaatiotietokantoihin, graafitietokantoihin sekä muihin 

NoSQL-tietokantoihin liittyvästä kirjallisuudesta, vertailuun valittujen ohjelmistojen 

verkkosivuilla olevasta tiedosta ja ohjelmistojen manuaaleista sekä muista aiheeseen 

liittyvistä alan verkkojulkaisuista. Tutkimukseen sisältyvä teoriaosio sisältää yleiskat-

sauksen relaatiotietokantoihin ja tietokantojen perusteisiin sekä NoSQL-tietokantoi-

hin ja graafitietokantoihin. Teoriaosiossa käydään myös syvällisemmin läpi graafitie-

tokantojen toiminnallisuutta ja tämän toiminnan periaatteita. 

Teoriaosuuden yhteydessä toteutetaan tutkimustyö, jonka tarkoituksena on selvittää 

sopivin graafiohjelmisto toimeksiantajan tarpeisiin. Tätä tutkimustyöstä varten toteu-

tetaan graafiohjelmistojen välinen vertailu. Vertailuun mukaan otettaville ohjelmis-

toille luodaan kriteerit, jotka niiden tulee täyttää. Kriteerilista koostuu kuudesta kri-

teeristä ja ohjelmistoille annetaan pisteitä 0, 1 tai 2 riippuen, kuinka ohjelmisto suo-

riutui kriteeristä. Vertailun voittajaksi valitaan ohjelmisto, joka on saanut vertailun 

lopussa suurimman kokonaispistemäärän. Valitusta ohjelmistosta tuotetaan graa-

fitietokantaopetuspaketti toimeksiantajan tarpeisiin. Tämä opetuspaketti sisältää 

teoriaosuuden, joka käsittelee graafitietokantojen teoriaa sekä valitun ohjelmiston 

käyttöön liittyviä tehtäviä 

2.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimustyössä etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

• Mitä ovat graafitietokannat? 

• Mikä vertailussa mukana olevista graafipohjaisista tietokantaohjelmistoista 
olisi paras Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opinto-ohjel-
man tarpeisiin? 

• Millaisilla tehtävillä valitun ohjelmiston perustoimintoja voidaan tuoda opis-
kelijoille näkyväksi? 
 

Tutkimuskysymykseen yksi vastataan kirjallisuuden perusteella luvuissa neljä sekä 

viisi. Tutkimuskysymyksen kaksi pohjaksi laaditaan kriteeristö, jota peilaten tietokan-

taohjelmistot arvioidaan luvussa kuusi. Kolmannen tutkimuskysymyksen vastaa-

miseksi luodaan valitulle ohjelmistolle opetuspaketti, jonka avulla tutkimuskysymystä 

avataan luvussa seitsemän sekä liitteessä 1. Opiskelijoiden kurssimateriaali. 
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3 Tietokantaopetus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

3.1 Tietokantaopetuksen tila 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa on tämän 

työn kirjoitushetkellä Tietokannat 1 ja Tietokannat 2 -kurssit. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun tietokantakurssien opetus toteutetaan seuraavasti: Opettaja 

luennoi opiskelijoille kontaktitunnin alussa teoriaosuuden, joka käsittelee tunnin 

aiheita. Teoriaosuuden jälkeen opiskelijoiden tehtävänä on tehdä teoriaan liittyvät 

tehtävät ja syventyä aiheeseen itsenäisesti luennon materiaalia hyödyntäen.  

3.2 Tietokannat 1 -kurssi 

Tietokannat 1 -kurssi on pakollinen kaikille ammattikorkeakoulun tradenomilinjan 

opiskelijoille ja kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijoille tietokantoihin liittyvät 

peruskäsitteet ja taustateoriat. Näiden tietojen kautta opiskelijan on tarkoitus osata 

tietokantojen käsitteellinen mallintaminen ja kyetä luomaan sen pohjalta 

relaatiotietokanta. Kurssilla opetetaan SQL-kielen perusteet ja SQL-kielen 

hyödyntäminen tietokantojen käsittelyssä sekä ER-kaavion mallintaminen ja mallin 

hyödyntäminen tietokantojen luomisessa.  

Kurssin opiskelutyyli on painottunut opiskelijan oma-aloitteisuuteen. 

Kontaktitunneilla käydään läpi kurssin teoriaosuuksia, sekä tehtävien tavoitteita 

opettajan johdolla. Tehtävien toteuttaminen on opiskelijoiden omalla vastuulla. 

Kurssiin kuuluu neljä osa-aluetta, joista jokainen sisältää oman teoriaosuuden sekä 

omat tehtävät. 

Kurssin aikana opiskelijoiden on mahdollista toteuttaa tietokantaharjoitustyö. Työssä 

opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yksinkertaisen relaatiotietokannan. Tehtävän 

tarkoituksena on mitata opiskelijoiden ymmärrystä relaatiotietokannoista ja niiden 

luonnista sekä antaa opiskelijoille mahdollisuus harjoitella todellisen tietokannan 

luontia ja ylläpitoa. 



9 
 

 

3.3 Tietokannat 2 -kurssi 

Tietokannat 2 -kurssi on opiskelijoiden valittavissa oleva ammattitaitoja syventävä 

kurssi. Tämä kurssi jatkaa tietokantaopetusta siitä mihin ensimmäinen tietokantojen 

kurssi päättyy. Relaatiotietokantojen opiskelussa Tietokannat 2 -kurssi menee syvem-

mälle relaatiotietokantojen toimintaan sekä käsittelee ja opettaa monipuolisempia 

SQL-lauseita kurssin opiskelijoille. Tämän kurssin aikana opiskelijoille opetetaan myös 

NoSQL-tietokantojen perusteita. NoSQL-kurssilla käytetään esimerkkiohjelmistona 

MongoDB ja Redis -tietokantaohjelmistoja.  

Kurssin teoriaosuuden opiskelijat käyvät läpi yhdessä opettajan kanssa. Kurssin teh-

tävien teko ja syvempi teorian lukeminen jäävät kuitenkin opiskelijan omalle vas-

tuulle, sillä kursseilla arvostetaan opiskelijoiden oma-aloitteisuutta tehtävien osalta. 

Tietokannat 2 -kurssi sisältää myös useita oppimistehtäviä, jotka ovat vapaaehtoisia, 

mutta niiden tekeminen osoittaa opiskelijan osaamista kurssin sisältöön liittyen ja 

näin ollen voi nostaa opiskelijan arvosanaa. 

4 Yleistä tietokannoista 

4.1 Tietokantaopin perusteet 

Hovin, Huotarin ja Lahdenmäen (2005, 4) mukaan tietokanta on joukko tallennettuja 

tietoja, jotka liittyviä toisiinsa loogisella tavalla ja näitä tietoja hallinnoidaan 

tietokantakielellä. Tietokantoja käytetään tiedostojen hallinnoimiseen, sillä tämä 

lisää tietoeheyden varmuutta, parantaa tietojen muutosjoustavuutta sekä helpottaa 

sovellusohjelmointia. 

Tietokanta on tietokoneistettu järjestelmä, joka on tehty ylläpitämään tietoa ja 

jakamaan sitä järjestelmän käyttäjille heidän tarpeidensa mukaan. Tietokantaa 

hallinnoi tietokannan hallintajärjestelmä (TKHJ), jonka kanssa käyttäjät voivat 

kommunikoida käyttöjärjestelmästä löytyvien ohjelmistojen tai työkalujen avulla. 

Tietokannan hallintajärjestelmä taas kommunikoi käyttäjän ohjeiden mukaan 

käyttöjärjestelmän kanssa hakeakseen tietokannasta käyttäjän haluamaa tietoa, 

varastoidakseen uutta tietoa kantaan tai päivittääkseen kannassa jo olevia tietoja. 
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(Foster & Godbole 2016, luku 1.1). Tämä tiedonkäsittelyprosessi on kuvattuna alla 

olevassa kuviossa. 

 

Kuvio 1. Tietokantahallinnan peruskonsepti. Alkuperäinen kuva (Foster & Godbole 
2016, luku 1.1.). 

Tietokannat ovat oleellinen osa ohjelmistokehitystä, sillä moni ohjelmisto omaa 

tietokannan, jonka kanssa ohjelmisto on jatkuvassa yhteydessä. Tämä prosessi on 

usein huomaamaton käyttäjän näkökulmasta. (Foster & Godbole 2016, luku 1.1) 

Nykyään suurin osa tietokannoista toteutetaan SQL-kieleen pohjautuvina 

relaatiotietokantoina. SQL-pohjaiset relaatiotietokannat ovat edelleen suosiossa 

koska niiden käyttö-sekä muuttaminen on perinteisempiä hierakkisia ja 

verkkomallisia tietokantoja helpompia. (Hovi, Huotari, & Lahdenmäki 2005, 5.) 

4.2 Relaatiotietokanta 

Relaatiotietokannat pohjautuvat E. F. Coddin vuonna 1970 tekemään 

relaatiotietokantamalliin. Tämä malli määrittelee relaatiokantojen teoreettisen 

pohjan. Tämä pohja perustuu matematiikkaan, joukko-oppiin ja 

predikaattilogiikkaan. Relaatiotietokannat saivat aikaan vallankumouksen tietokanta 

maailmassa ja ovat korvanneet aikaisemmin käytetyt hierakkiset sekä verkkomalliset 

tietokantamallit. (Hovi 2004, 5; Hovi, Huotari, & Lahdenmäki 2005, 7.) 
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Foster ja Godbole (2016, luku 1.4.2) toteaa relaatiotietokantojen olevan vielä 

nykypäivänäkin dominoiva ratkaisutyyppi erilaisten tietokantaratkaisuiden joukosta. 

Tätä johtoasemaa relaatiotietokannat ovat pitäneet hallussaan aina 1970 luvulta asti. 

Relaatiotietokannoissa asiakokonaisuudet esitetään tauluina. Taulut pitävät sisällään 

sarakkeita sekä rivejä. Sarakkeita käytetään lajittelemaan taulun sisälle tulevat 

tiedot. Sarakkeet pitävät sisällään yhden tai useamman rivin ja kaikkien yhden 

sarakkeen alla olevien rivien tulee kuulua samaan arvojoukkoon ja täten omata sama 

tietotyyppi. Itse taulukon sisältämät tiedot sijaitsevat riveillä. (Hovi 2004, 6; Hovi, 

Huotari, & Lahdenmäki 2005, 8.) 

  

Kuvio 2. Relaatiotietokannan taulurakenteen esimerkki 

Jokaisella taululla on perusavaimena tunnettu ainutlaatuinen tunniste. Tämän 

tunnisteen alaisen sarakkeen riveillä kaikkien tietojen pitää olla ainutlaatuisia. 

Tietokannan muut taulut ja tietokannan ulkopuoliset järjestelmät tunnistavat taulun 

sekä viittaavat siihen tarvittaessa perusavainta käyttäen. Mikäli tauluja tarvitsee 

yhdistää toisiinsa, niin siinä tapauksessa tulee käyttää viiteavainta. (Hovi 2004, 6–7; 

Hovi, Huotari, & Lahdenmäki 2005, 8–7.). 

4.3 Ei-relaatiotietokanta 

Käyttäjien luoman sisällön kasvu on nopeuttanut luodun tiedon määrää, sitä minkä 

tyylistä tietoa luodaan ja manipuloidaan sekä miten luotua tietoa analysoidaan ja va-
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rastoidaan. Käyttäjien luoman tiedon lisäksi myös erilaiset lähteet kuten erilaiset sen-

sorit, GPS järjestelmät sekä automaattiset hallintajärjestelmät luovat paljon uutta tie-

toa. Nämä suuret määrät tietoa luovat uusia haasteita sekä mahdollisuuksia tiedon 

tallentamiseen ja analysointiin liittyen. Nopean kasvun rinnalla, luodun tiedon jäsen-

tely ajautuu jatkuvasti aina vain enemmän hajanaiseen suuntaan. Suurien tietomää-

rien, sekä hajanaisen tiedon luomaa ongelmaa kohtaan nousi uuden tyyppiset tieto-

kantajärjestelmät. Nämä uudet järjestelmät tunnetaan yhteisellä nimellä NoSQL. (Ti-

wari 2011, Introduction) 

Ensimmäinen kerta kun NoSQL termiä käytettiin, oli kun Carlo Strozzi esitteli uutta 

kevyttä relaatiotietokantaansa kollegoilleen vuonna 1998 San Franciscossa. Esittely-

hetkellä Strozzi tarkoitti termillä sanatarkasti sitä että, hänen relaatiotietokantansa ei 

käyttänyt SQL -kieltä kyselyiden tekemiseen. (Fowler 2015, luku 1.) 

Termin tarkoitus on muuttunut ajan myötä ja nykypäivänä se on akronyymi sanoille 

Not only SQL. Tämä muutos saa termin NoSQL tuntumaan pehmeämmältä kuin sitä 

edeltänyt täysin relaatiovastainen tarkoitus. (Williams 2012.) 

NoSQL ei ole tietokanta tai tietokantatyyppi. NoSQL on sateenvarjotermi tietokan-

noille, jotka eivät seuraa perinteisen relaatiotietokanta hallintajärjestelemän periaat-

teita, erityisesti ACID rakennetta. Tämän tyyliset tietokannat on suunniteltu hallinnoi-

maan nopeasti suuria tietokantojen kuten Google ja Facebook. (Vaish 2013, 26.) 

Tämän kattavan sateenvarjotermin takia, NoSQL kantoja on hankala määritellä. Fow-

ler (2015, luku 1.) antaa kirjassaan seuraavanlaisen 4-kohtaisen määrittelyn NoSQL 

kannoille niitä yhdistävien ominaisuuksien kautta. 

• Skeematon rakenne. Tämä rakennetyyppi antaa käyttäjälle mahdollisuuden 

varastoida tietoa ilman, että hänen tarvitsee ensin suunnitella kattava 

skeema tietokannalle. 

• Ei-relaatio pohjainen tietokanta. Tietoa voidaan taltioida tietokantaa aggre-

gaatteina ja näin ollen yksi kirjaus kykenee sisältämään paljon erilaista tietoa. 

• Yleiskäyttöinen laitteisto. NoSQL-kannat on suunniteltu siten, että ne toimivat 

kaiken tyyppisillä laitteisto kokoon panoilla. Tämä helpottaa myös NoSQL-tie-

tokantojen skaalattavuutta. 

• Tehokkaasti hajautettavat tietokannat, jotka voivat varastoida ja käsitellä tie-
toa, joka sijaitsee useammalla laitteella. NoSQL-tietokannoilla voidaan hel-
posti pitää palvelinklusteria, joka sisältää yhden ison tietokannan. 
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Verkkoartikkelissaan Gajani (The key differences between SQL and NoSQL DBs, 

2017.) taas erittelee NoSQL-tietokantojen hyötyjä ja haittoja seuraavasti:  

Hyödyt 

NoSQL-tietokannat ovat relaatiotietokantoja helpompia hallita ja niiden skaalautu-

vuus ja joustavuus ovat parempi kuin relaatiotietokannoissa. NoSQL-tietokannat poh-

jautuvat usein avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja ratkaisuihin. Tämän takia nii-

den osto- ja päivityskustannukset ovat pienempiä kuin relaatiokantasovelluksissa. 

Näiden tietokantojen yksi suurimmista myyntivalteista on niiden skaalautuvuus. Näin 

ollen NoSQL-tietokannat suunnitellaan usein toimimaan, jopa vanhoilla tai halvoilla 

laiteratkaisuilla. NoSQL tyyppiset tietokantaratkaisut eivät vaadi tarkkaan laadittuja 

tietokantarakenteita vaan antavat tietokantasuunnittelijoille enemmän vapautta 

kantojenluonnissa. Tämä säästää paljon kehitysaikaa. 

Haitat 

Toisin kuin relaatiotietokannat, NoSQL yhteisö ei ole vielä kovin hyvin määritelty. Jat-

kuvasti kasvavalta yhteisöltä puuttuu vuosien kokemus, joka löytyy relaatiotietokan-

noilta ja tätä on hankala ohittaa. NoSQL-tietokannoilta uupuu usein raportointityöka-

lut. Näiden työkalujen puutos hankaloittaa kantojen käyttöä ja niiden analysointi ja 

toiminnallisuuden testaus on täten usein paljon hankalampaa kuin relaatiotietokan-

noissa. NoSQL-liikkeeltä uupuu myös standardit. Jatkaakseen kasvua ja kyetäkseen 

hallitsemaan jatkuvasti kasvavaa määrää tietokantaratkaisuja, NoSQL tarvitsee stan-

dardisoidun kielen kuten relaatiotietokantojen jo pitkään käyttämä SQL. 

NoSQL -termin alla on monia erilaisia tietokantaratkaisuja, mutta yleensä ne jaetaan 

neljään pääryhmään. Kirjassaan Vaish (2013, 43) mainitsee, kuinka NoSQL-tietokan-

nat kategorisoidaan johonkin näistä ryhmistä, sen mukaan miten tieto tallennetaan 

kyseiseen tietokantaan. 

Avain-arvo 

Avain-arvo tietokannan toiminta perustuu siihen, että tietokanta rakentuu kokoel-

masta pareja. Nämä parit ovat tallennettavan tiedon arvo, eli itse data mitä kannassa 

on, sekä tämän arvon ainutlaatuinen avain. Nämä avaimet voivat olla mitä tahansa 
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tietotyyppiä ja näiden avaimien kautta käsitellään kanssa olevaa tietoa. (Celko 2014, 

luku 6; Fowler 2015.) 

Dokumentti 

Tämä NoSQL -tietokantatyyppi pohjautuu oletukseen, että tietokannan sisältämät ar-

vot ovat erilaisia dokumentteja ja nämä dokumentit sisältävät tietoa joko binääriluku 

tai teksti muodossa. (Fowler 2012.) 

Dokumenttipohjaiset tietokannat ovat hyvin joustavia eivätkä seuraa jäykkää kaa-

viorakennetta ja näin ollen kantaan voidaan viedä sisään, miten tahansa jäsennelty 

dokumentti ilman ennakkotoimenpiteitä. (Fowler 2015.) 

Dokumenttitietokantojen tietorakenne voi olla useaa eri muotoa, esimerkkeinä JSON 

ja XML. (Fowler 2015; Vaish 2013, 46.) 

Saraketietokanta 

Saraketietokanta muistuttaa perinteistä relaatiotietokantaa rakenteeltaan. Se sisäl-

tää samaan tyyliin tauluja, sarakkeita ja rivejä. Saraketietokanta kuitenkin eroaa re-

laatiomallista toimintansa kautta. Saraketietokannassa tiedot tallennetaan yhteen 

suureen tauluun, joka koostuu joukosta sarakkeita sekä riviavaimesta. Tietoa noude-

taan kannasta hyödyntäen riviavainta, joka osoittaa minkä sarakkeen alta haluttu 

tieto löytyy. (Fowler 2015.) 

Graafitietokanta 

Tässä opinnäytetyössä käsittelemme pääasiallisesti graafitietokantoja. Tämän takia 

tarkastelemme näitä tietokantoja tarkemmin seuraavassa luvussa, jossa käymme läpi 

tarkemmin, mikä on graafitietokanta, graafitietokannan toimintaperiaatteita sekä 

sen hyötyjä. 

5 Graafitietokannat 

5.1 Graafitietokantojen käyttötarkoitus 

Vaikka nykyään käyttäjille on tarjolla useita tietokantaratkaisuja, niin perinteisiä 

relaatiokantoja kuin NoSQL -kantojakin, ainoastaan Graafitietokannat on suunniteltu 
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nimenomaan hallinnoimaan ja varastoimaan tallennettujen tietojen välisiä suhteita. 

Graafitietokanta on verkossa sijaitseva TKHJ, joka käsittelee graafista tietomallia ja 

omaa luonti, luku, päivitys, ja poisto toiminnallisuudet. Näissä tietokannoissa tietojen 

väliset suhteet ovat etusijalla sen toiminnallisuudessa, toisin kuin muissa 

tietokantaratkaisuissa ja graafikantaa hyödyntävien ohjelmistojen ei tarvitse käyttää 

viiteavaimia tehdäkseen johtopäätöksiä tietojen yhteyksistä. (Definitive Guide Graph 

Databases for RDBMS Developer 2016, 4–5.) 

Graafitietokannat ovat erittäin hyviä hallitsemaan kannassa sijaitsevien tietojen 

välisiä suhteita. Toisinkuin muut NoSQL -tietokantaratkaisut, jotka pyrkivät luomaan 

niiden sisältämästä tiedosta yhden suuren kokonaisuuden, graafikannat pyrkivät 

hajottamaan sisältämänsä tiedon aina vain pienempiin paloihin. (Fowler 2012.) 

5.2 Graafiteoria 

Graafitietokantojen sanan graafi merkitys tulee matematiikassa tunnetusta termistä 

graafiteoria, joka tunnetaan myös nimellä verkkoteoria. Graafitietokannat 

muistuttavat myös rakenteeltaan tätä matemaattista verkkoa.  

Matematiikassa graafi koostuu kahden tyyppisistä osista: elementeistä, joita yleensä 

kutsutaan solmuksi tai pisteeksi sekä näitä elementtejä yhdistävistä viivoista tai 

kaarista. Näin ollen graafin jokainen piste edustaa jotain tietoa sen sisällä ja näitä 

yhdistävät kaaret edustavat yhteyksiä pisteiden välillä. Matemaattisen verkkoteorian 

alta löytyy useita erilaisia verkkotyylejä. Yksi näistä on suunnattu verkko. Tässä 

mallissa kaikilla kaarilla on jokin suunta liitettynä niihin. Graafitietokannat ovat 

useimmin suunnattuja verkkoja. Verkkoteorian tuntemus on hyödyksi 

graafitietokantojen käsittelyssä, sillä tämä matematiikan osa käsittelee graafeja ja 

niiden monipuolisia sekä monimutkaisia rakenteita sekä miten parhaiten saada 

niiden sisältämä tieto ulos niistä. (Graham 2017, Introduction to Graph Databases.) 

Matemaattinen graafiteoria kattaa suuren määrän erityyppisiä graafeja, mutta 

graafitietokantojen osalta suunnattu- ja suuntaamaton graafi ovat tärkeimmät. 

Suuntaamattomassa graafimuodossa voimme kulkea pisteiden välisiä kaaria pitkin 

vapaasti kumpaankin suuntaan pisteiden välillä, esim. pisteestä A pisteeseen B (A -> 

B) sekä pisteestä B pisteeseen A (B -> A). Tällä tavoin voimme esimerkiksi etsiä 



16 
 

 

sosiaalisen median tietokannastamme ihmisiä, jotka ovat lisänneet toisensa 

kavereiksi. Kaverisuhde kulkee kumpaankin suuntaan ja näin ollen voimme etsiä 

henkilön A kavereita ja saada B:n tulokeksi tai etsiä B:n kavereita ja saada A:n 

tulokseksi. Suunnatussa graafissa kaikilla kaarilla on määritelty kulkusuunta. Tämän 

tyyppisissä graafeissa voimme etsiä tietoa ja pisteiden välisiä suhteita ainoastaan 

kaarille määritettyjen suuntien mukaan. Jälleen kerran voimme käyttää sosiaalisen 

median tietokantaa esimerkkinä. Palvelussa voi olla mahdollista seurata toisen 

käyttäjän tiliä niin, että saat ilmoituksen aina kun he kirjoittavat uuden viestin 

tililleen. Tämä seuraustoiminto ei tarvitse toisen käyttäjän hyväksyntää ja voi näin 

ollen täysin yksipuoleinen toiminto. Tämän kautta voimme etsiä tietokannasta kaikki 

ihmiset, joita C seuraa ja saada vastaukseksi B:n ja A:n. Mikäli toteutamme haun 

toisinpäin ja etsimme kaikki henkilöt, joita B seuraa, emme saa C:tä mukaan 

vastauksiin. Tämä johtuu siitä, että seuraustoiminto on yksi suuntainen. Mikäli B 

seuraisi myös C:tä, niin tällöin B:n hakutuloksissa C olisi mukana. 

 

Kuvio 3. Esimerkkikuvat suunnatusta ja suuntaamattomasta graafista 

5.3 Graafitietokantojen edut 

Graafitietokantojen etu on tietojen välisten suhteiden helppo esillepano, hakeminen 

sekä käsittely. (Vaish 2013, 62.) 

Verkkoartikkelissaan professori Yu Xu (A Look at the Graph Database Landscape, 

2017.) järjestelee graafikantojen avainhyödyt neljään osioon seuraavanlaisesti: 

 



17 
 

 

Nopeammat ja paremmat kyselyt sekä analytiikka 

Graafikantojen kyselyt ovat tehokkaita käsittelemään hakuun liittyvää tietoa sen 

koosta riippumatta. Koska graafimalli sisältää sisäänrakennetun indeksoidun 

tietorakenteen, ei sitä hyödyntävät haut joudu koskaan käsittelemään tietoa joka ei 

liity suoraan suoritettuun hakuun. Tästä johtuen graafikannat soveltuvat 

erinomaisesti reaaliajassa tehtäviin nopeisiin tietokanta kyselyihin. 

Yksinkertaisempi ja luonnollisempi tietomallinnus 

Relaatiotietokannoissa on tietokannan normalisointiin ja sisällön eheyteen liittyvät 

tiukat säännöt, joita tietokannan luojan tulee totella ja toisessa ääripäässä on muita 

kuin NoSQL -tietokantaratkaisuja joissa tietokannan rakenne on viety pitkälle ja 

yhteen tauluun tallennetaan suuria määriä sekalaista tietoa. Graafikannat löytävät 

itsensä näiden ääripäiden välimaastosta. Graafikantoja suunnitellessa tulee 

määritellä ainoastaan se mitä halutaan solujen edustavan ja minkälaisia suhteita 

näiden välille luodaan. Näin ollen graafikannat ovat juuri niin rakennettuja kuin luoja 

haluaa ilman ylimääräistä normalisointia tai työtä. 

Tuki yhtäaikaisille sekä reaaliaikaisille päivityksille ja kyselyille 

Graafimalli tukee reaaliajassa tapahtuvia kannan päivityksiä, jotka voidaan tehdä 

samaan aikaan kun kantaan tehdään kyselyitä. 

Joustoa kehittyvälle tietorakenteelle 

Graafikantaan voidaan jatkuvasti lisätä tai sieltä voidaan poistaa solmuja tai suhteita 

ja niiden ominaisuuksia ja näin ollen laajentaa tai kutistaa kantaa tarpeen mukaan. 

Tämä notkeus tukee hyvin tietokantoja joiden objektit ja niiden tyypit muuttuvat 

jatkuvasti. Suurin osa graafikannoista tukee myös skeeman vaihtamista, vaikka 

tietokanta on käytössä ja näin ollen kantaa ei tarvitse ajaa alas muutoksia tai huoltoja 

tehdessä. 

5.4 Graafitietokannan toimintomalli 

Celko (2013, luku 3.1) ilmaisee kirjassaan Graafitietokantarakenteen rakentuvan kah-

desta osasta, pisteestä tai solmusta (Node) sekä viivasta tai kaaresta (Edge). Kaaret 
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kuvataan viivoina, jotka yhdistävät solmut. Solmut taas kuvataan palloina tai ympy-

röinä.  

Solmut ovat hyvin monikäyttöisiä, sillä ne voivat kuvastaa monia erilaisia asioita tie-

tokannan kehittäjän tarpeiden mukaan. Celko (2013, luku 3.1) kuvailee solmuja kir-

jassaan abstrakteiksi, sillä useimmiten, mutta ei aina, solmuilla kuvataan asioita, 

jotka olisivat relaatiotietokannoissa kohteita. Solmut voivat pitää sisällään niitä mää-

rittelevää tietoa, mutta tämä ei ole välttämätöntä.  

Kaaren viiva voidaan kuvata joko nuolen kanssa tai ilman. Tällä tavoin voidaan il-

maista solmujen välisen yhteyden kulkusuuntaa. Graafikannoissa kaaret kuvataan 

yleensä ilman nuolta, sillä suurin osa kaarista toimii kaaren kumpaankin suuntaan 

eikä suhteet näin ollen ole vain yksisuuntaisia. Solmujen välissä voi myös olla useita 

kaaria, joista jokainen kuvaa erilaista suhdetta solmujen välillä. Kaaret voivat myös 

olla eri vahvuisia kuten solmujen välinen perhesuhde tai ystävyyssuhde. (Celko 2013, 

luku 3.1) 

Jokainen solmu on jokin kokonaisuus kuten henkilö, sijainti tai jokin muu asia ja kaari 

määrittelee kahden solmun välisen suhteen. Esimerkiksi kakku ja jälkiruoka ovat kaksi 

erityyppistä solmua ja näiden välillä on suhde ”on tyyppiä”, joka viittaa kakusta jälki-

ruokaan. Graafitietokannan yleistarkoitusrakenne antaa käyttäjille kyvyn mallintaa 

monen tyyppisiä tietokantoja aina tie- tai laiteverkostosta potilastietokantaan asti. 

(Definitive Guide Graph Databases for RDBMS Developer 2016, 5.) 

Graafitietokannoissa suhteet ovat pääsijalla. Tämä on toisin kuin muissa tietokanta-

tyypeissä. Näin ollen graafikantoja hyödyntävien ohjelmistojen ei tarvitse päätellä 

tietojen välisiä suhteita viiteavaimien avulla. (Definitive Guide Graph Databases for 

RDBMS Developer 2016, 5.) 
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Kuvio 4. Graafitietokantaesimerkki 

Kuvio 4 havainnollistaa graafitietokannan rakennetta. Tässä kaaviossa on kaksi eri-

laista solmua, henkilö ja tuote, sekä kolme erilaista kaarta, kaveri, valmistaja sekä 

tykkää. Graafin jokainen solmu voi sisältää sille oleellisia tietoja kuten henkilön ni-

men ja iän. Graafitietokannoissa myös solmuja yhdistävät kaaret voivat sisältää muu-

takin tietoa sen lisäksi, että ne indikoivat mitkä solmut ovat yhteyksissä toisiinsa. Esi-

merkki graafin Kaveri -kaarissa voisi olla esimerkiksi tieto ajasta, milloin kaverisuhde 

on luotu. Tämän tiedon avulla tietokannan käyttäjä pystyy listaamaan kaverit aikajär-

jestykseen suhteet muodostusajan perusteella. Graafeja voidaan myös tarkastella, 

joko suunnatussa tai suuntaamattomassa muodossa. Esimerkkigraafissa henkilöiden 

väliset suhteet ovat suuntaamattomia. Henkilö 2:n suhde tuotteeseen taas on suun-

nattu, sillä tuotteella ei ole kykyä tykätä henkilöistä ja näin ollen suhde toimii vain yh-

teen suuntaan. 

6 Ohjelmistovertailu 

6.1 Ohjelmistovertailun lähtötilanne 

Ohjelmistovertailun tavoitteena on valita graafitietokantaohjelmisto, joka sopii 

parhaiten toimeksiantajan tarpeisiin. Vertailua varten valittiin kolme 

graafitietokantaohjelmistoa. Neo4j otettiin mukaan vertailuun toimeksiantajan 

toiveesta. Neo4j on myös työn tekohetkellä suosituin graafitietokantaohjelmisto (DB-

Engines Ranking, 2018). Tämä tuo luotettavuutta ohjelmiston valintaan yhdeksi 

vertailuun otettavista ohjelmistoista. Vertailuun muiden valittujen ohjelmistojen 

valinta pohjautui DB-engines.com sivuston ylläpitämään tietokantaohjelmistojen 
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ranking listaan. Tämä sivusto tarkkailee ja listaa erilaisten 

tietokantaohjelmistotyyppien ohjelmistoja niiden käyttäjämäärien mukaan. Kaksi 

muuta vertailuun otettavaa ohjelmistoa olivat DB-engines.com sivuston vertailun 

yläpäässä. Tämä toi luotettavuutta näiden kahden ohjelmiston valintaan.  

Toimeksiantajan tarpeisiin parhaiten sopivan ohjelmiston löytämistä varten 

käytetään kriteerilistaa. Kaikkia kolmea ohjelmistoa vertaillaan näitä kriteerejä 

vasten. Ohjelmistojen suoriutuminen kriteereiden vaatimuksista pisteytetään ja 

tuodaan esiin Vertailun yhteenveto -kappaleessa taulukon avulla. Pisteytyksen avulla 

nähdään selkeästi ohjelmisto, joka pärjäsi vertailussa parhaiten. Vertailun voittajaksi 

valitaan se ohjelmisto, joka sai vertailussa suurimman määrän pisteitä. 

6.2 Vertailun kriteerit 

Ohjelmistoja vertaillaan keskenään viiden kriteerin kautta. Kriteerien tarkemmat 

määritykset on kuvattu tämän tekstikappaleen alapuolella. Jokainen kriteeri arvioi-

daan asteikolla 0–2. Tässä asteikossa 0 tarkoittaa, että ohjelmisto ei täytä kriteerin 

asettamia vaatimuksia. Numero 1 tarkoittaa, että ohjelmisto täyttää kriteeriin määri-

tetyt vaatimukset osittain. Ohjelmisto saa numeron 2, mikäli se täyttää kriteeriin ase-

tetut määritykset. 

Ensimmäinen toimeksiantajan antama kriteeri ohjelmistolle on ohjelmistolisenssi. 

Ohjelmistolla tulee olla ilmaislisenssi. Tämä vaatimus pohjautuu siihen että, toimeksi-

antaja on opetuslaitos, jonka ohjelmistolisenssien ostot ovat rajalliset. Ilmaislisenssin 

avulla toimeksiantaja kykenee hyödyntämään valittua ohjelmistoa opetuksessa mini-

maalisilla kustannuksilla. 

Ohjelmiston tulee omata kyselykieli, joka on yksi niistä, mitä Jyväskylän ammattikor-

keakoulussa opetetaan. Vaihtoehtoisesti kyselykieli voi myös olla kieli, joka on hyvin 

lähellä jotain näistä jo valmiiksi opetettavista kielistä tai vaihtoehtoisesti kielen tulee 

olla helposti lähestyttävä ja omata tarpeelliset resurssit kielen opiskeluun. Näin ollen 

opiskelijoiden ja kurssin opettajan ei tarvitse opiskella täysin uutta kieltä graafitieto-

kantaohjelmiston takia, sillä Tietokannat 2 -kurssin aikataulu on erittäin tiukka ja näin 

ollen ylimääräistä aikaa kurssilla ei juurikaan ole. 
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Ohjelmistolla tulee olla valmis dokumentaatio ohjelmiston toiminnallisuudesta. Tä-

män dokumentaation tulee kattaa vähintään ohjelmiston asennus, ohjelmiston toi-

minnallisuudet ja toiminnot sekä mahdollisen uuden ohjelmointikielen perusteet. 

Monipuolinen sekä selkeä dokumentaatio varmentaa opiskelijoiden ohjelmiston käy-

tön helppouden, ongelmatilanteiden ratkaisun sekä mahdollisuuden ohjelmiston 

käyttöön kurssin jälkeen.  

Ohjelmistolla tarvitsee toimia Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyödyntämässä 

Docker-ohjelmissa. Docker-ohjelmiston kautta tietokantaohjelmiston tulee toimia it-

senäisesti ilman erillisiä lisäosia. Mikäli ohjelmistolla on erillinen hallintapaneeli, jota 

voidaan käyttää esimerkiksi Internet-selaimen kautta, niin tämä nähdään etuna oh-

jelmistolle. 

Tietokantaohjelmiston oppimismateriaalin laatua tarkkaillaan opiskelijoiden näkökul-

masta. Mikäli opiskelija haluaa oppia ohjelmistosta itsenäisesti lisää Tietokannat 2 -

kurssin aikana tai lisää kurssin jälkeen, tulee ohjelmiston kehittäjän oman oppimis-

materiaalin tukea tätä. Ohjelmistonkehittäjän oman oppimismateriaalin tulee näin 

ollen olla selkeä ja helposti ymmärrettävä, mutta sen tulee myös opettaa ohjelmiston 

ja sen ohjelmointikielen toiminnot nopeasti ja tehokkaasti. Tämä materiaali saattaa 

olla testitapaus-muodossa, missä käyttäjää ei opasteta tai opeteta yhtä paljon kuin 

perinteisessä oppimismateriaalissa. Testitapauksen tulee tällöin olla helposti lähes-

tyttävä sekä selkeä sen tavoitteissa, mutta sen tulee myös opastaa käyttäjää ohjel-

miston käytössä tarpeeksi kattavasti. 

6.3 Neo4j 

Neo4j-ohjelmistosta on tarjolla ilmainen Community-versio, joka pohjautuu GPL v3 -

lisenssiin. Tämä lisenssi takaa sen että, Community-versio on käyttäjilleen ilmainen 

käyttää, heillä on oikeudet muokata ohjelmistoa tarpeidensa mukaan, käyttäjät saa-

vat jakaa ohjelmistoa ja siihen tekemiänsä muutoksia vapaasti. Tämä vapaa ja ilmai-

nen versio sopii erittäin hyvin toimeksiantajan tarpeisiin sekä GPL v3 -lisenssin käyt-

töoikeudet takaavat ohjelmiston kaikki tarpeelliset käyttömahdollisuudet ja niiden 

oikeudet opetuskäytössä. 



22 
 

 

Cypher on Neo4j-ohjelmiston oma kyselykieli, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa 

ja hakea tietoa graafitietokannasta. Neo4j:n tarkoituksena on tehdä tiedon kyselystä 

helppoa oppia, ymmärtää ja käyttää, mutta myös sisällyttää tarpeeksi toimintoja ja 

tehoa verrannollisesti muihin kyselykieliin. Cypher-kielen syntaksi tarjoaa visuaalisen 

ja loogisen tavan yhdistää graafin solmut ja kaaret. Cypher on deklaratiivinen, SQL-

kielen inspiroiva kyselykieli, jota käytetään kuvailemaan graafin visuaalisia rakenteita 

hyödyntämällä ASCII-taide syntaksia. Tämän avulla voimme ilmoittaa mitä haluamme 

valita, lisätä, päivittää tai poistaa graafista ilman tarkempaa kuvausta siitä millä ta-

valla toiminto toteutetaan. (Cypher Query Language, 2019.) 

Sen eduista huolimatta Cypher on kokonaan uusi kyselykieli, jota ei vielä opeteta Jy-

väskylän ammattikorkea koulussa ja näin ollen Neo4j-ohjelmiston opettaminen vaatii 

Tietokannat 2 -kurssilta enemmän aikaa. 

Neo4j-ohjelmiston verkkosivujen dokumentaatio on äärimmäisen kattava. Dokumen-

taatio käsittelee ohjelmiston asentamisen ja käytön perinteiselle palvelin ympäris-

tölle. Dokumentaatiossa on myös ohjeistus ohjelmiston käyttöönotolle Docker-ympä-

ristössä. Verkkosivujen dokumentaatiossa käsitellään myös Cypher-kielen syntaksi 

sekä opastetaan käyttäjiä, jotka osaavat jo SQL-kielen, kuinka heidän aikaisempia op-

pejansa voidaan hyödyntää Cypher-kielen käytössä ja opiskelussa. Neo4j on puh-

taasti graafitietokanta ja näin ollen heidän verkkosivuillaan on myös kattavasti teo-

riatietoa graafitietokannoista ja niiden käytöstä. 

Docker tukee Neo4j-ohjelmiston käyttöä ja ohjelmiston kotisivuilla on selkeät ohjeet 

Neo4j:n käyttöönottamista varten Docker-ympäristössä. Neo4j:stä löytyy myös toi-

minnallisuus internet-selaimessa käytettävään hallintapaneeliin, jolla voidaan hallita 

ohjelmistoa ja sen tietokantoja. Tämä toiminnallisuus lasketaan hyödyksi, sillä toi-

meksiantaja toivoisi valittavan ohjelmiston omaavan tämän toiminnallisuuden pelkän 

tekstipohjaisen komentorivin lisäksi. 

Neo4j tarjoaa opetusmateriaalia useassa muodossa. Opiskelijoille on tarjolla käyttö-

oppaan tyylinen dokumentaatiosivusto, josta löytyy tietoa muun muassa graafitieto-

kantojen perusteista, Neo4j:n toiminnallisuudesta, Cypher-kyselykielestä sekä kuinka 

tietoa voidaan tuoda Neo4j-tietokantaan eri lähteistä. Neo4j tarjoaa tämän oppaan 
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lisäksi Neo4j hiekkalaatikkoa, missä opiskelija pääsee kokeilemaan tietokantaohjel-

mistoa Neo4j:n tarjoamassa virtuaaliympäristössä. Tähän ympäristöön he tarjoavat 

valmiit ohjeet sekä tietokannat ja niiden sisältämän tiedot, jotta käyttäjä pääsee suo-

raan aloittamaan ohjelmiston kokeilun. Neo4j:llä on tarjolla verkkosivustollaan video-

tutoriaalisarja, jossa käydään läpi ohjelmiston ja Cypher-kielen perustoiminnot ly-

hyissä videoissa. Neo4j:n selainpohjainen hallintatyökalu sisältää myös oman oppi-

mismateriaalin, joka opettaa käyttäjää graafitietokantojen perusteissa, hallintatyöka-

lun käytössä sekä omaa tutoriaalitehtäväosion, jossa käyttäjä pääsee tekemään opas-

tetusti Cypher-kielellä koodia ja luomaan harjoittelutietokannan. Näiden useiden eri-

tyylisten tiedonlähteiden sekä oppimismateriaalien määrä ja laatu antavat Neo4j:lle 

varmuutta siitä, että heidän ohjelmistonsa valitsevat henkilöt saavat tarpeeksi tukea 

uuden ohjelmiston ja kyselykielen opiskeluun. Erityyliset oppimismateriaalit mahdol-

listavat myös eri tyyliset opiskelutavat eikä käyttäjiä ole näin sidottu vain yhden tyy-

lin opiskelutapaan. 

6.4 OrientDB 

OrientDB-tietokantaohjelmisto tarjoaa käyttäjille ilmaisen avoimenlähdekoodin Com-

munity-ohjelmistoversion niin kuin myös maksullisen Enterprice-version. Ilmaisver-

sion käyttö on sallittu kaikkiin käyttötarkoituksiin Apache2-säädösten mukaan. Näin 

ollen OrientDB-ohjelmiston ilmaisversio on lisenssiltään täysin sopiva Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun tarpeisiin ja Apache2-säädökset takaavat sen käyttöoikeudet ope-

tusympäristössä. 

OrientDB-ohjelmisto hyödyntää SQL-kyselykieltä ohjelmiston kyselyiden toteuttami-

sessa. Tämän kielen hyödyntäminen on ohjelmistolle eduksi, sillä se on hyvin yleinen 

tietokantojen kyselykieli ja tätä kieltä opetetaan myös Jyväskylän ammattikorkeakou-

lussa. Näin ollen opiskelijoiden ei tarvitse opiskella kokonaan uutta kieltä graafitieto-

kantoja opiskellessaan. 

Ohjelmiston kotisivuilla on ohjeet ohjelmiston asennukseen perinteiselle palvelin ym-

päristölle, mutta ei Docker-ympäristöön. OrientDB-ohjelmiston kotisivujen valmis do-

kumentaatio kattaa paljon ohjelmiston toiminnallisuuksia ja toimintoja ohjelmiston 
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asennuksen lisäksi. OrientDB on tietokantasovellus, joka kattaa useita eri tyylisiä tie-

tokantaratkaisuja ja näin ollen on myös muita vertailussa olevia ohjelmistoja moni-

puolisempi, mutta myös monimutkaisempi käyttää. Ohjelmisto on myös suunniteltu 

suurten tietokantojen käyttöön sekä hyödyntämään Java-applikaatioita sen käytössä. 

Näin olleen suuri osa OrientDB-ohjelmiston dokumentaatiosta on suunnattu yritysta-

son käyttöön sekä Java-applikaatioiden hyödyntämiseen tietokantojen ajossa. Nämä 

osa-alueet tekevät OrientDB:stä suuremman kokonaisuuden minkä opettaminen vaa-

tii enemmän aikaa ja näin ollen ohjelmiston opettamisen määrä olisi rajallista Tieto-

kannat 2 -kurssin aikana. 

Ohjelmistolla on virallinen Docker-tuki ja näin ollen ohjelmisto tukee toimeksiantajan 

Docker-toiminnallisuuden vaatimusta. OrientDB:llä on myös käytettävissä graafinen 

hallintapaneeli, johon käyttäjät pääsevät käsiksi Internet selaimen avulla. Tämän 

graafisen hallintapaneelin olemassaolo parantaa myös ohjelman käytettävyyttä ja on 

yksi toimeksiantajan toiveista valittavalle ohjelmistolle. 

OrientDB-ohjelmiston oma oppimismateriaali on hyvin markkinointityökalun tapai-

nen. Materiaali on sarja lyhyitä noin 6 minuutin, videoita missä ohjelmiston kehittäjät 

kertovat ohjelmiston eri osa-alueista. Osa-alueisiin kuuluu mm. graafitietokantojen 

perusteita, OrientDB-ohjelmiston palvelimen asentamisen ohjeita, tietokantaohjel-

miston toiminnallisuuksien listaamista, SQL-kielen käytöstä hallintapaneelissa sekä 

graafien luomista hallintapaneelissa. Vaikka oppimismateriaalissa on kattava vali-

koima osa-alueita, ovat nämä osa alueet suppeita videoita, joista opiskelija ei saa tar-

peeksi tietoa. SQL-kielen sekä graafien luomisosiot käsittelevät koodin kirjoittamista 

ja tietokantojen hallintaa, mutta tämä toteutetaan lyhyillä esimerkeillä, joita ei avata 

tarpeeksi tarkkaan eikä SQL-kielen uusia ominaisuuksia selitetä käyttäjälle. Mikäli 

opiskelija haluaa oppia OrientDB-ohjelmiston SQL-kielen muutokset ja uudet ominai-

suudet tulee hänen etsiä OrientDB:n ohjeet tähän erikseen. Oppimismateriaalissa ei 

myöskään ole opiskelijoille tehtäviä, vaan materiaali tarjoaa jokaisen videon jälkeen 

lyhyen kyselylomakkeen, jolla opiskelija voi testata mitä hän muistaa edellisestä vide-

osta. 
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6.5 ArangoDB 

ArangoDB-ohjelmisto on ilmainen, avoimen lähdekoodin tietokantaohjelmisto. Ohjel-

mistosta on myös tarjolla ohjelmistokehittäjän Enterprise-versio, joka tuo lisää toi-

mintoja ohjelmistoon maksua vastaan. Tämä vastaa toimeksiantajan tarpeita ja näin 

ollen ArangoDB täyttää ohjelmistolisenssin osalta vaatimukset täydellisesti.  

ArangoDB on hybriditietokantaohjelmisto, jolla voidaan luoda avainarvo-, doku-

mentti-, sekä graafitietokantoja, joka hyödyntää omaa kyselykieltään nimeltä AQL, 

ArangoDB Query Language, joka eroaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jo ennalta 

opetetuista ohjelmointikielistä. AQL on toiminnallisuudeltaan lähellä SQL-

kyselykieltä, mutta huomattavat eroavaisuudet kielten termistöissä sekä käyttöta-

voissa vaativat, että Tietokannat 2 -kurssilla opiskelijoilla on aikaa uuden kielen opis-

keluun. 

Ohjelmiston kotisivuilta löytyvä dokumentaatio on erittäin selkeästi kirjoitettu sekä 

kattava. ArangoDB:n dokumentaatiossa käydään läpi AQL-kielen peruskomennot, 

opastetaan SQL-kielen osaavia henkilöitä, miten he voivat hyödyntää heidän SQL-

osaamistaan AQL-ympäristössä sekä mitkä ovat AQL-kielessä vastaavat komennot 

SQL-kielen komennoille. Dokumentaatiosta löytyy myös ohjeet ArangoDB-ohjelmis-

ton asentamiselle ja käytölle perinteisessä palvelin ympäristössä. Dokumentaatiosta 

löytyy myös suppea ohjeistus Jyväskylän ammattikorkeakoulun vaatimaa Docker-oh-

jelmiston hyödyntämiseen ohjelmiston käytössä. Tämä suppeaksi jäänyt Docker-oh-

jeistus on voi aiheuttaa ongelmatilanteita opiskelukäytössä, koska dokumentaatio ei 

käsittele ohjelmiston Docker-asennusta tai vikatilanteita tarpeeksi kattavasti, jotta 

opiskelijat voisivat itsenäisesti ratkaista ongelmat. 

ArangoDB-tietokantaohjelmistoa voidaan käyttää Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

käyttämässä Docker-ympäristössä. Tämä tarkoittaa sitä, että ArangoDB-ohjelmistoa 

voidaan käyttää Tietokannat 2 -kurssilla ilman huolia siitä, että tarvittaisiin erillisiä 

työkaluja ohjelmiston asentamiseen. Heikkona puolena ArangoDB:n käyttöön 

Docker-ohjelmistossa kuitenkin on heidän omat ohjeensa ja tuki tämän ympäristön 

käyttöön. ArangoDB-ohjelmistossa on myös Internet-selainta hyödyntävä graafinen 

hallintapaneeli. Toimeksiantaja on maininnut toiveena että, ohjelmalla, joka valitaan, 
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tulisi olla graafinen hallintapaneeli. Tämän paneelin olemassaolo lasketaan eduksi 

ohjelman valintakriteerejä tarkastellessa. 

Ohjelmiston omassa oppimismateriaalissa käydään läpi ArangoDB-tietokannan graa-

fisenkäyttöliittymän toiminnallisuutta. Tässä materiaalissa tuodaan ensin kantaan 

kaksi kokoelmaa tietoja. Nämä tiedot sisältävät tietoja amerikkalaisista lentokentistä 

ja niiden välisistä lennoista. Materiaalin tarjoamat esimerkit käsittelevät näitä tietoja 

ja näyttävät käyttäjälle AQL-kielen peruskomentoja. Nämä esimerkit ovat selkeitä ja 

ne näyttävät hyvin, miten AQL eroaa SQL-kielestä ja miten samanlaisia nämä kielet 

kuitenkin loppujen lopuksi ovat. Oppimismateriaali on kuitenkin pohjimmiltaan erit-

täin rajattu eikä näin ollen tarjoa paljoa uutta opiskelijoille Tietokannat 2 -kurssin 

opetuksen jälkeen. Materiaalissa ei käsitellä erikseen AQL-kieltä esimerkkien ulko-

puolella ja tämä tieto opiskelijoiden tulisi etsiä materiaalin ulkopuolelta. Oppimisma-

teriaali ei myöskään käsittele Docker-ympäristöä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia mate-

riaalissa käytettävien tiedostojen hyödyntämisessä, sillä materiaalissa hyödynnetään 

ArangoDB:n erillistä tiedostojen tuonti -työkalua. Tiedostot voidaan myös tuoda kä-

sin graafista käyttöliittymää hyödyntäen, mikäli tiedot ovat JSON-tiedostomuodossa. 

6.6 Vertailun tulokset 

Taulukko 1. Ohjelmistojen kriteerien pisteytys. 

 Ohjelmistoli-

senssi 

Kyselykieli Dokumentaatio Docker

-tuki 

Oppimismate-

riaali 

Yhteensä 

Neo4j 2 1 2 2 2 9 

OrientDB 2 2 1 2 1 8 

ArangoDB 2 1 2 2 1 8 

 

Kaikki vertailussa mukana olleet ohjelmistot olivat lopussa laskettujen pisteiden poh-

jalta erittäin tasaisia, mutta Neo4j voitti vertailun yhden pisteen erolla muihin ohjel-

mistoihin verrattuna. Mikä tahansa vertailun ohjelmistoista olisi näin ollen voinut 

tulla valituksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tietokannat 2 -kurssille, mikäli kurssin 

tarpeet olisivat olleet erilaiset. Ohjelmistovertailussa kuitenkin eniten pisteitä sai 
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Neo4j-tietokantaohjelmisto ja näin ollen tämä ohjelmisto valittiin lisättäväksi Tieto-

kannat 2 -kurssin graafitietokannat osaksi. Tässä osiossa käydään läpi tarkemmin pis-

teytyksen perustelut ja se miksi Neo4j voitti vertailun ja tuli valituksi. 

Ensimmäinen vertailun kohta on ohjelmistolisenssi. Tämä on erittäin tärkeä vertailun 

kohta, sillä Jyväskylän ammattikorkeakoulu etsi ohjelmistoa, jolla on ilmaislisenssi, 

jotta opetuslaitos pystyy välttämään ylimääräiset kulut ohjelmistolisenssien ylläpi-

dosta. Kaikista vertailun ohjelmistoista on tarjolla ilmaisversio sekä maksullinen ver-

sio. Tämä yhdistelmä ilmaisesta käyttöversiosta sekä maksullisesta ja laajemmasta 

Enterprise-versiosta on hyvä asetelma oppilaitokselle, joka haluaa laajentaa kurssien 

sisältöä. Tätä yhdistelmää hyödyntämällä Jyväskylän ammattikorkeakoulu pystyy en-

sin kokeilemaan vertailun voittanutta ohjelmistoa sille suunnitellulla kurssilla ja tä-

män jälkeen laajentamaan maksulliseen versioon, mikäli laajentamiselle nousee tarve 

tulevaisuudessa. Kaikki vertailun ohjelmistot tarjoavat toimeksiantajan tarpeisiin so-

pivan ilmaislisenssiversion. Vaikka näiden ohjelmistojen ilmaisversioista jokainen 

pohjautui eri avoimenlähdekoodin käyttölisenssin, tukee jokainen näistä lisensseistä 

ilmaiskäyttöä opetusympäristössä. Tämä vapaus ohjelmiston käytölle opetusympäris-

tössä oli tärkeää ja näin ollen ohjelmistoille hyödyksi vertailussa. Koska kaikki ohjel-

mistot täyttävät toimeksiantajan vaatimukset ohjelmiston ilmaisversiosta ja siihen 

kuuluvan lisenssin oikeuksista, saavat kaikki ohjelmistot näin ollen Ohjelmistolisenssi-

osiosta täydet kaksi pistettä. 

Koska Tietokannat 2 -kurssin aikaresurssit ovat rajoitetut sisällön suhteen tulee vali-

tun ohjelmiston kyselykielen olla sellainen mitä opetetaan Jyväskylän ammattikor-

keakoulussa tai näitä kieliä vastaava, jotta ohjelmisto voi saada kyselykieliosiosta täy-

det kaksi pistettä. OrientDB-tietokantaohjelmistolla on etulyöntiasema kilpailijoihinsa 

verrattuna tässä osiossa, sillä tämän ohjelmiston käyttämä kyselykieli on SQL-

pohjainen kyselykieli. Tämä kyselykieli on muunneltu versio perinteisestä SQL-

kielestä ja näin ollen käyttää useita samoja komentoja ja toimintoja sekä lauseraken-

teita kuin perinteinen SQL-kieli. Tämän takia OrientDB-ohjelmiston kyselykieli saa 

vertailussa kaksi pistettä, sillä se on hyvin lähellä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

jo opetettua SQL-kyselykieltä ja näin ollen uusien toimintojen ja komentojen opiskelu 

ei vaadi paljoa ylimääräistä aikaa. ArangoDB-tietokantaohjelmiston käyttämää AQL-

kyselykieltä käytetään ArangoDB-ohjelmiston kaikissa tietokantaosioissa, avain-arvo, 
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dokumentti sekä graafi. Koska kyselykieltä käytetään useissa erilaisissa tietokantarat-

kaisuissa, on sen termistö ja käyttö riittävän erilaista perinteiseen SQL-kieleen verrat-

tuna ja vaikka kieli on lähellä SQL-kieltä rakenteeltaan sekä toiminnallisuudeltaan, 

vaatii sen erilainen komentotermistö silti enemmän aikaa kielen opiskeluun. Neo4j:n 

oma kyselykieli, Cypher, on SQL-kielen inspiroima kyselykieli. Tästä inspiraatiosta 

huolimatta Cypher on kyselykielenä hyvin erilainen SQL-kieleen verrattuna. Näiden 

kahden kielen termistöt sekä kirjoitussyntaksi ovat täysin erilaisia. Cypher on myös 

hyvin looginen ja visuaalinen kieli ja se hyödyntää ASCII-taiteeseen eli tietokoneen 

kirjain- sekä erikoismerkistöön pohjautuvaa syntaksia. Koska AQL sekä Cypher kielet 

eroavat SQL-kielestä huomattavan paljon, joudutaan niiden opiskeluun käyttämään 

enemmän aikaa kurssilla ja näin ollen ne eivät täytä täysin vertailun vaatimuksia. 

Dokumentaation osalta Neo4j on kaikkein kattavin vertailussa olevista ohjelmista. Tä-

män ohjelman verkkosivuilta löytyvä dokumentaatio on erittäin kattava. Se kattaa 

Neo4j-ohjelmiston asennuksen ja käytön normaalissa työympäristössä sekä Docker-

virtuaalityöympäristössä. Neo4j:n dokumentaatio kattaa myös Cypher-kyselykielen 

termistön, toiminnot sekä syntaksin sekä graafitietokantojen perusteita ja teoriaa. 

Tämä dokumentaatio löytyy myös Neo4j-ohjelmiston verkkosivuilta useassa eri muo-

dossa kuten kehittäjille suunnattu aloitusinfopaketti, joka kattaa Cypher:n perusteet 

sekä Neo4j-ohjelmiston perustoiminnot tai Neo4j käyttöopas, joka kattaa ohjelmis-

ton lähes kaikki osa-alueet. ArangoDB:n osalta dokumentaatio on myös hyvin kat-

tava. ArangoDB:n dokumentaatiossa käydään läpi ohjelman asennus perinteisessä 

sekä Docker-ympäristössä, ohjeistetaan käyttäjiä AQL-kyselykielen käytössä ja miten 

heidän aikaisempaa SQL-osaamistansa voidaan hyödyntää ohjelmiston käytössä. 

ArangoDB:n dokumentaatio on selkeästi kirjoitettu sekä helppo paikallistaa ohjelmis-

ton verkkosivuilta. Heikkoutena ArangoDB-ohjelmiston dokumentaatiossa on se, että 

se ei kata tarpeeksi kattavasti Docker-ohjelmiston käyttöä ja tukea sen ongelmatilan-

teisiin. Tästä huolimatta dokumentaatio on tarpeeksi kattava ohjelmiston käyttöön 

sekä ongelma tilanteiden ratkaisemiseen. Näin ollen ArangoDB sekä Neo4j saavat 

kaksi pistettä dokumentaatioiden kattavuuden sekä selkeyden takia. OrientDB-ohjel-

miston dokumentaatio on hyvin sekava sekä hankalasti paikallistettava heidän verk-

kosivuiltaan. Ainut todellinen dokumentaatio ohjelmiston käyttöön on käyttöopas. 
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Tämä käyttöopas kattaa ohjelmiston perusteet ja peruskäytön, mutta jättää toivomi-

sen varaa muilta osa-alueilta. Käyttöopas käsittelee myös OrientDB:n muutoksia SQL-

kyselykieleen, mutta tämä osio on käyttöoppaassa suppea. Näin ollen OrientDB:n do-

kumentaatio ei ole riittävät selkeä tai kattava saadakseen vertailussa enemmän kuin 

yhden pisteen. 

Kaikki vertailussa mukana olevat ohjelmistot tukevat Jyväskylän ammattikorkeakou-

lun käyttämää ja vaatimaa Docker-virtuaalityöympäristöä. Kaikilla näillä ohjelmistoilla 

on omat, heidän itse ylläpitämät, Docker-levykuvat ohjelmistoista sekä lyhyet mutta 

helpot ohjeet ohjelmistojen asentamiseen Docker-ympäristössä. Näin ollen kaikki oh-

jelmat täyttävät vertailun vaatimukset ja saavat kaksi pistettä, sillä yksikään ohjelma 

ei tarvitse erillisiä lisäosia toimiakseen Docker-ympäristössä. 

OrientDB- sekä ArangoDB-ohjelmistojen oppimismateriaali on vertailun kriteereihin 

verrattuna vajanaista. ArangoDB-ohjelmiston oppimismateriaali on selkeä sekä sen 

esimerkit ovat helppoja ymmärtää, mutta materiaalin pituus ja sen sisällön määrä 

ovat sen suurimmat ongelmat. Tämä oppimismateriaali ei avaa AQL-kyselykielen syn-

taksia ollenkaan vaan kaikki esimerkit ovat valmiiksi kirjoitettuja eikä näin ollen si-

sällä kuvauksia niiden toiminnallisuudesta. ArangoDB:n oppimismateriaalin pituus on 

myös lyhyt. Tämä materiaali on vain yhden diaesityksen mittainen ja tämän jälkeen 

tulee käyttäjien opiskella ohjelmiston käyttö sekä AQL-kyselykieli omatoimisesti, mi-

käli he toivovat lisää oppia aiheeseen. OrientDB-ohjelmiston oppimismateriaali on 

myös suppea sisältönsä puolesta. Materiaalissa käsitellään ohjelmiston sekä SQL-

kyselykielen toiminnot lyhyissä videoissa, joissa käyttäjällä ei ole mahdollisuutta osal-

listua, ainoastaan seurata asioiden kulkua. Tämä oppimismateriaali on myös hyvin 

markkinointisuuntainen ja se käsittelee paljon OrientDB-ohjelmiston toiminnallisuuk-

sia ja mahdollisuuksia, sen sijaan, että se antaisi käyttäjille tehtäviä ratkaistavaksi. 

Näiden kahden ohjelmiston oppimismateriaalien laadun, pituuden sekä määrän takia 

ne saavat vertailussa vain yhden pisteen. Nämä oppimismateriaalit eivät kata tar-

peeksi kattavasti vertailussa asetettuja kriteerejä. Neo4j-tietokantaohjelmisto tarjoaa 

käyttäjille useita erilaisia oppimismateriaaleja ja tyylejä lähestyä Neo4j-ohjelmiston 

opiskelua. Nämä erilaiset materiaalit ovat myös kattavia sisällöltään ja tarjoavat juuri 

sitä tietoa ja sisältöä mitä kyseinen materiaali kuvauksessaan lupaa. Videosarja on 

sarja lyhyitä Cyphre-kyselykielen syntaksiin pureutuvia videoita, joissa kerrotaan aina 
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kielen toiminnon tarkoitus ja sen käyttötapa esimerkin kautta, hiekkalaatikko-oppi-

mismateriaali tarjoaa kokeneemmille käyttäjille mahdollisuuden tutustua ja opiskella 

Neo4j-ohjelmiston ja Cypher-kyselykielen käyttöä isommassa ympäristössä, jossa on 

jo valmiiksi luotuja tietokantoja ja viimeinen materiaali on perinteisempi tekstipohjai-

nen kehittäjille suunnattuopas, joka kattaa graafitietokantojen perusteita ja teoriaa 

sekä Neo4j-ohjelmiston toimintoja ja Cyphe-kielen perusteita. Tästä oppimismateri-

aalin monipuolisuudesta ja sen laajuudesta johtuen, Neo4j täyttää oppimismateriaa-

lien kriteerit ja saa näin ollen kaksi pistettä. 

7 Kurssimateriaali 

Vertailun voittajaksi nousseelle Neo4j-ohjelmistolle toteutettiin kurssimateriaali. Tä-

män kurssimateriaalin toteuttamisen reunaehtona oli opetukselle varattu aika, sillä 

graafitietokantojen opetusosio tulisi kattamaan yhden neljän tunnin kontaktikerran 

verran opetusaikaa kurssilta. Tämän reunaehdon huomioon ottaen kurssimateriaali 

tulee käsittelemään graafitietokantojen periaatteita sekä graafitietokantateoriaa hy-

vin pintapuolisesti. Neo4j-ohjelmiston käyttö sekä tietokannan hallinta Cypher-kyse-

lykieltä käyttäen omaavat isoimman osion kurssin materiaalista. Materiaali tulee ole-

maan jaettuna kahteen osioon, opiskelijoiden materiaali sekä opettajan materiaali.  

Opiskelijoiden materiaali, joka löytyy liitteessä 1, sisältää teoriaosuuden, joka käsitte-

lee graafitietokantojen käyttötarkoitusta sekä toimintomallia, matemaattista graa-

fiteoriaa sekä Neo4j-ohjelmistoa ja sen käyttötarkoitusta. Opetusmateriaalin työosi-

ossa on tehtäviä opiskelijoille, jotka liittyvät Neo4j-ohjelmiston asennukseen sekä oh-

jelmiston käyttöön. Tämä materiaali sisältää opiskelijoille suunnatut tehtävät, jotka 

opiskelijoiden tulee tehdä, jotta heille voidaan antaa arvosana kurssista. Näissä teh-

tävissä opiskelijoiden tulee asentaa Neo4j-ohjelmisto ja tämän jälkeen toteuttaa eri-

laisia kyselylauseita Cypher-kielellä. Tehtäväosio sisältää myös tehtäviä, jotka ovat 

opiskelijoille vapaaehtoisia eivätkä näin ollen ole vaadittuja kurssin suorittamista var-

ten. Nämä vapaaehtoiset tehtävät ovat osa kurssia, sillä niiden sisältämät komennot 

ovat arvokkaita ohjelmiston osaamisen kannalta, mutta kurssin aikarajoitteen takia 

niitä ei voida käsitellä kurssilla. 
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Opettajalle suunnattu materiaali, joka löytyy liitteestä 2, sisältää vain opiskelijoiden 

tehtäviin liittyvät Cypher-kyselykoodivastaukset, sekä tehtävien toiminnallisuuden 

sekä tavoitteiden kuvaukset ja näin ollen opettajan materiaali on paljon lyhyempi 

opiskelijoiden materiaaliin verrattuna.  

8 Pohdinta 

Tutkimustyön aikana toteutetun graafitietokantoihin sekä 

graafitietokantaohjelmistoihin kohdistuneen tukimuksen sisällön laatu on 

tutkimustyöhön kohdistuneiden viiveiden takia vaihtelevaa. Työn alkupäässä tehty 

tutkimus tietokantateoriaan sekä graafitietokantoihin on paljon kattavampi ja 

akateemisesti validimpi kuin sitä seuraava osuus, joka käsittelee 

graafitietokantaohjelmistojen vertailua. Näiden kahden osa-alueen eroavaisuudessa 

näkyy myös tutkimuksen aikataulutuksen muutokset. 

Tutkimustyössä on paljon jatkokehittämispotentiaalia, sillä graafitietokantojen 

ohjelmistot päivittyvät jatkuvastia ja näin ollen saavat uusia ominaisuuksia sekä 

toiminnallisuuksia. Tutkimustyön aikana toteutetussa ohjelmistovertailussa ei 

myöskään otettu huomioon valitun ohjelmiston ja siihen luodun materiaalin 

tulevaisuuden näkymiä. Tästä johtuen työssä jäi vajaaksi tärkeä osa, minkä avulla 

ohjelmisto valintaa olisi voitu tarkentaa, peilaten sitä kriteetiin kuinka hyödyllinen 

valitun ohjelman osaaminen opiskelijoille tulevaisuudessa olisi, ja näin ollen antaa 

valinnalle vahvemman validiteettipohjan. 

Ohjelmiston ja sen kyselykielen osaamisen hyödyt opiskelijoille tulvaisuudessa jäivät 

näin ollen kattamatta tutkimuksessa. Luodun kurssimateriaalin osalta tulevaisuutta ei 

myöskään otettu huomioon. Vaikka materiaali on tutkimuksen jälkeen kurssin 

opettajan käytettävissä, muokattavissa sekä laajennettavissa, olisi tähän putteeseen 

voitu tutkimuksen yhteydessä ottaa kantaa. 

Materiaalin laajentamis- sekä muokkaustoimenpiteisiin olisi tutkimuksessa voitu 

ottaa kantaa, sekä antaa ohjeita miten materiaalia olisi hyvä laajentaa, sekä mitä 

kyselynkielen toimintoja tulevaisuudessa materiaalin kannattaisi kattaa. Tästä 

johtuen tutkimustyön tuloksina valitun ohjelmiston, Neo4j, ja tälle luodun 

kurssimateriaalin jatkokehittely olisi tarpeellista tulevaisuudessa. Luodun materiaalin 
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osalta jatkokehittelynä tähän voisi keskittää uuden tutkimuksen, joka kattaa 

enemmän materiaalia sekä ottaa materiaalin sisällön ja rakenteen tarkkailuun 

enemmän pedagogisesta näkökulmasta.  

Työn ohjelmistovertailuosiossa olisi voinut olla enemmän ohjelmistoja vertailtavaksi, 

sillä tämä olisi luonut vertailulle enemmän validiteettia, vertailun kattaessa useita 

vaihtoehtoisia ohjelmistoja. Vertailussa olisi pitänyt olla myös mukana enemmän 

kriteerejä ja tutkimuksessa käytetyt kriteerit olisi pitänyt tarkentaa, jotta niitä 

hyödyntäen vertailtuja ohjelmistoja oltaisiin voitu pisteyttää paremmin. Yksi tärkeä 

kriteeri, joka ei ollut vertailussa mukana on ohjelmistojen ja niiden oppimisen hyöty 

opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta.  

Tutkimustyö tuotti riittävästi haasteita sekä uutta opittavaa sen toteuttamisen 

aikana. Graafitietokannat sekä niiden teoria olivat työn alussa täysin uusi asia 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kannalta. 

Ohjelmistojen vertailuvaiheessa perehdyttiin kolmeen erilaiseen 

graafitietokantaohjelmistoon, niiden toimivuuteen, ohjelmistojen käyttämiin 

kyselykieliin sekä ohjelmistojen käyttötarkoituksiin. Näiden ohjelmistojen opiskelu ja 

vertailu työssä luotuihin kriteereihin loi paljon haasteita ja opetti miettimään kuinka 

toteuttaa ohjelmistovalintoja tulevaisuudessa.   

Työssä olevista puutteista huolimatta uskon, että tutkimustyön tulokset ovat päteviä, 

sekä työssä tuotetusta materiaalista on tulevaisuudessa hyötyä Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoille. 
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Liitteet 

Liite 1. Opiskelijoiden kurssimateriaali 

Graafitietokannat 

Mikä on Graafitietokanta 

Vaikka nykyään käyttäjille on tarjolla useita tietokantaratkaisuja, niin perinteisiä re-

laatiokantoja kuin NoSQL -kantojakin, ainoastaan Graafitietokannat on suunniteltu 

nimenomaan hallinnoimaan ja varastoimaan tallennettujen tietojen välisiä suhteita. 

Graafitietokanta on verkossa sijaitseva TKHJ, joka käsittelee graafista tietomallia ja 

omaa luonti, luku, päivitys, ja poisto toiminnallisuudet. Näissä tietokannoissa tietojen 

väliset suhteet ovat etusijalla sen toiminnallisuudessa, toisin kuin muissa tietokanta-

ratkaisuissa ja Graafi -kantaa hyödyntävien ohjelmistojen ei tarvitse käyttää vii-

teavaimia tehdäkseen johtopäätöksiä tietojen yhteyksistä. 

Graafitietokannat ovat erittäin hyviä hallitsemaan kannassa sijaitsevien tietojen väli-

siä suhteita. Toisinkuin muut NoSQL -tietokantaratkaisut, jotka pyrkivät luomaan nii-

den sisältämästä tiedosta yhden suuren kokonaisuuden, graafikannat pyrkivät hajot-

tamaan sisältämänsä tiedon aina vain pienempiin paloihin. 

 

Graafiteoria 

Graafitietokantojen sanan graafi merkitys tulee matematiikassa tunnetusta termistä 

graafiteoria, joka tunnetaan myös nimellä verkkoteoria. Graafitietokannat muistutta-

vat myös rakenteeltaan tätä matemaattista verkkoa. Matematiikassa graafi koostuu 

kahden tyyppisistä osista: elementeistä, jota yleensä kutsutaan solmuksi tai pisteeksi 

sekä näitä elementtejä yhdistävistä viivoista tai kaarista. Näin ollen graafin jokainen 

piste edustaa jotain tietoa sen sisällä ja näitä yhdistävät kaaret edustavat yhteyksiä 

pisteiden välillä. Matemaattisen verkkoteorian alta löytyy useita erilaisia verkkotyy-

lejä. Yksi näistä on suunnattu verkko. Tässä mallissa kaikilla kaarilla on jokin suunta 

liitettynä niihin. Graafitietokannat ovat useimmin suunnattuja verkkoja. Verkkoteo-

rian tuntemus on hyödyksi graafitietokantojen käsittelyssä, sillä tämä matematiikan 
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osa käsittelee graafeja ja niiden monipuolisia sekä monimutkaisia rakenteita sekä mi-

ten parhaiten saada niiden sisältämä tieto ulos niistä. 

Matemaattinen graafiteoria kattaa suuren määrän erityyppisiä graafeja, mutta graa-

fitietokantojen osalta suunnattu- ja suuntaamaton graafi ovat tärkeimmät. Suuntaa-

mattomassa graafimuodossa voimme kulkea pisteiden välisiä kaaria pitkin vapaasti 

kumpaankin suuntaan esim. pisteestä A pisteeseen B (A -> B) sekä pisteestä B pistee-

seen A (B -> A). Tällä tavoin voimme esimerkiksi etsiä sosiaalisen median tietokannas-

tamme ihmisiä, jotka ovat lisänneet toisensa kavereiksi. Kaverisuhde kulkee kum-

paankin suuntaan ja näin ollen voimme etsiä henkilön A kavereita ja saada B:n tulo-

keksi tai etsiä B:n kavereita ja saada A:n tulokseksi. Suunnatussa graafissa kaikilla 

kaarilla on määritelty kulkusuunta. Tämän tyyppisissä graafeissa voimme etsiä tietoa 

ja pisteiden välisiä suhteita ainoastaan kaarille määritettyjen suuntien mukaan. Jäl-

leen kerran voimme käyttää sosiaalisen median tietokantaa esimerkkinä. Palvelussa 

voi olla mahdollista seurata toisen käyttäjän tiliä niin, että saat ilmoituksen aina kun 

he kirjoittavat uuden viestin tililleen. Tämä seuraustoiminto ei tarvitse toisen käyttä-

jän hyväksyntää ja voi näin ollen täysin yksipuoleinen toiminto. Tämän kautta 

voimme etsiä tietokannasta kaikki ihmiset, joita C seuraa ja saada vastaukseksi B:n ja 

A:n. Mikäli toteutamme haun toisinpäin ja etsimme kaikki henkilöt, joita B seuraa, 

emme saa C:tä mukaan vastauksiin. Tämä johtuu siitä, että seuraustoiminto on yksi 

suuntainen. Mikäli B seuraisi myös C:tä, niin tällöin B:n hakutuloksissa C olisi mukana. 

 

 

Esimerkkikuvat suunnatusta ja suuntaamattomasta graafista. 
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Graafitietokantojen edut. 

Graafitietokantojen etu on tietojen välisten suhteiden helppo esillepano, hakeminen 

sekä käsittely. 

Nopeammat ja paremmat kyselyt sekä analytiikka 

Graafikantojen kyselyt ovat tehokkaita käsittelemään hakuun liittyvää tietoa sen 

koosta riippumatta. Koska graafimalli sisältää sisäänrakennetun indeksoidun tietora-

kenteen, ei sitä hyödyntävät haut joudu koskaan käsittelemään tietoa, joka ei liity 

suoraan suoritettuun hakuun. Tämän takia graafikannat soveltuvat erinomaisesti re-

aaliajassa tehtäviin nopeisiin tietokanta kyselyihin. 

Yksinkertaisempi ja luonnollisempi tietomallinnus 

Relaatiotietokannoissa on tietokannan normalisointiin ja sisällön eheyteen liittyvät 

tiukat säännöt, joita tietokannan luojan tulee totella ja toisessa ääripäässä on muita 

kuin NoSQL -tietokantaratkaisuja, joissa tietokannan rakenne on viety pitkälle ja yh-

teen tauluun tallennetaan suuria määriä sekalaista tietoa. Graafikannat löytävät it-

sensä näiden ääripäiden välimaastosta. Graafikantoja suunnitellessa tulee määritellä 

ainoastaan se mitä halutaan solmun edustavan ja minkälaisia suhteita näiden välille 

luodaan. Näin ollen graafikannat ovat juuri niin rakennettuja kuin luoja haluaa ilman 

ylimääräistä normalisointia tai työtä. 

Tuki yhtäaikaisille sekä reaaliaikaisille päivityksille ja kyselyille 

Graafimalli tukee reaaliajassa tapahtuvia kannan päivityksiä, jotka voidaan tehdä sa-

maan aikaan kun kantaan tehdään kyselyitä. 

Joustoa kehittyvälle tietorakenteelle 

Graafikantaan voidaan jatkuvasti lisätä tai sieltä voidaan poistaa solmuja tai suhteita 

ja niiden ominaisuuksia ja näin ollen laajentaa tai kutistaa kantaa tarpeen mukaan. 

Tämä notkeus tukee hyvin tietokantoja, joiden objektit ja niiden tyypit muuttuvat jat-

kuvasti. Suurin osa graafikannoista tukee myös skeeman vaihtamista, vaikka tieto-

kanta on käytössä ja näin ollen kantaa ei tarvitse ajaa alas muutoksia tai huoltoja teh-

dessä. 
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Graafikannan toimintamalli 

Graafitietokantarakenne rakentuu kahdesta osasta, pisteestä tai solmusta (Node) 

sekä viivasta tai kaaresta (Edge). Kaaret kuvataan viivoina, jotka yhdistävät solmut. 

Solmut taas kuvataan palloina tai ympyröinä. Solmut ovat hyvin monikäyttöisiä, sillä 

ne voivat kuvastaa monia erilaisia asioita tietokannan kehittäjän tarpeiden mukaan. 

Solmut ovat yleensä abstrakteja, sillä useimmiten, mutta ei aina, solmuilla kuvataan 

asioita, jotka olisivat relaatiotietokannoissa kohteita. Solmut voivat pitää sisällään 

niitä määrittelevää tietoa, mutta tämä ei ole välttämätöntä.  

Kaaren viiva voidaan kuvata joko nuolen kanssa tai ilman. Tällä tavoin voidaan il-

maista solmujen välisen yhteyden kulkusuuntaa. Graafikannoissa kaaret kuvataan 

yleensä ilman nuolta, sillä suurin osa kaarista toimii kaaren kumpaankin suuntaan 

eikä suhteet näin ollen ole vain yksisuuntaisia. Solmujen välissä voi myös olla useita 

kaaria, joista jokainen kuvaa erilaista suhdetta solmujen välillä. Kaaret voivat myös 

olla eri vahvuisia kuten solmujen välinen perhesuhde tai ystävyyssuhde. 

Jokainen solmu on jokin kokonaisuus kuten henkilö, sijainti, tai jokin muu asia ja kaari 

määrittelee kahden solmun välisen suhteen. Esimerkiksi kakku ja jälkiruoka ovat kaksi 

eri tyyppistä solmua ja näiden välillä on suhde ”on tyyppiä”, joka viittaa kakusta jälki-

ruokaan. Graafitietokannan yleistarkoitusrakenne antaa käyttäjille kyvyn mallintaa 

monen tyyppisiä tietokantoja aina tie- tai laiteverkostosta potilastietokantaan asti. 

Graafitietokannoissa suhteet ovat pääsijalla. Tämä on toisin kuin muissa tietokanta-

tyypeissä. Näin ollen graafikantoja hyödyntävien ohjelmistojen ei tarvitse päätellä 

tietojen välisiä suhteita viiteavaimien avulla. 
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Graafitietokanta esimerkki. 

Graafitietokanta esimerkkikaavio havainnollistaa graafitietokannan rakennetta. Tässä 

kaaviossa on kaksi erilaista solmua, henkilö ja tuote, sekä kolme erilaista kaarta, ka-

veri, valmistaja sekä tykkää. Graafin jokainen solmu voi sisältää sille oleellisia tietoja 

kuten henkilön nimen ja iän. Graafitietokannoissa myös solmuja yhdistävät kaaret 

voivat sisältää muutakin tietoa sen lisäksi, että ne indikoivat mitkä solmut ovat yh-

teyksissä toisiinsa. Esimerkki graafin Kaveri -kaarissa voisi olla esimerkiksi tieto ajasta, 

milloin kaverisuhde on luotu. Tämän tiedon avulla tietokannan käyttäjä pystyy listaa-

maan kaverit aikajärjestykseen suhteet muodostusajan perusteella. Graafeja voidaan 

myös tarkastella, joko suunnatussa tai suuntaamattomassa muodossa. Esimerkki-

graafissa henkilöiden väliset suhteet ovat suuntaamattomia. Henkilö 2:n suhde tuot-

teeseen taas on suunnattu, sillä tuotteella ei ole kykyä tykätä henkilöistä ja näin ollen 

suhde toimii vain yhteen suuntaan. 

 

Neo4j 

Neo4j-ohjelmistosta on tarjolla ilmainen Community-versio, joka pohjautuu GPL v3 -

lisenssiin. Tämä lisenssi takaa sen että, Community-versio on käyttäjilleen ilmainen 

käyttää, heillä on oikeudet muokata ohjelmistoa tarpeidensa mukaan, käyttäjät saa-

vat jakaa ohjelmistoa ja siihen tekemiänsä muutoksia vapaasti. Community-versiossa 

ohjelmistossa on käytettävissä ainoastaan yksi tietokanta. 
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Cypher 

Cypher on Neo4j-ohjelmiston oma kyselykieli, jonka avulla käyttäjät voivat tallentaa 

ja hakea tietoa graafitietokannasta. Neo4j:n tarkoituksena on tehdä tiedon kyselystä 

helppoa oppia, ymmärtää ja käyttää, mutta myös sisällyttää tarpeeksi toimintoja ja 

tehoa verrannollisesti muihin kyselykieliin. Cypher-kielen syntaksi tarjoaa visuaalisen 

ja loogisen tavan yhdistää graafin solmut ja kaaret. Cypher on deklaratiivinen, SQL-

kielen inspiroiva kyselykieli, jota käytetään kuvailemaan graafin visuaalisia rakenteita 

hyödyntämällä ASCII-taide syntaksia. Tämän avulla voimme ilmoittaa mitä haluamme 

valita, lisätä, päivittää tai poistaa graafista ilman tarkempaa kuvausta siitä millä ta-

valla toiminto toteutetaan.  

Dokumentaatio 

Neo4j-ohjelmiston verkkosivujen dokumentaatio on kattava. Dokumentaatio käsitte-

lee ohjelmiston asentamisen ja käytön perinteiselle palvelin ympäristölle. Dokumen-

taatiossa on myös ohjeistus ohjelmiston käyttöönotolle Docker-ympäristössä. Verk-

kosivujen dokumentaatiossa käsitellään myös Cypher-kielen syntaksi sekä opastetaan 

käyttäjiä, jotka osaavat jo SQL-kielen, kuinka heidän aikaisempia oppejansa voidaan 

hyödyntää Cypher-kielen käytössä ja opiskelussa. Neo4j verkkosivuilla on myös katta-

vasti teoriatietoa graafitietokannoista ja niiden käytöstä. 

Docker tukee Neo4j-ohjelmiston käyttöä ja ohjelmiston kotisivuilla on selkeät ohjeet 

Neo4j:n käyttöönottamista varten Docker-ympäristössä. Neo4j:stä löytyy myös toi-

minnallisuus internet-selaimessa käytettävään hallintapaneeliin, jolla voidaan hallita 

ohjelmistoa ja sen tietokantoja.  

Oppimismateriaali 

Neo4j tarjoaa opetusmateriaalia useassa muodossa. Opiskelijoille on tarjolla käyttö-

oppaan tyylinen dokumentaatiosivusto, josta löytyy tietoa muun muassa graafitieto-

kantojen perusteista, Neo4j:n toiminnallisuudesta, Cypher-kyselykielestä sekä kuinka 

tietoa voidaan tuoda Neo4j-tietokantaan eri lähteistä. Neo4j tarjoaa tämän oppaan 

lisäksi Neo4j hiekkalaatikkoa missä opiskelija pääsee kokeilemaan tietokantaohjel-

mistoa Neo4j:n tarjoamassa virtuaaliympäristössä. Tähän ympäristöön he tarjoavat 
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valmiit ohjeet sekä tietokannat ja niiden sisältämän tiedot, jotta käyttäjä pääsee suo-

raan aloittamaan ohjelmiston kokeilun. Neo4j:llä on tarjolla verkkosivustollaan video-

tutoriaalisarja, jossa käydään läpi ohjelmiston ja Cypher-kielen perustoiminnot ly-

hyissä videoissa. Neo4j:n selainpohjainen hallintatyökalu sisältää myös oman oppi-

mismateriaalin, joka opettaa käyttäjää graafitietokantojen perusteissa, hallintatyöka-

lun käytössä sekä omaa tutoriaalitehtäväosion, jossa käyttäjä pääsee tekemään opas-

tetusti Cypher-kielellä koodia ja luomaan harjoittelutietokannan. 

 

Tehtävä 1. Ohjelmiston käyttö. 

Neo4j:n kotisivut ovat osoitteessa https://neo4j.com/ ja Neo4j-ohjelmiston Docker-

sivun löydät osoitteesta https://hub.docker.com/_/neo4j. Docker-sivulta löytyy ko-

mennot ohjelmiston levykuvan lataamiseen sekä ohjelmiston asentamiseen. Levyku-

van saa ladattua käyttämällä komentoa: docker pull neo4j. Kun levykuva on ladattu, 

asennetaan ohjelmiston ja käynnistetään se komennolla: docker run -d -name neo4j 

-p=7474:7474 -p=7687:7687 neo4j. Kun ohjelmiston on asentunut, avataan verkko-

selain ja mennään osoitteeseen http://192.168.99.100:7474. Ohjelmiston verk-

koselaimessa toimivan hallintapaneelin käynnistymisessä saattaa mennä hetki, joten 

ole kärsivällinen ja mikäli paneeli ei heti aukea, odota hetki ja yritä uudelleen. IP-

osoite saattaa olla erilainen kuin esimerkissä. Oman Docker-ohjelmiston käyttämän 

IP-osoitteen näet käynnistetyn Docker-ohjelmiston ensimmäisiltä riveiltä.  

Kun käynnistät Neo4j ensimmäisen kerran ja menet graafisenkäyttöliittymän osoit-

teeseen, kysyy ohjelma sinulta käyttäjä tunnuksia. Nämä ovat ensikerralla 

neo4j/neo4j. Tämän jälkeen ohjelma pyytää sinua luomaan tunnukselle uuden sala-

sanan. 

Hallintapaneelin käyttöliittymän yläosasta löydämme komentorivin, jolla voimme 

ajaa tietokantaan kyselyitä. Paneelin vasemmalta puolelta löytyvien nappuloiden toi-

minnat ovat seuraavanlaiset: 

• Ensimmäinen nappula näyttää meille tietokannan tiedot. Nämä tiedot sisäl-

tävät tietokannassa olevien solmujen, kaarien ja suhteiden nimet sekä omi-

naisuusavainten nimet. Tästä näemme myös tämän hetkisen käyttäjätunnuk-

sen nimen ja roolin. Voimme myös hallinnoida tietokannan käyttäjiä tämän 

kautta. Tietokantaan liittyvät tiedot löytyvät myös tämän sivun alta. 

https://neo4j.com/
https://hub.docker.com/_/neo4j
http://192.168.99.100:7474/
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• Seuraavan nappulan alta löytyy suosikit. Täältä löydämme joitain valmiiksi 

tehtyjä kyselyitä, sekä voimme tallettaa omia suosikkikyselyitä myöhempää 

käyttöä varten. 

• Kolmasnappula näyttää meille ohjelmistoon liittyvien dokumenttien linkit. 

Nämä linkit sisältävät mm. ohjelmiston käyttöoppaan sekä referenssikortin 

ohjelmiston komennoille. 

• Neljännellä nappulalla pääsemme käsiksi Neo4j Browser Sync -toimintoon. 

Tällä toiminolla voimme tallettaa meidän suosikkikyselymme sekä asetukset 

pilveen. Näin ollen ne ovat meillä aina käytettävissä laitteesta riippumatta. 

• Viidesnappula avaa meille hallintapaneelin ominaisuusikkunan. Täältä me 

voimme valita paneelin ulkoasun, määrittää mikä kysely ajetaan, kun ohjel-

maan kirjaudutaan sisään sekä montako hakutulosta ohjelma muistaa lis-

tassa. 

• Viimeinen nappula sisältää tietoa Neo4j:stä. Täältä löydät tietoa kuten mikä 

ohjelmistoversio on käytössä sekä linkit Neo4j:n käyttämiin lisensseihin. 

Ohjeistusta ohjelmiston käyttöön, sekä Cypher-kielen lauseiden käyttöön löydät mm.  

• https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/ 

• https://neo4j.com/docs/cypher-refcard/3.2/ 

 

Termistöä 

CREATE 

CREATE-toiminnolla voimme luoda uusia solmuja, sekä uusia suhteita solmujen vä-

lille. 

MATCH 

Mahdollisesti kaikkein yleisin Cypher-toiminto, mitä suoritetaan tietokannan käsitte-

lyssä. MATCH-toiminnolla käskemme ohjelmistoa käymään tietokannan läpi ja etsi-

mään kaikki solmut, jotka sopivat meidän kriteereihimme. MATCH-toimintoa hyödyn-

tävään kyselyyn voimme liittää tuttuja WHERE tai IN sekä muita operaattoreita, mi-

käli haluamme supistaa etsittävän tiedon määrää. 

RETURN 

RETURN-toiminnolla voimme palauttaa etsimäämme tietoa, joko graafi- tai datamuo-

dossa. RETURN-toiminnon pitää olla aina viimeinen toiminto, jonka kirjoitamme 

osaksi kyselyämme. Voimme antaa myös RETURN-toiminnolle lisämääritteitä. Yksi 

näistä on yleisesti käytetty LIMIT-määrite. Tällä voimme rajata kuinka monta solmua, 

kaikista niistä mitkä vastaavat meidän kriteereitämme, palautetaan. 

https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/
https://neo4j.com/docs/cypher-refcard/3.2/
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SET 

SET-toiminnolla voimme asettaa solmujen tai suhteiden leimoja sekä ominaisuuksia 

halutuille arvoille. Näin ollen tätä komentoa käyttäen voimme päivittää ominaisuuk-

sien arvoja uusiin, asettaa solmuille uusia leimoja tai asettaa ominaisuuden arvoksi 

NULL, mikä poistaa kyseisen ominaisuuden solmulta tai suhteelta. 

Variable (Muuttuja) 

Muuttujat vastaavat useimmiten kyselyissä solmuja. Nämä kirjoitetaan aina () sisään. 

Tämä tulee kuvasta, missä piirrämme ajatuskarttaa valkotaululle ja solmut esitetään 

ympyröinä. Muuttujat sekä ominaisuudet kirjoitetaan yleensä kokonaan pienillä kir-

jaimilla ja mikäli muuttujassa on useita sanoja, alkaa jokainen uusi sana isolla alkukir-

jaimella. Esim. {firstName: "Pena"}. Perus nimeämissäännöt, jotka pätevät kaikkiin 

ovat: pitää alkaa kirjaimella, voi sisältää numeroita, mutta ei ensimmäisenä merk-

kinä, ei saa sisältää erikoismerkkejä paitsi alaviivan. 

Label (Leima) 

Leimoja käytetään suodattamaan solmuja mukaan kyselyihin. Leimat ovat erittäin te-

hokas tapa optimoida kantaan kohdistuvia kyselyitä. Solmulla ei tarvitse olla yhtään 

leimaa tai sillä voi olla useita leimoja. Leimat kirjoitetaan solmutunnisteen () sisään ja 

erotellaan aina kaksoispisteellä esim. (n:Kirja). Solmulla ei tarvitse olla määritettynä 

muuttujaa, jotta voimme lisätä sille leimoja. Leimat yleensä kirjoitetaan isolla alkukir-

jaimella käyttäen CamelCase -kirjoitustapaa. 

Property (Ominaisuus) 

Solmuilla voi olla nolla tai useampi ominaisuus. Ominaisuuksilla voimme tarkentaa 

solmujen määrittelyä. Ominaisuudet ovat osa solmua, mutta eivät välttämättä osa 

kaikkia saman tyyppisiä solmuja. Voimme myös tarkentaa meidän kyselymäärityk-

siämme ominaisuuksia hyödyntäen. Voimme myös palauttaa kyselymme vastauksena 

solmujen ominaisuuksia sen sijaan, että palauttaisimme itse solmut. 

Solmun ominaisuudet voi sisältää useita tietotyyppejä: Boolean, int, double, long, 

char, string. Se voi myös sisältää arrayn näitä tietotyyppejä kuten: boolen[], int[], 

double[], long[], char[], string[]. Tietotyypillä ei ole välttämättä väliä sillä numerot 
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voidaan ilmoittaa string-tekstinä käyttämällä ””, mutta mikäli tietoja jaetaan tieto-

kannasta eteenpäin voi tietotyypillä olla väliä. 

Voimme käyttää komentoa CALL db.propertyKeys mikäli haluamme saada listan kai-

kista tietokannassa olevista ominaisuusavaimista. 

Relationship (Suhde) 

Suhteilla liitetään tietokannassa olevat solmut yhteen. Suhteet yleensä kirjoitetaan 

kokonaan isolla ja välilyöntien tilalla käytetään alaviivaa. Suhteet voivat sisältää omi-

naisuuksia sekä muuttujan mikäli sitä tarvitaan myöhemmin kyselylauseessa. 

Cypherissa kaikki muuttujat, leimat ja ominaisuudet sekä suhteet ovat case sensi-

tive. Näin ollen meillä voisi olla solmu:Kirja, jolla on ominaisuutena author: J.K. 

Rowling ja Author: J.K. Rowling. 

 

Tehtävä 2. 

Sinulle on annettu tehtäväksi toteuttaa graafitietokanta. Tästä tietokannasta on käyt-

täjien tarkoitus pystyä etsimään kirjailijoita, kirjoja, julkaisijoita, kirja-arvostelijoita 

sekä näiden välisiä suhteita. Jokaiselta solmulta käyttäjät voivat myös saada lisätie-

toa, kuten kirjan julkaisuvuoden. Mieti miltä tämän tyylisen tietokannan rakenne 

voisi näyttää. Hahmottele kanta muutamalla esimerkki solmulla ja suhteella käyttäen 

paperia tai jotain muuta työkalua kuten https://www.draw.io/. 

  

Tehtävä 3. 

Olemme edelleen tekemässä tehtävässä 2 mainittua kirjastotietokantaa. Aloitetaan 

Neo4j-käyttö yksinkertaisilla esimerkkitehtävillä. Ohjeita Cypher-komentoihin löydät 

seuraavilta sivuilta:  

• https://neo4j.com/docs/cypher-refcard/3.2/ 

• https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/clauses/ 

Tutki hetki ohjeistusta ja luo sitten tyhjä solmu, jolla ei ole leimaa tai ominaisuuk-

sia ja esitä se kyselyn tuloksena. Uuden solmun luonnin yhteydessä Neo4j-tieto-

kanta luo solmulle ID-numeron. Tämä numero on juokseva, joten jokaisella solmulla 

https://www.draw.io/
https://neo4j.com/docs/cypher-refcard/3.2/
https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/clauses/
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on uniikki ID-numero ja sitä voidaan hyödyntää kyselyissä. Tämän numeron luontiin 

emme voi itse vaikuttaa. Näet solmulle annetun ID-numeron tulosnäkymän alareu-

nassa valitsemalla juuri luodun solun.  

Kun haluamme etsiä jotain tiettyä solmua, meidän tulee antaa kyselylle määritykset 

mitä etsimme. Luodessa hakuja voimme hyödyntää kaikkia solmujen ja suhteiden tie-

toja tehostaaksemme ja rajataksemme haun tuloksia. Luo kysely, jolla saat palautet-

tua vastaukseksi juuri luodun tyhjän solmun. 

Olemme vasta luoneet tyhjän solmun kantaan. Tämä ei auta meitä, kun haluamme 

etsiä tietoa kirjoista ja kirjailijoista. Jotta kannassa olisi tietoa mitä käyttäjät voivat 

hakea, tarvitsee meidän luoda solmuja, joilla on leimoja sekä ominaisuuksia.  

Toteutetaan seuraavaksi seuraavanlaiset luontitoiminnot:  

• Luodaan uusi solmu, jolla on leima Book 

• Luodaan uusi solmu, joka saa leiman Book sekä ominaisuudet name ja year sekä 

niihin sisällön 

Nyt meillä tulisi olla kolme solmua tietokannassa. Yksi, joka on täysin tyhjä lukuun ot-

tamatta sen ID-numeroa, yksi, jolla on vain leima Book sekä yksi, jolla on sekä leima 

että ominaisuuksia. Seuraavaksi meidän tarvitsee lisätä tietoja solmuille, joista niitä 

puuttuu. Meidän tulee siis lisätä leima Book solmulle, josta se puuttuu sekä lisätä 

ominaisuudet name ja year niille solmuille mistä ne puuttuvat. Tähän tarvitsemme 

MATCH-toimintoa. 

Toteutetaan muokkaustoiminnot: 

• Lisätään aikaisemmin luodulle solmulle, jolla on vain Book-leima ominaisuudet 

name ja year sekä näihin sisältö 

• Muokataan alussa luomaamme tyhjää solmua ja annetaan sille leima Book, sekä 

ominaisuuksina name ja year ja näihin sisältö 

Leimoja sekä solmuja voidaan hyödyntää kyselyissä suodattamaan halutut vastaukset 

tietokannasta. Solmulle ominaisuuden luominen tekee kaksi asiaa. Ensimmäiseksi se 

luo meille Property Key -avaimen. Nämä avaimet ovat jaettu koko tietokannan välillä 

ja niitä voidaan käyttää lauseiden luonnissa. Toiseksi se asettaa määrittämämme 

ominaisuuden solmulle. 

Mikäli yritämme lisätä leiman solmulle, jolla on jo kyseinen leima, niin mitään ei ta-

pahdu. Samoin jos yrittää poistaa leiman solmulta, jota ei ole olemassa. 
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Tehtävä 4.  

Nyt kun meillä on tietokannassa solmuja ja ne on määritelty kirjoiksi hyödyntäen lei-

moja, meidän tarvitsee vielä luoda kirjailija solmu, jotta voimme luoda suhteen kirjai-

lijan ja kirjan välille. Suhteiden luonti ja käyttö muistuttaa Cypher:ssä hyvin paljon 

ASCII-grafiikkaa.  

Esim. yksinkertainen suhde, jossa kerrotaan graafille kuka on kirjoittanut kirjan ra-

kentuu muodossa: ()-[]->(). Tässä näemme, että solmut ja niiden muuttujat ovat ym-

pyröinä suhdetta kuvastavan nuolen alku ja loppupäässä. Keskellä nuolta määri-

tämme suhteelle sen ominaisuudet.  

Suhdetta kuvastetaan []-merkeillä. Suhteelle annetaan nimi ja tämän lisäksi voimme 

antaa sille muuttujan nimen, mikäli tarvitsemme sitä kyselyssä sekä mahdolliset omi-

naisuudet mitä haluamme lisätä suhteelle. 

Suhteiden luontitehtävinä on: 

• Luoda uusi kirjailijasolmu sekä uusi kirjasolmu sekä niiden välille WROTE-suhde sa-

malla kyselylauseella 

• Luoda uusi WROTE-suhde jo olemassa olevien kirjailija- sekä kirjasolmujen välille 

Voimme kirjoittaa useita CREATE-lauseita samaan kyselyyn ja ajaa ne kaikki saman 

aikaisesti. Voimme myös käyttää yhtä CREATE-lausetta ja antaa sille useita kohteita 

luotavaksi. Tässä tapauksessa kohteet tulee erotella pilkulla. 

 

Tehtävä 5.  

Haluamme putsata tietokantaa ja näin ollen meidän tulee poistaa kannasta tietoja. 

Cypherissä on kaksi poistokomentoa. DELETE ja REMOVE. Käy ensin tutustumassa 

näihin ja niiden käyttötarkoitusten eroihin Cypher-oppaan sivuilla. Jotta voimme 

poistaa solmun, jolla on suhteita, meidän tarvitsee käyttää kyselyssä mukana 

DETACH-toimintoa. 

Kannan putsauksen tehtävät: 

• Poista yksi kirjaleiman omaava solmu kannasta 

• Kirjoita kysely, jolla saat poistettua yhden suhteen kahden solmun väliltä 
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• Poista lopuksi kaikki solmut ja suhteet tietokannasta 

Huomio, että ominaisuuksien avaimia emme voi poistaa Community-versiossa muu-

ten kuin poistamalla koko tietokannan. Tämä tapahtuu poistamalla paikallinen kan-

sio, jossa tietokanta sijaitsee. 

 

Tehtävä 6. 

Luodaan elokuvatietokanta hyödyntäen olemassa olevaa materiaalia. Tutki hetki tie-

tokannan luomiskyselyä ennen sen ajamista. Huomaa aineiston viimeinen osio. 

Osaatko arvata mitä kyselyn viimeinen osio tekee ennen kuin ajat kyselyn?  

Aineiston luontilauseet löydät aineiston lopusta. 

 

Tehtävä 7.  

Nyt meillä on käytössämme isompi tietokanta, joten on aika luoda kyselylauseita ja 

etsiä haluttuja tietoja tietokannasta. Tutustu Cypher-kyselykielen käyttämään 

MATCH-toimintoon ja hakujen toteuttamiseen käyttäen Neo4j:n omaa käyttöopasta 

sekä Quick Sheet -muistilappua tai muita lähteitä. Cypher-kielen kyselyissä SQL-

kielestä tutut WHERE sekä IN -toiminnot sekä tutut <>= -operaattorit toimivat hyvin 

samankaltaisesti kuin SQL-kyselyissä. Muistathan, että käyttöoppaan sekä muistila-

pun linkit löytyvät tehtävämateriaalin alkuosiosta. 

Käytössämme olevasta elokuvatietokannasta sinun tulee tehdä seuraavanlaiset 

haut: 

• Etsi ja näytä 10 ihmistä. Etsi ja näytä 10 ihmistä listassa käyttäen nimi-ominaisuut-

taa tarkentamaan kysely, tuloksena ei siis ole graafi. 

• Toteuta kysely, jolla haet kaikki elokuvat, jotka on tehty vuosien 1990 ja 1999 ai-

kana. Tulokseksi pitäisi tulla 20 elokuvaa. Näytä tulos listamuodossa ja anna tulok-

selle Alias. 

• Tee kysely, jolla haet kaikki elokuvat, joissa Tom Hank on näytellyt. Tulosgraafissa 

pitäisi näkyä sekä näyttelijä, elokuvat ja suhteet. Tässä kyselyssä tarvitsee ottaa 

suhteet mukaan kyselyyn. Muista palauttaa kaksi muuttujaa RETURN:lla, jotta 

graafi näyttää oikealta. 

• Tee kysely, jolla saamme vastaukseksi kuka tai ketkä ohjasivat elokuvan Cloud At-

las 
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• Tee kysely, jonka tuloksena saamme nimilistan henkilöistä, jotka ovat näytelleet 

Tom Hanksin kanssa samassa elokuvassa. 

Seuraavat kyselyt ovat vapaaehtoisia ja käsittelevät monimutkaisempia osioita 

Neo4j-kyselyissä 

Näiden tehtävien tekeminen vaatii tarkempaa lukemista ja pureutumista Cypher-kie-

len toiminnallisuuteen. Mikäli olet nopea tekemään aikaisemmat tehtävät ja haluat 

oppia lisää, suosittelen tekemään nämä vapaaehtoiset tehtävät. 

• Toteuta kysely, jolla saat palautettua kaikki henkilöt sekä tiedot heidän suhtees-

tansa elokuvaan Cloud Atlas. Palautuksessa pitää olla mukana näyttelijän nimi, 

suhteen sisältämät tiedot sekä sarake, joka kertoo meille minkälainen suhde henki-

löllä, on elokuvaan. Tässä tarvitset Scalar funktiota nimeltä Type. 

• Tee kysely, jolla saadaan palautettua kaikki henkilöt ja elokuvat, jotka ovat 4 hy-

pyn päässä Kevin Baconstä. Suhteen suunnalla ei ole väliä. 

• Etsi lyhyin yhteys näyttelijöiden Kevin Bacon ja Meg Ryan välillä. Vinkkinä Cypherin 

sisäänrakennettu funktio shortestPath() 

• Luo kysely, jolla saamme tuloksena listan näyttelijöistä, jotka eivät ole vielä näytel-

leet Tom Hanksin kanssa samassa elokuvassa, jotta voisimme suositella näitä näyt-

telijöitä Tom Hanksin vastanäyttelijöiksi. Tarvitset kyselyssä useamman MATCH-

tuloksen. Toteuta kysely siten, että lopputuloksena on näyttelijöiden nimet listassa 

sekä heidän epäsuorien yhteyksien määrä Tom Hanksiin ja lajittele tulokset näiden 

yhteyksien määrän mukaan. 

• Haluamme löytää henkilön, joka voisi esitellä Tom Hanksin ja Tom Cruisen toisil-

leen. Etsi näyttelijät, joilla on suhde Tom Hanksiin ja Tom Cruiseen ja näytä tulok-

set graafina, siten että graafissa näkyy Tom Hanks, Tom Cruise sekä niitä yhdistä-

vät näyttelijät ja elokuvat sekä niiden väliset suhteet. 

 

Huomautus. 

Ulkoisilla työkaluilla tietokannan tiedot voidaan tallentaa JSON-muotoon. CSV-

tiedostomuodossa graafin saa talletettua ohjelmasta suoraan. Tässä muodossa me-

netämme kuitenkin joitain tietokantaan tallennettuja tietoja, kuten suhteisiin liitty-

vää tietoa, sillä tämä tieto ei muuntaudu hyvin CSV-muotoon. Graafin tuottaman ku-

van saa myös talletettua suoraan, mikäli sille on tarvetta. 

Neo4j sekä Cypher-kielen jatko-opiskelua varten suosittelen 

https://neo4j.com/graphacademy/online-training/ sekä komentoa: :play intro-

neo4j-exercises 

 

https://neo4j.com/graphacademy/online-training/


48 
 

 

Tietokannan luontilauseet 

CREATE (TheMatrix:Movie {title:'The Matrix', released:1999, ta-

gline:'Welcome to the Real World'}) 

CREATE (Keanu:Person {name:'Keanu Reeves', born:1964}) 

CREATE (Carrie:Person {name:'Carrie-Anne Moss', born:1967}) 

CREATE (Laurence:Person {name:'Laurence Fishburne', born:1961}) 

CREATE (Hugo:Person {name:'Hugo Weaving', born:1960}) 

CREATE (LillyW:Person {name:'Lilly Wachowski', born:1967}) 

CREATE (LanaW:Person {name:'Lana Wachowski', born:1965}) 

CREATE (JoelS:Person {name:'Joel Silver', born:1952}) 

CREATE 

  (Keanu)-[:ACTED_IN {roles:['Neo']}]->(TheMatrix), 

  (Carrie)-[:ACTED_IN {roles:['Trinity']}]->(TheMatrix), 

  (Laurence)-[:ACTED_IN {roles:['Morpheus']}]->(TheMatrix), 

  (Hugo)-[:ACTED_IN {roles:['Agent Smith']}]->(TheMatrix), 

  (LillyW)-[:DIRECTED]->(TheMatrix), 

  (LanaW)-[:DIRECTED]->(TheMatrix), 

  (JoelS)-[:PRODUCED]->(TheMatrix) 

 

CREATE (Emil:Person {name:"Emil Eifrem", born:1978}) 

CREATE (Emil)-[:ACTED_IN {roles:["Emil"]}]->(TheMatrix) 

 

CREATE (TheMatrixReloaded:Movie {title:'The Matrix Reloaded', re-

leased:2003, tagline:'Free your mind'}) 

CREATE 

  (Keanu)-[:ACTED_IN {roles:['Neo']}]->(TheMatrixReloaded), 

  (Carrie)-[:ACTED_IN {roles:['Trinity']}]->(TheMatrixReloaded), 

  (Laurence)-[:ACTED_IN {roles:['Morpheus']}]->(TheMatrixReloaded), 

  (Hugo)-[:ACTED_IN {roles:['Agent Smith']}]->(TheMatrixReloaded), 

  (LillyW)-[:DIRECTED]->(TheMatrixReloaded), 

  (LanaW)-[:DIRECTED]->(TheMatrixReloaded), 

  (JoelS)-[:PRODUCED]->(TheMatrixReloaded) 

 

CREATE (TheMatrixRevolutions:Movie {title:'The Matrix Revolutions', 

released:2003, tagline:'Everything that has a beginning has an end'}) 

CREATE 

  (Keanu)-[:ACTED_IN {roles:['Neo']}]->(TheMatrixRevolutions), 

  (Carrie)-[:ACTED_IN {roles:['Trinity']}]->(TheMatrixRevolutions), 

  (Laurence)-[:ACTED_IN {roles:['Morpheus']}]->(TheMatrixRevolu-

tions), 

  (Hugo)-[:ACTED_IN {roles:['Agent Smith']}]->(TheMatrixRevolutions), 

  (LillyW)-[:DIRECTED]->(TheMatrixRevolutions), 

  (LanaW)-[:DIRECTED]->(TheMatrixRevolutions), 

  (JoelS)-[:PRODUCED]->(TheMatrixRevolutions) 

 

CREATE (TheDevilsAdvocate:Movie {title:"The Devil's Advocate", re-

leased:1997, tagline:'Evil has its winning ways'}) 

CREATE (Charlize:Person {name:'Charlize Theron', born:1975}) 

CREATE (Al:Person {name:'Al Pacino', born:1940}) 

CREATE (Taylor:Person {name:'Taylor Hackford', born:1944}) 

CREATE 

  (Keanu)-[:ACTED_IN {roles:['Kevin Lomax']}]->(TheDevilsAdvocate), 

  (Charlize)-[:ACTED_IN {roles:['Mary Ann Lomax']}]->(TheDevilsAdvo-

cate), 

  (Al)-[:ACTED_IN {roles:['John Milton']}]->(TheDevilsAdvocate), 

  (Taylor)-[:DIRECTED]->(TheDevilsAdvocate) 

 

CREATE (AFewGoodMen:Movie {title:"A Few Good Men", released:1992, ta-

gline:"In the heart of the nation's capital, in a courthouse of the 

U.S. government, one man will stop at nothing to keep his honor, and 

one will stop at nothing to find the truth."}) 
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CREATE (TomC:Person {name:'Tom Cruise', born:1962}) 

CREATE (JackN:Person {name:'Jack Nicholson', born:1937}) 

CREATE (DemiM:Person {name:'Demi Moore', born:1962}) 

CREATE (KevinB:Person {name:'Kevin Bacon', born:1958}) 

CREATE (KieferS:Person {name:'Kiefer Sutherland', born:1966}) 

CREATE (NoahW:Person {name:'Noah Wyle', born:1971}) 

CREATE (CubaG:Person {name:'Cuba Gooding Jr.', born:1968}) 

CREATE (KevinP:Person {name:'Kevin Pollak', born:1957}) 

CREATE (JTW:Person {name:'J.T. Walsh', born:1943}) 

CREATE (JamesM:Person {name:'James Marshall', born:1967}) 

CREATE (ChristopherG:Person {name:'Christopher Guest', born:1948}) 

CREATE (RobR:Person {name:'Rob Reiner', born:1947}) 

CREATE (AaronS:Person {name:'Aaron Sorkin', born:1961}) 

CREATE 

  (TomC)-[:ACTED_IN {roles:['Lt. Daniel Kaffee']}]->(AFewGoodMen), 

  (JackN)-[:ACTED_IN {roles:['Col. Nathan R. Jessup']}]->(AFewGood-

Men), 

  (DemiM)-[:ACTED_IN {roles:['Lt. Cdr. JoAnne Galloway']}]-

>(AFewGoodMen), 

  (KevinB)-[:ACTED_IN {roles:['Capt. Jack Ross']}]->(AFewGoodMen), 

  (KieferS)-[:ACTED_IN {roles:['Lt. Jonathan Kendrick']}]->(AFewGood-

Men), 

  (NoahW)-[:ACTED_IN {roles:['Cpl. Jeffrey Barnes']}]->(AFewGoodMen), 

  (CubaG)-[:ACTED_IN {roles:['Cpl. Carl Hammaker']}]->(AFewGoodMen), 

  (KevinP)-[:ACTED_IN {roles:['Lt. Sam Weinberg']}]->(AFewGoodMen), 

  (JTW)-[:ACTED_IN {roles:['Lt. Col. Matthew Andrew Markinson']}]-

>(AFewGoodMen), 

  (JamesM)-[:ACTED_IN {roles:['Pfc. Louden Downey']}]->(AFewGoodMen), 

  (ChristopherG)-[:ACTED_IN {roles:['Dr. Stone']}]->(AFewGoodMen), 

  (AaronS)-[:ACTED_IN {roles:['Man in Bar']}]->(AFewGoodMen), 

  (RobR)-[:DIRECTED]->(AFewGoodMen), 

  (AaronS)-[:WROTE]->(AFewGoodMen) 

 

CREATE (TopGun:Movie {title:"Top Gun", released:1986, tagline:'I feel 

the need, the need for speed.'}) 

CREATE (KellyM:Person {name:'Kelly McGillis', born:1957}) 

CREATE (ValK:Person {name:'Val Kilmer', born:1959}) 

CREATE (AnthonyE:Person {name:'Anthony Edwards', born:1962}) 

CREATE (TomS:Person {name:'Tom Skerritt', born:1933}) 

CREATE (MegR:Person {name:'Meg Ryan', born:1961}) 

CREATE (TonyS:Person {name:'Tony Scott', born:1944}) 

CREATE (JimC:Person {name:'Jim Cash', born:1941}) 

CREATE 

  (TomC)-[:ACTED_IN {roles:['Maverick']}]->(TopGun), 

  (KellyM)-[:ACTED_IN {roles:['Charlie']}]->(TopGun), 

  (ValK)-[:ACTED_IN {roles:['Iceman']}]->(TopGun), 

  (AnthonyE)-[:ACTED_IN {roles:['Goose']}]->(TopGun), 

  (TomS)-[:ACTED_IN {roles:['Viper']}]->(TopGun), 

  (MegR)-[:ACTED_IN {roles:['Carole']}]->(TopGun), 

  (TonyS)-[:DIRECTED]->(TopGun), 

  (JimC)-[:WROTE]->(TopGun) 

 

CREATE (JerryMaguire:Movie {title:'Jerry Maguire', released:2000, ta-

gline:'The rest of his life begins now.'}) 

CREATE (ReneeZ:Person {name:'Renee Zellweger', born:1969}) 

CREATE (KellyP:Person {name:'Kelly Preston', born:1962}) 

CREATE (JerryO:Person {name:"Jerry O'Connell", born:1974}) 

CREATE (JayM:Person {name:'Jay Mohr', born:1970}) 

CREATE (BonnieH:Person {name:'Bonnie Hunt', born:1961}) 

CREATE (ReginaK:Person {name:'Regina King', born:1971}) 

CREATE (JonathanL:Person {name:'Jonathan Lipnicki', born:1996}) 

CREATE (CameronC:Person {name:'Cameron Crowe', born:1957}) 

CREATE 
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  (TomC)-[:ACTED_IN {roles:['Jerry Maguire']}]->(JerryMaguire), 

  (CubaG)-[:ACTED_IN {roles:['Rod Tidwell']}]->(JerryMaguire), 

  (ReneeZ)-[:ACTED_IN {roles:['Dorothy Boyd']}]->(JerryMaguire), 

  (KellyP)-[:ACTED_IN {roles:['Avery Bishop']}]->(JerryMaguire), 

  (JerryO)-[:ACTED_IN {roles:['Frank Cushman']}]->(JerryMaguire), 

  (JayM)-[:ACTED_IN {roles:['Bob Sugar']}]->(JerryMaguire), 

  (BonnieH)-[:ACTED_IN {roles:['Laurel Boyd']}]->(JerryMaguire), 

  (ReginaK)-[:ACTED_IN {roles:['Marcee Tidwell']}]->(JerryMaguire), 

  (JonathanL)-[:ACTED_IN {roles:['Ray Boyd']}]->(JerryMaguire), 

  (CameronC)-[:DIRECTED]->(JerryMaguire), 

  (CameronC)-[:PRODUCED]->(JerryMaguire), 

  (CameronC)-[:WROTE]->(JerryMaguire) 

 

CREATE (StandByMe:Movie {title:"Stand By Me", released:1986, ta-

gline:"For some, it's the last real taste of innocence, and the first 

real taste of life. But for everyone, it's the time that memories are 

made of."}) 

CREATE (RiverP:Person {name:'River Phoenix', born:1970}) 

CREATE (CoreyF:Person {name:'Corey Feldman', born:1971}) 

CREATE (WilW:Person {name:'Wil Wheaton', born:1972}) 

CREATE (JohnC:Person {name:'John Cusack', born:1966}) 

CREATE (MarshallB:Person {name:'Marshall Bell', born:1942}) 

CREATE 

  (WilW)-[:ACTED_IN {roles:['Gordie Lachance']}]->(StandByMe), 

  (RiverP)-[:ACTED_IN {roles:['Chris Chambers']}]->(StandByMe), 

  (JerryO)-[:ACTED_IN {roles:['Vern Tessio']}]->(StandByMe), 

  (CoreyF)-[:ACTED_IN {roles:['Teddy Duchamp']}]->(StandByMe), 

  (JohnC)-[:ACTED_IN {roles:['Denny Lachance']}]->(StandByMe), 

  (KieferS)-[:ACTED_IN {roles:['Ace Merrill']}]->(StandByMe), 

  (MarshallB)-[:ACTED_IN {roles:['Mr. Lachance']}]->(StandByMe), 

  (RobR)-[:DIRECTED]->(StandByMe) 

 

CREATE (AsGoodAsItGets:Movie {title:'As Good as It Gets', re-

leased:1997, tagline:'A comedy from the heart that goes for the 

throat.'}) 

CREATE (HelenH:Person {name:'Helen Hunt', born:1963}) 

CREATE (GregK:Person {name:'Greg Kinnear', born:1963}) 

CREATE (JamesB:Person {name:'James L. Brooks', born:1940}) 

CREATE 

  (JackN)-[:ACTED_IN {roles:['Melvin Udall']}]->(AsGoodAsItGets), 

  (HelenH)-[:ACTED_IN {roles:['Carol Connelly']}]->(AsGoodAsItGets), 

  (GregK)-[:ACTED_IN {roles:['Simon Bishop']}]->(AsGoodAsItGets), 

  (CubaG)-[:ACTED_IN {roles:['Frank Sachs']}]->(AsGoodAsItGets), 

  (JamesB)-[:DIRECTED]->(AsGoodAsItGets) 

 

CREATE (WhatDreamsMayCome:Movie {title:'What Dreams May Come', re-

leased:1998, tagline:'After life there is more. The end is just the 

beginning.'}) 

CREATE (AnnabellaS:Person {name:'Annabella Sciorra', born:1960}) 

CREATE (MaxS:Person {name:'Max von Sydow', born:1929}) 

CREATE (WernerH:Person {name:'Werner Herzog', born:1942}) 

CREATE (Robin:Person {name:'Robin Williams', born:1951}) 

CREATE (VincentW:Person {name:'Vincent Ward', born:1956}) 

CREATE 

  (Robin)-[:ACTED_IN {roles:['Chris Nielsen']}]->(WhatDreamsMayCome), 

  (CubaG)-[:ACTED_IN {roles:['Albert Lewis']}]->(WhatDreamsMayCome), 

  (AnnabellaS)-[:ACTED_IN {roles:['Annie Collins-Nielsen']}]->(What-

DreamsMayCome), 

  (MaxS)-[:ACTED_IN {roles:['The Tracker']}]->(WhatDreamsMayCome), 

  (WernerH)-[:ACTED_IN {roles:['The Face']}]->(WhatDreamsMayCome), 

  (VincentW)-[:DIRECTED]->(WhatDreamsMayCome) 
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CREATE (SnowFallingonCedars:Movie {title:'Snow Falling on Cedars', 

released:1999, tagline:'First loves last. Forever.'}) 

CREATE (EthanH:Person {name:'Ethan Hawke', born:1970}) 

CREATE (RickY:Person {name:'Rick Yune', born:1971}) 

CREATE (JamesC:Person {name:'James Cromwell', born:1940}) 

CREATE (ScottH:Person {name:'Scott Hicks', born:1953}) 

CREATE 

  (EthanH)-[:ACTED_IN {roles:['Ishmael Chambers']}]->(Snow-

FallingonCedars), 

  (RickY)-[:ACTED_IN {roles:['Kazuo Miyamoto']}]->(Snow-

FallingonCedars), 

  (MaxS)-[:ACTED_IN {roles:['Nels Gudmundsson']}]->(Snow-

FallingonCedars), 

  (JamesC)-[:ACTED_IN {roles:['Judge Fielding']}]->(Snow-

FallingonCedars), 

  (ScottH)-[:DIRECTED]->(SnowFallingonCedars) 

 

CREATE (YouveGotMail:Movie {title:"You've Got Mail", released:1998, 

tagline:'At odds in life... in love on-line.'}) 

CREATE (ParkerP:Person {name:'Parker Posey', born:1968}) 

CREATE (DaveC:Person {name:'Dave Chappelle', born:1973}) 

CREATE (SteveZ:Person {name:'Steve Zahn', born:1967}) 

CREATE (TomH:Person {name:'Tom Hanks', born:1956}) 

CREATE (NoraE:Person {name:'Nora Ephron', born:1941}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Joe Fox']}]->(YouveGotMail), 

  (MegR)-[:ACTED_IN {roles:['Kathleen Kelly']}]->(YouveGotMail), 

  (GregK)-[:ACTED_IN {roles:['Frank Navasky']}]->(YouveGotMail), 

  (ParkerP)-[:ACTED_IN {roles:['Patricia Eden']}]->(YouveGotMail), 

  (DaveC)-[:ACTED_IN {roles:['Kevin Jackson']}]->(YouveGotMail), 

  (SteveZ)-[:ACTED_IN {roles:['George Pappas']}]->(YouveGotMail), 

  (NoraE)-[:DIRECTED]->(YouveGotMail) 

 

CREATE (SleeplessInSeattle:Movie {title:'Sleepless in Seattle', re-

leased:1993, tagline:'What if someone you never met, someone you 

never saw, someone you never knew was the only someone for you?'}) 

CREATE (RitaW:Person {name:'Rita Wilson', born:1956}) 

CREATE (BillPull:Person {name:'Bill Pullman', born:1953}) 

CREATE (VictorG:Person {name:'Victor Garber', born:1949}) 

CREATE (RosieO:Person {name:"Rosie O'Donnell", born:1962}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Sam Baldwin']}]->(SleeplessInSeattle), 

  (MegR)-[:ACTED_IN {roles:['Annie Reed']}]->(SleeplessInSeattle), 

  (RitaW)-[:ACTED_IN {roles:['Suzy']}]->(SleeplessInSeattle), 

  (BillPull)-[:ACTED_IN {roles:['Walter']}]->(SleeplessInSeattle), 

  (VictorG)-[:ACTED_IN {roles:['Greg']}]->(SleeplessInSeattle), 

  (RosieO)-[:ACTED_IN {roles:['Becky']}]->(SleeplessInSeattle), 

  (NoraE)-[:DIRECTED]->(SleeplessInSeattle) 

 

CREATE (JoeVersustheVolcano:Movie {title:'Joe Versus the Volcano', 

released:1990, tagline:'A story of love, lava and burning desire.'}) 

CREATE (JohnS:Person {name:'John Patrick Stanley', born:1950}) 

CREATE (Nathan:Person {name:'Nathan Lane', born:1956}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Joe Banks']}]->(JoeVersustheVolcano), 

  (MegR)-[:ACTED_IN {roles:['DeDe', 'Angelica Graynamore', 'Patricia 

Graynamore']}]->(JoeVersustheVolcano), 

  (Nathan)-[:ACTED_IN {roles:['Baw']}]->(JoeVersustheVolcano), 

  (JohnS)-[:DIRECTED]->(JoeVersustheVolcano) 

 

CREATE (WhenHarryMetSally:Movie {title:'When Harry Met Sally', re-

leased:1998, tagline:'At odds in life... in love on-line.'}) 

CREATE (BillyC:Person {name:'Billy Crystal', born:1948}) 
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CREATE (CarrieF:Person {name:'Carrie Fisher', born:1956}) 

CREATE (BrunoK:Person {name:'Bruno Kirby', born:1949}) 

CREATE 

  (BillyC)-[:ACTED_IN {roles:['Harry Burns']}]->(WhenHarryMetSally), 

  (MegR)-[:ACTED_IN {roles:['Sally Albright']}]->(WhenHarryMetSally), 

  (CarrieF)-[:ACTED_IN {roles:['Marie']}]->(WhenHarryMetSally), 

  (BrunoK)-[:ACTED_IN {roles:['Jess']}]->(WhenHarryMetSally), 

  (RobR)-[:DIRECTED]->(WhenHarryMetSally), 

  (RobR)-[:PRODUCED]->(WhenHarryMetSally), 

  (NoraE)-[:PRODUCED]->(WhenHarryMetSally), 

  (NoraE)-[:WROTE]->(WhenHarryMetSally) 

 

CREATE (ThatThingYouDo:Movie {title:'That Thing You Do', re-

leased:1996, tagline:'In every life there comes a time when that 

thing you dream becomes that thing you do'}) 

CREATE (LivT:Person {name:'Liv Tyler', born:1977}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Mr. White']}]->(ThatThingYouDo), 

  (LivT)-[:ACTED_IN {roles:['Faye Dolan']}]->(ThatThingYouDo), 

  (Charlize)-[:ACTED_IN {roles:['Tina']}]->(ThatThingYouDo), 

  (TomH)-[:DIRECTED]->(ThatThingYouDo) 

 

CREATE (TheReplacements:Movie {title:'The Replacements', re-

leased:2000, tagline:'Pain heals, Chicks dig scars... Glory lasts 

forever'}) 

CREATE (Brooke:Person {name:'Brooke Langton', born:1970}) 

CREATE (Gene:Person {name:'Gene Hackman', born:1930}) 

CREATE (Orlando:Person {name:'Orlando Jones', born:1968}) 

CREATE (Howard:Person {name:'Howard Deutch', born:1950}) 

CREATE 

  (Keanu)-[:ACTED_IN {roles:['Shane Falco']}]->(TheReplacements), 

  (Brooke)-[:ACTED_IN {roles:['Annabelle Farrell']}]->(TheReplace-

ments), 

  (Gene)-[:ACTED_IN {roles:['Jimmy McGinty']}]->(TheReplacements), 

  (Orlando)-[:ACTED_IN {roles:['Clifford Franklin']}]->(TheReplace-

ments), 

  (Howard)-[:DIRECTED]->(TheReplacements) 

 

CREATE (RescueDawn:Movie {title:'RescueDawn', released:2006, ta-

gline:"Based on the extraordinary true story of one man's fight for 

freedom"}) 

CREATE (ChristianB:Person {name:'Christian Bale', born:1974}) 

CREATE (ZachG:Person {name:'Zach Grenier', born:1954}) 

CREATE 

  (MarshallB)-[:ACTED_IN {roles:['Admiral']}]->(RescueDawn), 

  (ChristianB)-[:ACTED_IN {roles:['Dieter Dengler']}]->(RescueDawn), 

  (ZachG)-[:ACTED_IN {roles:['Squad Leader']}]->(RescueDawn), 

  (SteveZ)-[:ACTED_IN {roles:['Duane']}]->(RescueDawn), 

  (WernerH)-[:DIRECTED]->(RescueDawn) 

 

CREATE (TheBirdcage:Movie {title:'The Birdcage', released:1996, ta-

gline:'Come as you are'}) 

CREATE (MikeN:Person {name:'Mike Nichols', born:1931}) 

CREATE 

  (Robin)-[:ACTED_IN {roles:['Armand Goldman']}]->(TheBirdcage), 

  (Nathan)-[:ACTED_IN {roles:['Albert Goldman']}]->(TheBirdcage), 

  (Gene)-[:ACTED_IN {roles:['Sen. Kevin Keeley']}]->(TheBirdcage), 

  (MikeN)-[:DIRECTED]->(TheBirdcage) 

 

CREATE (Unforgiven:Movie {title:'Unforgiven', released:1992, ta-

gline:"It's a hell of a thing, killing a man"}) 

CREATE (RichardH:Person {name:'Richard Harris', born:1930}) 

CREATE (ClintE:Person {name:'Clint Eastwood', born:1930}) 
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CREATE 

  (RichardH)-[:ACTED_IN {roles:['English Bob']}]->(Unforgiven), 

  (ClintE)-[:ACTED_IN {roles:['Bill Munny']}]->(Unforgiven), 

  (Gene)-[:ACTED_IN {roles:['Little Bill Daggett']}]->(Unforgiven), 

  (ClintE)-[:DIRECTED]->(Unforgiven) 

 

CREATE (JohnnyMnemonic:Movie {title:'Johnny Mnemonic', released:1995, 

tagline:'The hottest data on earth. In the coolest head in town'}) 

CREATE (Takeshi:Person {name:'Takeshi Kitano', born:1947}) 

CREATE (Dina:Person {name:'Dina Meyer', born:1968}) 

CREATE (IceT:Person {name:'Ice-T', born:1958}) 

CREATE (RobertL:Person {name:'Robert Longo', born:1953}) 

CREATE 

  (Keanu)-[:ACTED_IN {roles:['Johnny Mnemonic']}]->(JohnnyMnemonic), 

  (Takeshi)-[:ACTED_IN {roles:['Takahashi']}]->(JohnnyMnemonic), 

  (Dina)-[:ACTED_IN {roles:['Jane']}]->(JohnnyMnemonic), 

  (IceT)-[:ACTED_IN {roles:['J-Bone']}]->(JohnnyMnemonic), 

  (RobertL)-[:DIRECTED]->(JohnnyMnemonic) 

 

CREATE (CloudAtlas:Movie {title:'Cloud Atlas', released:2012, ta-

gline:'Everything is connected'}) 

CREATE (HalleB:Person {name:'Halle Berry', born:1966}) 

CREATE (JimB:Person {name:'Jim Broadbent', born:1949}) 

CREATE (TomT:Person {name:'Tom Tykwer', born:1965}) 

CREATE (DavidMitchell:Person {name:'David Mitchell', born:1969}) 

CREATE (StefanArndt:Person {name:'Stefan Arndt', born:1961}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Zachry', 'Dr. Henry Goose', 'Isaac 

Sachs', 'Dermot Hoggins']}]->(CloudAtlas), 

  (Hugo)-[:ACTED_IN {roles:['Bill Smoke', 'Haskell Moore', 'Tadeusz 

Kesselring', 'Nurse Noakes', 'Boardman Mephi', 'Old Georgie']}]-

>(CloudAtlas), 

  (HalleB)-[:ACTED_IN {roles:['Luisa Rey', 'Jocasta Ayrs', 'Ovid', 

'Meronym']}]->(CloudAtlas), 

  (JimB)-[:ACTED_IN {roles:['Vyvyan Ayrs', 'Captain Molyneux', 'Timo-

thy Cavendish']}]->(CloudAtlas), 

  (TomT)-[:DIRECTED]->(CloudAtlas), 

  (LillyW)-[:DIRECTED]->(CloudAtlas), 

  (LanaW)-[:DIRECTED]->(CloudAtlas), 

  (DavidMitchell)-[:WROTE]->(CloudAtlas), 

  (StefanArndt)-[:PRODUCED]->(CloudAtlas) 

 

CREATE (TheDaVinciCode:Movie {title:'The Da Vinci Code', re-

leased:2006, tagline:'Break The Codes'}) 

CREATE (IanM:Person {name:'Ian McKellen', born:1939}) 

CREATE (AudreyT:Person {name:'Audrey Tautou', born:1976}) 

CREATE (PaulB:Person {name:'Paul Bettany', born:1971}) 

CREATE (RonH:Person {name:'Ron Howard', born:1954}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Dr. Robert Langdon']}]->(TheDaVin-

ciCode), 

  (IanM)-[:ACTED_IN {roles:['Sir Leight Teabing']}]->(TheDaVin-

ciCode), 

  (AudreyT)-[:ACTED_IN {roles:['Sophie Neveu']}]->(TheDaVinciCode), 

  (PaulB)-[:ACTED_IN {roles:['Silas']}]->(TheDaVinciCode), 

  (RonH)-[:DIRECTED]->(TheDaVinciCode) 

 

CREATE (VforVendetta:Movie {title:'V for Vendetta', released:2006, 

tagline:'Freedom! Forever!'}) 

CREATE (NatalieP:Person {name:'Natalie Portman', born:1981}) 

CREATE (StephenR:Person {name:'Stephen Rea', born:1946}) 

CREATE (JohnH:Person {name:'John Hurt', born:1940}) 

CREATE (BenM:Person {name: 'Ben Miles', born:1967}) 
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CREATE 

  (Hugo)-[:ACTED_IN {roles:['V']}]->(VforVendetta), 

  (NatalieP)-[:ACTED_IN {roles:['Evey Hammond']}]->(VforVendetta), 

  (StephenR)-[:ACTED_IN {roles:['Eric Finch']}]->(VforVendetta), 

  (JohnH)-[:ACTED_IN {roles:['High Chancellor Adam Sutler']}]-

>(VforVendetta), 

  (BenM)-[:ACTED_IN {roles:['Dascomb']}]->(VforVendetta), 

  (JamesM)-[:DIRECTED]->(VforVendetta), 

  (LillyW)-[:PRODUCED]->(VforVendetta), 

  (LanaW)-[:PRODUCED]->(VforVendetta), 

  (JoelS)-[:PRODUCED]->(VforVendetta), 

  (LillyW)-[:WROTE]->(VforVendetta), 

  (LanaW)-[:WROTE]->(VforVendetta) 

 

CREATE (SpeedRacer:Movie {title:'Speed Racer', released:2008, ta-

gline:'Speed has no limits'}) 

CREATE (EmileH:Person {name:'Emile Hirsch', born:1985}) 

CREATE (JohnG:Person {name:'John Goodman', born:1960}) 

CREATE (SusanS:Person {name:'Susan Sarandon', born:1946}) 

CREATE (MatthewF:Person {name:'Matthew Fox', born:1966}) 

CREATE (ChristinaR:Person {name:'Christina Ricci', born:1980}) 

CREATE (Rain:Person {name:'Rain', born:1982}) 

CREATE 

  (EmileH)-[:ACTED_IN {roles:['Speed Racer']}]->(SpeedRacer), 

  (JohnG)-[:ACTED_IN {roles:['Pops']}]->(SpeedRacer), 

  (SusanS)-[:ACTED_IN {roles:['Mom']}]->(SpeedRacer), 

  (MatthewF)-[:ACTED_IN {roles:['Racer X']}]->(SpeedRacer), 

  (ChristinaR)-[:ACTED_IN {roles:['Trixie']}]->(SpeedRacer), 

  (Rain)-[:ACTED_IN {roles:['Taejo Togokahn']}]->(SpeedRacer), 

  (BenM)-[:ACTED_IN {roles:['Cass Jones']}]->(SpeedRacer), 

  (LillyW)-[:DIRECTED]->(SpeedRacer), 

  (LanaW)-[:DIRECTED]->(SpeedRacer), 

  (LillyW)-[:WROTE]->(SpeedRacer), 

  (LanaW)-[:WROTE]->(SpeedRacer), 

  (JoelS)-[:PRODUCED]->(SpeedRacer) 

 

CREATE (NinjaAssassin:Movie {title:'Ninja Assassin', released:2009, 

tagline:'Prepare to enter a secret world of assassins'}) 

CREATE (NaomieH:Person {name:'Naomie Harris'}) 

CREATE 

  (Rain)-[:ACTED_IN {roles:['Raizo']}]->(NinjaAssassin), 

  (NaomieH)-[:ACTED_IN {roles:['Mika Coretti']}]->(NinjaAssassin), 

  (RickY)-[:ACTED_IN {roles:['Takeshi']}]->(NinjaAssassin), 

  (BenM)-[:ACTED_IN {roles:['Ryan Maslow']}]->(NinjaAssassin), 

  (JamesM)-[:DIRECTED]->(NinjaAssassin), 

  (LillyW)-[:PRODUCED]->(NinjaAssassin), 

  (LanaW)-[:PRODUCED]->(NinjaAssassin), 

  (JoelS)-[:PRODUCED]->(NinjaAssassin) 

 

CREATE (TheGreenMile:Movie {title:'The Green Mile', released:1999, 

tagline:"Walk a mile you'll never forget."}) 

CREATE (MichaelD:Person {name:'Michael Clarke Duncan', born:1957}) 

CREATE (DavidM:Person {name:'David Morse', born:1953}) 

CREATE (SamR:Person {name:'Sam Rockwell', born:1968}) 

CREATE (GaryS:Person {name:'Gary Sinise', born:1955}) 

CREATE (PatriciaC:Person {name:'Patricia Clarkson', born:1959}) 

CREATE (FrankD:Person {name:'Frank Darabont', born:1959}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Paul Edgecomb']}]->(TheGreenMile), 

  (MichaelD)-[:ACTED_IN {roles:['John Coffey']}]->(TheGreenMile), 

  (DavidM)-[:ACTED_IN {roles:['Brutus "Brutal" Howell']}]->(TheGreen-

Mile), 

  (BonnieH)-[:ACTED_IN {roles:['Jan Edgecomb']}]->(TheGreenMile), 
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  (JamesC)-[:ACTED_IN {roles:['Warden Hal Moores']}]->(TheGreenMile), 

  (SamR)-[:ACTED_IN {roles:['"Wild Bill" Wharton']}]->(TheGreenMile), 

  (GaryS)-[:ACTED_IN {roles:['Burt Hammersmith']}]->(TheGreenMile), 

  (PatriciaC)-[:ACTED_IN {roles:['Melinda Moores']}]->(TheGreenMile), 

  (FrankD)-[:DIRECTED]->(TheGreenMile) 

 

CREATE (FrostNixon:Movie {title:'Frost/Nixon', released:2008, ta-

gline:'400 million people were waiting for the truth.'}) 

CREATE (FrankL:Person {name:'Frank Langella', born:1938}) 

CREATE (MichaelS:Person {name:'Michael Sheen', born:1969}) 

CREATE (OliverP:Person {name:'Oliver Platt', born:1960}) 

CREATE 

  (FrankL)-[:ACTED_IN {roles:['Richard Nixon']}]->(FrostNixon), 

  (MichaelS)-[:ACTED_IN {roles:['David Frost']}]->(FrostNixon), 

  (KevinB)-[:ACTED_IN {roles:['Jack Brennan']}]->(FrostNixon), 

  (OliverP)-[:ACTED_IN {roles:['Bob Zelnick']}]->(FrostNixon), 

  (SamR)-[:ACTED_IN {roles:['James Reston, Jr.']}]->(FrostNixon), 

  (RonH)-[:DIRECTED]->(FrostNixon) 

 

CREATE (Hoffa:Movie {title:'Hoffa', released:1992, tagline:"He didn't 

want law. He wanted justice."}) 

CREATE (DannyD:Person {name:'Danny DeVito', born:1944}) 

CREATE (JohnR:Person {name:'John C. Reilly', born:1965}) 

CREATE 

  (JackN)-[:ACTED_IN {roles:['Hoffa']}]->(Hoffa), 

  (DannyD)-[:ACTED_IN {roles:['Robert "Bobby" Ciaro']}]->(Hoffa), 

  (JTW)-[:ACTED_IN {roles:['Frank Fitzsimmons']}]->(Hoffa), 

  (JohnR)-[:ACTED_IN {roles:['Peter "Pete" Connelly']}]->(Hoffa), 

  (DannyD)-[:DIRECTED]->(Hoffa) 

 

CREATE (Apollo13:Movie {title:'Apollo 13', released:1995, ta-

gline:'Houston, we have a problem.'}) 

CREATE (EdH:Person {name:'Ed Harris', born:1950}) 

CREATE (BillPax:Person {name:'Bill Paxton', born:1955}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Jim Lovell']}]->(Apollo13), 

  (KevinB)-[:ACTED_IN {roles:['Jack Swigert']}]->(Apollo13), 

  (EdH)-[:ACTED_IN {roles:['Gene Kranz']}]->(Apollo13), 

  (BillPax)-[:ACTED_IN {roles:['Fred Haise']}]->(Apollo13), 

  (GaryS)-[:ACTED_IN {roles:['Ken Mattingly']}]->(Apollo13), 

  (RonH)-[:DIRECTED]->(Apollo13) 

 

CREATE (Twister:Movie {title:'Twister', released:1996, tagline:"Don't 

Breathe. Don't Look Back."}) 

CREATE (PhilipH:Person {name:'Philip Seymour Hoffman', born:1967}) 

CREATE (JanB:Person {name:'Jan de Bont', born:1943}) 

CREATE 

  (BillPax)-[:ACTED_IN {roles:['Bill Harding']}]->(Twister), 

  (HelenH)-[:ACTED_IN {roles:['Dr. Jo Harding']}]->(Twister), 

  (ZachG)-[:ACTED_IN {roles:['Eddie']}]->(Twister), 

  (PhilipH)-[:ACTED_IN {roles:['Dustin "Dusty" Davis']}]->(Twister), 

  (JanB)-[:DIRECTED]->(Twister) 

 

CREATE (CastAway:Movie {title:'Cast Away', released:2000, tagline:'At 

the edge of the world, his journey begins.'}) 

CREATE (RobertZ:Person {name:'Robert Zemeckis', born:1951}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Chuck Noland']}]->(CastAway), 

  (HelenH)-[:ACTED_IN {roles:['Kelly Frears']}]->(CastAway), 

  (RobertZ)-[:DIRECTED]->(CastAway) 
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CREATE (OneFlewOvertheCuckoosNest:Movie {title:"One Flew Over the 

Cuckoo's Nest", released:1975, tagline:"If he's crazy, what does that 

make you?"}) 

CREATE (MilosF:Person {name:'Milos Forman', born:1932}) 

CREATE 

  (JackN)-[:ACTED_IN {roles:['Randle McMurphy']}]->(OneFle-

wOvertheCuckoosNest), 

  (DannyD)-[:ACTED_IN {roles:['Martini']}]->(OneFlewOvertheCuckoos-

Nest), 

  (MilosF)-[:DIRECTED]->(OneFlewOvertheCuckoosNest) 

 

CREATE (SomethingsGottaGive:Movie {title:"Something's Gotta Give", 

released:2003}) 

CREATE (DianeK:Person {name:'Diane Keaton', born:1946}) 

CREATE (NancyM:Person {name:'Nancy Meyers', born:1949}) 

CREATE 

  (JackN)-[:ACTED_IN {roles:['Harry Sanborn']}]->(Somethings-

GottaGive), 

  (DianeK)-[:ACTED_IN {roles:['Erica Barry']}]->(Somethings-

GottaGive), 

  (Keanu)-[:ACTED_IN {roles:['Julian Mercer']}]->(Somethings-

GottaGive), 

  (NancyM)-[:DIRECTED]->(SomethingsGottaGive), 

  (NancyM)-[:PRODUCED]->(SomethingsGottaGive), 

  (NancyM)-[:WROTE]->(SomethingsGottaGive) 

 

CREATE (BicentennialMan:Movie {title:'Bicentennial Man', re-

leased:1999, tagline:"One robot's 200 year journey to become an ordi-

nary man."}) 

CREATE (ChrisC:Person {name:'Chris Columbus', born:1958}) 

CREATE 

  (Robin)-[:ACTED_IN {roles:['Andrew Marin']}]->(BicentennialMan), 

  (OliverP)-[:ACTED_IN {roles:['Rupert Burns']}]->(BicentennialMan), 

  (ChrisC)-[:DIRECTED]->(BicentennialMan) 

 

CREATE (CharlieWilsonsWar:Movie {title:"Charlie Wilson's War", re-

leased:2007, tagline:"A stiff drink. A little mascara. A lot of 

nerve. Who said they couldn't bring down the Soviet empire."}) 

CREATE (JuliaR:Person {name:'Julia Roberts', born:1967}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Rep. Charlie Wilson']}]->(CharlieWilson-

sWar), 

  (JuliaR)-[:ACTED_IN {roles:['Joanne Herring']}]->(CharlieWilson-

sWar), 

  (PhilipH)-[:ACTED_IN {roles:['Gust Avrakotos']}]->(CharlieWilson-

sWar), 

  (MikeN)-[:DIRECTED]->(CharlieWilsonsWar) 

 

CREATE (ThePolarExpress:Movie {title:'The Polar Express', re-

leased:2004, tagline:'This Holiday Seasonů Believe'}) 

CREATE 

  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Hero Boy', 'Father', 'Conductor', 'Ho-

bo', 'Scrooge', 'Santa Claus']}]->(ThePolarExpress), 

  (RobertZ)-[:DIRECTED]->(ThePolarExpress) 

 

CREATE (ALeagueofTheirOwn:Movie {title:'A League of Their Own', re-

leased:1992, tagline:'Once in a lifetime you get a chance to do some-

thing different.'}) 

CREATE (Madonna:Person {name:'Madonna', born:1954}) 

CREATE (GeenaD:Person {name:'Geena Davis', born:1956}) 

CREATE (LoriP:Person {name:'Lori Petty', born:1963}) 

CREATE (PennyM:Person {name:'Penny Marshall', born:1943}) 

CREATE 
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  (TomH)-[:ACTED_IN {roles:['Jimmy Dugan']}]->(ALeagueofTheirOwn), 

  (GeenaD)-[:ACTED_IN {roles:['Dottie Hinson']}]-

>(ALeagueofTheirOwn), 

  (LoriP)-[:ACTED_IN {roles:['Kit Keller']}]->(ALeagueofTheirOwn), 

  (RosieO)-[:ACTED_IN {roles:['Doris Murphy']}]->(ALeagueofTheirOwn), 

  (Madonna)-[:ACTED_IN {roles:['"All the Way" Mae Mordabito']}]-

>(ALeagueofTheirOwn), 

  (BillPax)-[:ACTED_IN {roles:['Bob Hinson']}]->(ALeagueofTheirOwn), 

  (PennyM)-[:DIRECTED]->(ALeagueofTheirOwn) 

 

CREATE (PaulBlythe:Person {name:'Paul Blythe'}) 

CREATE (AngelaScope:Person {name:'Angela Scope'}) 

CREATE (JessicaThompson:Person {name:'Jessica Thompson'}) 

CREATE (JamesThompson:Person {name:'James Thompson'}) 

 

CREATE 

  (JamesThompson)-[:FOLLOWS]->(JessicaThompson), 

  (AngelaScope)-[:FOLLOWS]->(JessicaThompson), 

  (PaulBlythe)-[:FOLLOWS]->(AngelaScope) 

 

CREATE 

  (JessicaThompson)-[:REVIEWED {summary:'An amazing journey', rat-

ing:95}]->(CloudAtlas), 

  (JessicaThompson)-[:REVIEWED {summary:'Silly, but fun', rat-

ing:65}]->(TheReplacements), 

  (JamesThompson)-[:REVIEWED {summary:'The coolest football movie 

ever', rating:100}]->(TheReplacements), 

  (AngelaScope)-[:REVIEWED {summary:'Pretty funny at times', rat-

ing:62}]->(TheReplacements), 

  (JessicaThompson)-[:REVIEWED {summary:'Dark, but compelling', rat-

ing:85}]->(Unforgiven), 

  (JessicaThompson)-[:REVIEWED {summary:"Slapstick redeemed only by 

the Robin Williams and Gene Hackman's stellar performances", rat-

ing:45}]->(TheBirdcage), 

  (JessicaThompson)-[:REVIEWED {summary:'A solid romp', rating:68}]-

>(TheDaVinciCode), 

  (JamesThompson)-[:REVIEWED {summary:'Fun, but a little far 

fetched', rating:65}]->(TheDaVinciCode), 

  (JessicaThompson)-[:REVIEWED {summary:'You had me at Jerry', rat-

ing:92}]->(JerryMaguire) 

 

WITH TomH as a 

MATCH (a)-[:ACTED_IN]->(m)<-[:DIRECTED]-(d) RETURN a,m,d LIMIT 10 

; 

 

 

 

 

  



58 
 

 

Liite 2. Opettajan kurssimateriaali 

Tehtävä 3. 

Tehtävän ensimmäisessä osiossa opiskelijoiden tulee luoda yksinkertainen 

tyhjä solmu. Tämän voi toteuttaa komennolla: CREATE (n) RETURN n  

Tässä komennossa n on muuttuja. Muuttujien tarvitsee olla aina suluissa, sillä 

ne vastaavat haluttua solmua. Cypher:ssä muuttujat ovat aina kyselykohtaisia 

ja näin ollen samaa muuttujaa voidaan käyttää aina uudelleen uusissa kyse-

lyissä. Kun luodaan solmuja, ei sille tarvitse antaa yhtään muuttujaa tai lei-

maa. Voimme siis luoda täysin tyhjän solmun. Yllä olevassa kyselyssä käy-

tämme kuitenkin muuttujaa n, jotta voimme nähdä luodun solmun heti tulok-

sena. Luomamme solmu saa automaattisesti id-numeron 0. Muita tietoja sol-

mulla ei ole, eikä niitä sille tarvitse antaa, jos halutaan luoda tyhjä solmu. 

Mikäli meidän tarvitsee löytää tyhjiä solmuja, tulee meidän käyttää niiden ID-

numeroa kyselyssä tunnistamaan haluamamme solmut: MATCH (n) WHERE 

id(n)=0 RETURN n 

Voimme myös käyttää komentoa: MATCH (n) RETURN n mikäli haluamme 

katsella koko tietokannan sisältöä. Tämä kysely palauttaa kaikki solmut ja nii-

den suhteet. Se ei sisällä rajoituksia tai suodatuksia, joten sen tuottama hyöty 

on rajoittunut tietokannoissa, jotka sisältävät paljon tietoa. 

Solmuja voidaan etsiä ja käsitellä sekä MATCH (n:Label{property}) raken-

teella tai MATCH (n) WHERE n.propety tai MATCH (n) WHERE n:Label raken-

teilla. 

 

Seuraavaksi opiskelijoiden tulee luoda solmu, joka omaa leiman sekä solmu 

joka omaa sekä leiman että ominaisuuksia.  

CREATE (n:Book) RETURN n kyselylause luo meille solmun, jolla on leima 

Book. Lause myös näyttää meille luodun solmun. Tämä kysely ei tuo aikaisem-

min luotua tyhjää solmua, sillä kyselyn n-muuttujan palautus viittaa luotavaan 

muuttujaan. 
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Seuraavalla lauseella luomme uuden solmun, joka saa luonnin yhteydessä lei-

man sekä ominaisuuksia. CREATE (n:Book{name: "Harry Potter and the 

Chamber of Secrets", year: 1998}) RETURN n 

 

Opiskelijoiden tulee muokata olemassa olevien solmujen tietoja siten, että 

solmu, jolla on vain leima saa kaksi ominaisuutta sekä antaa ensimmäiselle 

solmulle, jolla ei ole leimaa eikä ominaisuuksia, nämä puuttuvat tiedot. 

Kirjaleiman omaavalle solmulle ominaisuuden lisääminen tapahtuu lauseella 

MATCH (n) WHERE id(n)=1 SET n.name="Gone with the Wind", n.year=1966 

RETURN n Tässä hyödynnämme solmun uniikkia ID-numeroa, jotta voimme 

kohdistaa kyselyn juuri haluttuun solmuun. Ota kuitenkin huomioon se, että 

solmun ID-numero ei ole välttämättä 1. Tämä numero on hyvä tarkistaa en-

nen lauseen ajamista. 

Mikäli meillä olisi vain yksi solmu tai haluaisimme antaa saman ominaisuuden 

kaikille saman leiman omaaville solmuille, voisimme käyttää lausetta MATCH 

(n:Book) SET n.name="Gone With the Wind" RETURN n. Voisimme myös 

muokata solmun leimaa lauseella MATCH (n) WHERE id(n)=0 REMOVE 

n:Book SET n:Author RETURN n tai MATCH (n:Book) REMOVE n:Book SET 

n:Author RETURN n 

Seuraavalla kyselylauseella saamme asetettua tyhjälle solmulle leiman sekä 

ominaisuudet. MATCH (n) WHERE id(n)=0 SET n:Book, n.name="Hyperion", 

n.year=1989 RETURN n 

 

Tehtävä 4. 

Tässä tehtävässä opiskelijoiden tulee luoda yksinkertainen suhde kahden sol-

mun välille. Ensimmäiseksi heidän tulee luoda uudet solmut sekä näiden väli-

nen suhde yhdellä lauseella. Tämän jälkeen heidän tulee vielä luoda suhde jo 

olemassa olevien solmujen välille. 
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Suhteen ja solmujen luonti samaan aikaan voi tapahtua esim. seuraavalla lau-

seella:  

CREATE (a:Author{name: "Herman Melville"}) CREATE (b:Book{name: 

"Moby Dick"}) CREATE (a)-[:WROTE]->(b)  

Tai lauseella:  

CREATE (a:Author{name: "Herman Melville"}),  (a:Book{name: "Moby 

Dick"}), (a)-[:WROTE]->(b) 

Suhteen luonti, kun meillä on jo olemassa olevia solmuja. MATCH 

(a:Author{name:""}), (b:Book{name:""}) CREATE (a)-[:WROTE]->(b) Huomaa, 

että kun luodaan suhteita on tärkeää, että MATCH-toiminto palauttaa vain 

yhden solmun jokaista muuttujaa kohden, muuten kysely luo useita suhteita 

yhden sijaan. Toisin kuin CREATE-toimintojen kohdalla, MATCH-toiminnossa 

meidän tulee erotella sille annettavat parametrit pilkkua käyttäen. 

  

Seuraavaksi on esimerkki, miten voisimme käyttää CREATE ja MATCH-

toimintoja samassa lauseessa. Tässä meidän tarvitsee hyödyntää WITH-

komentoa, jotta voimme säilöä CREATE-lauseen luoman sisällön n-muuttu-

jaan. Pilkun jälkeen meillä alkaa uusi kyselyinstanssi, jossa käytämme määri-

tettyä n-muuttujaa kirjailijana.  

CREATE (n:Author{name:"J.K. Rowling"}) WITH n  MATCH (n), 

(b:Book{name:"Harry Potter and the Chamber of Secrets"}) CREATE (n)-

[:WROTE]->(b) 

Tämä esimerkki luo meille puuttuvat kirjailijan ja luo sen ja aikaisemmin luo-

dun kirjan välille suhteen. Tässä käytämme WHILE-operaattoria säilömään en-

simmäisen CREATE-lauseen sisällön muuttujaan n. Näin ollen voimme käyttää 

n-muuttujaa seuraavassa MATCH-toiminnossa, ilman että meidän tarvitsee 

määritellä kyseinen solmu uudelleen. Voisimme toteuttaa saman ilman WITH-

toimintoa, mutta tässä tapauksessa meidän tarvitsee määrittää n-muuttuja 

uudelleen MATCH-lauseen alussa. 
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Tehtävä 5. 

Opiskelijoiden tulee putsata tietokantaa ja poistaa tämän tehtävän aikana 

sinne luodut solmut ja suhteet. Näissä tehtävissä heidän tulee käyttää DELETE 

toimintoa. 

Cypherissä on kaksi poistokomentoa. DELETE komentoa käytetään poista-

maan solmut tai suhteet. REMOVE komentoa käytetään poistamaan leimat ja 

ominaisuudet. Voimme poistaa solmun käyttämällä komentoa: MATCH (n:la-

bel{}) DELETE n Tässä meidän tarvitsee määritellä minkä solmun haluamme 

poistaa käyttäen sen ID, leimaa tai ominaisuuksia hyväksi. Solmuja millä on 

suhteita emme voi poistaa ilman DETACH lisäkomentoa. 

Voimme myös poistaa suhteita ja näin ollen jättää solmut koskematta: 

MATCH (n {name: "J.K. Rowling"})-[r:WROTE]->() DELETE r Tämä esimerkki 

poistaisi kaikki Rowling:sta lähtevät WROTE-suhteet. 

MATCH (n) DETACH DELETE n -komento poistaa kaikki solmut ja niiden väliset 

suhteet, koska sille ei ole annettu mitään määrityksiä. Tämä ei ole paras tapa 

poistaa tietoja ja tyhjentää tietokantaa, jos se sisältää suuria määriä tietoa, 

mutta on erittäin tehokas tapa opiskella ohjelmiston toimintojen käyttöä, kun 

käytössä on pienet määrät tietoa. 

 

Tehtävä 7. 

Viimeisen tehtäväkokonaisuuden ensimmäisessä osassa opiskelijoiden tulee 

hakea isosta tietokannasta kymmenen ihmistä ja palauttaa hakutulokset lista-

muodossa. Tässä heidän tulee käyttää LIMIT komentoa rajoittamaan montako 

solmua kysely palauttaa. MATCH (n:Person) RETURN n LIMIT 10 palauttaa 

meille kymmenen ihmistä.  

Mikäli haluamme palauttaa tiedot perinteisempänä listana voimme lisätä tar-

kennusta kyselyyn. Lisäämällä määrityksen missä kerromme kyselylle mitä tie-

toja tarkalleen haluamme palauttaa muuttujasta voimme näyttää vastauksen 



62 
 

 

taulukossa. MATCH (n:Person) RETURN n.name LIMIT 10 palauttaa meille sa-

man tuloksen kuin edellinen kysely, mutta listamuodossa, koska haluamme 

kyselyn palauttavan meille n-muuttujan omaavan name-ominaisuuden. 

 

Seuraavat kyselyt ovat suoraan Neo4j:n omasta materiaalista, sillä heidän luo-

mat kyselyt ovat selkeitä ja niiden toiminnallisuudet kattavat tärkeitä Cypher-

kielen toiminnallisuuksia. Niitä on muokattu tähän materiaaliin tarpeen mu-

kaan näyttämään enemmän toimintoja tai olemaan helpommin lähestyttäviä. 

Kyselyssä haetaan elokuvia, jotka on tehty 1990-1999 vuosien aikana. MATCH 

(nineties:Movie) WHERE nineties.released >= 1990 AND nineties.released < 

2000 RETURN nineties.title AS `Elokuvat` 

Aliaksen käyttö: RETURN nineties.title AS `Elokuvat` Huomaa, että Aliaksen 

nimen pitää olla gravis-merkkien sisällä tai ilman merkkejä. Aliaksen tunnista-

miseen ei siis kelpaa STRING-tekstissä käytettävät merkit. 

Seuraava kysely on hyvin suoraviivainen. Tämä kysely palauttaa vastaukseksi 

kaikki elokuvat, jossa Tom Hanks on näytellyt. MATCH (tom:Person {name: 

"Tom Hanks"})-[:ACTED_IN]->(tomHanksMovies) RETURN tom, 

tomHanksMovies Kyselyssä pitää palauttaa molemmat muuttujat, jotta suh-

teet tulevat näkyviin. Mikäli palautamme vain näyttelijän itse, saamme vas-

taukseksi ainoastaan näyttelijän. Mikäli palautamme vastaukseksi ainoastaan 

elokuvat-muuttujan saamme oikeat elokuvat vastaukseksi, mutta emme suh-

teita. 

 

Kuten edellinenkin kysely, tämä kysely on tarkoitukseltaan hyvin yksinkertai-

nen. Kyselyllä palautetaan vastaukseksi elokuvan Cloud Atlas -ohjaaja. Kuten 

tästä lauseesta käy ilmi, Cypher-kielen suhteiden suunta voi olla sekä vasem-

malle, että oikealle riippuen tilanteesta. Tämä on kätevää silloin kun emme 

välttämättä tiedä kuka on ohjannut elokuvan, mutta tiedämme elokuvan ni-

men. MATCH (cloudAtlas {title: "Cloud Atlas"})<-[:DIRECTED]-(directors) 

RETURN directors.name 
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Seuraavat kaksi kyselylausetta ovat esimerkkejä, eivätkö näin ollen ole osa 

opiskelijoiden tehtäviä, mutta opetuksen kannalta esimerkit voivat olla hyviä 

näyttää opiskelijoille.  

Mikäli tiedämme elokuvan ohjaajan nimen ja haluamme sen pohjalta tuloksia 

voisimme käyttää lausetta MATCH (d:Person {name: "Clint Eastwood"})-

[:DIRECTED]->(m) WHERE m.released=1992  RETURN m Tässä kyselyssä et-

simme Clint Eastwoodin ohjaamia elokuvia, jotka ovat julkaistu vuonna 1992. 

Mikäli vaihdamme vuosiluvun 1993, emme saa yhtään elokuvaa vastaukseksi 

sillä kannassa on vain yksi ohjaajan elokuva ja tämä on tehty vuonna 1992.  

Voisimme myös käyttää lausetta MATCH (d:Person {name: "Clint East-

wood"})-[:DIRECTED]->(m) RETURN m.released=1992 Erona tässä kyselyssä 

edelliseen on se, että haluamme kyselyn palauttavan tiedon löytääkö kysely 

yhtään m-muuttujaan sopivaa solmua joiden julkaisuvuosi on 1992 ja näin ol-

len palauttaa vastaukseksi joko TRUE tai FALSE. 

 

Viimeisessä pakollisessa tehtävässä opiskelijoiden tulee etsiä kaikki henkilöt, 

jotka ovat näytelleet samassa elokuvassa Tom Hanksin kanssa: MATCH 

(tom:Person {name:"Tom Hanks"})-[:ACTED_IN]->(m)<-[:ACTED_IN]-

(coActors) RETURN coActors.name Mikäli haluamme nähdä myös suhteet 

graafissa tulee meidän ottaa .name-osio poista kyselystä ja lisätä RETURN-

toiminnon jälkeen muuttujat tom ja m. 

 

Vapaaehtoiset kyselytehtävät 

Ensimmäinen kysely näistä hankalammista kyselyistä ei ole kovin monimutkai-

nen, eikä sisällä paljoa uutta. Tässä esitellää oppilaille Type()-funktion käyttö. 

Tällä funktiolla voimme määrittää palautussarakkeen näyttämään meille halu-

tun muuttujan tyypin. Näin ollen vastaustaulukossa on kolme kenttää: Henki-

lön nimi, heidän suhteensa elokuvaan Cloud Atlas sekä heidän suhteensa tie-

dot. 
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MATCH (people:Person)-[relatedTo]-(:Movie {title: "Cloud Atlas"}) RETURN 

people.name, Type(relatedTo), relatedTo 

 

Seuraavalla kyselyllä me haluamme löytää elokuvat ja henkilöt, jotka ovat nel-

jän askeleen päässä näyttelijä Kevin Baconsta: MATCH (bacon:Person 

{name:"Kevin Bacon"})-[*1..4]-(hollywood) RETURN DISTINCT Hollywood 

Kyselyssä meidän tulee määritellä suhdekohdassa, se kuinka monta hyppyä 

haluamme kyselyn ottaa mukaan. Huomaa, että emme määritä suhteen tyyp-

piä kyselyssä tai suhteen suuntaa vaan haluamme tietää kaikista mahdollisista 

suhdetyypeistä koostuvan kokonaisuuden. Käytämme myös DISTINCT-

operaattoria, mikäli jollain henkilöllä on useampi polku Kevin Baconiin. Näin 

ollen saamme vain yhden näistä. 

 

Seuraavan kyselyn uusi ja hankala osuus tulee shortestPath()-funktion käy-

töstä ja ymmärtämisestä.  

MATCH p = shortestPath( (bacon:Person {name:"Kevin Bacon"})-[*]-

(meg:Person {name:"Meg Ryan"}) ) RETURN p  

Funktiolle annetaan muuttuja p heti kyselyn alussa ja tämän funktion sisällä 

etsimme itse polun solmujen välillä. [*] tarkoittaa mitä tahansa suhdetta ky-

seisten solmujen välillä. Näin ollen funktio tekee työn puolestamme. 

 

Tämä kysely on varmasti monimutkaisin vapaaehtoisista tehtävistä. Tarkoi-

tuksena on löytää kaikki henkilöt, jotka eivät ole olleet samassa elokuvassa 

Tom Hanks:n kanssa. Tässä kyselyssä meidän tulee tehdä ensin kaksi MATCH-

toimintoa pilkulla erotettuna, jotta saamme tarpeeksi syvyyttä kyselyyn. Tä-

män jälkeen meidän tulee määritellä, että Tom Hanks ei saa omata yhteyttä 

cocoActoreihin eikä Tom Hanks saa myöskään olla cocoActor. 

MATCH (tom:Person {name:"Tom Hanks"})-[:ACTED_IN]->(m)<-[:ACTED_IN]-

(coActors), (coActors)-[:ACTED_IN]->(m2)<-[:ACTED_IN]-(cocoActors) 
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WHERE NOT (tom)-[:ACTED_IN]->()<-[:ACTED_IN]-(cocoActors) AND tom <> 

cocoActors RETURN cocoActors.name AS Recommended, count(*) AS 

Strength ORDER BY Strength DESC  

Kyselyn lopussa tuodaan listaus henkilöistä ja lasketaan heidän ei-suorien yh-

teyksien määrä Tom Hanksiin ja lajitellaan henkilöt tämän numeron mukaan.  

Alta löytyy esimerkki, miten voisimme muuttaa aikaisempaa kyselyä siten, 

että voimme visualisoida saamamme tuloksen. Vastaukseksi saamme graafi-

kuvan, jonka avulla voimme itse laskea helposti montako suhdetta näyttelijöi-

den välillä on. 

MATCH (tom:Person {name:"Tom Hanks"})-[:ACTED_IN]->(m)<-[:ACTED_IN]-

(coActors), (coActors)-[:ACTED_IN]->(m2)<-[:ACTED_IN]-(cocoActors) 

WHERE NOT (tom)-[:ACTED_IN]->()<-[:ACTED_IN]-(cocoActors) AND tom <> 

cocoActors RETURN cocoActors, tom, m, m2, coActors  

 

Viimeinen tehtävä on melko suoraviivainen. Tehtävässä tulee etsiä suhteet 

Tom Hanksin ja Tom Cruisen välille käyttäen muita näyttelijöitä ja elokuvia sil-

tana. Tässä kyselyssä me luomme taas kaksi MATCH-toimintoa, joilla haemme 

ensin muuttujiin niiden suhteiden tulokset. Tämän jälkeen palautamme kaikki 

muuttujat ja näin ollen saamme tulokseksi graafina kyselyn muuttujista ja nii-

den suhteista. 

MATCH (tom:Person {name:"Tom Hanks"})-[:ACTED_IN]->(m)<-[:ACTED_IN]-

(coActors), (coActors)-[:ACTED_IN]->(m2)<-[:ACTED_IN]-(cruise:Person 

{name:"Tom Cruise"}) RETURN tom, m, coActors, m2, cruise 

 

 

 


