
Sensur-veiledning INF1000 h 2013 
 (fasit)  am - 6. des. 2013 

 

Oppgave 1)  

Her var det en manglende høyreparentes i 1 b) slik at de som svarer “virker ikke” eller lignende 

istedenfor det riktige svaret, skal få ett poeng for det. 

    A)  27 

    B) «rn» 

    C) «Large» 

Oppgave 2)  

     riktige:  bcg 

Oppgave 3)  

       sekv= 0012345 

      0  (fordi en av de tallene som inngår i prod er 0) 

Oppgave 4) 

 void Oppgave4(char [] eks){ 

  int [] ant = new int[6]; 

  for (int i = 0; i < eks.length; i++) { 

   ant[(int)(eks[i]-'A')]++; 

  } 

  System.out.println("Karakter    Antall"); 

  for (int i = 0; i < ant.length; i++) { 

   System.out.println((char) ('A'+i) + "     "+ant[i]); 

  } 

 } // end Oppgave 4 

 

Oppgave 5) 

 double Oppgave5(double a, double b, double c){ 

  if (a < b  && a < c ) return a; 

  else if ( b < c) return b; 

  else return c; 

 } // end Oppgave 5 

 

Oppgave 6) int [] Oppgave6(int [] a){ 

   int [] b = new int[a.length*2]; 

   for (int i = 0; i<a.length; i++) { 

    b[i] = a[i]; 

   } 

   return b; 

             } // end Oppgave 6 



Oppgave 7) 

  a) 1001 2= 910 

   b) 2410  = 110002 

  c) 1012 + 1102 =   10112 

  d) 3F16= 15 +3*16 = 6310 

Oppgave 8) 

 

 String Oppgave8 (String  s) { 

  // helt bra alternativ løsning: 

  // søk forfra og bakfra med to heltall i,j så lenge s.charAt(i eller j) == ' ' 

  // og så ta substring: s = s.substring(i,j) 

 

  // remove leading and trailing blanks 

  while (s.length()>0 && s.charAt(0) == ' '){ 

   s = s.substring(1,s.length()); 

  } 

 

  while (s.length()>0 && s.charAt(s.length()-1) == ' '){ 

   s = s.substring(0,s.length()-1); 

  } 

  return s; 

 } // end Oppgave8 

 

Oppgave 9) 

I denne oppgaven var det to unøyaktigheter i pkt 9a : 

1. Det står: «Lag et UML-diagram», skulle helst stått: «Lag et UML-klassediagram». De som her 

tegner et objektdiagram med variable inne i «boksene» skal ikke trekkes for det. 

2. Det står: «Objekter av klassen LeieAvtale skal holde oversikt over utleier (Person) og leietaker 

(Person)….» - det burde stått: «Objekter av klassen LeieAvtale skal holde oversikt over utleier 

(Person) og leietaker (Person) og hvilken bil som er leid….».  Har enda ikke sett noen som har 

ikke fått dette opplagte med seg, men det skal ikke trekkes for de som ikke har fått det 

forholdet med seg. 

 

Oppgave 9a) UML-klassediagrammet: 

Her er det igjen ikke én riktig, men flere, mer eller mindre, gode løsninger. Krav som alle UML-

diagrammer oppfylle er: 

1. Alle forhold mellom klassene skal ha et passe navn og riktig antall på begge sider. 

2. Det er to roller mellom Person og Leieavtale (leietager og utleier-rollene) 

3. Det er Garasje som «administrerer» eller lignende leieavtalene. 

4. Det er mulighet for 0 leieavtaler i diagammet. 

 



5. Om det, som i Diagrammet nedenfor, skal være et krav at Fredrik eier 0..10 eller 1..10 biler, 

er vel like bra løsninger. 

Derimot kunne man tenke seg at det var to roller mellom Person og Bil – en som beskrev leier- i 

tillegg til eier-relasjonen, og da er det ikke et forhold mellom Bil og Leieavtale.  

Disse relasjonene (rollene) mellom klassene er jo der vi tenker oss at det senere går pekere, og 

mange gode implementasjoner av oppg. 9 kan være mulig. 

 

 

  Oppgave 9a – UML klassediagram (antar at en person høyst leier en bil av gangen) 

 

 

 

Oppgave 9b 

class Bil { 

 String merke,  modell; 

 int aarsModell,aarKjopt, kjopePris; 

 

   Bil(String merke, String modell, int aarsModell, int aarKjopt, int kjopePris) { 

    this.merke = merke; 

    this.modell = modell; 

    this.aarsModell = aarsModell; 

    this.aarKjopt = aarKjopt; 

    this.kjopePris = kjopePris; 

   } 

} // end Bil 

 

 

 

 

 

 



 

class Person{ 

 String fNum,  navn; 

 Person(String navn, String fNum) { 

  this.navn = navn; 

  this.fNum=fNum; 

 } 

} // end Person 

 

Oppgave 9c, e, f og h 

class Garasje{ 

 Bil [] mineBiler = new Bil[10]; 

 int antBiler =9; 

 HashMap<LeieAvtale, Bil> leie = new HashMap<LeieAvtale, Bil>(); 

 static Person eier = new Person("Fredik Olsen","20128353258"); 

 

 Garasje() {  // kravet her er bare kode for 3 biler  

  mineBiler[0] = new Bil("Volvo","V60",2010,2010,460000); 

  mineBiler[1] = new Bil("Volvo","V60",2010,2010,460000); 

  mineBiler[2] = new Bil("Volvo","V60",2010,2010,460000); 

  mineBiler[3] = new Bil("Skoda","Octavia",2009,2012,150000); 

  mineBiler[4] = new Bil("Skoda","Octavia",2009,2012,170000); 

  mineBiler[5] = new Bil("Skoda","Octavia",2009,2012,185000); 

  mineBiler[6] = new Bil("Fiat","500",2013,2013,205000); 

  mineBiler[7] = new Bil("Fiat","500",2013,2013,205000); 

  mineBiler[8] = new Bil("Fiat","500",2013,2013,205000); 

 } 

 

 int sumInnkjopsPris () { 

  int sum =0; 

  for (int i =0; i < antBiler; i++) { 

   if (mineBiler[i] != null)   // overflødig 

      sum += mineBiler[i].kjopePris; 

  } 

  return sum; 

 } // end innKjopsPris 

 

 boolean kjopBil(String merke, String modell, int aarsModell, int aarKjopt, int kjopePris) { 

  if( antBiler < 10) { 

   mineBiler[antBiler] = new Bil(merke, modell, aarsModell, aarKjopt, kjopePris); 

   antBiler++; 

   return true; 

  } 

  return false; 

 }// end kjopBil 

 

 



              // Oppgave 9h – egen sensur 

 int verdiAlleBiler (int aar) { 

  int sum=0, verdi; 

  for (int i =0; i < antBiler; i++) { 

   if (mineBiler[i] != null && mineBiler[i].aarKjopt <= aar) { 

      verdi=mineBiler[i].kjopePris; 

      for (int j = mineBiler[i].aarKjopt+1; j <= aar; j++) { 

          verdi = (int)(verdi*0.9); 

    } 

      sum += verdi; 

     } // end if 

  } // end for alle biler 

  return sum; 

 } // end verdiAlleBiler 

 

} // end Garasje 

 

Oppgave 9d 

 

class LeieAvtale{ 

 int [] fraDato = new int[3]; 

 Person leietager, utleier = Garasje.eier; 

              Bil leiebilen;          // se kommentar ovenfor 

 int maanedsLeie; 

 LeieAvtale(int dag, int mnd, int aar, Person leietager, int maanedsLeie, Bil b) { 

  fraDato[0] = dag; 

  fraDato[1] = mnd; 

  fraDato[2] = aar; 

  this.leietager = leietager; 

  this.maanedsLeie= maanedsLeie; 

                            leiebilen = b; 

 } 

 

} // end LeieAvtale 

 

Oppgave 9g) 

class Oppgave9 { 

 public static void main (String [] args) { 

  Garasje g = new Garasje(); 

 } 

} // end Oppgave9 

 

 

 



Oppgave 10) 

a) Dette er sensitive data (§2), så Fredrik må søke konsesjon hos Datatilsynet (§33), og vil få lov 

hvis han kan dokumentere at data lagres forsvarlig og at ingen andre får adgang til disse 

data. 

 

b)  Dette er ikke lov – data samlet inn til ett formål, nyttes til et annet formål uten 

samtykke(§11). 

 

c) Dette er ikke lov, hvis disse data i det hele tatt brukes til annet enn backup-formål. Kundene 

vet ikke om dette, har ikke gitt samtykke og i utgangspunkt er det ikke lovlig. Slike data må 

ikke komme på avveier, og kan lett da misbrukes. 


