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Du har fått i oppdrag av et rederi å lage et informasjonssystem for å håndtere 
plassbestillingene til båttrafikken mellom Uqbar og Tlön. Rederiets båter har entydige navn 
på høyst 40 tegn. De har også et entydig kortnavn på 4 tegn som brukes av rederiets personale 
ved registrering av bestillinger o.l. (Eksempel: M/S Prinsesse Pilar II har kortnavnet PPI2.) 
Lugarene på hver båt har et tresifret nummer hvor første siffer angir klassen, og de to siste 
sifrene er et løpenummer innen hver klasse. De enkelte køyene angis med en bokstav etter 
lugarnummeret. Det vanlige er 2- og 4-køyers lugarer, men det finnes båter med enelugar, og 
det kan være helt opp til 8 køyer i en lugar. 
 
Reisen mellom Uqbar og Tlön tar over et døgn. Myndighetene har derfor bestemt at alle som 
reiser, må ha køyeplass. Til tross for den lange reisetiden er reisen så populær at det vanligvis 
er nødvendig å bestille plass god tid i forveien. Dessuten er det verdt å merke seg at en avgang 
er entydig bestemt av avreisedatoen og båten. I rederiets seilingsplan er selvfølgelig 
klokkeslettet for avreisen og seilingsretningen oppgitt i tillegg til båtens navn og 
avreisedatoen. Hvor mange og hvilke båter som går fra Uqbar hhv. Tlön hver dag, varierer 
med sesongen. Rederiet utgir seilingsplanen to ganger i året (1. juni og 1. desember) med 
rutetabell for henholdsvis tidsrommene 1. juli – 30. juni og 1. januar – 31. desember. (Det er 
altså et halvt års overlapping mellom rutetabellene.) 
 
Bestillinger mottas av billettkontoret, enten direkte fra en kunde eller fra et reisebyrå. Omtrent 
50% av bestillingene kommer via reisebyråene. Systemet skal inneholde et register over 
reisebyråene (ca. 300 stykker) med byråets navn, adresse og telefonnummer og en entydig 
reisebyråkode. Hver bestilling skal tildeles et entydig 8-sifret bestillingsnummer. Dette skal 
håndteres internt i systemet slik at billettkontoret ikke trenger å registrere 
bestillingsnummeret. Bestillingsnummeret skal brukes som referanse av regnskapet, og 
systemet skal skrive det ut både på billettene og på fakturaen. Hver person får sin egen billett 
for hver avreise. Foruten bestillingsnummeret er billetten påtrykt passasjerens og båtens navn, 
avreisedato, -klokkeslett og -sted, klasse, lugarnummer og køye. En bestilling kan omfatte 
mer enn én køye og mer enn én reise. (Tur-retur-reise for en hel familie er en vanlig 
bestilling.) I tillegg til selve plassreservasjonen skal følgende registreres ved en bestilling: 

Oppgaven skal løses og leveres individuelt. Den kan være håndtegnet/-skrevet eller på et elektronisk 
format. Skriv fullt navn og brukernavn på besvarelsen. 
 
Gjennomføring og innlevering av oppgaven skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer ved Institutt 
for informatikk, se  
http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf        (norsk) 
http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/declaration.pdf    (engelsk) 
Enhver innlevering av besvarelse på en obligatorisk oppgave tas som en bekreftelse på at 
retningslinjene er lest og forstått.  
 
Innleveringsfrist: Onsdag 19. september kl. 12:00. 
Oppgaven leveres til en av gruppelærerne Øystein Christiansen oec@ifi.uio.no og Kristin Skar 
kritisk@ifi.uio.no (på papirform eller elektronisk) eller i postkassen ved ekspedisjonen til Institutt for 
informatikk.  
Fristen er absolutt, og det blir ikke gitt utsettelse. 



 
• bestillerens navn og adressse (30 tegn hver) 
• reisebyråets kode (5 tegn) 
• bestillingsdato 
• navn på hver enkelt som skal ha køyeplass (30 tegn hver) 
 
Bestillingssystemet skal sikre at det ikke forekommer at to personer har fått tildelt samme 
køye på samme tur, og det skal også sikre at dersom køyer i samme lugar er reservert ved to 
eller flere bestillinger, så skal alle personene i lugaren være av samme kjønn.  
 
Lag en informasjonsmodell i ORM-UML som kan ta hånd om opplysningene om 
reisebyråene, seilingsplanen, bestillingene og plassreservasjonene. 


