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Supermarkedkjeden Rama holder på å etablere seg på det norske markedet. Rama-butikkene er 
stormarkeder som selger både mat, klær, bøker, leketøy, elektriske artikler og mye annet. Ramas 
eier og direktør, Randi Mathiessen, vurderer å engasjere deg til å designe et fullstendig 
informasjonssystem for virksomheten, og vil som et prøveprosjekt ha deg til å lage en skisse til 
hva et slikt system må inneholde. Slik kan hun se hva du er god for før hun engasjerer deg 
ytterligere. Dette kan du med en gang si er litt for omfattende for et prøveprosjekt, og du foreslår 
blant annet å utelate opplegget for reklamekampanjer (årets julekampanje gjelder moteklær: 
«Siste skrik fra Rama») og salg via Internett. For å vise at du kan dine ting, blir dere enige om at 
du skal komme opp med et forslag til en datastruktur som kan brukes til å løse noen av de 
oppgavene som er viktigst for den daglige driften. 
 
Vi skal først se litt på organisasjon og personale. Hver Rama-butikk har et entydig 
butikknummer, entydig adresse og entydig telefonnummer. Butikken ledes av en butikksjef. Hver 
butikk består av flere avdelinger med hver sin avdelingssjef. To typiske avdelinger er frukt- og 
grønnsakavdelingen og skotøyavdelingen. Det er litt forskjellig hvilke avdelinger de ulike 
butikkene har, men alle butikkene har en kombinert administrasjons- og informasjonsavdeling og 
en kassaavdeling. For alle ansatte trenger vi navn, adresse, fødselsnummer, skattetabellnummer, 
skattekommune og lønnskontonummer, og for de som har det, vil vi også vite telefonnummer og 
mobiltelefonnummer. Dessuten må vi vite om den ansatte er fast ansatt. Fast ansatte får 
månedslønn, midlertidig ansatte får timelønn etter hvor mye de arbeider. Merk at Rama ikke har 
konsesjon til å bruke fødselsnummer som identifikator. Hver ansatt er til enhver tid knyttet til 
eksakt én avdeling. Det er imidlertid vanlig at ansatte skifter avdeling. Rama trenger å ta vare på 
historien slik at man kan finne ut hvem som var ansatt på en gitt avdeling på en gitt dag. 
 
Oppg. 1 Lag en ORM-modell som beskriver det som er sagt om organisasjon og ansatte ovenfor.  

Oppgaven skal løses og leveres individuelt (men det er lov å snakke og diskutere med medstudenter 
om løsningen).  
 
Skriv ditt fulle navn, kursnummeret (INF1300) og semester (H2008) på første side av besvarelsen. 
Skriv også på første side hvilke sider i ORM-modellen som dekker hver av oppgavene 1–4. 
Send besvarelsen med e-post som én pdf-fil til en gruppelærer (Øystein Christiansen eller Kristin 
Skar).  
Benytt stORM for å tegne den fullstendige ORM-modellen. (Håndtegning er ikke lov).  
Det endelige databaseskjemaet (oppgave 6) skal også lages med stORM. 
 
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: Fredag 10. oktober kl. 16:00.   Fristen er absolutt, og det blir ikke gitt utsettelse. 
 



 
Vi skal så se på den informasjonen som er nødvendig for å få kassasystemet til å virke. I Rama 
går kundene rundt i butikklokalet og samler varer i en vogn som så trilles til en av flere kasser 
ved utgangen. Der registreres varene, og det skrives ut en kassalapp som er en liste med navn og 
pris på hver enkelt vare. Nederst skrives en øreavrunding til nærmeste 50-øre og totalbeløpet som 
kunden skal betale.  
 
De fleste varene kommer ferdig merket fra grossisten med strekkode som leses med en 
strekkodeleser i kassene. Strekkoden representerer et 13-sifret tall som vanligvis identifiserer 
varen (det siste sifferet er et kontrollsiffer slik at det bare er de 12 første sifrene i strekkoden som 
er signifikante). For eksempel har en literkartong med skummet melk strekkode 7038010002151, 
et par sorte, lavhælte damesko har strekkode 7040093306132, mens en pakke med DVD-RW-
plater har strekkode 4009993902915. Ferskpakkede varer som kjøttdeig og fersk fisk veies og 
merkes i butikken. For slike varer angir de 7 første sifrene i strekkoden vareslaget, de 5 neste 
sifrene er prisen i øre, og det siste er altså et kontrollsiffer. Dessverre har ikke alle varer 
strekkoder. Det viktigste unntaket er frukt og grønnsaker. Slike varer har en firesifret PLU-kode 
som betjeningen i kassen må slå inn for å få riktig tekst og pris på kassalappen. Vanligvis er dette 
en pris pr. kg slik at varen veies samtidig som PLU-koden slås inn, men også fra denne regelen er 
det unntak. Eksempler er salathoder og ananas som selges pr. stykk. Et annet eksempel er neper 
som av og til selges pr. kg og av og til pr. bunt. Legg også merke til at det for øl og mineralvann 
genereres to linjer på kassalappen, én for innholdet og én for flaskepanten. Endelig finnes det 
automater ved inngangen hvor kundene leverer sine tomflasker og får kvittering med strekkode 
på. Denne leses i kassen slik at kunden får refundert panten. Kunden kan velge å betale kontant, 
med bankkort, eller med Ramakort. 
 
Ramakortet er et kombinert kreditt- og bonuskort. Kjøp med Ramakort blir samlet opp og belastet 
kundens bankkonto en gang i måneden. Ved slutten av hvert år får kunden en bonus som er 
avhengig av totalbeløpet kunden har kjøpt for det året. Dette virker slik at ved begynnelsen av 
året får kunden 1% bonus. Etter å ha handlet for et visst beløp, øker bonusen til 2%, senere til 3% 
og endelig til 4% for innkjøp etter at den høyeste bonusgrensen er passert. Rama justerer 
bonusgrensene hvert år, men har ingen planer om å endre selve satsene. Kunder som betaler med 
Ramakort, får nederst på kassalappen skrevet ut hvor mye de har handlet for hittil i år, hvor mye 
bonus de har opparbeidet, hva som er neste bonusgrense, og hvilken bonus de får for denne 
handelen.  
 
Alle ansatte i kassaavdelingen har sitt eget pengeskrin med egen nøkkel. Når en ansatt begynner 
på vakt, settes skrinet inn i kassaapperatet som registrerer nummeret på pengeskrinet. Systemet 
holder til enhver tid rede på hvem som betjener hvilken kasse og hvor mye penger vedkommende 
har i kassen. Når kunden betaler, må betalingsmåte og eventuelt kontonummer registreres. Hvis 
kunden betaler kontant, eller bruker bankkort og vil ta ut kontanter, må kassabeholdningen 
oppdateres. 
 
Oppg. 2 Utvid ORM-modellen til å beskrive den informasjonen du mener må til for å få en 
effektiv drift av kassene. Ikke tenk for mye på representasjonene; dem kommer vi tilbake til.  
 
 



Varene er plassert på reoler ute i butikkene. De fleste reolene er nettopp det: de består av 6 hyller 
som hver er inndelt i et variabelt antall segmenter. Direktør Mathiessen har sagt at Rama ønsker å 
bruke betegnelsen «reol» også på kjøle- og frysebenker og -skap og på alle andre steder det plas-
seres varer, som bordene i frukt- og grønnsaksavdelingen og noen runde stativer i klesavdelingen. 
Hvert segment kan bare inneholde ett vareslag, og de fleste varene finnes bare i ett segment. Hver 
reol tilhører én avdeling; det skal aldri være varer fra to avdelinger på samme reol. Hensikten 
med segmentinndelingen er å kunne skrive ut lister over innbyrdes plassering av varer på hver 
hylle. Dette gjør det enklere for personalet å rydde etter kunder som plasserer varer de likevel 
ikke ville ha, feil, noe kundene gjør hele tiden. 
 
Vanlige reoler står enten inntil en vegg, eller de står parvis med ryggen mot hverandre. Vanligvis 
står det flere slike reolpar ved siden av hverandre i rader. Alle frittstående rader står slik at den 
ene siden vender mot kassene. Reoler som vender mot kassen, sies å stå på forsiden av raden, de 
andre sies å stå på baksiden. Hver rad har en stor plakat med et radnummer på. Når kunder spør 
om hvor de kan finne en bestemt vare, si tomatjuice, får de svar som «på nest øverste hylle på 
baksiden av rad 17». Antall rader og hvilke reoler som står i hvilke rader, varierer. Det kan godt 
være reoler fra flere avdelinger i samme rad.  
 
Avdelingene gjør daglig en mengde endringer i plasseringen av varer på sine reoler. Nå i slutten 
av september ligger det f.eks noen få badedrakter på en hylle, mens det om sommeren er to hele 
stativer med dem. Det er bare plasseringen av varer i øyeblikket som har interesse, historien skal 
ikke lagres. Ved større ominnredninger kan reoler bli borte, og det kan komme nye til, og reoler 
kan bli overført til en annen avdeling, blant annet som følge av sesongvariasjoner. Rama selger 
f.eks. ikke havemøbler om vinteren.  
 
Rama kjøper inn varer fra grossister. Hver avdeling foretar sine egne innkjøp, og hver bestilling 
skal være godkjent av to fast ansatte i avdelingen. Ved innkjøp benyttes alltid varenummeret i 
varekatalogen til grossisten. 
 
Oppg. 3 Utvid ORM-modellen til å dekke informasjonsbehovet for vareplassering og vare-
innkjøp. Prøv å få med flest mulig av forretningsreglene i modellen din. Som du sikkert har 
oppdaget, er det ikke opplagt hvordan begreper som «segment,» «vare» og «kunde» skal 
representeres. Den drøftingen tar vi i neste oppgave.  
 
Oppg. 4 For de begrepene i oppgave 2 og 3 hvor du mener det kan være flere fornuftige repre-
sentasjoner, skal du beskrive alternativene og kort begrunne ditt valg. Legg disse representa-
sjonene inn i ORM-modellen din. Du bør også begrunne andre valg og forutsetninger du har gjort 
mens du utarbeidet ORM-modellen. 
 
Oppg. 5 Registrer i stORM hvilke referansebegreper du velger å undertrykke og hvilke du velger 
å beholde. Gi en kort begrunnelse for hvert referansebegrep du velger å beholde. 
 
Oppg. 6 Realiser modellen din som et PostgreSQL-skjema. Skjemaet skal leveres inn.  
 


