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Et forenklet informasjonssystem for håndtering av adgangskortene i den nye informatikk-
bygningen skal inneholde opplysninger om kort, kortlesere, aksessrettigheter m.m. 

• Et adgangskort kan bare eies av én person, og en person kan bare ha ett adgangskort. 
Adgangskortet har et kortnummer og en pin-kode. Kortnummeret er unikt. Eieren kan 
imidlertid velge den firesifrede pin-koden selv.  

• Hver kortleser har en gitt plassering og en gitt menge tilhørende aksessrettigheter. 
• Aksessrettigheter er hovedsakelig knyttet til grupper av personer, for eksempel har alle 

medlemmer av DMMS (Distribuerte multimediasystemer) aksess til labben i rom 4318 
i kraft av sin tilhørighet til denne forskningsgruppen. I spesielle tilfeller kan imidlertid 
tidsbegrensede aksessrettigheter gis til enkeltpersoner. Aksessrettigheter knyttet til en 
gruppe kan, men må ikke, ha en tidsbegrensning. En person kan altså både være tildelt 
personlige, tidsbegrensede aksessrettigheter og ha aksessrettigheter i kraft av å tilhøre 
en eller flere grupper. 

 
Nedenfor finnes noen eksempler på hvordan rapporter fra informasjonssystemet kan se ut. 
 
Tegn datamodell i ORM! (Merk at du bare skal modellere informasjonsinnholdet sentralt i 
systemet. Hvordan f.eks. aksessinformasjon i neste omgang blir propagert til kortleserne, er 
utenfor vårt fokus.) 
 
 
 

Oppgaven skal løses og leveres individuelt (men det er lov 
å snakke med medstudenter om oppgaven). 
Benytt stORM eller et annet CASE-verktøy for ORM til å 
besvare oppgaven (håndtegning er ikke lov). 
Skriv ditt fulle navn, kursnummeret (INF1300) og semester 
(H2011) på første side av besvarelsen. 
Oppgaven leveres som én pdf-fil (ytterligere detaljer om hvordan 
oppgaven skal leveres, kommer senere). 
 
Gjennomføring og innlevering av oppgaven skal skje i 
henhold til gjeldende retningslinjer ved Institutt for 
informatikk, se 
http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/ 
(norsk) 
http://www.uio.no/english/studies/admin/examinations/cheating/ 
(engelsk) 
Enhver innlevering av besvarelse på en obligatorisk 
oppgave tas som en bekreftelse på at retningslinjene er 
lest og forstått. 
 
Innleveringsfrist: Fredag 16. september kl. 16:00. 
Fristen er absolutt, og det blir ikke gitt utsettelse. 
 

http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/
http://www.uio.no/english/studies/admin/examinations/cheating/


 
 
 
 
 
Kortleser Plassering Aksess-

rettighet 
Utløpsdato 

XV517 2465 Ansatt 
Jan Hansen 

 
31.10.2012 

DK412 4318 DMMS 
DMMS-master 

 
 

  Administrasjon 
Drift 

31.12.2011 

YZ333 4118 Ansatt 
Styre 

 

KW911 4126 Master 
Administrasjon 
DMMS 

 

 
 
 

 
 

Navn Gruppe Adgangskort Pin-kode 

Jan Hansen 
Lise Berntsen 
 
 
Karl Johnsen 
 
Liv Larsen 

Timelønnet 
Ansatt 
DMMS 
Styre 
Master 
DMMS-master 
Ansatt 
Administrasjon 
Styre 

204311.02.5643117 
157111.10.0229863 
 
 
500500.02.0125136 
 
431761.08.3441762 

4321 
3579 
 
 
1234 
 
3579 
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