Studieplan 2016/2017
Årsstudium i informatikk
Studieprogramkode
ÅRINF
Innledning
Årsstudiet i informatikk er for deg som ønsker å begynne på en IT-utdanning uten å ha bestemt deg for
hvilken informatikk-retning du eventuelt ønsker å fortsette med. Innholdet i studiet er i stor grad det
samme som første året av de andre informatikk-bachelorstudiene, og du vil således ha gode muligheter
til å studere informatikk videre. Dette gjelder spesielt for Bachelor i programmering [ spill |
applikasjoner ] ]og Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet siden valgemnekombinasjonen du
velger kan gjøre årsstudiet til identisk innholdsmessig med en av disse to bachelorstudiene.
Studiets varighet, omfang og nivå
Studiet er en heltidsutdanning på bachelornivå med normert studietid på 1 år og et omfang på 60
studiepoeng
Forventet læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten har god oversikt over programvareutvikling. Kandidaten kan utføre grunnleggende
matematiske oppgaver for informatikkfaget. Kandidaten har god oversikt over de grunnleggende
konstruksjoner som benyttes til å utvikle dataprogrammer.
Ferdigheter
Kandidaten kan utføre grunnleggende prosedyreorienterte og objekt-orienterte
programmeringsteknikker. Kandidatene skal videre kunne beherske de viktigste faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer relevante for arbeid i IT-baserte utviklingsprosjekter
Generell kompetanse
Etter ett år med informatikk vil kandidaten ha grunnleggende innsikt i aktuelle problemstillinger innen
datasystemer med en god forståelse for disses understøttende teknologier. De skal kunne utveksle
synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor IT og gjennom dette bidra til utvikling av
god praksis.
Målgruppe
Et ettårig studium i informatikk gir gjerne ikke alene tilstrekkelig kompetanse og bør derfor
kombineres med en annen utdanning som nevnt under "Studiets innhold, oppbygning og
sammensetning". Studiet er primært for deg som skal starte på en IT-utdanning men passer også for
alle som ønsker ett år med grunnleggende informatikkemner som i stor grad kan
inngå som ett år i mange IT-bachelorstudier. Studiet passer for de som
vurderer en yrkeskarriere innen IT.
ønsker et år med informatikkemner som kan kombineres med andre studier.
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Opptakskrav og rangering
Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse med fordypning i Matematikk R1 (2MX, 2MY
eller 3MZ) eller Matematikk (S1 + S2) (se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-3).
Søkere som mangler fordypningen i matematikk kan søke opptak under forutsetning av at man
gjennomfører høgskolens R1-kurs i matematikk som starter noen uker før ordinær studiestart.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet består av grunnleggende emner innen informatikk. De obligatoriske emnene er de samme som
de som inngår i de to bachelorstudienene Programmering [ spill | applikasjoner] og IT-drift og
informasjonssikkerhet. Valgemnene er lagt opp slik at studiet kan bli identitisk med første året på en av
disse to bachelorstudiene:
for Bachelor i programmering [ spill | applikasjoner ]: Experience Design og Matematikk for
programmering
for Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet: Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet og
Datanettverk
Undervisningen baserer seg for det meste på klasseromsundervisning og laboratoriearbeid.
Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og
teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige
emnene.
Tekniske forutsetninger
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar datamaskin.
Sensorordning
I studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer. Vurderingsformen er tilpasset emnenes egenart og
omfang. Detaljer i forhold til sensorordning presenteres i hver enkelt emnebeskrivelse.
Internasjonalisering
Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta deler av dette studiet i utlandet. Eventuelle tilpasninger
avtales med studieprogramansvarlig. Enkelte emner undervises på engelsk.
Klar for publisering
Ja
Godkjenning
Studiet ble opprettet av høgskolens styre i sak STY 63/06.
Utdanningsnivå
Årsstudium
Studiekode ved Samordnet Opptak (SO-kode)
207 188
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Emnetabell
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

IMT1031

Grunnleggende programmering

O

10

REA1101

Matematikk for informatikkfag

O

10

Valgemne, 10 st.p.

V

10

IMT1082

Objekt-orientert programmering

O

10

IMT2243

Systemutvikling

O

10

Valgemne, 10 ECTS

V

S1(H)

S2(V)

10
Sum:

30

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

IMT1362

Opplevelsesdesign

V

10

IMT1003

Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet

V

10

IMT2006

Datanettverk

V

REA1121

Matematikk for programmering

V

S1(H)

S2(V)

10
10
Sum:

10

10

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt
IMT1031 Grunnleggende programmering - 2016-2017
Emnekode:
IMT1031
Emnenavn:
Grunnleggende programmering
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Etter fullført emne forventes det at studenten skal:
Kunnskaper:
Lese og forklare grunnleggende C++ syntaks.
Analysere problemet for enklere programmeringsoppgaver.
Finne og skrive algoritmen for en løsning av et slikt problem.
Finne frem til en egnet/passende datastrukturer for et dataprogram, primært
inneholdende arrayer/tabeller.
Ferdigheter:
Bruke et utviklingsverktøy inneholdende en C++-kompilator.
Beherske og bruke grunnleggende C++ syntaks.
Skrive programkode som er implementasjon/realisering av en selvfunnet eller allerede kjent
algoritme.
Sette seg inn i og endre/modifisere/utvide eksisterende programkode.
Opprette og behandle enklere datastrukturer, bestående av arrayer/tabeller.
Generell kompetanse:
Arbeide systematisk, strukturert og målrettet for å løse et (programmerings)problem.
Være seg bevisst betydningen av praktisk egeninnsats ("hands on") som grunnlag for veien til ny
kunnskap og ferdighet.
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Emnets temaer:
Problemløsning/programmering:
Skrittvis forfining
Algoritmer
Pseudokode
Innføring i språkmekanismer i C++, som:
Programstruktur og uttrykk
Datatyper, variabler, tekster og konstanter
Operatorer
Kontrollsetninger (betingelser og løkker)
Strukturer
Funksjoner og parametre
Tabeller/arrayer
Klasser og objekter
Bruk av biblioteksfunksjoner:
Filer og I/O (streams)
Strengbehandling
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Vurderes av intern og ekstern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskrav:
4 av 5 obliger må være godkjent. Oblig nr.1 må være en av de fire. Klart mangelfullt arbeid, ikke
selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
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Emneansvarlig kobling:
Frode Haug
Emneansvarlig:
Universitetslektor Frode Haug
Læremidler:
Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS.
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG.
Klar for publisering:
Ja
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REA1101 Matematikk for informatikkfag - 2016-2017
Emnekode:
REA1101
Emnenavn:
Matematikk for informatikkfag
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i informatikkfaglig
problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet
vektlegger anvendelser.
Kunnskap :
• Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge
videre på
• Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning
• Identifisere sammenhenger mellom matematikk og informatikkfaglige anvendelser
• Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
• Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.
Emnet skal gi kunnskap i områdene logikk og diskret matematikk.
Ferdigheter:
• Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
• Bruke matematiske metoder
• Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.
Generell kompetanse:
• Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget informatikkfag
• Kan kommunisere i, med og om matematikk
• Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.
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Emnets temaer:
Tallteori (faktorisering og Euklids algoritme)
Matriser
Logikk (utsagnslogikk og predikatlogikk)
Bevismetoder
Mengdelære
Relasjon- og funksjonslære
Enumerativ kombinatorikk
Grafer og trær
Automater og formelle språk
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurderingsformer:
Mappevurdering (teller 40 %)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %)
Hver av delene må bestås separat.
Mappen består av 4 individuelle prøver. Karaktersettingen baseres på en sum av poeng på prøvene.
Klage på karakter på mappen vil kun gjelde hele mappen.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av intern sensor (emnelærer). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og
til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2016.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.
Mappekarakteren kan ikke kontinueres, men må tas i sin helhet ved neste ordinære avvikling av emnet.
Ved kontinuasjon eller gjentak av kun skriftlig eksamen behøver ikke mappen tas på nytt hvis den er
bestått.
Tillatte hjelpemidler:
D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
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Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig kobling:
Bernt Tore Jensen
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Bernt Tore Jensen
Læremidler:
Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 7th ed. Pearson Prentice Hall.
Stoff som blir lagt ut i Fronter er også pensum.
Klar for publisering:
Ja
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Valgemne, 10 st.p. - 2016-2017
Emnenavn:
Valgemne, 10 st.p.
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst og vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
.
Emnets temaer:
.
Pedagogiske metoder:
Gruppearbeid
Vurderingsformer:
Øvinger
Karakterskala:
Bestått/Ikke bestått
Tillatte hjelpemidler:
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
.
Klar for publisering:
Ja
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IMT1082 Objekt-orientert programmering - 2016-2017
Emnekode:
IMT1082
Emnenavn:
Objekt-orientert programmering
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
IMT1031 - Grunnleggende programmering
Forventet læringsutbytte:
Etter fullført emne forventes det at studenten skal:
Kunnskaper:
Lese og forklare mer avansert C++ syntaks.
Forklare og bruke objekt-orientert metode/tankegang.
Finne frem til en egnet/passende datastrukturer for noe størrre dataprogram.
Forklare bruken av et mindre programmeringsbibliotek (verktøykasse).
Utvikle et program (som prosjektarbeid) bestående av en eller flere ulike filer.
Forståelse for kvalitetsaspekter ved utvikling og vedlikehold av programvare.
Ferdigheter:
Beherske og bruke mer avansert C++ syntaks.
Løse programmeringsoppgaver med objekt-orientert metode/tankegang.
Bruke og beherske et programmeringsbibliotek.
Finne frem til, opprette og behandle mer avanserte datastrukturer, primært bestående av lister og
arrayer/tabeller.
Beherske verktøy for versjonskontroll, kodeanalyse og testing.
Generell kompetanse:
Samarbeide med andre personer i et prosjekt.
Analysere, planlegge og gjennomføre et noe større arbeide (prosjekt).
Forholde seg til og overholde tidsfrister.
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Emnets temaer:
Prinsippene for objekt-orientering
Innføring i språkmekanismer i C++, som:
- Klasser og objekter (repetisjon)
- Utvidelse av operatorers betydning (overloading)
- Arving av egenskaper
- Pekere
- Dynamisk allokering
- Lister
- Virtuelle funksjoner og sen binding
Større program (applikasjon) bestående av flere filer
Verktøy for versjonskontroll, kodeanalyse og testing
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Vurderes av intern og ekstern sensor.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
2 av 3 obliger og prosjektoppgave må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget
arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.
De to obligene må være innlevert før man kan bli med i en gruppe og starte på prosjektoppgaven.
Det kreves aktiv deltagelse i prosjektet for å få dette godkjent. Gruppedeltagerne må undertegne på at
alle har vært aktive/deltagende i gruppearbeidet.
I tvilstilfeller kan det bli gjennomført muntlig høring med enkeltstudenter for at disse skal få prosjektet
godkjent.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
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Emneansvarlig kobling:
Frode Haug
Emneansvarlig:
Universitetslektor Frode Haug
Læremidler:
Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG
Klar for publisering:
Ja
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IMT2243 Systemutvikling - 2016-2017
Emnekode:
IMT2243
Emnenavn:
Systemutvikling
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
IMT1031 - Grunnleggende programmering
Forventet læringsutbytte:
Kunnskaper: Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av
programvare og har forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved
spesifisering, utvikling, testing og vedlikehold av programvare. Kandidaten kan reflektere over ulike
plandrevne og smidige tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser og kjenner grunnleggende
prinsipper for design av programvare.
Ferdigheter: Kandidaten kan anvende objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering
og analyse i systemutviklingsprosjekter og er bevisste på verdien og nødvendigheten av
brukermedvirkning. Man kan å etablere prosjektrutiner slik at et systemutviklingsarbeid legges opp
systematisk med smidig utviklingsmetodikk og er i stand til å jobbe seg fra prosjektide og frem til en
anbefalt skisse på programvareløsning i mindre utviklingsprosjekter. Kan anvende og se nytte av
verktøy i ulike deler av programvareutviklingsforløpet.
Generell kompetanse : Kandidaten har opparbeidet bevissthet rundt programvarens rolle i
virksomheter og samfunn og kjenner grunntrekk i den historiske utviklingen og sentrale innovasjoner
innen fagfeltet. Gjennom prosjektarbeid har man fått erfaring i prosjektstyring, gruppearbeid og
dokumentasjon av prosess og produkt.
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Emnets temaer:
Programvarens rolle i virksomheter og samfunn før og nå
Plandrevne og smidige systemutviklingsmodeller
Prosjektstyring og risikovurdering
Objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse med bruk av Unified
Modeling Language
Grunnleggende mønstre innen programvarearkitektur
Prinsipper innen programvaredesign
Testing av programvare
Vedlikehold og kvalitetssikring
Brukermedvirkning
Utviklingsstøttende verktøy innen planlegging, spesifisering og arkitektur
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
Vurdering av ett prosjekt (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år på den skriftlige eksamen,
neste gang i 2020.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen. Prosjektet må gjennomføres på nytt ved
neste ordinære emnegjennomføring.
Tillatte hjelpemidler:
D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Tom Røise
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Emneansvarlig:
Tom Røise
Læremidler:
Software Engineering, Ian Sommerville, 10.utgave + kompendium
Klar for publisering:
Ja
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Valgemne, 10 ECTS - 2016-2017
Emnenavn:
Valgemne, 10 ECTS
Faglig nivå:
Master (syklus 2)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Engelsk
Forventet læringsutbytte:
Knowledge
Skills
General competence
Emnets temaer:
1.
2.
...
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Tillatte hjelpemidler:
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Katrin Franke
Klar for publisering:
Ja
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IMT1362 Opplevelsesdesign - 2016-2017
Emnekode:
IMT1362
Emnenavn:
Opplevelsesdesign
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Varighet (fritekst):
1. gang høsten 2016
Språk:
Engelsk
Forutsetter bestått:
se engelsk versjon
Anbefalt forkunnskap:
se engelsk versjon
Forventet læringsutbytte:
se englesk versjon
Emnets temaer:
se englesk versjon
Pedagogiske metoder:
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
se englesk versjon
Vurderingsformer:
Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurderingsformer:
se englesk versjon
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
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Sensorordning:
se engelsk versjon
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
se engelsk versjon
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
se engelsk versjon
Obligatoriske arbeidskrav:
se engelsk versjon
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Simon J R McCallum
Emneansvarlig:
Associate Professor Simon McCallum
Læremidler:
se engelsk versjon
Erstatter:
se engelsk versjon
Supplerende opplysninger:
se engelsk versjon
Klar for publisering:
Ja
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IMT1003 Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet 2016-2017
Emnekode:
IMT1003
Emnenavn:
Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk, alternativt engelsk
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
Grunnleggende IT-begreper og metoder
Historie, terminologien, begreper, trusler, angrep, og kontroller om informasjonssikkerhet
Juridiske/etiske, tekniske, organisatoriske og kulturelle aspekter av informasjonssikkerhet
Beste praksis i sikkerhetsplanlegging og ledelse

Ferdigheter:
Grunnleggende praktiske ferdigheter for IT-drift
Metoder for informasjonssikkerhet prosjektplanlegging , gjennomføring og ledelse
Evne til å identifisere potensielle sikkerhetstrusler og å finne riktig informasjon ressurs for å
håndtere truslene
Grunnleggende kommunikasjon ferdigheter i å forklare problemet og presentere sikkerhetsplan
Grunnleggende ferdigheter i litteratur og status undersøkelsen og rapportskriving

Generell kompetanse
Er klar over relevante faglige, juridiske og etiske problemstillinger
Kan gjennomføre og dokumentere arbeidet selvstendig i tråd med akademisk praksis
Kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
Studentene skal kjenne til grunnleggende metoder for tenkning og innovasjon
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Emnets temaer:
Part I : IT innledninger
Data prinsipper
Nettverk og datakommunikasjon
Kommandolinje
Part II: Informasjon sikkerhetsprinsipper
Oversikt: historie og begreper
Juridiske og etiske problemstillinger
Risikostyring
Informasjonssikkerhet planlegging (standarder, beste praksis og kontinuitet strategier)
VPN, brannmur og innbruddsdeteksjon
Autentisering, identitetsforvaltning , personvernfremmende teknologi
Database og sikkerhet i nettskyen
Kryptografi
Fysisk sikkerhet
Problemer rundt brukervennlighet
Menneskelige faktorer (organisasjons- og kulturaspektene) i distribusjon av
informasjonssikkerheten
Implementering og vedlikehold (programvare sikkerhet, hardware sikkerhet, system revisjon og
dataanalyse/etterforskning , informasjonssikkerhet sertifiseringer)
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurderingsformer:
Mappen(veight 30%) består av 2 innleveringer. Dem skal leveres via Fronter og som et tosidig
utskrift til eksamener kontoret.
Skriftlig eksamen (veight 70%), 3 timer.
Begge deler må være bestått.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt skriftlig eksamen i august.
Hvis ikke bestått på mappevurdering, må avtale om forbedring gjøres med emnesansvarlig.
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Tillatte hjelpemidler:
D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig kobling:
Bian Yang
Emneansvarlig:
Bian Yang
Læremidler:
Kjerneliteratur:
Michael E. Withman og Herbert J. Mattord: Principles of Information Security, Thomson Course
Technology, 5. utgave (2015)
Støttelitteratur:
William Stallings and Lawrie Brown: Computer Security: Principles and Practice, 3. ed. (2014)
Gene Kim, Kevin Behr and George Spafford: The Phoenix Project: A Novel About IT, Dev Ops
and Helping your Business Win, IT Revolution Press, First edition (2013). Available as e-book
on Amazon
Torgeir Daler, Roar Gulbrandsen, Tore Audun High and Torbjørn Sjølstad: Handbook for
Computer Security - information technology and risk management, Tapir Academic Press, 3rd
edition (2010)
Personal Data Act and the Personal Data Regulations (available online: www.lovdata.no)
Erstatter:
IMT1121
Klar for publisering:
Ja
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IMT2006 Datanettverk - 2016-2017
Emnekode:
IMT2006
Emnenavn:
Datanettverk
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet
Matematikk for informatikkfag
Forventet læringsutbytte:
Kunnskap:
Kandidaten har god kjennskap til modeller, tjenester og protokoller for datanettverk.
Kandidaten er i stand til å benytte sin kunnskap innenfor feltet datakommunikasjon.
Ferdigheter:
Kandidaten kjenner relevante metoder og terminologi innenfor datanettverk.
Kandidaten er i stand til å utføre grunnleggende nettverksadministrasjon.
Generell kompetanse :
Kandidaten er i stand til å arbeide både selvstendig og i gruppe innen feltet datakommunikasjon.
Kandidaten er i stand til å designe, vurdere og utføre vedlikehold av enkle datanettverk.
Målsetting:
Etter fullført kurs skal studentene:
Forstå grunnleggende prinsipper knyttet til datanettverk.
Kjenne til og ha kunnskap om de mest brukte standardene og protokollene for
datakommunikasjon.

© NTNU | Teknologivn. 22, 2815 Gjøvik | Tlf. 61 13 51 00 | Faks 61 13 51 70

23 / 28

Emnets temaer:
Grunnleggende emner kurset er tenkt å dekke:
- Fysisk lag og datalink-lag (f.eks. Ethernet)
- Nettverkslaget (f.eks. IP, ICMP, ruting)
- Nettverksadressering (f.eks. IP-adressering)
- Transportlaget (f.eks. TCP, UDP)
- Applikasjonslaget (f.eks. HTTP, SMTP, DNS)
- Svitsjing (VLANs)
- Ruting og ruting-protokoller (f.eks. RIP, OSPF, EIGRP)
- Aksesskontroll-lister (ACL)
- Nettverkstjenester (f.eks. DHCP, NAT)
- LAN-redundans (f.eks. STP)
- Link-aggregering (f.eks. EtherChannel)
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Annet
Pedagogiske metoder (fritekst):
Selvstudium
Lab-arbeid (deltagelse i lab på Gjøvik er obligatorisk)
Oppgaver
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 5 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor. Ekstern sensor benyttes hvert 5. år, neste gang i 2018.
Som alternative til ekstern sensor kan en tilsynssensor evaluere kursets struktur, innhold og
eksamensoppgaver
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.
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Tillatte hjelpemidler:
D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
4 obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til den skriftlige eksamenen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Ernst Gunnar Gran
Læremidler:
Læringsmateriell fra CISCO NetAcademy
Utdelte artikler/presentasjoner fra forelesninger
Kurose, J. and Ross, K.W. (2008): Computer Networking: A Top-Down Approach, sixth edition.
Addison- Wesley (anbefalt orienteringsstoff).
Supplerende opplysninger:
Det vil være mulig for studenter å ta utvalgte CCNA modul-eksamener som korresponderer med
kursets pensum for å få CISCO-kuponger som kan benyttes ved senere, ekstern CISCO-sertifisering
(ikke arrangert av NTNU). Merk at denne ordningen til enhver tid avhenger av CISCOs håndtering og
administrasjon av sertifiseringer, og at den dermed kan endres utenfor NTNUs kontroll. Merk også at
resultater fra eventuelle CCNA modul-eksamener IKKE vil være tellende eller virke inn på karakteren i
IMT 2006.
Opptak til et av følgende studieprogram er påkrevd for å kunne ta emnet:
Årsstudium i informatikk (ÅRINF)
Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Klar for publisering:
Ja
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REA1121 Matematikk for programmering - 2016-2017
Emnekode:
REA1121
Emnenavn:
Matematikk for programmering
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Varighet (fritekst):
1. gang vår 2017
Språk:
Engelsk
Anbefalt forkunnskap:
REA1101 Matematikk for informatikkfag
Forventet læringsutbytte:
Etter fullført kurs så skal studentene ha kunnskaper om:
Andvendelser av matematisk logikk
Algoritmer for veisøk
Logisk og funksjonell programmering
Elementær mekanikk for spill and applikasjonser
Anvendelser av linear algebra i programvareutvikling
Rollen til matematikk i programmeutvikling
Ferdigheter i:
Logisk og funksjonell programmering
Lage løsninger for veisøk
Analysere programmer ved hjelp av sannsynlighetsregning
Overføre matematiske beskrivelser til programkode
Generell kompetanse i:
Generell logisk og matematisk resonnering
Problemløsning og beskrivelser av løsninger
Generell programmeringsevne
Skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk
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Emnets temaer:
Logikk
Logiske gåter
Introduksjon til logiske programmeringsspråk
Bitvis logikk
Sannsynlighetsregning
Elementær sannsynlighetsregning og telling
Betinget sannsynlighet
Modellering ved hjelp av Markov-kjeder
Forventningsverdi og varians
Anvendelser i programvareutvikling
Lineær algebra
Egenvektorer, pseudo-invers og SVD (singular value decomposition)
Anvendelser i bildebehandling og anbefalingsystemer
Beregnbar linear algebra i Python og C++
Introduksjon til funksjonell programmering
Mekanikk i applikasjoner
Newtons mekanikk
Numerisk losning av bevegelseslikningene
Elastiske og ikke-elastiske kollisjoner
Beregning av bane-kollisjoner.
Invertert kinematikk
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 5 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor, ekstern sensor hvert 3. år - neste gang i 2019.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon/utsatt eksamen i august.
Tillatte hjelpemidler:
A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Inntil 5 obligatoriske innleveringer
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informatikk og medieteknikk
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Bernt Tore Jensen
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Læremidler:
Utdelte kopier og notater
Erstatter:
REA2061 Matematikk for sprillprogrammering
Klar for publisering:
Ja
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