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Seksjon 1

1 OPPGAVE

TFL102, forside
Emnekode: TFL102
Emnenavn: IT og samfunn
 
Dato: 31. mai 2016
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

 

2 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 1
IT og samfunnskonsekvenser (teller 30 %)
Diskuter følgende temaer, og begrunn synspunktene med utgangspunkt i pensumboka og
forelesningene:
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a. Vil IT bidra til at vi får et bedre helsetilbud?
 
b. Hvilke endringer i arbeidslivet kan delingsøkonomi føre til?
  
c. Hvilke endringer i kompetansebehov og sysselsetting kan robotisering føre til?
 
d. Diskuter påstanden: "Økt bruk av IKT vil bidra til positiv utvikling for underutviklede land"
 

Skriv ditt svar her...

 

3 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 2
Etikk (20%)
Læreboken i kurset beskriver hvordan ulike etiske teorier kan bidra til å avgjøre hva som er rett og
galt i ulike sammenhenger. Bruk av ulike teorier kan gi ulike svar. Ta for deg to etikk-teorier og vis
med caset nedenunder hvordan de kan bidra til å belyse om en handling er rett eller gal.
 
Case: Du er ansatt som seniorutvikler i et nystartet IT-selskap som utvikler et spennende nytt
system som gjør at selgere kan generere og maile salgsslagord og bestillinger fra smarttelefonen
sin. Selgere i selskapet ditt har fått et stort selskap til å tro at systemet vil bli tilgjengelig i løpet av
få uker. Dessverre så er det fremdeles noen småfeil (bugs) i systemet. Testlederen rapporterer at
alle de kjente feilene ser ut til å være små og enkle å rette, men det vil ta en måned før testgruppa
er sikre på at systemet ikke inneholder noen alvorlige feil. På grunn av den harde konkurransen,
så er det kritisk at dere er «først på markedet» med applikasjonen deres. Så vidt du vet vil et
velrennomert bedrift lansere en lignende applikasjon i løpet av noen få uker. Spørsmålet er: Vil du
anbefale lansering av applikasjonen allerede neste uke?

Skriv ditt svar her...
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4 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 3
IKT-politikk (35%)
 
a. Stortingsmelding 23  - Digital agenda for Norge (2012-2013) gir regjeringens
   og  stortingets målsetting for IKT-politikk på ulike felt.
   Redegjør for 3 ulike målsettinger i denne meldingen.
 
b. Redegjør kort for noen ulike måter som digitaliseringen av samfunnet har
   bidratt til økt sårbarhet.
   Hvilke tiltak kan offentlig sektor bidra med for økt sikkerhet i samfunnet som
   helhet?
   
c. Forklar kort hva "persondata" er.
 
d. Forklar kort hva et "åndsverk" er
 
e. Hva er "sensitive persondata"?
 
f. Når og til hvem skal det søkes konsesjon for personregistere?

Skriv ditt svar her...

 

5 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 4
Fra semesteroppgavene (”presentasjonene”) (15 %)
a. Hvilke problem gir ”digitale skiller” i samfunnet?  
 
b. Pek på noen utfordringer eller problemer med barns tilgang til Internett
 
c. Forklar kort hvilke gevinster vi kan få i såkalte "Smart cities", og hva som
   gjør slike byer "smarte"
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Skriv ditt svar her...
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