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1. Introduktion 

Denne opgavebesvarelse vil indeholde et udkast til en mulig IT-løsning til vores selvvalgte fiktive 

virksomhed. Den er udarbejdet i henhold til OOA&D, og vil derfor indeholde en kravspecifikation 

samt en tilhørerende logbog. Kravspecifikationen vil bestå af en indledning, et analysedokument og 

et designdokument, som hhv. vil bestå af en analyse af virksomhedens problemområde - og anven-

delsesområde, og design af arkitektur og -komponenter. Derudover vil opgavebesvarelsen også in-

deholde en logbog, som kronologisk vil følge opgaveskrivningen, og i korte træk vil forklare arbej-

det med OOA&D og processen igennem opgavebesvarelsen.  

1.1 Foranalyse 

Vi har valgt at arbejde efter teorien og fremgangsmåden i bogen ”Objekt orienteret analyse og de-

sign” ved at dele systemvalget op i 3 delaktiviteter, hvor vi først forsøger at danne os et overblik 

over virksomhedens situation og udfordringer, derefter forsøger vi at finde nye ideer til design af 

systemet, og tilslut laver vi en formulering og vælger en systemdefinition. 
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1.2 Formål 

”Århus Cykler” er en ældre cykelforretning placeret i Århus C, der nu drives og ejes af Hans Hen-

riksen, som købte forretningen af en pensioneret cykelhandler. Forretningen fokuserer på salg og 

udlejning af cykler, og har primært cykler til hverdagsbrug. Gennemsnitligt er der 50 cykler til salg 

i forretningen og 15 cykler til udlejning. Ejeren har, udover sig selv, en fastansat og en lærling, samt 

en ekstra deltidsansat i sommerperioden. 

Forretningsgrundlaget er primært salg og reparationer af cykler, men derudover lejer forretningen 

også cykler ud i sommerperioden til turister, med specielt fokus på krydstogtturister, hvorfor forret-

ningen også har placeret et telt på havnen i sommerperioden, hvorfra de udlejer cykler. 

Hans Henriksen har store problemer med at holde styr på sit lager, og han har dermed også svært 

ved at vide, hvornår der skal bestilles nye varer hjem, hvilket skaber stor forvirring omkring repara-

tionstiderne, og i sidste ende går dette udover servicen og indtjeningen. Dertil har forretningen også 

en stor udfordring i at administrere de udlejede cykler, da der ofte er tvivl om, hvor mange cykler, 

der er udlejet.  

Den overordnede hensigt med systemudviklingsprojektet er derfor at løse disse problemer, hvilket 

dette dokument skal understøtte. Gennem objektorienteret analyse og design vil vi komme med 

konkrete forslag til opbygningen og designet af et system, som opfylder virksomhedens krav. 

 

1.3 Omgivelser 

Et systems omgivelser består af et problemområde og et anvendelsesområde, hvor problemområdet 

er defineret som: “den del af omgivelserne, der administreres, overvåges eller styres ved hjælp af et 

system”, mens anvendelsesområdet er defineret som: “en organisation, der administrerer, overvåger 

eller styrer et problemområde”.  

Omgivelserne er meget vigtige at få defineret, fordi succesrige systemer passer til dens omgivelser, 

og fordi kvaliteten af et system afhænger af, om det formår at gøre problemområdet og anvendel-

sesområdet til en sammenspillende helhed.  
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1.3.1 Rige billeder 

 

 

1.3.2 Nye ideer 

1.3.2.1 Forbilleder 

Det er oplagt at tage udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation, når der skal foretages et 

systemvalg, og dette er rigebillederne en rigtig god hjælp til. Vi har derudover også valgt, at forsøge 

at skabe nye ideer, som vil forbedre systemvalget sammen med den nuværende situation:  

 

Inspirationen er hentet fra andre virksomheders nuværende løsninger, og brugt disse som forbilleder 

til vores egen idefase. 

·       Virksomhedsbesøg  - Vi besøgt ”Trøjborg Cykelforretning” for at få et indblik i dages daglige drift 

og systemopbygning. 

·       Svar kunderne på sms – Vi hentede inspiration fra frisørbranchen, hvor det er meget brugt at sende 

kunderne en sms, således de husker deres tid. Vi har dog tænkt en lidt anden retning, således Århus 

Cykler sender kunderne en sms, når deres reparation er færdig. 

·       Tablet løsning ved udlejningsteltet/lager – Vi har også hentet inspiration hos en lille canadisk 

”KAJAKVIRKSOMHED”, der bruger en tablet-PC til at registrere alle hændelser ved til og afgang 

fra lageret. Dette vil være en nyttig måde at holde styr på både lageret og udlejningen af cykler, og 

samtidigt kan det kobles op på samme system som computeren i butikken.  
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1.3.2.2 Metaforer 

For at få en lidt mere abstrakt tilgang til virksomheden, har vi også forsøgt at tænke i metaforer for 

derved at udvikle nye ideer til systemet. 

·       Tivoli - Forsøge at skabe en større underholdningsværdi i udlejningen af cykler(nok ikke så it-

relevant) 

·       Turistbureau - En cykelforretning kan ses som et sted man søger råd og vejledning. Kunne 

eksempelvis være råd og vejledning online (går uden for vores problemområde) 

·       Udstilling (galleri) - Et sted man henter inspiration. Århus Cykler skal gøre oplevelsen god for 

folk, der bare kigger, og ikke kun dem der køber, da dette kan give fremtidig salg (ikke så it-

relevant) 

·       Bilbranchen/tandlæge/servicetjek/vaskehal – Pakkeløsninger hvor priserne er kendte på forhånd. 

Cykelforretningen kan lave tilbud med ”forårstjek”, ”opstramning”, ”kør som smurt”, ”dæk skifte” 

ol., hvor kunderne får en på forhånd kendt service til en kendt pris. 

 

1.3.2.3 Eksperimenter 

Der er ikke udarbejdet nogen eksperimenter, da forudsætningerne for en udarbejdelse og en afprø-

velse af sådanne ikke har været til stede. 

1.4 Definer systemet 

1.4.1. Systemdefinition 

Et IT-system, som bruges til at administrere og forenkle den daglige arbejdsgang, med henblik på at 

forbedre kontrollen af de daglige arbejdsopgaver. Primært skal systemet fungere som et informati-

onsværktøj, der holder personalet opdateret omkring ordrenes, udlejningens og lagerets status, men 

dernæst skal det også fungere som et kommunikationsværktøj mellem de ansatte og kunderne. Sy-

stemet skal baseres på en enkel platform bestående af gængse værktøjer, og derudover fokusere på 

et enkelt og brugervenligt design, som danner et hurtigt overblik over virksomhedens problemom-

råde. 

1.4.2 BATOFF-kriteriet 

Betingelser: Systemet skal udvikles til daglig brug af personer uden væsentlige IT-kompetencer på 

en hurtig og effektiv måde. 



6 
 

Anvendelsesområde: Ejeren og medarbejderne 

Teknologi: Systemet skal udvikles til en enkel platform, som ikke kræver nogen form for dyr og 

speciel systemudvikling. 

Objekter: Ejeren, medarbejderne og kunderne 

Funktioner: Organisere den daglige drift, herunder lagerets-, udlejningens-, reparationernes- og 

salgets status. 

Filosofi: Automatisk system, der producerer resultater på baggrund af inddata og skaber struktur for 

arbejdsprocessen. 

1.4.3 Problemområde  

Virksomhedens problemområde består af salg, lagerstyring, udlejning og reparationer, som i længe-

re tid har trængt til en optimering. 

1.4.4 Anvendelsesområde 

Anvendelsesområdet omfatter, at systemet skal kunne administreres af ejeren Hans Henriksen og 

hans ansatte. Det skal kunne anvendes i butikken og på lageret, samt i udlejningsteltet om somme-

ren. 

 

Foranalysen er nu afsluttet og analysen af problemområdet kan startes med udgangspunkt i forana-

lysen. 

2. Problemområdet 
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Vi vil nu fortage en analyse af problemområdet, hvor vi starter med at lave en klassificering af objekter fra 

problemområdet og udvælger klasser og hændelser systematisk til en hændelsestabel. Derefter analyserer 

vi strukturelle sammenhænge mellem de udvalgte klasser og hændelser ved at tage udgangspunkt i et klas-

sediagram. Til sidst ser vi på de enkelte objekters dynamiske egenskaber ved at benytte tilstandsdiagram-

mer. Processen er meget iterativ, hvilket også karakteriserer arbejdet med problemområdet i henhold til 

Objektorienteret analyse og design, hvor der arbejdes i en bottom-up tilgang, dvs. man går fra dele til en 

helhed og tilbage igen.  

 
Formålet med analysen er at afgrænse og beskrive problemområdet. I den forbindelse skal bekymringerne 

ikke være i forhold til eksisterende systemer eller andre tekniske udfordringer. Fokus bliver derimod rettet 

mod de fremtidige brugers forståelse af problemområdet, hvortil anvendelse af det objektorienterede per-

spektiv vil blive brugt. Målet er at skabe en model som effektivt kan behandle, kommunikere, samt præsen-

tere information om problemområdet. 

 

2.1 Klasser 

Klasseaktiviteten drejer sig om, at abstrahere, klassificere og udvælge. Vi har abstraheret ved at se 

på fænomener i problemområdet som objekter og hændelser, herefter har vi klassificeret disse og 

udvalgt dem vi fandt mest relevante og ønsker at bevare informationer omkring. Objekterne danner 

vores klasser, og ligger dermed grundlaget for definitionen og afgrænsningen af vores problemom-

råde. Hver klasse karakteriseres ved en bestemt mængde hændelser. 

 

For at hjælpe os selv og som inspiration til identifikation af objekter og hændelser udarbejdede vi 

denne tekst: 
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En kunde kan købe en salgsvare ved at oprette en ordre eller leje en cykel og dermed oprette en 

udlejning - når en ordre eller udlejning er færdig skal kunden betale denne. En salgsvare tilføjes en 

ordrelinje før den kan tilføjes en ordre. En ordre og udlejning kan opdateres og annulleres. En 

vare som bestilles eller modtages registreres af en medarbejder, således lageret bliver opdateret.  

 

2.1.1 Systematisk udvælgelse af klasser 

Herudover har vi brainstormet os frem til flere mulige objekter og hændelser - nedenstående skema-

er illustrere de godkendte og nogle af ikke godkendte klasser og hændelser:  

 

Klassenavn Beskrivelse 

Godkendt/ikke 

godkendt 

 

Kunde 

Klasse, der bruges til registrering af navn, tlf. Nr., adres-

se og kan bruges til identificering af kunderne. 

X 

Salgsvare 

Vi ønsker at registrere salgsvarernes vare nr. og navn, 

som samtidig bruges til identificering af salgsvarerne. 

X 

Lager Tages ikke med som klasse, fordi det er uden for pro-

blemområdet og at vi kun har et lager. Samtidig medta-

ges “vare modtaget” og “ordre betalt” (antagelsen om at 

“ordre betalt” i princippet også kan ses som “vare af-

gang” findes længere nede i opgavebesvarelsen), som 

giver os overblik over lageret, hvorfor den ikke medta-

ges som klasse. 

 

Leverandør Medtages ikke som klasse, da vi kun har et lager og regi-

streringen af varerne giver medarbejderne informationer 

om lagerbeholdningen automatisk. 

 

Udlejningsvare 

Klasse der bruges til at registrere udlejningsvarernes 

Cykelnr. og -type. 

X 

Udlejning 

Den klasse, der bruges til at registrere udlejningen af en 

udlejningsvare. 

X 

Ordre Den klasse, der bruges til at registrere ordrelinjer X 

Ordrelinje 

Klasse der bruges til at registrere flere salgsvarer på den 

samme ordre. 

X 

Medarbejder Medtages ikke, da den er overflødig, fordi vi som sådan 

ikke registrerer medarbejderens gøremål, og dermed er 

uden for problemområdet.  
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Notifikationsservice Medtages ikke, men gøres til en funktion i stedet.  

Værksted Medtages ikke, da det er uden for problemområdet.  

Betaling 

Den klasse som tager sig af betalingen af en ordre eller 

udlejning. 

X 

 

2.1.2 Uddybelse af udvalgte klasser:  

Vi har valgt at adskille klasserne ”Ordre” og ”Udlejning”, da der skal lagres forskellige data om 

kunden i de to klasser, hvilket betyder, at en ordre og udlejning altid bliver holdt adskilt, og af 

samme grund dermed også skal betales hver for sig. Klassen ”Ordre” består kun af salgsvarer, mens 

klassen ”Udlejning” kun består af udlejningsvarer. 

Klassen “salgsvare” indebærer både varer og reparationer, hvor reparationer registreres på samme 

måde som et salg, altså ved at tilføje varerne, som er brugt til en reparation, plus det samlede antal 

arbejdstimer brugt på reparationen. På den måde ses antal arbejdstimer som en vare, der kan tilføjes 

en ordre, og det betyder helt overordnet, at vi antager, at timer og varer brugt på en reparation bliver 

registreret på ordrelinjen, og dermed ordren, når den bliver oprettet.  

Det antages også, at ekspedienten opretter ordren, men varerne fjernes først fra lageret når mekani-

keren skal bruge varerne og registrere dette. Det er altid lagermedarbejderen, som fjerner varerne 

fra lageret, og det er ham, der altid noterer det i systemet. 

2.2 Hændelser 

2.2.1 Systematisk udvælgelse af hændelser 

Hændelsesnavn Beskrivelse  

Ordre oprettet 

Den hændelse der indtræffer, når medarbejderen indtaster en kundes 

ordrespecifikationer ved et salg og dermed opretter en ordre. 

 

X 

Udlejning opret-

tet 

Denne hændelse indtræffer når medarbejderen indtaster en kundes øn-

sker i forbindelse med en udlejning 

 

X 

Ordre opdateret Hændelsen der indtræffer når medarbejderen ændrer ordren. 

 

X  

 

Udlejning opdateret Hændelsen der indtræffer når medarbejderen ændrer udlejningen.  
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X 

SMS sendt Hændelsen der indtræffer, når en medarbejder sender en besked 

efter endt reparation. Medtages ikke som følge af fjernelsen af 

klassen notifikationsservice. 

 

Ordre betalt 

Hændelsen der indtræffer når kundens betaling af en ordre er re-

gistreret i systemet. 

 

X 

Udlejning betalt 

Hændelsen der indtræffer når kundens betaling af en udlejning er 

registreret i systemet. 

 

X 

Notifikation om kri-

tisk lagerniveau 

Hændelsen der indtræffer, når lageret når et vist niveau, og der-

med sender medarbejderne en besked om, at der skal bestilles ny 

hjem. Medtages ikke, da den er gjort til en funktion. 

 

Vare brugt Hændelsen der indtræffer, når en medarbejder starter med at 

bruge en vare til en reparation. Medtages ikke, da den bliver 

overflødig som følge af fjernelse af klassen medarbejder. 

 

Vare bestilt 

Hændelsen indtræffer når en medarbejder enten bestiller salgsva-

re(r) og/eller udlejningsvare(r). 

 

X 

Vare modtaget 

Hændelsen indtræffer når en medarbejder enten modtager salgs-

vare(r) og/eller udlejningsvare(r). 

 

X 

Cykel kasseret Hændelsen indtræffer, når en udlejningscykel bliver kasseret. 

 

X 

Udlejningscykel lejet Hændelsen indtræffer når udlejningscyklen bliver lejet ud til 

kunden, men medtages ikke, da den er dækket ind under "ordre 

oprettet". 

 

Udlejningscykel af-

leveret 

Medtages ikke, er dækket ind under "ordre oprettet".  

Udlejning annulleret Hændelsen indtræffer når en medarbejder annullerer en udlejning. 

 

X 

Ordre annulleret Hændelsen indtræffer når en medarbejder annullerer et salg. 

 

X 

Tilføjet ordrelinje Hændelsen indtræffer når en medarbejder tilføjer en salgsvare til 

ordrelinje. 

 

X 
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2.2.2 Hændelsestabel 

De udvalgte klasser og hændelser sammensættes i en hændelsestabel, hvor en markering viser at et 

objekt fra en klasse er involveret i den pågældende hændelse.  

 

Markeringerne kan være: 

“*” som indikerer, at hændelsen kan forekomme nul eller mange gange. 

“+” som indikerer, at hændelsen kan forekomme nul eller én gang. 

Hændelsestabel 4. udgave: 
       

 

Kunde Salgsvare Ordre Ordrelinje Udlejningsvare Udlejning Betaling 

Ordre oprettet + + + + 

   
Udlejning oprettet + 

   

+ + 

 
Ordre opdateret 

 

* * *    

Udlejning opdateret 

 

   * *  

Ordre betalt + + + +   + 

Udlejning betalt +     + + 

Vare bestilt  +   +   

Vare modtaget  +   +   

Cykel kasseret     +   

Udlejning annulleret +    + +  

Ordre annulleret + + + +    

Tilføjet ordrelinje  *      
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2.3 Struktur 

 

Der er nu blevet udvalgt forskellige klasser og hændelser til problemområdet gennem klasseaktivi-

teten, nu udvides beskrivelsen ved at tilføje strukturelle relationer mellem disse. Resultatet er et 

klassediagram, der giver et samlet overblik over problemområdet ved at beskrive alle strukturelle 

sammenhænge mellem klasser og objekter i modellen. 

 

2.3.1 Generelt om struktur 

De mange relationer som forbinder Klassediagrammet til en helhed, skabes på baggrund af forskel-

lige stukturer. I OOA&D skelnes der mellem to overordnede strukturer; strukturer mellem klasser 

og mellem objekter. Den overordnede struktur vælges på baggrund af, om klassen indeholder objek-

ter. Hvis klassen ikke indeholder objekter, anvendes den overordnede struktur mellem klasser, som 

så enten danner en generaliseringsstruktur eller en klyngestruktur. Subklassen rolle, som er en spe-

cialisering af superklassen kunde, indeholder ingen objekter. Strukturen er en generalisering, fordi 

det sprogligt kan udtrykkes at en køber “er en” rolle og omvendt. Klyngestrukturen er blot en grup-

pering af klasser, som bidrager med overblik over problemområdet. Klasserne inde i klyngen, er 

oftest sammensat af enten generaliserings- eller aggregeringsstrukturer.  

Strukturer mellem objekter, sammensættes af to salgs objektstrukturer; aggregering og associering. 

Aggregeringsstrukturen kan forklares ud fra relationerne mellem ordre og ordrelinjer. Dette er en 

aggregering, hvor helhedsklassen er ordre, som opdeles i et antal ordrelinjer. Sprogligt kan relatio-

nen udtrykkes som, at en ordrelinje “indgår i” en ordre. Relationen er valgt for at flere ordrer kan 
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indeholde de samme varer, da klassen salgsvare er baseret på det enkelte salgsvares varenummer og 

ikke artikelnummer. For at udtrykke at en ordre kan bestå af flere ordrelinjer og en ordrelinje kun 

kan tilhører en ordre, bruges kardinaliteter.  

Associeringsstrukturen anvendes for at skabe sammenhæng imellem et antal objekter. Strukturen 

kan forklares ud fra sammenhængen mellem kunder og henholdsvis ordre eller udlejning. Her an-

vendes igen kardinaliteter for at beskrive sammenhængen tydeligere, og i dette tilfælde er der tale 

om en én til mange relation. En kunde kan have nul til mange ordre, mens ordren kun kan tilhøre én 

kunde. Det samme gør sig gældende for relationen mellem kunde og udlejning. 

 

2.3.2 Mønstre 

Klassediagrammet kan opdeles i mindre mønstre, formålet med disse er, at de kan løse specifikke 

problemer vedrørende problemområdet. De gængse mønstre er rolle-, relation- og hierarkimønstre. 

Det er kun rolle- og relationsmønstre, der er anvendt i vores klassediagram;  

  Rollemønstret er anvendt i forhold til beskrivelsen af betaling, salgsvare og kunder. For at en kun-

de kan agere én eller flere roller i problemområdet anvendes dette mønster. Relationsmønstret er 

anvendt flere steder i klassediagrammet, og kan anvendes for at undgå mange-til-mange relationer. 

Vi har derfor valgt at skabe et relationsmønster omkring ordre og salgsvare, da en direkte forbindel-

se vil skabe en mange-til-mange relation, fordi vores salgsvarer er registreret på varenumre. Vi an-

vender klassen ordrelinjer, for at den samme salgsvare kan tilføjes den samme ordre flere gange, da 

den er registreret på vare nr..  

Det sidste mønster er det hierarkiske mønster som ikke er anvendt i klassediagrammet.  
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2.3.3 Klassediagram 

 

Systemet tager udgangspunkt i klassen ”Kunde”,  der består af rollen køber og/eller lejer. Et objekt i 

klassen ”Kunde” kan have en eller flere roller gennem dets livsforløb, mens en rolle kun kan tilhøre 

en kunde.  

Klassen ”Kunde” er associeret med klassen ”Ordre”, da en kunde kan ønske at få oprettet nul eller 

en ordre. Klassen ”Ordre” består af salgsvarer som er registreret på vare nr., så som nævnt tidligere 

undgås en mange til mange relation, ved at tilføje klassen ”Ordrelinje”, således flere salgsvarer af 

samme type kan blive tilføjet forskellige ordrelinjer, disse linjer kan derefter tilføjes den samme 

ordre. Dermed får vi relationen, at en ordre kan bestå af én eller flere ordrelinjer, mens en ordrelinje 

kun kan tilhøre én ordre. En ordrelinje består af én eller flere salgsvare(r), mens en salgsvare kun 

indgår i én ordrelinje.  

”Herrecykler”, ”Damecykler” og ”Reservedele” er subklasser til superklassen ”Salgsvare” og er 

dermed specialiserede klasser. Disse subklasser kan deles op i yderligere subklasser, som vist med 

klyngen ”Reservedele”. Det samme kunne gøres for ”Udlejningsvare”, men undlades for at holde 
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klassediagrammet simpelt og overskueligt. 

Udover at være relateret til klassen ”Kunde”, er ”Ordre” også relateret til superklassen ”Betaling” 

som nedarver forhold til subklasserne ”Kontant” og ”Betalingskort”. For denne relation gælder det, 

at en ordre kan være forbundet med én eller flere betalinger, mens en betaling kun kan være forbun-

det med én ordre. 

Klassen ”Kunde” er også associeret med klassen ”Udlejning”, da en kunde kan oprette nul eller en 

udlejning. Klassen ”Udlejning” kan bestå af én eller flere udlejningsvare(r), mens en udlejningsvare 

kun indgår i én udlejning. Vi får ikke et problem med en mange til mange relation her, da udlej-

ningsvarer (i modsætning til salgsvarer) er registreret på specifikke cykelnr.. 

Klassen ”Udlejning” er også relateret til klassen ”Betaling”, hvor en udlejning kan være forbundet 

med én eller flere betalinger, mens en betaling kun kan være forbundet med én udlejning. 

 

2.4 Adfærd 

 

I adfærdsområdet forsøger vi at registrere, lagre og levere information om hændelserne i problem-

området. Først beskrives adfærdsmønstre og til dette formål inddrages tilstandsdiagrammer, som 

beskriver de enkelte objekters livsforløb, hvorved der medtages et meget abstrakt tidsperspektiv. I 

samme forbindelse udforskes mønstre og der overvejes strukturer og klasser. Til sidst uddybes klas-

serne i beskrivelsen af attributter og adfærdsmønstre.  
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Dynamikken i virksomhedens problemområde er primært knyttet til adfærden hos objekterne fra 

klasserne ”Ordre”, ”Kunde”, ”Salgsvare” og ”Betaling”. 

2.4.1 Adfærdsmønstre 

2.4.1.1 Ordre 

Et objekt i klassen ”Ordre” følger et sekvensmønster, som starter ved hændelsen ”Ordre oprettet”, 

hvorefter det går til tilstanden ”Åben”. Denne tilstand er iterativ, hvor der er mulighed for at “opda-

tere ordren”, hvilket kan være en tilføjelse, rettelse eller fjernelse af en eller flere ordrelinjer. Efter 

tilstanden ”Åben” indtræffer enten hændelsen “Annulleret” eller “Betalt”. Indtræffer hændelsen 

“Annulleret”, afsluttes livsforløbet for en “ordre”. Livsforløbet afsluttes også, når kundens ordre er 

“Betalt”. Bliver kundens dankort eventuelt afvist, så antages det, at det ikke er en “annullering”, han 

forsøger bare endnu en gang, og hvis han gennemfører transaktionen, endes livsforløbet med “be-

talt”. Hvis kunden ikke kan betale med kortet overhovedet (eller kontant som alternativ), antager vi, 

at ordren er “annulleret” og dermed livsforløbet endt. 

Ordre opdateretOrdre

Åben

Betalt

Ordre oprettet

 

 

2.4.1.2 Ordrelinje 

Et objekt i klassen “Ordrelinje” fødes ved hændelsen “Ordre oprettet”, hvor den går videre til til-

standen “Venter”. En afslutning af objektets livsforløb sker enten ved “Ordre Betalt” eller “Ordre 

Annulleret”. Vi antager dermed, at et objekt i denne klasse afslutter sit livsforløb, hvis eksempelvis 

en kunde ændrer sin ordre fra én “salgsvare” til en anden, fordi en ændring vil fjerne “Ordrelinje” 

for den fravalgte “Salgsvare”. 
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Ordrelinje

Venter
Ordre oprettet

Ordre betalt

Ordre annulleret
 

2.4.1.3 Salgsvare 

Et objekt fra klassen “Salgsvare” fødes ved “VareBestilt”, som er når varen bestilles hos en leve-

randør. Herefter går den til tilstanden venter, hvorefter hændelsen “VareModtaget” sker af “Salgs-

varen”. Den er herefter i tilstanden “På lager”, hvor den er, indtil hændelsen “Tilføjet Ordrelinje” 

indtræffer. Denne vil herefter være i tilstanden “På ordrelinje”, hvor der er to mulige hændelser for 

objektet. Enten indtræffer hændelsen “Ordre Betalt”, som afslutter objektets livsforløb, eller også 

indtræffer hændelsen “Ordre Annulleres” og dermed at “salgsvare” fjernes fra ordren, og objektet 

ryger tilbage i tilstanden “På Lager”, indtil det på ny bliver “Tilføjet ordrelinje”. Vi antager, at det-

te, hypotetisk, kan ske et uendeligt antal af gange, inden “Ordre Betalt” indtræffer og livsforløbet 

for “salgsvare” ender. 

Salgsvare

Venter
VareBestilt VareModtaget

På lager

Ordre betalt
På ordrelinje

Tilføjet ordrelinje Ordre Annulleret

 

2.4.1.4 Udlejningsvare 

Et objekt fra klassen “Udlejningsvare” fødes ved hændelsen “VareBestilt”, hvorefter den ryger i 

tilstanden “Venter”. Her venter den indtil “VareModtaget”, som er hændelsen for at virksomheden 

modtager varen fra leverandøren. Herefter er den i tilstanden “Udlejes”, hvor “Udlejningsvaren” 

udlejes et antal gange, inden livsforløbet afsluttes ved at den bliver “Kasseret”. 

Udlejningsvare

Venter
VareBestilt

VareModtaget

Udlejes
Kasseret
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2.4.1.5 Kunde 

Et objekt fra klassen ”Kunde” fødes ved at hændelsen ”Ordre oprettet” eller “Udlejning oprettet”, 

hvorefter det går til tilstanden ”Venter”. Tilstanden ”Venter” er en selektion, hvor en af hændelser-

ne “Betalt” eller ”Annulleret” og medfører en afslutning af objektets livsforløb. 

Kunde

Venter

Betalt

Annulleret

Udlejning oprettet

Ordre oprette
t

 

 

2.4.1.6 Udlejning 

Et objekt fra klassen “Udlejning” fødes ved hændelsen “Udlejning oprettet”, hvorefter den er i til-

standen “Åben”. I denne iterative tilstand er det muligt at “Udlejning opdateret” indtræffer, eksem-

pelvis hvis kunden tilføjer eller fjerner en cykel fra ordren. Objektets livsforløb ender enten ved, at 

udlejningen bliver “Annulleret”, eller ved “Betalt”, hvilket indebærer en gennemført betaling fra 

“Kunden”. Vi antager de samme principper vedrørende betalingssituationen for en “Udlejning” som 

for en “Ordre”.  

Udlejning

Åben

Udlejning opdateret

Betalt

Udlejning oprettet

Annulleret

 

2.4.1.7 Betaling 

Et objekt i klassen ”Betaling” fødes når en af følgende hændelser indtræffer, “Opret Ordre” eller 

“Opret udlejning”. Ordre og udlejning er slået sammen i beskrivelsen af livsforløbet, fordi fødslen 

og tilstanden er ens, uanset om betalingen er for en ordre eller udlejning. Objektet befinder sig efter 

fødslen i tilstanden “venter”, hvor den venter på næste hændelse, som afslutter objektets livsforløb. 

Objektets livsforløb kan slutte på to måder, enten ved at ordren/udlejningen bliver annulleret eller 

ved at betalingen gennemføres. 

(Vi antager hermed, at når ordreren oprettes, så er den også klar til at blive betalt) 
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Betaling

Venter

Ordre/udlejning betalt

Ordre/udlejning annulleret 

Ordre/Udlejning klar 
til betaling

 

2.4.2 Attributter 

De mange objekter som problemområdet indeholder, rummer alle en række attributter. Attributterne 

gør de enkelte objekter unikke, dette tydeliggøres i udvælgelsen af primærnøgler, som senere bliver 

beskrevet under database. I forbindelse med adfærdsmønstre er det vigtigt at få fastlagt attributter, 

som er meget overordnet for objekterne.  

I forhold til kunde vil det eksempelvis være generelle kundeoplysninger, og i betaling vil det være 

generelle betalingsoplysninger. Under det næste afsnit omkring databaser, udarbejdes de endelige 

feltnavne og typer for hvert enkelt objekt og dermed klasse, og i denne proces tages der højde for 

vigtigheden af de enkelte oplysninger. Eksempelvis kan kundens navn opdeles i flere undergrupper 

som fornavn og efternavn, og kundens adresse kan eksempelvis opdeles i gade, nummer, postnum-

mer og by. Specifikationen er unødvendig for analysen i denne proces. 

  

2.5 Database 

Der er konstrueret en database på baggrund af en række forskellige SQL-koder. Koderne er skabt 

fra bunden og derved er de tilpasset specifikt til dette IT system. Det er altid en vurderingssag, om 

der skal anvendes tidligere konstruktioner eller om strukturen skal skabes fra bunden af. Ofte vil det 

være at foretrække at anvende standardmoduler, men når der stilles meget specifikke krav til hen-

holdsvis databasen eller forespørgslen, så kræves det SQL-koder, som er systemtilpasset. Databasen 

og forespørgslerne til dette IT-system er ikke videre omfattende, men alligevel har vi valgt at kon-

struere det fra bunden af for at skabe en ensartet struktur på IT-systemet. De forskellige SQL-koder 

er vedlagt som bilag, og der vil blive henført til dem i nedenstående afsnit 

 

2.5.1 Create tabel: 

I konstruktionen af tabellerne, som danner fundamentet for databasen, er der forsøgt at skabe en 

overskuelig struktur, derudover er der anvendt nogle funktionsspecifikationer, for at gøre grænse-

fladen nemmere for aktøren. Dette kan eksempelvis ses i et felt som “KundeNr” i tabellen ”Kunde”, 
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hvor “KunderNr” automatisk genereres ved SQL-koden ”AUTOINCREMENT(10000)”. Cifret 

10.000 gør, at autonummeringen sker fra 10.000 og fremefter. Derudover er der brugt andre krav til 

tabellerne som int, string, NUT NULL, date og primary key. Kravene understøtter aktøren ved at 

stille forskellige krav til de felter, der optræder i grænsefladen, hvorfor alle attributter har en række 

forskellige krav der passer til den enkelte tabel. 

 

2.5.2 Forespørgsel. 

På baggrund af den konstruerede database, kan virksomheden udtrække forskellige oplysninger om 

dens kunder, salg og udlejninger. I den forbindelse er der konstrueret to forespørgsler som giver et 

indblik i salget. Første forespørgsel er en “Salgshitliste” over mest solgte vare. I udtrækningen af 

data tages der ikke højde for et tidsperspektiv, men det er blot en rangering af solgte varer i falden-

de værdi. Oplysningerne som udtrækkes omkring den enkelte vare på listen er følgende: VareNr, 

Varenavn og total antal solgte stk.. SQL-koder samt output til begge forespørgsler ses i (bilag 4) 

Den anden forespørgsel giver en oversigt over ordre siden årets start med en pris på over 2000 

DKK. De data som bliver udtrukket omkring den enkelte ordre er følgende: KundeNr, Kundenavn, 

OrdreNr, Ordredato samt ordrens samlede pris. De forskellige ordrer som udtrækkes, arrangeres 

primært efter ordredato og sekundært efter ordrenummer.  

Når man opbygger forespørgsler i SQL-koder er der nogle helt klare retningslinjer, der skal følges. 

Her kan nævnes, at der eksempelvis først skal beskrives hvilke attributter i en tabel der ønskes out-

put fra. Dette sker ved den simple kode: Select Salgsvare.VareNavn, hvilket betyder at der udtræk-

kes data fra attributten VareNavn i tabellen Salgsvare. Derudover anvendes en sumformel som ud-

trækker data, der har til formål at summere prisen på flere ordrelinjer, som tilhører samme ordrer. 

Derefter håndteres de forskellige relationsforhold i de konstruerede forespørgsler, hvor der kun er 

anvendt Inner Join-relationer. Dette skyldes blandt andet, at det er nødvendigt, at ordren er betalt, 

før den kan udtrækkes i forespørgslen. Right- og Left-join har overordnet set de samme egenskaber, 

forskellen er blot, hvordan relationen vender mellem to tabeller. Den grundlæggende regel er, at 

Right- og Left-join må medtage data, selvom alle attributter ikke er udfyldt, eksempelvis kan der 

medtages en ordre i forespørgslen uden at kundenavnet er oplyst (i modsætning til en Inner-join, 

hvor alle attributter skal være udfyldte). Kravet til de konstruerede forespørgsler er dog, at fore-

spørgslen skal udtrække kundeoplysninger som navn, hvorfor Inner-join er valgt. Til sidst i koderne 

beskrives de krav som forespørgslen skal opfylde, hvilket bliver benævnt under Group by. Range-

ring i forhold til primær og sekundær sortering, sker i den rækkefølge som attributterne er benævnt.  
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Analysen af problemområdet er nu færdig, og en sammenhængende model er nu opbygget, der kan 

bruges i den videre analyse af anvendelsesområdet.  

3. Anvendelsesområdet 

 

Analysen går nu fra problemområdet og over til anvendelsesområdet, hvor fokus vil være på bru-

gernes arbejde, frem for hvad de arbejder med, som det har været i problemområdet. For at analyse-

re anvendelsesområdet vil vi derfor fokusere på brug, funktioner og grænseflader og arbejde ud fra 

princippet om, at samarbejde med brugeren (Vi sættes os i brugerens sted for at kunne gøre dette).  

Brug omhandler hvordan systemet interagerer med brugere og systemer i omgivelserne. Funktioner 

omhandler hvorledes systemet kan bearbejde information, mens grænseflader omhandler hvad kra-

vene er til systemets grænseflader.  

Som følge af OOAD og den givne opgaveformulering startede analysen med problemområdet og 

dernæst anvendelsesområdet - dette kunne gøres omvendt, hvis en anden metode var brugt. 
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Nu går vi fra at analysere problemområdet til at analysere anvendelsesområdet. Fokus kommer der-

for til at ligge på hvordan IT-systemet skal anvendes, og herefter vil vi definere krav til systemets 

funktioner og grænseflader. 

 

3.1 Brug 

Et system skal passe til anvendelsesområdet for at være brugbart. Derfor skal aktører og brugsmøn-

stre beskrives for at få forståelse for arbejdsopgaver i anvendelsesområdet.  

Brugsmønster giver overblik over kravene til systemet set fra brugernes perspektiv, og de danner et 

grundlag for at udforme og vurdere basale krav til funktioner og grænseflader.  

Først findes aktører og brugsmønster og derefter vurderes de (vi har ikke medtaget udforskning af 

mønstre, da vi kun har lavet brugsmønsterspecifikationer og ikke tilstandsdiagrammer). I det føl-

gende er der kun medtaget de vurderede og valgte brugsmønster.  
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3.1.1 Aktører 

3.1.1.1 Aktørtabel 

 

Aktører deles op efter forskellighed, dvs. at den samme person godt kan fremstå som flere aktører, 

da det blot er påkrævet, af det er to forskellige roller disse aktører repræsenterer.  

Derfor er følgende aktører valgt: Ekspedient, lagermedarbejder, mekaniker og dankortterminal. Dis-

se har alle forskellige roller, og anvender derfor systemet på forskellig vis.  

 

3.1.1.2 Ekspedient 

Formål: En person, som ekspederer kunder. Ekspedientens formål er hovedsageligt at betjene kun-

derne og registrere deres ønsker i systemet.  

Karakteristik: Meget få brugere hovedsageligt kun med få gængse IT-færdigheder. 

Eksempel: Ekspedient A bruger glædeligt systemet, og udforsker det hele tiden for at blive hurtigere 

og mere effektiv i sine arbejdsgange.  

Ekspedient B er tvunget til at bruge det nye system, da chefen vil effektivisere arbejdsgangene. Der-

for er han ikke vant til at arbejde med sådanne IT-systemer. 

 

3.1.1.3 Lagermedarbejder 

Formål: En person som står for at bestille og modtage varer og registrerer alle de tilhørende vare 

til- og afgange på lageret.  

Karakteristik: Meget få brugere, hovedsageligt kun gængse IT-færdigheder. 

Eksempel: Lagermedarbejder A bruger systemet via en tablet til at indtaste ændringer i lagerbehold-

ningen, hvilket han finder meget simpelt.  

 

3.1.1.4 Mekaniker 

Formål: En person, der bruger systemet til at aflæse ordre og ændre status på disse. Karakteristik: 

Meget få brugere, hovedsageligt kun med gængse IT-færdigheder.  

Eksempel: Mekaniker A bruger systemet til at aflæse hvilken ordre han skal behandle næst, og der-
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efter registrerer han, når denne er behandlet.  

 

3.1.1.5 Dankortterminal 

Formål: Et delsystem, der bruger systemet til at registrere betalinger med betalingskort 

Karakteristik: Bruger informationer fra brugsmønsteret “Ordre” eller “Udlejning” til at registrere 

beløbet, der betales med betalingskort. 

Eksempel: Dankortterminal A bruges til at betale Ordre nr. XX med betalingskort, hvorefter ordren 

afsluttes 

 

3.1.2 Brugsmønster 

Brugsmønstre er abstraktioner over interaktionen mellem systemet og aktørerne. Målet er at samle 

de mange mulige måder at bruge systemet på i nogle få velvalgte brugsmønstre - de er her beskrevet 

gennem brugsmønsterspecifikationer.  

 

 Oprette ordre (Ekspedient) 

 Oprette udlejning (Ekspedient) 

 Opdatere ordre (Ekspedient/Mekaniker) 

 Opdatere udlejning (ekspedient) 

 Betaling (Ekspedient/Dankortterminal) 

 Vare til- og afgang (Lagermedarbejder) 

 Bestilling (Lagermedarbejder - Skal kunne registrere at en vare er bestilt hjem)  

 Aflæse ordre (Ekspedient/Mekaniker)  

3.1.2.1 Oprette ordre 

Brugsmønster: En ordre oprettes, når en ekspedient ønsker at oprette en ordre i systemet. Systemet 

beder først ekspedienten om at udfylde de nødvendige oplysninger omkring kunden, og når dette er 

gjort, beder systemet ekspedienten om at registrere de varer, som skal tilføjes ordren. 

Objekter: Ekspedient 

 

3.1.2.2 Opdatere ordre 

Brugsmønster: En ordre opdateres, når enten en ekspedient eller mekaniker ønsker at ændre ordrens 

status eller indhold. Hvis en ekspedient ønsker at redigere indholdet af en ordre, så vil systemet be-
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de ekspedienten om at registrere de pågældende ændringer, hvorefter systemet vil bede ekspedien-

ten om at gemme ændringerne. Derudover kan en mekaniker også ønske at opdatere en ordres sta-

tus, her vil systemet bede mekanikeren markere om en reparation er udført, dette vil systemet auto-

matisk gemme og ordren er opdateret (Ekspedienten vil også have mulighed for at annullere or-

dren). 

Objekter: Ekspedient, Mekaniker 

 

3.1.2.3 Betaling 

Brugsmønster: Ekspedienten angiver en bestemt ordre, hvorefter systemet beder ekspedienten om at 

vælge betalingsform til denne ordre. Når betalingsformen er valgt, beder systemet ekspedienten om 

at indtaste beløb, hvorefter systemet beder ekspedienten om at godkende det valgte beløb. Når sy-

stemet har godkendt beløbet, vil ordren være betalt og afsluttet. Gennem hele forløbet vil ekspedi-

enten have mulighed for at annullere betalingen.  

Objekter: Ekspedient, Dankortterminal 

 

3.1.2.4 Vare til- og afgang 

Brugsmønster: En vares til- eller afgang fra lageret igangsættes når en lagermedarbejder ønsker at 

registrere en ændring i systemet. Lagermedarbejderen anmodes om at indtaste et vare nr., hvorefter 

systemet viser den nuværende status på varen. For at ændre i varebeholdningen (tilføjelse eller fjer-

nelse af vare fra lageret) bedes lagermedarbejderen indtaste en ændring. Lagermedarbejderen indta-

ster ændringen og bedes bekræfte denne af systemet, når dette er gjort, er lagerets status opdateret. 

Objekter: Lagermedarbejder  

 

Overstående er de vigtigste og mest komplicerede brugsmønstre, som vi har valgt at uddybe. 

3.1.2.5 Kort beskrivelse af de resterende:  

Oprette udlejning (Ekspedient): Samme mønster som “Oprette ordre”. 

Opdatere udlejning (Ekspedient): Samme mønster som “Opdatere ordre” på nær at mekanikeren 

ikke aktør i dette mønster.  

Bestilling (Lagermedarbejder): Et mønster der beskriver, hvordan en lagermedarbejder markerer, at 

en ordre er blevet bestilt hjem i systemet  

Aflæse ordre (Ekspedient/Mekaniker): Et simpelt mønster, der beskriver hvordan en ekspedient 

eller mekaniker nemt kan udvælge og aflæse en ordre i systemet.   
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3.2 Funktioner 

Ved overgangen fra brugsmønstre til funktioner går analysen fra, at se på hvordan systemet skal 

bruges, til hvad systemet skal gøre. Funktionerne fokuserer på, hvad systemet indholdsmæssigt til-

byder brugerne i deres arbejde.  

Først identificeres alle funktioner, derefter specificeres komplekse funktioner og til sidst kontrolle-

res konsistens med brugsmønster og model. Nedenstående er kun medtaget de udvalgte funktioner.  

 

3.2.1 Komplet funktionsliste 

Ud fra de beskrevne brugsmønstre er nedestående funktioner blevet identificeret. 

 

Funktion Implementeringsniveau Funktionstype 

Ekspedient   

Opret kunde Simpel Opdatering 

Opdatere kunde- oplysninger Simpel Opdatering 

Slet kunde Simpel Opdatering 

Opdatere ordre  Medium Opdatering/Beregning 

-     Slet ordrelinje/salgsvare Simpel Opdatering 

-     Tilføj ordrelinje/salgsvare Simpel Opdatering 

-     Beregn samlet ordrepris Medium Beregning 

Modtage kontant betaling af ordre 

 

Simpel Aflæsning/Opdatering 

Annullere ordre Simpel Opdatering 

Afslutte ordre Simpel Opdatering 

Opret udlejning Simpel Opdatering 
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Opdatere udlejning Medium Opdatering 

-    Tilføj cykel Simpel Opdatering 

-    Fjern cykel Simpel Opdatering 

-    Beregn samlet udlejningspris Medium Beregning 

Modtage kontant betaling af udlej-

ning 

Simpel Aflæsning/Opdatering 

Annullere udlejning Simpel Opdatering 

Afslutte udlejning Simpel Opdatering 

Annuller kontant betaling Simpel Opdatering 

Lagermedarbejder   

Modtage vare Medium Opdatering/Beregning 

Opdater lagerstatus Medium Beregning/Opdatering 

Signalere kritisk lagerniveau Simpel Signalering 

Mekaniker   

Aflæse ordre Simpel Aflæsning 

Opdatere status på ordre Simpel Opdatering 

SMS-notifikation til kunde Medium Signalering 

Kassere udlejningscykel Simpel Opdatering 

Dankortterminal   

Modtage betaling fra kreditkort ved 

kassen 

Kompliceret Opdatering/Aflæsning/Signalering 
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Annullere betaling på kreditkort Simpel/Medium Opdatering 

 

3.2.2 Specifikation af funktioner 

Fordi langt de fleste funktioner er relativt simple, er kun nedenstående funktioner uddybet yderlige-

re.  

 

3.2.3 SMS-notifikation til kunde 

De kunder som skal have repareret en cykel, får tilsendt en sms når deres cykel er klar til afhent-

ning. Funktionen som sender sms’en, indtræffer når aktøren registrerer, at en given cykel/ordre er 

klar til afhentning i systemet. Funktionstypen er en signalering, da den aktiveres af en ændret til-

stand i modellen og resultere i en reaktion til omgivelserne i form af en sms. Funktionens imple-

menteringsniveau er medium svær, da systemet skal snakke sammen med et andet delsystem, der 

håndterer sms-afsendingen.  

 

3.2.4 Modtage betaling fra kreditkort ved betaling 

På samme måde som ovenstående funktion skal denne funktion ind og interagere med et eksternt 

system. Denne hændelse indtræffer, når en given ordre er klar til betaling med kreditkort, hvor 

funktionen (“igennem” ekspedienten) sendes videre til det eksterne system, og vender først retur til 

vores ved enten en afvisning af transaktionen eller en gennemførelse af systemet. Funktionens im-

plementeringsniveau er kompliceret, da systemet skal interagere med et andet delsystem, som tager 

sig af betalingen.  

3.3 Grænseflader 

Grænseflader er det sidste område af de tre overordnede emner inden for anvendelsesområdet: brug, 

funktioner og grænseflader.  

Grænseflader skabes på baggrund af tidligere analyse af klassediagram, funktioner og brugsmøn-

stre, og disse analyser anvendes til at konstruere de mest optimale grænseflader. Grænseflader op-

deles i tre mindre emner:  

- grænseflade  

- brugergrænseflade 

- systemgrænseflade.  

Selve grænsefladen er faciliteten, der gør model og funktioner tilgængelige for aktører, dette sker 
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gennem brugergrænseflader og systemgrænseflader. Brugergrænsefladen giver en beskrivelse af 

grænsefladen til brugerne. Herunder analyseres eksempelvis brugervenligheden og opbygningen af 

navigeringsstrukturen. Systemgrænseflader er sidste underemne, og beskriver systemets grænsefla-

de til andre systemer, i dette tilfælde dankortsystemet. Grænseflader definerer dermed systemets 

sammenspil og relationer med brugere og andre systemer. 

 

3.3.1 Grænseflade 

Grænsefladen er faciliteten som danner relation mellem systemet og aktørerne, med andre ord, bro-

en som forbinder problemområdet med anvendelsesområdet. Dette kan giver anledning til flere kon-

flikter, uanset hvilken rækkefølge systemet konstrueres i, problemområde eller anvendelsesområdet 

først. Et konfliktområde kan være forskellen i adfærd, mellem menneskelige aktører og IT syste-

mers. Derfor skelnes der mellem brugergrænseflader og systemgrænseflader i grænsefladen. Dette 

gøres for at skabe de optimale forhold både for aktør og andre systemer som eksempelvis dankort-

systemet. 

I selve grænsefladen forholder man sig også til brugsmiljø, ønskelige egenskaber og teknologi for at 

kunne skabe de optimale forhold for aktørerne. Det er vigtigt at man forholder sig til om systemet 

skal anvendes til faste, velstrukturerede rutineopgaver, eller der er tale om et system til varierende, 

problemløsende opgaver. Dette IT system skal anvendes til at løse faste, velstrukturerede rutineop-

gaver som at oprette, redigere eller annullere oplysninger i forhold til kunder, udlejning eller ordre. 

Krav til IT systemet er derfor prioriteret højt på hurtig og sikker betjening, når en hændelse/funktion 

benyttes i systemet. Teknologien som skal understøtte den hurtige og sikre betjening af de faste, 

velstrukturerede rutineopgaver. 

 

Inden brugergrænsefladen uddybes er det vigtigt at huske at systemet muligvis skal fungere på for-

skellige platforme (computer og tablet), alt efter virksomhedens valg af operativsystem og hard-

ware. Dette skaber en forskel i de underlæggende grænsefalder, i forhold til den enkelte platforms 

betjening, da det både skal virke på computer og tablet. Disse grænseflader skal muligvis opbygges 

på hver deres måde teknisk, men brugergrænsefladen bliver så vidt muligt identisk på de to platfor-

me.  

 

3.3.2 Brugergrænseflade 

For at skabe den optimale brugergrænsefladen som passer til systemets aktører, kræver det flere 
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grundige overvejelser. Anvendeligheden af systemet for aktørerne omtales i brugbarhed. Det er of-

test ikke muligt at analysere sig frem til en opbygning af en brugergrænseflade med den rette brug-

barhed, hvilket skyldes at ønsket fra de forskellige aktører oftest ikke stemmer helt overens med 

systemets muligheder. For at opnå den rette brugbarhed er det vigtigt at man forholder sig til hvor 

ofte aktørerne anvender systemet, der kan både være lejlighedsvise og faste bruger af systemet. Sy-

stemets aktører er faste brugere og derfor er systemets brugergrænseflade opbygget med udgangs-

punkt i dette.  

 

3.3.3 Brugergrænseflademønstre 

Selve brugergrænsefladen skabes ud fra forskellige mønstre, alle mønstre har deres fordele og 

ulemper og nogle er mere egnet til faste bruger end andre. Den konstruerede brugergrænseflade 

består hovedsageligt af Menuvalg og skemaudfyldelse. Som eksempel til forklaring af menuvalg, 

kan det illustreres i den første brugergrænseflade (Bilag 6). Her kan brugeren selv vælge om det er 

salgsvinduet eller om det er lagerets brugergrænseflade, der skal anvendes, derudover optræder der 

mange menuvalg i forhold til om aktøren vil redigere eller oprette en ny udlejning eller ordre. Me-

nuvalgene er gjort simple og overskuelige, så der er struktur i brugergrænsefladen, derved oprethol-

des brugshastigheden af systemet. Derudover drager systemet nytte af fordelene ved menuval-

get som er hurtigt og nemt at lærer at anvende for brugerne. Det er forsøgt at minimere ulemperne 

ved mønstret for menuvalg. Menuvalget kan også hindre den faste bruger i at gøre en hurtig hand-

ling, da forskellige funktioner skal aktiveres inden den ønskede hændelse kan skabes. Retningslin-

jerne for mønsteret afspejler meget en logisk tankegang i forhold til brugerne. Der bliver brugt kon-

sistente begreber og brugbarheden bliver optimeret ved den meget simple fremgangsmåde, og der er 

ikke overflødige menuer i forhold til de mulige valg aktøren har. 

Det andet brugsmønster er Skemaudfyldelse, dette illustreres bedst i det første skærmbillede hvor 

kundeoplysninger indtastes eller oprettes(Bilag 6). Her skal aktøren udfylde bestemte felter for at 

kunne gå videre. Dette understøtter brugbarheden, da det forenkler indtastningen og oplysningerne 

er nødvenlige for at kunne arbejde sig videre i processen, samt det sikre at forretningens retningslin-

jer overholdes i forhold til at visse oplysninger er krævet af kunden for et køb eller en udlejning. 

Derudover er det et meget simpelt værktøj, da brugeren får stor hjælp i navngivningen til felterne og 

anvendelsen af systemet kræver meget begrænset træning af brugeren. Det største problem ved dette 

mønster er at det tager meget plads på skærmen, hvilket også ses i skitsen til brugergrænsefla-

den(bilag 6). Retningslinjerne er meget lig i forhold til mønsteret for menuvalg. Man efterstræber 
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ensartede og simple begreber samt navngivning af felter, så der er stor vejledning og hjælp i selve 

brugergrænsefladen. 

 

I fastlæggelsen af brugergrænsefladen, er der store fordele at hente ved at inddrage forskellige sym-

boler som brugerne kan forholde sig til, når der skal navigeres rundt i brugergrænsefladen. Bruger-

grænsefladen indeholder f.eks. to symboler i forhold til om aktøren vil tilføje eller fjerne en ordre-

linje. Funktionerne aktives ved at klikke på henholdsvis “plus” eller “minus” symbolet som er pla-

ceret i venstre side af brugergrænsefladen(bilag 6). Symbolerne kan nemt relateres til ønsket om at 

redigere i ordren og derved forøges brugbarheden for aktøren.  

 

3.3.3.1 Sekvensdiagram 

Sammenkobling af brugsmønsterspecifikation og grænsefladen kan illustreres visuelt i et sekvens-

diagram for at skabe en bedre forståelse af relationerne. Sekvensdiagrammet er vedlagt i (bilag 7) 

Diagrammet giver et tydeligt billede af de forskellige hændelser i systemet som foretages i bruger-

grænsefladen. Nogle af hændelserne har direkte relation til systemet og andre hændelser foretages i 

brugergrænsefladen hvorefter der senere sker en sammenkobling til systemet. Første hændelse der 

foretages i oprettelsen af en ordre er, at kunden skal registreres og derfor laves der en søgning i sy-

stemet for at finde den aktuelle kunde, men skulle søgningen mislykkes vises det i brugergrænsefla-

den, og derefter kan aktøren oprette en ny kunde eller lave en ny søgning. Kundens oplysninger skal 

være udfyldt for at processen kan fortsættes. Næste gang der skabes relation fra brugergrænsefladen 

og direkte til systemet er når aktøren tilføjer eller fravælger salgsvare efter kundens ønsker. Kun-

dens ordrenummer gives af systemet og denne relation sikre at oplysningerne kommer til bruger-

grænsefladen. Dette er sidste led i oprettelsen af ordren inden den betales ved ekspedienten.  

 

Sekvensdiagrammer kan skabes for alle brugsmønstre, men da principperne er ens har vi valgt kun 

at skabe ét sekvensdiagram til analysen. 

 

3.3.4 Systemgrænseflade 

 

Systemet har brug for en systemgrænseflade, specielt i forhold til betalingen i forbindelse med for-

retningens dankortterminalen. Dankortsystemet som ligger bagved dankortterminalen har en række 

meget stringente regler i forhold til udførelsen af betalingen, da betalingen foregår elektronisk. Der-
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for vælger vi at behandle dankort transaktionerne igennem et eksternt system. For at kunne håndtere 

dankortbetalingerne på de enkelte udlejninger/ordre, i det eksterne system skabes systemgrænsefla-

den. Systemets systemgrænseflade skaber interaktionen mellem systemet og dankortsystemet, dette 

sker eks. ved relationen i ordrenumre. På den måde er det muligt at hente oplysninger i forhold til 

ordrens pris, og det er muligt at notere, at ordren er betalt. Derved er det også muligt, at udføre fore-

spørgslen omkring ordrer med værdien over 2.000kr. i dette år, kan finde sted. 

Tilpasningen af systemgrænsefladen sker efter konstruktionen af selve grænsefladen. Systemgræn-

sefladen tilpasses til selve systemet og grænsefladen, derved skaber det ikke komplikationer i pro-

cessen. 

Systemgrænsefladen er forbundet direkte til problemområdet, da dankortsystemet anvender, få men 

meget specifikke oplysninger i forhold til den enkelte ordre. Oplysningerne er kun ordrenumre samt 

den samlede ordrepris, dankortsystemet henter selv disse oplysninger fra systemets problemområde, 

hvorefter betalingen gennemføres. Derefter sendes de specifikke betalingsoplysninger fra den en-

kelte betaling tilbage til problemområdet. Oplysninger som transaktionsnumre og betalingsdato. 
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4. Design af arkitektur 

Vi bevæger os nu fra analysen af anvendelsesområdet over til designet af systemets arkitektur. 

Virksomheden har ikke haft et væsentligt IT-system før dette - udover nogle excel-arks og en ka-

lender blev IT ikke anvendt - hvorfor systemet er bygget op fra bunden af. Arkitektur strukturerer et 

system i dele og opfylder bestemte designkriterier, og vi vil derfor starte med at opsætte designkri-

terier. Først fastlægges kriterier til arkitekturen og prioriterer disse, herefter sikres, at der er sam-

menhæng mellem de opstillede kriterier og den tekniske platform, for at sikre effektivt brug af den 

tekniske platforms faciliteter. 
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4.1 Kriterier 

Først og fremmest skal objektorienteret design leve op til de krav, vi har formuleret til IT-systemet. 

Systemet skal derfor modellere problemområdet, så det opfylder alle funktionelle krav, mens græn-

sefladerne skal realisere de beskrevne interaktioner. Der er to principper, der er specielt vigtige i 

forbindelse med udvikling af design: 

- Et godt design balancerer flere kriterier 

- Et godt design har ingen væsentlige svagheder 

Først fokuseres der på de generelle kriterier til designet, og derefter de specifikke betingelser. 

 

 

4.1.1 Generelle kriterier 

Først overvejes tre generelle designkriterier, som er relevante i stort set alle udviklingsprojekter. 

Disse er, at et godt design skal være brugbart, fleksibelt og forståeligt. Brugbarhed bestemmes ud 

fra forholdet mellem systemets tekniske kvaliteter og dets anvendelighed i brugernes arbejde. Flek-

sibilitet og forståelighed forenkler arbejdet med at designe og implementere systemet. 

I systemet for Århus Cykle vil fokus være på at opfylde brugernes behov og krav, også selvom dette 

begrænser tilpasningen til den tekniske platform. 

Der skal ikke lægges et særligt stort fokus på fleksibilitet i designet, da det ikke er sandsynligt, at 

der vil blive foretaget store ændringer eller tilpasninger i fremtiden. Virksomheden har ikke nogen 

fremtidige strategier, som danner grundlag for ændringer i forretningspraksis, og derfor vil en æn-

dring af systemets opbygning være usandsynligt, og dermed vil fokus på fleksibilitet være spild af 

ressourcer. Vores løsning for Århus Cykler bliver derfor mindre fleksibel, men til gengæld bliver 

den specialiseret og effektiv. 
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For at øge forståligheden af systemet vil vi så vidt muligt benytte ansvarssamling, således de dele af 

systemet, der har at gøre med de samme forhold, beskrives og implementeres i en enkelt komponent 

eller klasse. 

4.1.2 Specifikke betingelser 

Analysen af specifikke designbetingelser tager udgangspunkt i Aarhus Cyklers specifikke krav til 

designet af systemet. Det vil sige specielle forhold, der skal tages højde for i designet af systemet, 

som ligger til grund for valget af prioritering. Vi bruger systemdefinitionen til at finde inspiration til 

de specifikke forhold, som vi skal sikre bliver afdækket. 

Automatisering af systemet er vigtigt, og derfor skal systemet opbygges således, at det leverer de 

nødvendige informationer på en så enkel måde som muligt, hvor medarbejderen skal bruge så få 

kommandoer som muligt, fordi funktioner udregner mest muligt automatisk. 

 

4.1.3 Betingelser for design 

For at kunne designe en god arkitektur, er der visse betingelser som typisk må tages i betragtning. 

Dette er tekniske, organisatoriske og menneskelige betragtninger, der skal overvejes. 

I forbindelse med Århus Cykler vil det være en mulighed at benytte virksomhedens eksisterende 

udstyr med et nyt operativsystem, så længe operativsystemet på computeren i butikken er af samme 

art som operativsystemet på tabletten på lageret. Det vil dog være at foretrække, hvis virksomheden 

investerede i en ny computer samt tablet, for at de resterende designkriterier kan opfyldes, så godt 

som muligt. Investeringerne i nyt udstyr behøver ikke at være i den nyeste teknologi, blot i udstyr 

med passende hardware, som er i stand til at kunne gennemføre de daglige arbejdsopgaver flydende. 

Hvis der vælges at benytte den gamle computer, med nyt operativsystem, vil man være nødt til at gå 

lidt på kompromis med brugbarhed og effektivitet. 

Organisatorisk vil det ikke være nødvendigt med en kontraktlig aftale som sikrer videreudvikling, 

men det vil dog være en god ide med en aftale omkring support og service, således uforudsete pro-

blemer kan blive løst. 
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4.1.4 Prioritering 

Efter at have overvejet generelle objektorienterede kriterier og de specifikke betingelser, så skal de 

vigtigste kriterier prioriteres. Disse kommer til at danne basis for den fremtidige designaktivitet. 

Denne prioritering hjælper også til at omsætte OOA&D til en specifik strategi for projektet, plan-

lægge evalueringsaktiviteterne og afgøre hvornår designet er færdigt. 

 

Kriterium Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Irrelevant Trivielt opfyldt 

Brugbart X     

Sikkert  X    

Effektivt  X    

Korrekt  X    

Pålideligt  X    

Vedligeholdbart   X   

Testbart   X   

Fleksibelt   X   

Forståeligt X     

Genbrugbart X     

Flytbart X     

Integrerbart   X   

Automatisk X     

 

At systemet er brugbart, er meget vigtigt, da systemet så vidt muligt skal tilpasses de arbejdsmæssi-

ge og tekniske omgivelser, således det bliver nemt for brugerne at benytte. Derved kommer syste-

met også til at leve op til systemdefinitionens del der dikterer, at ”systemet skal administrere og 
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lette det daglige arbejde” for de ansatte. 

Sikkerheden af systemet er vigtig, da det benyttes til at opbevare kundeoplysninger og ordrer, men 

det benyttes ikke til lønafregning og opbevaring af kritiske oplysninger, derfor er sikkerheden ikke 

meget vigtigt. 

Det er vigtigt, at systemet er effektivt, for at systemet kommer til at fungere og køre flydende i det 

daglige arbejde. Den tekniske platforms faciliteter udnyttes altså i en vis grad, men som nævnt un-

der betingelserne for design, er det ikke nødvendigt, at der benyttes mange ressourcer på, at få den 

tekniske platforms faciliteter til at fungere minutiøst. Så længe systemet fungerer uden større pro-

blemer, behøves der ikke lægges vægt på om en ordre tager 30 eller 35 sek. at oprette. 

Det er vigtigt at systemet er korrekt, således det opfylder de formulerede krav, men hvis et enkelt 

krav kræver en omstrukturering af hele systemet og en masse ressourcer, kan det eventuelt undlades 

eller omformuleres. 

Systemet skal være pålideligt, således medarbejderne kan være sikre på, at de ønskede funktioner 

aktiveres, når en bestemt kommando gives, og er derfor et vigtig kriterium. 

Om systemet er vedligeholdbart er mindre vigtigt, da det ikke er specielt omfattende, og derfor vil 

omkostningerne ved at finde og rette fejl ikke være særligt høje. Det samme gælder for testbart, da 

systemet sjældent vil skal opdateres, og det ikke kræver meget af udviklerne og medarbejderne, at 

tjekke systemet igennem for fejl. 

Som nævnt tidligere er fleksibilitet ikke et vigtigt kriterium, da effektivitet, brugbarhed og forståe-

lighed prioriteres højere, og der er samtidig ikke det store grundlag for store fremtidige ændringer af 

systemet. 

Forståelighed er meget vigtigt, således brugerne kan se en sammenhæng i systemet fra et højt ab-

straktionsniveau, dette hænger tæt sammen med at systemet skal være brugbart. 

Det er også meget vigtigt, at systemet er genbrugbart og flytbart, da dele af systemet skal kunne 

flyttes til en tablet, og dermed en anden teknisk platform. 

Integrerbart er mindre vigtigt, da der som nævnt ikke er planer om at koble det nuværende system 

sammen med andre systemer. Det bliver kun relevant, hvis virksomheden i fremtiden vælger at kob-

le eksempelvis et økonomistyringssystem på IT-systemet. 

Som det sidste, er det meget vigtigt, at systemet er automatisk i det omfang, at arkitekturen opbyg-

ges således, at så få indtastninger som muligt fra brugernes side er nødvendige. Da dette understøt-

ter kriterierne omkring brugbarhed og forståelighed samt kriteriet i systemdefinitionen om, at sy-

stemet primært skal fungere som et informationsværktøj for de ansatte. 
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Efter prioriteringen af designkriterier, som beskriver vigtigheden i de forskellige kriterier, gås vide-

re til analysen af komponenter. 

Vi har nu prioriteret hvilke designkriterier, der er vigtige, hvilket vi kan bruge målrettet i det videre 

forløb.  

4.4 Komponenter 

En god komponentarkitektur gør det lettere at forstå et system, organiserer designarbejdet og ind-

tænke stabile forhold i systemets omgivelser, og det er en måde hvorpå man kan adskille problem-

stillingerne i et system. 

En komponent er en samling af programdele, som udgør en helhed og har et veldefineret ansvar. 

Netop de forskellige komponenters ansvar vil der være stort fokus på i opdelingen, da det er de en-

kelte komponenters ansvarsområde der opdeles efter. Ved at dele komponenterne op efter ansvar 

øges forståeligheden af systemet. Først udforskes forskellige arkitekturmønstre og delsystemer de-

fineres, hvorefter komponenterne opdeles og der udarbejdes et klassediagram med beskrivelse af de 

mest komplekse komponenter. 

 

Det er oplagt med en generel komponentarkitektur bestående af grænseflade, funktioner og model. 

Derudfra udbygges denne grundarkitektur med yderligere dekomponering og tilføjelse af kompo-

nenter. Dette gøres med udgangspunktet i et klient-servermønster, da dette stemmer overens med 

virksomhedens behov for at dele ressourcer ud på forskellige komponenter/klienter.  
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Serveren kan enten placeres hos virksomheden selv eller eksternt, alt efter ønske og behov. Serve-

rens klienter vil være computeren, som står i forretningen, samt tablets på lageret og i udlejningstel-

tet på havnen. Grænsefladerne på computeren og tablets bliver tilpasset serverens indhold, således 

dette vil være tilgængeligt for brugerne på en brugbar og forståelig måde, hvilket også var to meget 

vigtige kriterier for designet af arkitekturen. Samtidigt vil en klient-server arkitektur også ligge på 

linje med designkriteriet om at systemet skal være genbrugbart og flytbart. 

Designet kan betragtes som en løs arkitektur, hvor et andet delsystem er dankortsystemet og et tred-

je kunne være notifikationsservice systemet (vi har valgt kun at illustrere dankortsystemet). Interak-

tionen mellem dankortsystemet og det virksomhedens eget system, går gennem systemgrænsefladen 

- når en ekspedient på en brugergrænseflade eksempelvis ønsker at benytte funktionen dankortbeta-

ling, aktiveres denne på serveren, som sender en forespørgsel til systemgrænsefladen, der automa-

tisk sender en forespørgsel videre til delsystemet ”Dankort”. 

<<Komponent>>
BGF - Forretning

<<Komponent>>
BGF - Udlejning(havn)

<<Komponent>>
BGF - Tablet

<<Komponent>> Server

<<Komponent>>
Systemgrænsefl

ade

<<Komponent>>
Funktion

<<Komponent>>
Model

<<Komponent>>
Dankortsystem

<<Komponent>>
Delsystem B

<<Komponent>> Delsystem A

<<Komponent>> Klient

Interaktion med 
brugere – 

aflæsning, display

Funktionalitet der 
stilles til rådighed for 

klienterne, eks. 
opdater, aflæs og 

signaler

Holder styr på 
objekterne der er 
repræsenteret i 

problemområdet

Holder styr på 
objekterne der er 
repræsenteret i 

problemområdet

 

Som illustreret dekomponerer vi klient- og serverkomponenterne i forskellige lag, men samtidigt er 
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disse lag fordelt på både klienter og server. 

En grænsefladekomponents primære ansvar er at håndtere interaktionen mellem aktører og funktio-

nalitet. Vi har valgt at dele brugergrænseflade komponenten op i 3 dele og dermed også klienter, da 

det er designet som en lokal præsentation, hvor brugergrænsefladerne er fordelt på klienterne, mens 

systemgrænseflade, funktioner og model er placeret på serveren. 

Komponenten ”Brugergrænseflade forretning” har ansvaret for at præsentere skærmbilleder og 

modtage data fra ekspedienterne. Det samme gør sig gældende for brugergrænseflade komponen-

terne ”Lager” og ”Havn”, hvor det blot er lagermedarbejdere, der benytter lager komponenten og 

ekspedienten på havnen, der benytter havnekomponenten. 

På denne måde dekomponeres brugergrænsefladen efter segmenter fra anvendelsesområdet, således 

forskellige brugere interagere med systemet gennem forskellige dele, hvilket skaber fleksibilitet, 

hvis der kommer en situation, hvor en del af systemet skal modificeres eller udskiftes uafhængigt af 

de andre dele. 

En funktionskomponents primære ansvar er at tilføre funktionalitet til modellen, og denne kunne i 

princippet dekomponeres efter ansvarsområder lige som brugergrænsefladen er blevet eller også 

dekomponeres efter tablets og pc, men da mange af klienterne benytter de samme funktioner og 

serveren skal validere disse, har vi valgt at placere funktioner som en komponent på serveren. Der-

udover ligger komponenterne systemgrænseflade og model også på serveren. 

 

5. Antagelser 

Vi har antaget at salgsvarer skal registreres på en ordrelinje, for at kunne tilføje flere varer med 

samme vare nr. til den samme ordre, da salgsvarer kun består af vare nr.. Dette er urealistisk i for-

hold til virkeligheden, hvor det ikke vil betyde noget om den ene eller anden cykelslange bliver 

tilføjet en ordre. Men for at få strukturen og opbygningen af vores system til at hænge sammen, 

valgte vi at lave denne antagelse. 

 

Derudover har vi antaget, at en ordre og udlejning skal betales hver for sig, hvilket formentligt også 

vil være anderledes i virkeligheden. Dette kunne muligvis løses med en klasse som regning, som 

ville kunne samle både ordre og udlejning, således de kunne betales på en gang.  

 

Det er også en smule urealistisk at antal timer og varer brugt på en reparation kan beregnes inden 
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reparationen er udført. Dog vil en erfaren ekspedient kunne give et meget realistisk bud på time og 

materiale forbrug.  

 

6. Konklusion  

Vi har nu udarbejdet en kravspecifikation for et it-system til virksomheden Århus Cykler. Gennem 

hele udarbejdelsen har vi fulgt OOA&D-metoden og benyttet relevante databaseteknikker. Systemet 

er ikke specificeret i fuldt funktionelt omfang, således det dækker alt, hvad der er behov for i en 

virkelig virksomhed, men der er konsistens på tværs af de forskellige dele, således kravspecifikatio-

nen fremstår som et sammenhængende hele.  
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7. Logbog 

 

13/9-11  

    – Vi har i gruppen i dag fået startet ud med opgaven, og har valgt, at vores forretning skal hedde 

”Århus Cykler”. Arbejdet er gået med at få introduceret læseren til opgaven, virksomheden og for-

målet med en systemimplementering. Om et par dage er der næste holdundervisning, hvor vi igen 

vil arbejde med opgaven og forhåbentlig få draget vores holdunderviser ind i vores problemstilling. 

 

 

20/9-11  

    Arbejdet til holdundervisningen er gået med bl.a. at få udarbejdet et par skitser til rige billeder. Vi 

håber at kunne booke et lokale senere på ugen, hvor vi kan færdiggøre de(t) rige billede(r) vha. en 

tavle, da det formentlig vil kunne give et lidt større overblik end de kruseduller vi indtil videre har 

fået tegnet ned på papir. Derudover er dagen gået med at kigge på forbilleder og metaforer, som vi 

har brugt noget tid på at læse om, så vi kan komme for alvor i gang med det næste gang. 

 

27/9-11 til 30/9-11 

     I dag har vi brugt nogle timer på opgaven, og udover at have ”færdiggjort” det rige billede (for 

denne omgang), så har vi fundet eksempler til både forbillede og metaforer. Det har været ret spæn-

dende at skulle tænke ”ud af boksen”. Ellers har vi fået skrevet et udkast på systemdefinitionen, 

hvilket var noget sværere end først antaget, men mon ikke Mads kan komme med sin kritik, og at vi 

derfor kan ændre det i forhold til kritikken.  

 

4/10-11  

God dag til holdundervisningen i dag, hvor vi har fået færdigskrevet systemdefinitionen med nogle 

hjælpende stikord fra Mads. Ellers har vi fået opstillet BATOFF-kriterieret, hvilket på papiret ser ret 

enkelt ud, men som i virkeligheden på ingen måde er nemt, da det skal være meget præcist på meget 

få linjer. 

 

10/10-11 

I dag er vi endelig kommet i gang med problemområdet, og har brugt det meste af tiden med at ar-
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bejde med klasser og udvælgelsen af dem. Det er en meget omfattende delopgave i opgaven, fordi 

det er så vigtigt, at vi vælger de ”rigtige” klasser,  så vi ikke skal gå tilbage og rette i opgaven sene-

re, selvom det sagtens kunne blive tilfældet. 

 

11/10-11  

Vi har i dag brugt tiden på at sammensætte alt vores tekst, rige billeder og diagrammer, som vi har 

lavet indtil videre. Derudover er tiden blevet brugt på at samle op på forskellige løse ender, som vi 

har ladet ligge de første gange, vi har arbejdet med opgaven. Vi føler os godt med, efter at John 

beskrev på forelæsningen, hvor langt de forskellige grupper var med opgaven, men forventer også 

at intensivere indsatsen de kommende uger, fordi de næste processer i opgaveskrivningen virker 

mere komplekse. 

 

17/10-11 

I dag har vi kigget nærmere på vores klasser, som i længere tid har besværliggjort processen, og 

som samtidig har gjort det svært at holde os til det simple. Vi har derfor valgt ikke at inkludere et 

hierarki med klasserne ”lager” og ”leverandør” som vi i første omgang havde, primært fordi det gør 

det lettere at overskue diagrammet, men samtidig fordi vi finder dem overflødige. Dette skyldes, at 

vi kun har et lager til vores varer, og når vi har styr på lagerets til- og afgang af varer, har vi også et 

overblik over antallet af varer på lageret. Derudover er sub-klassen “kredit” blevet fravalgt, fordi vi 

ikke mener, at det vil være en realistisk sub-klasse. Tiden virker pludselig (igen) til at kunne blive 

en faktor, og det er svært at overskue så omfattende en opgave.  

 

25/10-11 

Tirsdag, i dag, har vi haft holdundervisning, og det var en dag fuld af frustrationer, fordi vi brugte 

rigtig meget tid på vores hændelsestabel. Vi måtte have hjælp af Mads et par gange, og vi kom 

igennem arbejdsprocessen, selvom det ikke var kønt. Vi endte dagen med at slette klasserne ”værk-

sted” og ”medarbejder” i vores hændelsestabel, hvilket både forenklede og gjorde vores klasser me-

re præciserede. Dermed kan vi nu se fremad til næste delopgave i processen.  

 

27/10-11 

Mandag, i morgen har vi igen holdundervisning, og i dag har vi ved hjælp af kridt og tavle arbejdet 

os igennem adfærdsmønstre og de forskellige strukturer, herunder generaliserings-, aggregerings- 
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og associerings-strukturer. En god arbejdsdag for gruppen, hvor vi var koncentrerede og effektive, 

langt mere end de forrige gange, hvor vi har været indebrændte og irriterede over, at processerne 

var langvarige og svære. 

 

28/10-11 

I dag har vi brugt timerne på at få en masse af vores ideer til diagrammer m.m. op på en tavle i et 

klasselokale. Flere gange måtte vi lave om (som også kan ses i vores utallige forslag), men vi føler 

selv, at vi er kommet godt omkring, og efter at have drøftet det med øvelseslæreren, at vi har fået 

bedre styr på flere af diagramtyperne, og hvad disse skal indeholde. 

 

 

1/11-11 

Tilstandsdiagrammerne er så godt som færdiglavede, og det har været en overraskende interessant 

bekendtskab. Vi har fået lavet tilstandsdiagrammerne for alle klasserne, og selvom vi med garanti 

må tilbage og ændre i dem, så kan vi nu gå videre med opgaven. 

 

8/11-11  

Vi har i dag arbejdet med problemområdet, hvor vi har fået kigget på udvælgelsen af hændelser, 

hvilket har givet lidt komplikationer, fordi vi har tre forskellige meninger om mange af tingene. Det 

vi er kommet frem til er dog fornuftigt, og vi kan se frem til drøfte det med holdunderviseren på 

tirsdag, som forhåbentlig har noget kritik af dem. Stemningen er positiv i gruppen, og vi er ved at 

arbejde os dybere ind i pensum, og dermed også ind i forståelsen af hele opgaven. 

 

15/11-11   

Så kom dagen, hvor posen skulle rystes. Efter at have kigget opgaven igennem alle tre fandt vi nog-

le mangler og overflødigheder, som måtte ændres. Vi har blandt andet valgt ikke at have ”reparati-

onsplan” med, og dermed heller ikke ”reparation” med. Det gør simpelthen opgaven for komplice-

ret, og den simplicitet, som især Mads gør meget for at få ind i hovedet på os, har vi dermed valgt at 

praktisere. Udover dette har vi  i vores klassediagram (en del gange efterhånden) ændret navn på 

”ordre”, som flere gange har heddet ”salg”, men den hedder nu igen ”ordre”. I begge ovenstående 

tilfælde antager vi os ud af de værste problemer, for selvom begge i praksis kunne hedde noget an-

det (og reparation stadig er en del af vores virksomhed), så har vi skrevet i opgaven, hvorfor vi har 
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gjort, som vi nu har. 

 

22/11-11 

Efter løbende at have ændret i vores klassediagram, håber vi nu, at vi har ”fundet” det endelige. Vi 

har diskuteret en del omkring det, fordi vi tidligere i opgaveskrivningen har truffet mindre gode 

beslutninger, som vi nu skal arbejde ud fra. Og derfor kan selv de mindste ændringer få stor betyd-

ning for beskrivelsen af klassediagram, hænderstabellen osv. Ellers en rigtig fornuftig dag for grup-

pen, hvor vi har tjekket op med Mads til holdundervisningen og langsomt startet op på analysen af 

anvendelsesområdet. 

 

1/12-11 

I dag er vi for alvor startet på anvendelsesområdet, hvor vi har kigget på aktører og brugsmønstre, 

og fået lavet en aktørtabel. Vi føler, at det er svært at adskille aktørtabellen fra hændelstabellen, og 

har derfor aftalt at få læst teorien bag dem inden, at vi mødes igen. Det føles godt at føle fremskridt 

med hensyn til opgaven som helhed, selvom vi stadig mangler rigtig meget. Især virker det til, at 

vores opgavebesvarelse i øjeblikket består af en masse overordnet, som vi skal have koblet en mas-

se teori på. 

 

5/12-11 

Vi har i dag haft en af de sidste holdundervisninger i dag, og der har derfor været rift om Mads, som 

har formået at komme rundt til de forskellige grupper på de par timer. Vi har fortsat arbejdet med 

anvendelsesområdet, og har fået rettet de forskellig ting til, og formentlig snart er helt færdig med 

“Brug”. 

6/12-11 

I forelæsningen i dag arbejdede vi med databaser i Access, hvilket var udmærket, og vi er ved at 

have et vist vidensniveau i gruppen omkring dette emne. Vi føler dog, at det er lidt uheldigt at få så 

stor en delopgave her så tæt på opgaveafslutningen, men vi forsøger at åbne op for mere teori, selv-

om det virker ret svært sammenlignet med, hvor få timer, vi har at sætte os ind i det. 

 

9/12-11 

I dag har vi haft sidste holdundervisning, hvor vi har brugt tiden på at lave det nødvendige om data-

baser i vores opgavebesvarelse. Det gik udmærket, men kræver en ekstra time at færdiggøre det, 
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Mads’ hjælp til trods. Hvis vi kigger tilbage på semestret med Mads har han uden tvivl været en 

inspirerende kilde, og generelt generelt en lærerig holdunderviser. Men nu tilbage til opgaven, vi 

begynder at bruge mere tid på opgaven her de næste par dage.  

 

12/12-11 

Vi har siddet med opgaven her til eftermiddag i et par timer, og det hele virker uoverskueligt. Vi 

mangler en hel del, og der er under en uge til aflevering af opgaven. Det er ikke nemt at vurdere, 

præcis hvad vi mangler, men vi kommer til at blive meget tidspresset, hvilket kommer lidt bag på 

os. Logbogen bliver rødglødende de næste dage.  

14/12-11 I dag har vi brugt mange timer på opgaven, hvor vi startede dagen ud med at færdiggøre 

databaser, som vi ikke fik taget os sammen til at færdiggøre forrige gang, vi arbejdede med opga-

ven. Efter dette var optimismen tilbage i gruppen, fordi vi har følt, at den røde tabt var delvist tabt, 

fordi vi skulle tilbage og arbejde i problemområdet, selvom vi (overordnet set) betragtede det som 

et afsluttet kapital (den iterative proces til trods). Vi skal næste gang færdiggøre funktioner og have 

brugt noget tid på grænseflader og så skal der startes på del IV i OOAD: design af arkitektur. 

 

16/12-11 Timerne er i dag brugt yderst effektivt, hvor vi har arbejdet og hver især gået i dybden 

med forskellige emner. Funktioner blev færdiggjort, og vi kom et godt stykke vej med både grænse-

flader og arkitektur, som selvfølgelig kommer til at tage lidt mere af vores tid, når vi mødes søndag 

morgen. Til slut opsummerede vi hver især, hvad vi havde skrevet, og hvad vi ikke havde fået skre-

vet, så alle i gruppen var indforstået med, hvad de sidste dage blandt andet kommer til at gå med. 

 

18/12-11 Med to dage til aflevering af opgavebesparelsen er tingene begyndt at gå op i en højere 

enhed. Alle emner forsøges færdiggjort i dag, og der har stadig være god fokus på grænseflader og 

arkitektur, som forhåbentlig kan afsluttes senere på aftenen. Søndag aften er heldigvis ung, og vi har 

stadig en del timer i os, hvor opgaven for alvor gerne skulle begynde at tage form. 

 

19/12-11 Sidste dag inden afleveringen. Vi har fået finpudset opgaven, men alligevel været lidt 

stressede, fordi deadline pludselig er snublende nær. Alle mand har rettet den igennem, og tvivls-

spørgsmål er blevet taget op i gruppen, hvor vi har diskuteret de sidste ting. Dagen er derudover 

blevet brugt på at koble teori på de forskellige emner i metoden, fordi nogle af vores emner i første 

omgang var blevet lidt tyndt beskrevet teoretisk. 
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Helhedsindtrykket her tæt på aflevering er for alle i gruppen rigtig positivt, selvom der, som ved 

alle andre større opgavebesparelser, har været diverse frustrationer undervejs. Arbejdet med opga-

ven har dog vist sig, især her den sidste uges tid, at kunne intensiveres, hvorfor også interessen for 

opgaven er steget betydeligt. Den iterative proces igennem hele processen har derudover været me-

get lærerig og anderledes end andre måder skolens fag skal tænkes på.  
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8. Bilag 

8.1 Bilag 1 

8.1.1 Relationer: 

 

8.1.2 Tabel: betaling 
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8.2 Bilag 2 

8.2.1 Tabel: Kunder 

 

8.2.2 Tabel: Ordre 

 

8.2.3 Tabel: Ordrelinje 
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8.3 Bilag 3 

8.3.1 Tabel: Salgsvare 

 

8.3.2 Tabel: Udlejning 

 

8.3.3 Tabel: Udlejningsvare 
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8.4 Bilag 4 

8.4.1 Forespørgsel: Hitliste 

SELECT Ordrelinje.VareNr, Salgsvare.VareNavn, Sum(Ordrelinje.Stk) AS [Total antal vare solgt] 

FROM Salgsvare INNER JOIN ((Ordre INNER JOIN Betaling ON Ordre.OrdreNr = Beta-

ling.Ordre) INNER JOIN Ordrelinje ON Ordre.OrdreNr = Ordrelinje.OrdreNr) ON Salgsva-

re.VareNr = Ordrelinje.VareNr 

GROUP BY Ordrelinje.VareNr, Salgsvare.VareNavn; 

 

8.4.2 Forespørgsel: Pris over 2.000kr. 

SELECT Ordre.Kunde, Kunder.Navn, Ordrelinje.OrdreNr, Sum((Ordrelinje.Stk*Ordrelinje.Pris)) 

AS Total, Ordre.Ordredato 

FROM Salgsvare INNER JOIN (((Kunder INNER JOIN Ordre ON Kunder.KundeNr = Or-

dre.Kunde) INNER JOIN Betaling ON Ordre.OrdreNr = Betaling.Ordre) INNER JOIN Ordrelinje 

ON Ordre.OrdreNr = Ordrelinje.OrdreNr) ON Salgsvare.VareNr = Ordrelinje.VareNr 

GROUP BY Ordre.Kunde, Kunder.Navn, Ordrelinje.OrdreNr, Ordre.Ordredato 

HAVING (((Sum((Ordrelinje.Stk*Ordrelinje.Pris)))>2000) AND ((Ordre.Ordredato)>#1/1/2011#)) 

ORDER BY Ordre.Ordredato DESC , Ordrelinje.OrdreNr DESC; 
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8.5 Bilag 5 

8.5.1 Forespørgsel: Udlejning for en bestemt dag 

SELECT Udlejning.Kunde, Kunder.Navn, Kunder.TelefonNr, Kunder.Adresse, Kunder.PostNr, 

Udlejning.CykelNr, Udlejning.FraDato, Udlejning.TilDato 

FROM Udlejningsvare INNER JOIN ((Kunder INNER JOIN Udlejning ON Kunder.KundeNr = 

Udlejning.Kunde) INNER JOIN Betaling ON Udlejning.UdlejningsNr = Betaling.Udlejning) ON 

Udlejningsvare.CykelNr = Udlejning.CykelNr 

GROUP BY Udlejning.Kunde, Kunder.Navn, Kunder.TelefonNr, Kunder.Adresse, Kunder.PostNr, 

Udlejning.CykelNr, Udlejning.FraDato, Udlejning.TilDato 

HAVING (((Udlejning.FraDato)>#12/19/2011#) AND ((Udlejning.TilDato)<=#12/22/2011#)) 

ORDER BY Udlejning.FraDato; 
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8.6 Bilag 6 

8.6.1 Navigeringsstruktur 

 

8.7 Bilag 7 

8.7.1 Sekvensdiagram 
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8.8 Bilag 8 

8.8.1 Databasetabeller 

Kunde (KundeNr, Navn, Telefon, Adresse, PostNr)  

CREATE TABLE Kunde 

(KundeNr AUTOINCREMENT(10000), 

Navn string NOT NULL, 

TelefonNr int NOT NULL, 

Adresse string, 

PostNr int) 

 

Ordre (OrdreNr, Kunde, Ordredato)  

CREATE TABLE Ordre 

(OrdreNr AUTOINCREMENT(1000), 

Kunde Int NOT NULL, 

Ordredato Int NOT NULL) 

 

Ordrelinje (LinjeNr, VareNr, OrdreNr, Stk, Pris) 

CREATE TABLE Ordrelinje 

(LinjeNr int AUTOINCREMENT(1) 

VareNr int NOT NULL, 

OrdreNr int NOT NULL, 

Stk int NOT NULL, 

Pris int NOT NULL) 

 

Salgsvare (VareNr, Varenavn, LagerAntal, lokation, Salgspris) 

CREATE TABLE Salgsvare 

(VareNr int NOT NULL PRIMARY KEY, 
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VareNavn string NOT NULL, 

LagerAntal int NOT NULL, 

Lokation int NOT NULL, 

Salgspris int NOT NULL) 

 

Udlejning (UdlejningNr, Kunde, CykelNr, Pris)  

CREATE TABLE Udlejning 

(UdlejningsNr AUTOINCREMENT(5000) 

Kunde Int NOT NULL, 

CykelNr Int NOT NULL, 

Stk int NOT NULL, 

Pris Int NOT NULL) 

 

Udlejningsvare (CykelNr, Varetype, Pris) 

CREATE TABLE Udlejningsvare 

(CykelNr Int NOT NULL PRIMARY KEY, 

Varetype String NOT NULL, 

Pris int NOT NULL) 

 

Betaling (Ordre, Udlejning, Transaktion, betalingsdato) 

CREATE TABLE Betaling 

(Ordre int, 

Udlejning Int, 

TransaktionsNr AUTOINCREMENT(1),  

Betalingstidspunkt date) 

 


