
 

 

OOA&D Analyse og dokumentation 

Peter Maagaard Pedersen 

Henrik Storm Nielsen  

Mathusuthanan Manivannan 

 

December 2011  

Afleveringsdato den 19.  

  



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 2 af 34 
 

1 Indhold 
2 Introduktion. ........................................................................................................................................ 4 

3 Formål ................................................................................................................................................. 4 

4 Systemvalg ........................................................................................................................................... 5 

4.1 Omgivelser ................................................................................................................................... 5 

4.1.1 Rige billeder .......................................................................................................................... 5 

4.1.2 Skab ny idéer ........................................................................................................................ 5 

4.1.3 Systemdefinition 1. – fokus på hele forretningsområdet. ...................................................... 6 

4.1.4 Systemdefinition 2 – fokus på salg/udlejning......................................................................... 6 

4.1.5 Systemdefinition 3 – fokus på økonomi. ................................................................................ 7 

4.1.6 Systemdefinition 4 – Fokus på hele forretningsområdet 2 (ENDELIGT VALGT) ....................... 7 

4.2 B.A.T.O.F.F. ................................................................................................................................... 7 

4.2.1 Betingelser:........................................................................................................................... 7 

4.2.2 Anvendelsesområdet: ........................................................................................................... 7 

4.2.3 Teknologi .............................................................................................................................. 7 

4.2.4 Objekter ............................................................................................................................... 7 

4.2.5 Funktioner ............................................................................................................................ 7 

4.2.6 Filosofi .................................................................................................................................. 7 

4.3 Valg af systemdefinition ............................................................................................................... 7 

5 Problemområdet .................................................................................................................................. 8 

5.1 Struktur ........................................................................................................................................ 8 

5.1.1 Klassediagram ....................................................................................................................... 8 

5.1.2 Beskrivelse af klassediagram ................................................................................................. 8 

5.2 Klasser .......................................................................................................................................... 9 

5.2.1 Definition .............................................................................................................................. 9 

5.3 Adfærd ....................................................................................................................................... 10 

5.3.1 Tilstandsdiagrammer .......................................................................................................... 10 

5.4 Hændelsestabel .......................................................................................................................... 14 

6 Anvendelsesområdet ......................................................................................................................... 15 

6.1 Brug ........................................................................................................................................... 15 

6.1.1 Oversigt .............................................................................................................................. 15 

6.1.2 Aktører ............................................................................................................................... 15 

6.1.3 Brugsmønster ..................................................................................................................... 16 



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 3 af 34 
 

6.2 Funktioner .................................................................................................................................. 20 

6.2.1 Komplet funktionsliste ........................................................................................................ 20 

6.2.2 Specifikation af komplekse funktioner................................................................................. 20 

6.3 Grænseflader ............................................................................................................................. 21 

6.3.1 Brugergrænseflader ............................................................................................................ 21 

6.3.2 Navigationsdiagram ............................................................................................................ 22 

6.3.3 Hovedmenuspecifikation .................................................................................................... 24 

6.3.4 Opret salgsordrespecifikation ............................................................................................. 25 

6.3.5 Systemgrænseflader ........................................................................................................... 26 

6.4 Ikke funktionelle krav ................................................................................................................. 26 

7 Teknisk platform ................................................................................................................................ 27 

7.1 SQL Forespørgsler ....................................................................................................................... 28 

7.2 Overordnet arkitektur ................................................................................................................ 29 

8 Logbog ............................................................................................................................................... 32 

8.1 Øvelse 1 ..................................................................................................................................... 32 

8.2 Øvelse 2: .................................................................................................................................... 32 

8.3 Øvelse 3: .................................................................................................................................... 32 

8.4 Øvelse 4 ..................................................................................................................................... 32 

8.5 Øvelse 5 ..................................................................................................................................... 33 

8.6 Øvelse 6 ..................................................................................................................................... 33 

8.7 Øvelse 7 og 8 .............................................................................................................................. 33 

8.8 Øvelse 9 - 10 - 11 ........................................................................................................................ 33 

8.9 Øvelse 12+13+ det løse ............................................................................................................... 34 

8.10 Sidste arbejdsdag ....................................................................................................................... 34 

 

  



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 4 af 34 
 

2 Introduktion.  
Når en forretning har brug for et nyt IT-System, har den pågældende forretning brug for et fælles udgangs-

punkt. For at sikre dette fælles udgangspunkt for hvad virksomheden har af problemer, samt ønsker til æn-

dringer, skal der udarbejdes en beskrivelse af systemet i et letforståeligt naturligt sprog, der beskriver hvad 

det ønskede system skal indeholde, altså hvad kunden har brug for/ønsker. Dokumentet laves ved at benyt-

te de forskellige teknikker fra OOA&D.  

Der startes med udarbejdelsen af flere systemdefinitioner, alt efter hvad der lægges vægt på. I sidste ende 

er det kunden, der afgør hvad der er den mest korrekte systemdefinition, og systemet vil blive opbygget ef-

ter den definition kunden mener passer bedst på virksomheden. 

3 Formål  
Virring cykelbutik, er en lille kæde af cykelbutikker, der har lokaliseret sig i nogle af de mellem store byer i 

Danmark, som f.eks. Nyborg, Fredericia, Nørresundby og Virring. Ønsket for den lille cykelbutik er at tage 

kampen op mod de store landsdækkende cykelkæder. Butikkerne er traditionelle cykelbutikker, som de 

kendes i gadebilledet, hvorfra der sælges cykler og dertilhørende tilbehør. Sideløbende beskæftiger Virring 

cykelbutik sig også med udlejning af cykler.  

Formålet med systemudviklingsprojektet, er at skabe et bedre overblik over Virring cykelbutiks varebe-

holdninger samt udlejningsprocedurer, da de på nuværende tidspunkt mangler det fornødne overblik, til 

bare at kunne opnå en rentabel forretning og yde en ordentlig service overfor deres kunder. Virksomheden 

håber dermed, at via dette systemudviklingsprojekt vil forretningen forbedre sin situation både internt og 

eksternt, hvorved der også vil ske en positiv indvirkning på deres indtjening. Dette dokument, skal være 

bindeledet mellem cykelbutikken og systemudviklerne, og dermed være med til at fastlægge den IT-støtte 

Virring cykelbutik har brug for.    

Generelt så er et dokument som denne fyldt med mange gentagelser, det er en meget iterativ proces. Og 

det er vigtigt, at der tages hensyn til dette. Mange af de forskellige steps i udarbejdelsen af dokumentet 

overlapper hinanden og giver anledning til at gå tilbage før der igen ses fremad. Dette sørger også for at 

udbedre de fejl eller mangler, der måske overses i første omgang.   
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4 Systemvalg 
Undervejs i systemvalget bruges der forskellige teknikker for at kunne lave en præcis systemdefinition. Der 

bliver tegnet en oversigt over systemet, hvor der er lagt vægt på de vigtige konflikter samt processer(Rige 

Billeder). Der overvejes, om der er andre systemer, der kunne fungere som forbillede for det system, man 

er i gang med at definere(Forbilleder). Kan ens system opfattes som noget andet for at hente inspirati-

on(Metaforer). Endeligt kan der også efterprøves ideer ved at teste om de fungerer i virkelighe-

den(eksperimenter). 

4.1 Omgivelser 

4.1.1 Rige billeder 

Der er udarbejdet et rigt billede, der har fokus på forandringen, der skal skabe overblik i cykelbutik-

ken. Der er lagt vægt på kontakten mellem kunderne og butikken. Systemet skal gerne give overblik 

og korrekte informationer om varebeholdning, salg og udlejning. Det er disse processer der ikke 

fungerer lige nu. Ved at få styr på dem vil økonomien i cykelbutikken forbedres, da der sikres over-

blik/kontrol over virksomhedens løbende økonomiske formåen. 

 

4.1.2 Skab ny idéer 

4.1.2.1 Forbilleder 

o Fx: Hente Idéer fra Blockbusters udlejningssystem? 

o Blockbuster skal holde styr på hvilke film, der er ved hvilke kunder, og hvor længe disse 

må/er udlejet. Hvordan gør de det? Kan der benyttes nogen af idéerne fra deres måde at 

styre udlejning på? Blockbusters kunder har fx et kort, når de skal leje film og det indehol-

der deres personlige opdateringer, dette ville nok ikke kunne fungere i butikken, da det nok 

ikke er alle, der kommer tilbage og lejer igen (Ferie, turister). Dog kunne deres system, der 

noterer tid, kunde og video (Cykel) benyttes. Da det er disse ting, der skal ligges vægt på for 

at holde styr på butikkens udlejningsproces. Her kunne der evt. bruges en kontrakt som re-

gistrering. 

o Just-Eat 
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o Just-Eat har samlet stort set alle små fast-food steder rundt omkring i landet for derved at 

kunne bestille online. Der finder det ”lokale” spisested via indtastning af postnummeret og 

have en bruger på siden. Der kan også findes telefonnummer på fast-food stedet så kan der 

bare ringes. Er der noget lignende for cykler? Kan der oprettes online salg og udlejning af 

cykler? Dette giver mulighed for registrering af solgte og udlejede cykler (Bedre overblik 

over lageret og kundernes relationer) og kunden har mulighed på forhånd at se hvilke cyk-

ler, der kan anskaffes.  

o SAP B1’s system opbygning. Kunne der tages udgangspunkt i et mere traditionelt ERP sy-

stem? Det skulle være mere simpelt, men det ville give overblik og kontrol, da der netop 

ville være styr over de transaktioner, der ville forekomme.  

4.1.2.2 Metaforer 

o Hvis Virring cykelhandel var Blockbuster? Så skulle de leje cykler ud i samme ånd som 

Blockbuster.  

o Hvis Virring cykelhandler var en kunstudstilling?  Hvad gør gallerier for at få deres kunst til 

at fremstå som mere end, hvad det er. Hvordan får butikken ”hyped” deres cykler mest 

muligt.  

o Hvis cykelbutikken var en mekaniker?  Hvordan effektiviserer de arbejdsgangen? Kan der 

tilbydes services til kunderne, mens de venter på en reparation.  Kan der gives information 

angående reparationsstatus over nettet eller mobil? Dette ville være en god service at til-

byde. 

o Hvis cykelbutikken var et datingsite? Hvordan matcher de deres cykler med en kunde? Er 

der nogle bestemte træk ved en cykel der kan imponere/tiltrække en kunde til en bestemt 

cykel. Skal systemet inddele kunder i alder på nettet, for derefter at matche dem med de-

res ”eneste ene” cykel. 

4.1.2.3 Eksperimentere 

o Det kan man gøre løbende, for at tjekke om de ting de har forestillet også virker. Samtidig 

med man får en dialog med kunden/cykelhandleren der tjekker og får lov til at afprøve de 

IT systemer vi har i idégrundlaget. Og de kan sikre sig enighed om den fremtidige kurs.  

 

4.1.3 Systemdefinition 1. – fokus på hele forretningsområdet. 

Et IT-system til styring og kontrol af økonomi, lager samt salg. Skal bruges af de ansatte i hverdagen, samt 

give ejeren et overblik over de økonomiske nøgletal. Skal kunne køre på en standard computer, med Win-

dows installeret som operativsystem. Skal give overblik over cykelbutikkens registrering af udlejede cykler, 

lagerføring samt give mulighed for planlægning af hvilken afdeling, der har mest at lave og hvor de ansatte 

så skal arbejde.   

4.1.4 Systemdefinition 2 – fokus på salg/udlejning. 

Et IT-system der som et administrativt værktøj hjælper de ansatte i salgsafdelingen, med at overvåge og re-

gistrere udlejningen, samt salg, af cykler i cykelbutikken. Skal bruges af de ansatte til at give overblik i dag-

ligdagen. Skal bruges på en middelmådig bærbar der står på disken.  
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4.1.5 Systemdefinition 3 – fokus på økonomi. 

Et økonomistyringssystem til overvågning af de daglige nøgletal i butikkens økonomi, samt sikre at udestå-

ende bliver betalt til tiden. Skal bruges af ejeren til at sikre en sund økonomi i forretningen og derved mu-

ligheden for videre udvikling/udvidelse af forretningen. Skal bruges på ejerens højtydende computer hvor 

der skal laves mange udregninger samt vises grafiske repræsentationer af nøgletallene.  

4.1.6 Systemdefinition 4 – Fokus på hele forretningsområdet 2 (ENDELIGT VALGT) 

Et gennemgående administrativt system, der skal håndtere kontakten mellem kunde og butik.  Hvilket in-

debærer salg, leje, service og lagerhåndtering for at skabe et bedre overblik i organisationen. Systemet skal 

anvendes af de ansatte i organisationen, der har en begrænset erfaring med brug af computer. Systemet 

skal også kunne administrere lagerbeholdningen. Systemets informationer skal ligge centralt, og være til-

gængeligt fra flere aktører, samt kunne benyttes sammen med det eksisterende økonomisystem.   

4.2 B.A.T.O.F.F. 

4.2.1 Betingelser:  

Skal benyttes af ansatte med en begrænset erfaring med brug af computere.  

4.2.2 Anvendelsesområdet:  

Skal anvendes af de ansatte i organisationen, samt være kompatibelt med det eksterne økonomisystem.  

4.2.3 Teknologi  

Systemets informationer skal ligge centralt, og være tilgængeligt fra flere aktører. 

4.2.4 Objekter 

Systemet indeholder: kunder, butikken, samt de ansatte. 

4.2.5 Funktioner  

Systemet skal have følgende funktioner: salg, leje og varebeholdningshåndtering. 

4.2.6 Filosofi 

Systemet skal fungere som et administrativt værktøj, der kan håndtere kontakten mellem kunder og butik, 

samt administrere lagerbeholdningen for at give et bedre overblik. 

4.3 Valg af systemdefinition 
Den 4. systemdefinition syntes den mest passende i forhold til dialogen med Virring Cykelbutik samt de op-

stillede omgivelser. Den opfylder BATOFF kriteriet, der benyttes for at sikre sig de 6 vigtige kriterier i en sy-

stemdefinition syntes opfyldt. Men der skal altid sikres, om kunden er enig i valget. Det er nu vigtigt at re-

sten af dokumentet retter sig ind efter definitionen, så kunden får det aftalte system. 
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5 Problemområdet 
Problemområdet analyseres, da der er interesse for at finde ud af, hvilken information systemet skal be-

handle.  

5.1 Struktur 

5.1.1 Klassediagram 

 

5.1.2 Beskrivelse af klassediagram 

I klassediagrammet er der lagt vægt på, at kunden er det vigtigste, da de er den primære indtægtskilde. 

Derfor står disse placeret øverst. Kunden har mulighed for at leje eller købe produkter fra butikken. Det vig-

tige i dette henseende er, at en udlejning kun tilhører én og kun en kunde, det samme gælder for salg. An-

sat er illustreret som en superklasse, hvor cykelsmed og salgsassistent er subklasser. Det er en generalise-

ringsstruktur og er med til at specificere diagrammet. Dog skal det siges, at dette kun er for at vise teorien, 

da systemet ikke har behov for at kunne skelne mellem de forskellige roller af ansatte. Den ansatte kan 

håndtere flere udlejninger/salg, men en udlejning/salg bliver kun refereret til én ansat. En ansat har også 

relation til varelageret, hvis denne skal opdateres. Når selve salgsordren finder sted opstår der her proble-

mer, da et salg kan have flere varer, men en vare kan godt indgå i flere salg. Derfor oprettes en intersection 

entity(Salgsordrelinje) for at undgå redundant data. I forbindelse med udlejning tages der udgangspunkt i, 

at det er vigtigt for butikken at holde styr på hvem, der lejer hvad. Derfor skal en udlejning kun have tilknyt-

tet én vare, men en vare kan godt indgå i flere udlejninger.  Leverandøren har association til et varelager, 

men varelageret kan have association til flere leverandører. Samtidig skal systemet være konfigureret såle-

des, at de 4 subklasser fungerer som klienter. Mere om dette i komponent analysen.  

Der kunne også have benyttet aggregeringsstruktur, men der opstod ikke et behov/situation for at benytte 

denne teori. Det har ikke virket logisk og ville bare have medført uoverskuelige diagrammer. Aggregering 

benyttes når der er behov for at dekomponere et objekt i et antal underliggende objekter.  
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Teorien vedr. klynger er fravalgt, da der ikke ses nogen relevante klynger vedr. butikkens system, og det vil 

ikke gøre problemområdet mere overskueligt for læseren.  

5.2 Klasser 

5.2.1 Definition 

Ved at tage udgangspunkt i problemområde er følgende klasser blevet identificeret. Alle kandidaterne er li-

stet og de endelige valgte klasser er markeret med et flueben.  

Nr. Klasse Beskrivelse/vurdering √ / x 

1 Kunde Oplysninger der er be-
hov for vedr. kunderne 

√ 

2 Ansat Information omkring 
den ansatte 

√ 

3 Udlejning Generelle oplysninger 
omkring de udlejede va-
rer (hvilke kunder, hvad, 
hvornår) 

√ 

4 Salg Generelle oplysninger 
omkring de solgte varer 
(hvilke kunder, hvad, 
hvornår) 

√ 

5 Varelager Specifikke oplysninger 
vedr. varer i systemet og 
beholdningsantal  

√ 

6 Reklamation   Når butikken får en re-
klamation, bliver pro-
blemer sendt videre til 
leverandøren, hvorfor 
problemet ikke er rele-
vant. 

x 

7 Leverandør Oplysninger vedr. hvilke 
varer butikken har mod-
taget og fra hvilke leve-
randører 

√ 

8 Økonomi Økonomi falder udenfor 
problemområdet, da der 
antages at systemet fin-
des eksternt 

x 

9 Bruger Denne klasse er redun-
dant i forhold til klassen 
ansat 

X 
 

10 Salgsordrelinje Nødvendig for ikke at få 
redundant data i forbin-
delse med salg 

√ 
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Klasserne er vurderet og udvalgt på baggrund af nedenstående kriterier.  

 Er klassen indenfor systemdefinitionen 

 Klassens relevans for modellen i problemområdet 

 Kan objekter fra klassen identificeres? 

 Er der unik information i klassen? 

 Er der flere objekter i klassen? 

 Er der en stor nok mængde af hændelser i klassen?  

5.3 Adfærd  

5.3.1 Tilstandsdiagrammer 

Der er udarbejdet tilstandsdiagrammer for alle klasser for at illustrere deres adfærd. Disse er også beskre-

vet for at dokumentere, hvad der menes med dem. De tilhørende attributter er indeholdt i diagrammet. De 

attributter, der tilhører den enkelte hændelse, beskrives, hvorimod dem fra kassen til højre er i forhold til 

de kommende databaser, der skal udarbejdes.  

5.3.1.1 Kunde  

 

Fødslen af en kunde indtræffer ved det tidspunkt, hvor oprettelsen sker. Den tilhørende attribut vil være 

dato. Kunden vil herefter være i en aktiv tilstand. Kunden kommer over i en sluttilstand, så snart kunden 

bliver slettet, hvor den tilhørende attribut igen vil være dato. 
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5.3.1.2 Ansat 

 

Tilstanden ansat fødes i det tidspunkt, der sker en ansættelse, hvor den tilhørende attribut er dato. Ved til-

standen ansat, er der mulighed for nogle iterative processer, i form af den ansatte kan oprette en udlejning, 

hvor attributterne er dato og kundenr. Attributten kundenr er med til at tilknytte den relevante kunde til 

udlejningen. Samme situation opstår også når den ansatte foretager et salg. Dertil kan den ansatte også la-

ve en iterativ proces i form af opdatér antallet af varer på lageret, for at knytte dette sammen bruges attri-

butten varenr. Som det sidste kan den ansatte oprette varebestillinger i systemet, hvis der ved en salgs el-

ler udlejningssituation opstår en mangel på en vare. En ansat opnår en sluttilstand, når han/hun fratræder.  

5.3.1.3 Varelager 

  

Fødslen sker ved at en vare oprettes, hvor attributterne er dato og vareNr, herfra opnår den en tilstand 

som en aktiv vare. Fra dette stadig er der mulighed for en masse iterative processer, såsom vare-/ udlejet, 

solgt, retur og modtaget. Hvor de tilhørende attributter vil være dato og vareNr. Som det sidste er der også 

mulighed for en iterativ proces i form af opdatér antallet af én vare, hvor attributterne er dato og antal.   

Der opnås en sluttilstand så snart en vare udfases i systemet.  
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5.3.1.4 Leverandør 

 

Fødslen sker når der oprettes en bestilling, hvor attributterne er dato og levNr. Dette fører til en tilstand 

som aktiv leverandør. Sluttilstanden sker så snart, leverandøren opsiges. 

5.3.1.5 Udlejning 

 

Fødslen af en udlejning sker ved oprettelsen af en udlejning. Til at starte med indtager den tilstanden åben, 

hvorfra den kan indtage tilstanden aktiv, som indtræffer ved det tidspunkt én kunde bliver tilknyttet, derfor 

indgår attributten kundeNr. Ved den aktive tilstand kan der sker tre iterative processer. Den første er, at 

der kan tilføjes en bøde til kunden, hvis kunden ikke leverer den udlejede vare tilbage til tiden, her er attri-

butterne dato og bødepris tilknyttet. Den anden er, at der kan tilknyttes varer til udlejningen, her skal va-

reNr. og dato tilknyttes. Desuden kan tilbagelevering registreres.  

De to tilstande kan uden videre opnå en sluttilstand, hvis udlejningen bliver afbrudt uden betaling. Den na-

turlige måde hvorpå der opnås en sluttilstand sker, når der foretages en betaling, hvor dato og beløb vil 

være attributter.   
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5.3.1.6 Salg 

 

Næsten samme opbygning som ved udlejningen er der også ved salg. Dog med undtagelse af, at der ikke er 

nogen iterativ proces, når der gives en bøde til kunden, og når der tilbageleveres.  

5.3.1.7 Salgsordrelinje 

 

Denne klasse fødes i forbindelse med et salg. Dvs. når der registreres et nyt salgsNr så oprettes en ny salgs-

ordrelinje, hvor der kan tilknyttes et antal og en salgspris. Når salget gennemføres/annulleres dør salgsor-

drelinjen.  
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5.4 Hændelsestabel 
Ud fra hændelsesdiagrammerne knyttes hændelser til klasserne, dette ses i følgende tabel. 

Hændelser/klasser Kunde Ansat Udlejning Salg Varelager Leverandører Salgsordrelinje 

Opret udlejning x x x 
 

x 
 

  

Oprettelse af kunde x x           

Afbrudt x x x x 
  

  

Opret salg x x   x x   x 

Opdater antal  
 

x x x x 
 

  

Opret bestilling   x     x     

Ansættelse 
 

x 
    

  

Fratrådt   x           

Vare modtaget 
 

x 
  

x 
 

  

Vare retur   x     x     

Kunde slettet x x 
    

  

Vare udlejet   x x   x     

Vare solgt 
 

x 
 

x x 
 

  

Butik lukkes         x     

Opret vare 
 

x x x x x   

Vare slettet   x     x x   

Leverandør opsiges 
 

 
   

x   

Tilknyt vare x x x x x   x 

Tilknyt kunde x x x x 
  

  

Betaling x x x x       

Opret salgsordrelinje 
   

x 
  

  

Tilbagelevereret     x         

Tilføj bøde x x x 
   

  

Salg gmf/anul       x     x 
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6 Anvendelsesområdet 
Anvendelsesområdet analyseres, da der er interesse for at identificere, hvordan systemet skal anvendes.  

6.1 Brug 

6.1.1 Oversigt 

6.1.2 Aktører 

Aktørerne findes for at identificere, hvem og hvad der interagerer med systemet.  

6.1.2.1 Administrator 

 Formål: Overvågning og kontrol af systemet. Typisk en superbruger, der skal have adgang til flere 

oplysninger end den normale bruger.  

 Karakteristika: En administrator har behov for yderligere data i modsætning til normale brugere. 

 Eksempler: Mulighed for at trække data ud, for så at få vist relevante statistikker og analyser. Mu-

ligheden for overblik.  

6.1.2.2 Butiksansat 

 Formål: En ansat i virksomheden, der har behov for at kunne indtaste og redigere data i forbindelse 

med håndtering af kunder samt opdatering af varelager. 

 Karakteristika: Systemets brugere omfatter de ansatte, med forskellige evner indenfor IT. Det anta-

ges samtidig at vedkommende har kendskab til reparation af cykler. 

 Eksempler: Systemet vil blive betjent af både unge som gamle, med forskellige grader af IT, såsom 

en der lige har færdig gjort en HTX uddannelse, hvorfor vedkommende er bekendt med IT. Som 

modsætning kan det også være den ansatte der har været i virksomheden i langt tid, men for første 

gang skal anvende IT. 

Beskrevet Brugsmønster/aktør Administrator Butiksansat 
Eksternt øko-
nomisystem 

Dankort 
Terminal 

√ Kontrol af korrekt data x       

√ Salgsordre   x     

√ Returnering af udlejningscykel 
 

x     

√ Udlejningsordre   x     

√ Varebestilling  
 

x     

√ Ny kunde   x     

         Ny vare x       

         Ny leverandør x       

         Ny medarbejder x       

√ Betaling   x x x 

√ Kundehåndtering 
 

x     

          Varehåndtering x       

          Leverandørhåndtering x       

          Medarbejderhåndtering x       

√ Login x x     



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 16 af 34 
 

6.1.2.3 Eksternt økonomisystem 

 Formål: Det eksisterende økonomisystem har behov for at kunne modtage data fra systemet. 

 Karakteristika (Tekniske grænseflade): Systemet skal have adgang til de relevante databaser. 

 Eksempler: Ved indkøb af vare, skal der være adgang til data omkring leverandør og pris.  

Et eksternt økonomisystem kan medtages som aktør, men da det ikke interagerer med systemet direkte, er 

det måske ikke relevant at tage med. Dette kan dog være en mulighed i fremtiden og derfor er det besluttet 

for, at systemet ikke skal laves helt om, er det relevant alligevel at have det med som aktør.  

6.1.2.4 Dankort terminal 

 Formål: Benyttes af kunden til at betale for hans/hendes vare. Den skal sørge for at betalinger med 

kort kan lade sig gøre og blive registeret i systemet 

 Karakteristika (Teknisk grænseflade): Systemet skal have adgang til beløb, der skal opkræves, samt 

opkobling til NETS. 

 Eksempler: Kunde vil betale med kort, han/hun får beløbet at vide og kan se det stemmer på dan-

kort skærmen. Kortet sættes i, koden indtastes og transaktionen gennemføres, hvis koden er rigtig. 

Info om betalt beløb sendes ind til systemet.   

6.1.3 Brugsmønster 

Det er et mønster, der benyttes når interaktionen mellem aktører og systemer skal fastlægges.  

6.1.3.1 Login 

Navn: Login 

Formål: Adgang til systemet, samt registrering af brug 

Frekvens: Hver gang systemet bruges 
Aktør(er): Administrator og butiksansat 

Startbetingelser:  

Beskrivelse: 
Aktør (Navn) 

System 

Nr. 1  
Udfylder brugernavn og adgangskode 
Nr. 5 
Aktøren har nu adgang til systemet 

 

Nr. 2  
Systemet validerer brugernavn samt adgangskode 
Nr. 3  
Korrekt brugernavn og adgangskode  
Nr. 4  
Fejl i brugernavn og/eller adgangskode 
Nr. 6 
Systemet viser hovedvinduet der giver adgang til alle 
underliggende funktioner 

 
 

Undtagelser: 4. Systemet kan ikke validere brugeren – Der skrives en fejlmeddelelse på skær-
men, aktøren bliver bedt om igen at skrive brugernavn og adgangskode 

Sluttilstand: Der logges af og vinduet ændres til 
login vinduet 

Version 
1.0 

Initialer 
xxx 

 



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 17 af 34 
 

6.1.3.2 Overvågning 

Kontrol af korrekt data benyttes af administratoren når han ønsker at se om virksomheden fungerer opti-

malt, som den skal. 

Navn: Kontrol af korrekt data 

Formål: Status og overvågning over forretningen 

Frekvens: Periodisk (Månedsvis) 

Aktør(er): Administratoren 

Startbetingelser:  

Beskrivelse: 
Aktør (Navn) 

System 

Nr. 1 
Aktøren trykker på overvågningsfanebladet i sy-
stemet 
Nr. 3  
Aktøren kan udvælge for hvilken periode, der skal 
fremvises. 

Nr. 2 
Systemet åbner overvågningsvinduet 

 
Nr. 4 
Systemet viser en oversigt over nøgletal. (Antal solg-
te varer, mv.) for den valgte periode 

Undtagelser 

Sluttilstand: Trykker kryds i oversigtsvinduet og 
der vendes tilbage til hovedskærmen 

Version 
1.0 

Initialer 
xxx 

6.1.3.3 Ny kunde 

Ved den første kundekontakt med aktøren butiksansat i forbindelse med interaktion med systemet spørges 

der først om eksisterende eller ny kunde. Hvis ny kunde skal den butiksansatte oprette kunden i systemet. 

Det sker ved, at der trykkes på knappen opret kunde, så åbnes et vindue i systemet. Her kan aktøren til-

knyttes de nødvendige attributter vedrørende kunden (se teknisk platform) og kunden oprettes endeligt i 

systemet ved at fuldføre oprettelses processen ved at trykke på opret knappen.  

(Denne ligner de 3 andre ny-mønstre, den eneste forskel er det er administratoren, der er aktør)  

6.1.3.4 Kundehåndtering 

Dette brugsmønster igangsættes ved, at en kunde påpeger overfor aktøren butiksansat, at der er sket en 

ændring i hans/hendes oplysninger. Derved kan den butiksansatte søge/finde kunden i systemet via søge 

funktionen. Når den ønskede kunde findes kan aktøren klikke på denne og et vindue med kundeoplysninger 

åbnes af systemet. Aktøren kan heri opdatere kundeoplysningerne. Processen sluttes ved at trykke på op-

datér knappen.  

(Denne ligner de 3 andre håndteringsmønstre, den eneste forskel er det er administratoren, der er aktør)  

6.1.3.5 Salgsordre 

En salgsordre igangsættes når der sker et salg. Dvs. aktøren butiksansat opretter en salgsordre ved at tryk-

ke på knappen opret salgsordre i systemet. Systemet fremviser en tom salgsordre og aktøren tilknytter en 

kunde til ordren. Derefter skal der tilknyttes varer, hvis varen ikke er på lager, kan kunden vælge mellem at 

fortryde købet eller fortsætte. Hvis kunden vælger at fortsætte handlen, trykker aktøren på varebestillings-

knappen <<Se Varebestilling>>. En transaktionsdato og en afhentningsdato påføres og handlen føres heref-

ter igennem med betaling og kunden får en kvittering med den pågældende afhentningsdato. Er varen der-



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 18 af 34 
 

imod på lager, tilknyttes varen(erne) til salgsordren(Vha. Salgsordrelinjer). Og igen påføres en transaktions-

dato, betalingen gennemføres samt en kvittering printes.   

Der antages, at der ikke kan købes på kredit og, at kunden altid vil købe noget, der er i butikkens sortiment. 

Det antages også, at hvis en kunde har brug for reparation på en cykel, så vil det samme brugsmønster fin-

de sted, hvor der som vare kan tilknyttes arbejdstimer til ordren samt reservedele. Hvis varen ikke er på la-

ger og kunden skal afhente varen på et senere tidspunkt, antages der, at dette foregår udenfor systemet. 

 

6.1.3.6 Udlejningsordre 

En udlejningsordre igangsættes når der sker en udlejning. De første mange steps er, som det ses i tilstands-

diagrammet, meget ens salgsordren. Det er først ved det sidste step, der ses en forskel. Her printer syste-

met en udlejningskontrakt, der skal skrives under af kunden og denne gemmes i et kartotek.  

Der antages, at kunden kun kan leje en vare, der er på lager. 

 

6.1.3.7 Returnering af udlejningscykel 

Aktøren butiksansat registrerer returneringen af cyklen på den pågældende udlejningsordre, der svarer til 

den returnerede cykel. Ordren findes først ved at søge på den, så kan aktøren klikke på ordren og et ordre 



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 19 af 34 
 

vindue popper op. Så kan aktøren krydse af, at cyklen er returneret, og om den er i samme stand som før 

udlejningen. Hvis denne er i okay stand fortsættes der til betaling. Hvis den er i dårlig stand eller afleveret 

et par dage for sent, tilføres der ekstra omkostninger/bøde og derefter til betaling.  

6.1.3.8 Betaling.  

Betaling igangsættes når der er blevet solgt en vare. Kunden foretager valg mellem kontant-betaling og 

dankort-betaling. Træffes valget kontant-betaling, vil aktøren, butiksansat, modtage penge og på compu-

terskærmen vælge kontant-betaling og systemet opdaterer ordren. Ved Dankort-betaling, klikker aktøren, 

butiksassistent, på dankort-knappen på skærmen. Herefter indsætter kunden kortet i dankortterminalen, 

hvorefter der bliver forespurgt en pin-kode samt godkendelse af beløbet. Hvis transaktionen gennemføres 

bliver kundens ordre opdateret. Der vil i begge tilfælde printes en kvittering ved udført betaling. Efter beta-

lingen er gennemført udfører systemet beregninger, der ligger til grund for data, der sendes til det eksterne 

økonomisystem.  

6.1.3.9 Varebestilling  

Når der ved et salg opdages, at en vare ikke er på lager eller minimumsbeholdning ses overskredet, kom-

mer der et nyt vindue frem, hvor aktøren butiksansat udfylder antallet, der skal bestilles af den pågælden-

de vare. Systemet sender herefter bestillingen videre til administratoren, som står for kontakten til leve-

randøren. Når så varen modtages ved butikken af den butiksansatte sørger han for at opdatere antallet.  
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6.2 Funktioner 

6.2.1 Komplet funktionsliste 

Den komplette liste over de identificerede funktioner. 

Funktioner Type Kompleksitet 

Søg Aflæsning Kompleks 

Overvågning Beregning Særdeles kompleks 

Varemangelsliste Signalering Middel 

Varemangel Beregning Kompleks 

Opret salgsordre Opdatering Simpel 

Opret vare Opdatering Kompleks 

Opret kunde Opdatering Kompleks 

Opret leverandør Opdatering Kompleks 

Opret medarbejder Opdatering Kompleks 

Opret udlejningsordre Opdatering Simpel 

Print kvittering Aflæsning Simpel 

Print udlejningskontrakt Aflæsning Simpel 

Nedlæg medarbejder Opdatering Simpel  

Nedlæg leverandør Opdatering Simpel 

Opdater vareantal Opdatering Simpel 

Opdater vareinfo Opdatering Middel 

Opdater kundeinfo Opdatering Middel 

Opdater salgsordreinfo Opdatering Middel 

Opdater udlejningsordreinfo Opdatering Middel 

Opdater leverandørinfo Opdatering Middel 

Tilføj returdato Opdatering Simpel 

Opdater medarbejderinfo Opdatering Middel 

Tilknyt kunde Opdatering Simpel 

Tilknyt vare Opdatering Simpel 

Returneret udlejetvare Opdatering Simpel 

Tilføj ekstra beløb Beregning Middel 

Login Beregning Simpel 

Dankortbetaling Beregning Kompleks 

Kontantbetaling Beregning Middel 

Afbryd Opdatering Simpel 

Fortryd udlejning Opdatering Simpel 

Tilføj afhentningsdato Opdatering Simpel 

Tilføj transaktionsdato Opdatering Simpel 

6.2.2 Specifikation af komplekse funktioner 

De komplekse funktioner beskrives detaljeret for at skabe et overblik over den samlede funktionalitet. Bru-

gerne skal gennemse disse for at sikre sig, at de funktioner, der skal bruges, er til stede, samt der ikke er 

nogle funktioner der er tilovers. Hvis dette er sket vil de være udenfor systemdefinitionen og skal derfor 

fjernes.  
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6.3 Grænseflader 
Grænseflader benyttes til at specificere de faciliteter, der er nødvendige for at systemets model og funktio-

ner er tilgængelige for brugeren.  Disse deles op i 2 typer: 

6.3.1 Brugergrænseflader 

Systemet udvikles som et SAP lignende program, der skal kunne køre på en standard Windows platform. 

Den skal/kan derfor styres af mus, tastatur og ved anvendelse af menuer.  Systemet skal være på dansk. Sy-

stemet skal være standardiseret med mange simple funktioner og få komplekse, for at sikre en hurtig og 

sikker arbejdsgang. Dog skal det stadig være muligt at søge i systemets data, samt udvikle en oversigt over 

transaktioner uden at bearbejde disse yderligere.  

Søg  Kompleks  Aflæsning 
 Valg af søgeområde  Simpel  

 Valg af søgeord  Simpel  

 Søgning på de valgte kriterier  Middel  

 Fremvis resultatet af søgningen  Simpel 
 

 

Overvågning Særdels kompleks Beregning 
 Valg af tidsperiode  Simpel  

 Indhent data  Middel  

 Bearbejdning af data  Middel  

 Valg af område/ansat  Simpel  

 Grafisk oversigt udarbejdes  Simpel  

   

Varemangel Kompleks Beregning 
 Varemangel registreres af systemet  Middel  

 Varemangelspop-up  Simpel  

 Vare samt antal udfyldes  Simpel  

 Varemangelsliste opdateres  Simpel  

   

Opret vare Kompleks Opdatering 
 Ny vare  Simpel  

 Tilknyt tilhørende attributter   Middel  

 Varen tildeles et varenr.  (Nøgle)  Simpel  

 Varen oprettes  Simpel  

 
De andre ”Opret funktioner” ligner denne opret funktion så meget, at de ikke antages at være nødvendigt 
også at beskrive disse 

Dankortbetaling  Beregning Kompleks 

 Beløb indtastes til terminal  Simpel  

 Overførslen verificeres   Middel  

 Betaling afsluttes   Simpel  
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6.3.1.1 Dialog form 

Designet af brugergrænsefladen skal bestå af dialogformerne: menuvalg til navigering og skemaudfyldelse 

til indtastning af data. Grunden til kommandosprog og direkte manipulation er fravalgt, skyldes hhv. at det 

vil kræve for meget af brugeren og det ikke er relevant for systemet. Menuvalg og navigering er begge for-

mer, der er understøttet af den anvendte platform, og som er med til at fremme de kriterier, der ønskes af 

systemet i form af sikker og nem interaktion med grænsefladen.  

Dialogformen menuvalg skal indeholde de identificerede funktioner, samt være i konsistens med klassedia-

grammet fra problemområdet. Det er desuden vigtigt at tage hensyn til, at de identificerede brugsmønstre 

stemmer overens med grænsefladen. Så når ”Salgsordre” benyttes så understøtter grænsefladen denne. 

Navnene skal skabe konsistens. Så der f.eks. vil være et menupunkt, der hedder ”Salg”, som vil føre bruge-

ren hen til salgsordre. Sådan vil den generelle gruppering være, for derved at skabe en god meningsfuldhed 

for brugeren. På skærmbilledet vil menuen være placeret yderst til venstre. Grunden til menuvalg er valgt, 

skyldes den meget korte indlæring, lavt brug af indtastning samt, at det giver en struktur for brugeren i 

vedkommendes beslutningstagning. Ulemperne ved denne dialogform er typisk, at der er for mange menu-

er, som skaber et meget rodet og uoverskueligt skærmbillede for brugeren, hvilket i sidste instans hindrer 

den faste bruger i at kunne udføre sit arbejde hurtigt. Grundet dette faktum er der så vidt muligt prøvet at 

gøre antallet af menuer så lavt som muligt, men som så har flere underliggende menupunkter. Der skal der-

for også tages højde for at brugeren får en kort instruktion om placeringen af underpunkterne i de enkelte 

menuer for at sikre den korrekte brug af systemet.  

Typisk består grænsefladen ikke kun af en enkel dialogform, hvilket heller ikke er gældende for dette sy-

stem. Der anvendes udover menuvalg derfor også skemaudfyldelse. 

Vælges der ”Salg” i menuen så dukker underpunkterne op. Her vil der være ”Opret salgsordre”. Når der 

trykkes på denne vil der på skærmbilledet til højre for menulinjen komme en skemaudfyldelses dialogboks 

frem. 

Skemaudfyldelse har nogle af de samme fordele som menuvalg, hvilket er godt, for det er præcis disse for-

hold, der ønskes til grænsefladen. Typisk er en af ulemperne ved skemaudfyldelse, at det optager meget 

plads på skærmen. Dette ses dog ikke som den store udfordring, da en anvendelse af desktop computere 

med en forholdsvis stor skærm skulle kunne understøtte brugen af skemaudfyldelse.   

Den generelle opbygning af grænsefladen, med udgangspunkt i overstående, er den funktionelle form. Den 

primære årsag til valget, skyldes den meget rutineprægede arbejdsgang de ansatte vil komme til at have 

med grænsefladen. Igen for sikring af den hurtige og sikre håndtering af kunderne. Systemet skal være en-

kelt og ligetil for at skabe den overskuelighed, som er savnet.  

Brugergrænsefladen skal yderlige understøtte muligheden for at printe kvitteringer og udlejningskontrakter 

ud. 

6.3.2 Navigationsdiagram 

Når der navigeres rundt i systemet, foregår dette ved, at yderst til venstre er menuen placeret, hvorved 

brugeren altid har adgang til denne. Ved klik på de enkelte emner i menuen, vil der fremkomme en drop-

down menu, hvorfra de ønskede funktioner kan vælges.  
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En session starter ved, at brugeren bliver præsenteret for en loginskærm, hvorfra vedkommende skal skrive 

sit brugernavn og adgangskode. Derefter vil hovedmenuen fremkomme, hvorfra alle undermenuer er til-

gængelige, som vist i navigationsdiagrammet.  

 

 

På næste side ses det hvordan hovedmenuen og et salgsordre vindue ser ud. Der vil være specifikationer 

over de forskellige funktioner.  
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6.3.3  Hovedmenuspecifikation 

 

Hovedmenu vindue 

Det benytter dialogformen 

menuvalg. Her kan man klik-

ke rundt til forskellige un-

dermenuer for at komme vi-

dere til skema pop-ups 

Menu - Varelager 

Når der trykkes på ”Varelager” 

skydes der en undermenu ned, 

hvor der vil være funktionerne 

”Opret vare” og ”Opdatér varean-

tal”.  

Opret vare og Opdatér vareantal”.  

Ved klik på en af disse åbnes et 

skemavindue til videre forarbejd-

ning 

Varemangel 

Her bliver der signaleret, 

hvis der er en vareman-

gel. Ved klik på denne 

skydes undermenu ud. 

Varemangelsliste 

Administratoren vil kunne 

klikke på denne og en 

skema menu vil åbne 

med en liste over varer, 

der skal bestilles. I dette 

tilfældes er der én.  

Luk, minimer eller mak-

simer 



Udarbejdet af:  Mathusuthanan Manivannan For 
 Peter Maagaard Pedersen Virring Cykelbutik 
 Henrik Storm Nielsen Metode: OOA&D 

Side 25 af 34 
 

6.3.4 Opret salgsordrespecifikation 

 

 

Kunde 

Kundenummer eller navn 

indtastes og systemet hen-

ter den pågældende kunde 

frem fra databasen  

Indtastningsvindue 

Her det muligt at indta-

ste/vælge et varenummer 

eller navn fra en drop-down 

menu, der så fremviser en 

oversigt over vareudvalget. 

Systemet henter derefter 

salgspris, bekskrivelse og 

udregner moms. Antallet 

indtastes. Flere salgsordre-

linjer er mulige. 

 

Tilføj og afbryd ordre 

I forbindelse med tilføj 

ordre printes en kvitte-

ring 

 

Betaling 

Her kan man vælge beta-

lingsform via en drop-

downmenu: ”Kontant” eller 

”betaling”. Hvis dankort 

krydses betalt automatisk 

af, af systemet ved gennem-

ført transaktion. Hvis kon-

tant skal aktøren selv krydse 

den af.  

 

Salgsnummer og dato 

Her tildeler systemet 

en ”nøgle” til ordren og 

datoen indtastes 

Minimér, maksi-

mér og luk vindue 

Pris 

Her angiver systemet de 

relevante prisinformati-

oner omkring ordren 
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6.3.5 Systemgrænseflader 

Den anden type af grænseflader er grænsefladen mellem andre systemer.  I problemområdet er systemet 

konstrueret således at økonomisystemet er et eksternt system. Det er derfor nødvendigt at identificere, 

hvilke data der skal sendes til det eksterne økonomisystem fra butikkens kommende system.  

Det eksterne økonomisystem skal have adgang til de data fra butikkens kommende system, som det har 

brug for, for at kunne udarbejde de relevante data. Altså det som det eksterne system bliver betalt for at 

gøre. Dette gøres ved, at systemet er sat op til at sende salgsdata til det eksterne økonomisystem. Data skal 

sendes igennem en internetopkobling. For at sikre at andre ikke får adgang til data kan en VPN forbindelse 

benyttes mod uønsket adgang. Det kan opfattes, at systemet er en ydre enhed for det eksterne økonomisy-

stem.   

Dankort terminalen skal også være koblet op på systemgrænsefladen, hvor der er anvendt en kryptering for 

at sikre kunderne data. 

6.4 Ikke funktionelle krav 
Når der arbejdes med at prioritere designmålene for et system, skal der inddeles kriterier efter hvor vigtige 

de er. Når dette sker skal der tages højde for hvilket system, der arbejdes med. Det er fx ikke så attraktivt 

for en kriminel at skaffe sig adgang til Virring cykelbutiks kundedatabase, derfor er der andre kriterier end 

sikkert, der er vigtige for butikkens system. Det er også vigtigt at tænke på, at cykelbutikken er en lille for-

retning med en relativ lille økonomisk formåen, når det kommer til at finde penge til et stort it-system. Der-

for vil butikken skulle ”nøjes” med nogle acceptable løsninger, der ikke er helt perfekte. 

 

Kriterierne, brugbart, korrekt og integrerbart, er meget vigtige, da de omhandler butikkens grundlægende 

problem fra systemdefinitionen. Her skal det endelige system opfylde de formulerede krav, det vil sige at 

hvis kravene overholdes vil der blive skabt det ønskede overblik over forretningsområdet. Integrerbart er 

også meget vigtigt, da der i systemdefinition er fremsat et krav om, at det nye system skal kunne benyttes 

sammen med det eksisterende eksterne økonomisystem. Brugervenligheden skal også være i top, da det er 

brugere med begrænset computererfaring. Og korrekt data for endelig at opnå det rigtige overblik i virk-

somheden. Kriteriet, effektivt, er trivielt opfyldt da et system altid skal være effektiv med de givne ressour-

 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     
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cer/muligheder. Det er derfor nemt at opfylde dette kriterium. De to kriterier, der ses irrelevante, er gen-

brugbart samt flytbart. Disse situationer vil ikke opstå, da det er en meget lille butik. Behovet, for disse kri-

terier skulle være vigtige, er ikke til stede.  

7 Teknisk platform 
Det er vigtigt at systemet som beskrevet før kan tilgås via Windows baserede computere. Her er det vigtigt 

at databaserne, der indeholder den relevante data opbygges korrekt. Databasen skal være rationel, så bru-

gerne selv kan lave forespørgsler på data. Udarbejdelsen af databaser kan gøres vha. databaseværktøjer fx 

Microsoft Access eller ved brug af MySQL (Rå kodning).  

Et eksempel på SQL kode ved oprettelse af kundedatabasen er følgende:  

CREATE TABLE Kunde 
( 
KundeNr int NOT NULL PRIMARY KEY, 
Navn text, 
Adresse text, 
Postnummer char(4), 
By text, 
OprettelsesDato date,  
TelefonNr int 
) 
Efterfølgende er Access benyttet og følgende relationsdiagram er fremkommet, der stemmer overens med 

det udarbejdede klassediagram. Når der udarbejdes databaser er det vigtigt at tænke i primær og frem-

mednøgler for unikt at kunne identificere en forekomst/objekt i en klasse. Ved hvert tilstandsdiagram ses 

primærnøglen øverst understreget. Ved fx udlejning er der både fremmednøgler fra Ansatte, Kunde og Va-

relager 
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Som sagt ses det, at de samme relationer er gældende her i databasen, som i klassediagrammet. F.eks. er 

KundeNr primærnøgle i tabellen kunde og indgår som fremmednøgle i både udlejning og salg. Dette gør at 

der unikt kan identificeres hvilke kunder, der er tilknyttet de enkelte salg og udlejninger. Samtidig kan det 

også ses under leverandør at primærnøglen fra varelageret indgår som fremmednøgle under leverandør, så 

det kan ses unikt hvilke vare butikken har modtaget fra leverandøren. Brugen af intersection ses også tyde-

lig, da den ellers mange til mange relation mellem salg og varelager nu er opsplittet i salgsordrelinjer, så der 

unikt kan identificeres, hvilket salg, der passer sammen med den pågældende ordre.  

Det ses også, at de listede attributter stemmer overens med de listede kasser fra hændelsesdiagrammerne.  

7.1 SQL Forespørgsler 
For at vise hvad en SQL database kan benyttes til, så vises et par forespørgsler her. 

En SQL-forespørgsel, der som resultat giver en ”salgshitliste”, dvs. en oversigt over alle de lagervarer, der 

nogensinde er gennemført salg af med angivelse af varenummer, varenavn samt totalt antal stk. solgt af va-

ren. Sortering skal være efter totalt antal stk. solgt med den mest solgte vare øverst/først. 

Koden for denne ser således ud: 

SELECT sum(Salgsordrelinje.Antal), Varelager.VareNr, Varelager.Navn 

From Varelager.VareNr Inner Join (Salg Inner Join Salgsordrelinje ON Salgsordrelinje.SalgsordrelinjeNr=Salg.SalgsNr) 

ON Salg.SalgsNr=Varelager.VareNr 

Group By Varelager.VareNr, Varelager.Navn 

Order By sum(Salgordrelinje.Antal) DESC; 

En SQL-forespørgsel, der som resultat giver en oversigt over de ordrer siden årets start, hvis samlede salgs-

pris overstiger 2000 kr. Oversigten skal vise kundenummer, kundens navn, ordrenummer, ordredato og 

samlet pris for ordren – og skal være sorteret primært efter ordrens dato og sekundært efter ordrenum-

mer. 

Koden for denne ser således ud: 

SELECT Kunde.KundeNr, Kunde.Navn, Salg.SalgsNr, Salg.Dato, Sum(Salgordrelinje.Antal*Salgsordrelinje.Salgspris)  

From Kunder Inner Join (SAlg Inner Join  

(Salgsordrelinje Inner Join Varelager ON Salgordrelinje.SalgsordrelinjeNr=Varelager.VareNr)  

ON Salgordrelinje.SalgsordrelinjeNr=Salg.SalgsNr) 

ON Kunde.KundeNr=Salg.SalgsNr  

Where Salg.Dato>01.01.11 

GROUP BY Kunde.KundeNr, Kunde.Navn, Salg.SalgsNr, Salg.Dato 

Having Sum(Salg.Antal*Varelager.Salgspris)>2000 

ORDER BY Salg.Dato ASC AND Salg.SalgsNr ASC; 
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7.2 Overordnet arkitektur 
Som beskrevet i de ikke funktionelle krav ligges der stor vægt på brugbarheden, integreringen og den kor-

rekte fremstilling. Disse stemmer overens med systemdefinitionen, som beskrevet. Det er også vigtigt at sy-

stemet er forståeligt overfor de forholdsvis uerfarne brugere. Disse ting er vigtige at tage hensyn til i valget 

af komponenter og udformningen af strukturen.  

Som beskrevet under brugergrænsefladen og den teknologiske platform kommer systemet til at kunne køre 

på Windows baserede computere med inspiration fra SAP systemets brugergrænseflade. Der skal være 

support på systemet for, at det stadig holdes brugbart og korrekt i forhold til udviklingen. Samtidig er det 

vigtigt at se på at de brugere, der anvender systemet, har lav forståelse inden for IT, så der skal tages hen-

syn til dette.  

Eftersom Virring Cykelbutik har flere butikker ses det som en oplagt mulighed at have et klient-server arki-

tekturmønster når arkitekturen skal udarbejdes. Dette gøres så der er mulighed for at have alle data et sted 

fx i Virring og så kan Nyborg og de andre tilgå denne vha. en internet opkobling (Dog vigtigt at have en 

backup opkobling fx 4g eller 3g, hvis nettet går ned).  

En arkitektur skitse er tegnet på næste side for at identificere komponenterne. 
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Som det ses på diagrammet, er der som tidligere nævnt anvendt en klient-server arkitektur. Mere specifikt 

en distribueret præsentation. Derved er systemet opbygget ved at de enkelte klienter kun har brugergræn-

sefladen. Klientens brugergrænseflade har ansvaret for at præsentere skærmbilleder og modtage data fra 

brugerne i butikkerne. Data sørger SGF for at sende ind til serveren der er placeret i Virring. Som beskrevet 

før er det vigtigt med en stabil og sikker forbindelse, for selvom kriterierne i de non-funktionelle krav ikke 

stiller sikkerhed øverst, vil en VPN forbindelse aldrig skade, samt omkostningerne hertil er lave.  
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I serverkomponenten er der en administratorterminal, der muliggør en ”hovedkontor situation”. Med det 

menes der fx varemangelsfanen kun er tilgængelig fra denne brugergrænseflade. Adgangen til de forskelli-

ge BGF styres igennem log-in skærmen som vist i navigationsdiagrammet. Der kunne argumenteres for ad-

skilte funktioner mellem administrator og klienter, men da disse syntes at overlappe for meget og give for 

meget kompleksitet, er den enkelte funktionskomponent placeret ved serveren. Modellen/databasen er 

selvfølgelig også placeret i serveren hvor den udarbejdede database vil blive lageret.  

Der vil være en komponent med eksterne systemer. Disse består af det før omtalte økonomisystem der 

modtager data fra serveren gennem SGF. Samtidig er dankort terminalen koblet på serveren, da det påvir-

ker modellen når transaktioner forekommer.   
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8 Logbog 
Oversigt over arbejdsprocessen og iterativ tankegang. 

8.1 Øvelse 1 
Det var lidt svært at komme i gang, synes vi. Men det hjalp at komme til holdtimen og få støtte fra holdun-

derviseren. De rige billeder er sjove at sidde med, da der ikke rigtig er nogen begrænsning for, hvad vi 

kan/skal gøre ud over de 4-5 linjernes detaljer, der står i casen. Vi har lavet det første rige billede, hvor der 

ligges vægt på mere overblik samt en online platform for ordrer og udlejning. Vi har dog diskuteret mulig-

heden for et rigt billede, der ligger mere vægt på økonomi og et evt. system hertil. Desuden har vi haft både 

Blockbuster, Just-Eat og andre cykelforhandleres økonomisystem oppe at vende som evt. forbilleder. For 

hvis cykelhandlen var en Blockbuster, ville det så få dem til at have mere styr på deres udlejning og salg af 

cykler. Eller ville det være mere fordelagtigt at anvende at sætte sig ind i just-Eats måde at være på. Efter-

følgende havde vi en diskussion om hvorvidt det ville være en fordel at vælge en systemdefinition, der hav-

de fokus på økonomi eller salg(Online). Vi mener dog det lyder til, at det er kontakten med kunderne, der 

ikke er nok overblik over. Derfor vil en forbedring af salg være til hjælp. 

8.2 Øvelse 2: 
Lektierne til øvelse var at formulere introduktionen, formålet samt tegne vores rige billede i SmartDraw. 

Disse er foreløbigt tilfredsstillende, men da det er en iterativ proces, forventer vi, at disse skal korrigeres 

senere.  

I timen er der blevet diskuteret systemdefinitioner, hvor der er blevet lavet 3 definitioner, med forskelligt 

fokus på problemområderne. Den 3 definition blev lavet væsentligt hurtigere end den 1., forståelsen for 

BATOFF-kriteriet er blevet bedre. Generelt er vi blevet bedre til at forestille os i hvilken retning opgaven 

skal imod.  

Næste gang skal der udvælges en systemdefinition, hvorfra der skal tages hul på problemområdet.  

8.3 Øvelse 3: 
Der er blevet udvalgt en systemdefinition, samt kontrolleret at den overholder BATOFF kriteriet. Samtidig 

er der løbende foregået en iterativ proces over hvad vi indtil videre er kommet frem til af løsnin-

ger/konklusioner. Dette har udløst store diskussioner, men med hjælp fra øvelseslæreren har vi fået en 

bedre forståelse for hvad opgaven egentligt skal indeholde. Og hvordan vi fastholder den røde tråd i opga-

ven indtil videre.  

Klasser og hændelser er også blevet diskuteret, og vi er nogenlunde fastlagt på hvilke der er relevante. Dis-

kussionen af klassen Reklamation skabte stor debat, men det endte med, at vi kom frem til at få klassen Le-

verandør med i stedet. Dette resulterede i flere hændelser, Vare modtaget og Vare Retur. Næste gang skal 

klasser og hændelser beskrives yderligere. 

8.4 Øvelse 4 
Vi har fået beskrevet klasserne i vores klassediagram. Hvor der både er blevet diskuteret over de relevante 

og irrelevante klasser, samt inddelt disse. Der er blevet udarbejdet et klassediagram, her var det ikke nød-

vendig at benytte teorien om aggregering, da vi gennem en længere diskussion kom frem til at dette ikke 

var nødvendigt, i forhold til de opstillede klasser.  
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Der er blevet udarbejdet to hændelsesdiagrammer over henholdsvis Kunde og Ansat. Hændelsesforløbet 

for Ansat var komplekst og gav lidt problemer indtil vi kom frem til en god løsning.  

Næste gang skal vi arbejde videre med hændelsesforløbet for de resterende 4 klasser.  

8.5 Øvelse 5 
Vi har haft en meget travl dag, både før og efter timen. Da vi har haft en forkert tilgang til vores tilstandsdi-

agrammer, disse skulle derfor rettes til, ved hjælp fra Mads. Derefter foretog vi en markant iterativ proces, 

hvor vi lavede store ændringer i vores Klasse/hændelsestabel, klassediagram og beskrivelse af disse. Vi er 

stadig i tvivl om nogle relationer, men regner med disse kan løses ved næste øvelsestime. Hvortil der skal 

laves en beskrivelse af vores tilstandsdiagrammer, for dernæst at påbegynde arbejdet på vores database.  

Ordet iterativ proces har virkelig givet mening i dag! 

8.6 Øvelse 6 
Påbegyndelsen af arbejdet på databasen, har skabt en meget stor iterativ proces. Dette skyldes at ved op-

rettelsen af databasen gennem DDL i SQL, har vi fundet frem til en masse problemstillinger i vores klassedi-

agram, som har gjort at vores proces i databasen er blevet stoppet. Vi har derfor re-designet hele vores 

klassediagram, hvor den primære forskel skal findes i det punkt, at vores tidligere Vare og Lager klasser, er 

blevet slået sammen til Varelager. Dermed har vi kunne løse vores problemer med relationerne i vores da-

tabase, vi havde til at starte med. Disse problemer bestod i, at der opstod nogle mange til mange relatio-

ner, vi ikke kunne løse på en simpel måde, som dermed besværlig gjorde hele den videre proces. Så ved at 

slå de 2 nævnte klasser sammen, har oprettelsen af databasen været en langt nemmere proces, og hermed 

er vi stort set blevet færdig med problemområdet, hvorfor vi stærkt regner med at påbegynde analysen af 

anvendelsesområdet.  

8.7 Øvelse 7 og 8  
Øvelse7 og 8 er primært foregået i andre timer end øvelsestimen, da der har været inkonsistens mellem af-

talte mødetider og flytning af timer. Det har dog ikke haft negativ indflydelse på vores arbejdsproces, nær-

mere modsat. Vi er godt i gang med anvendelsesområdet og vi har fået problemområdet rundet foreløbigt 

af, så vi ikke står i december og skal tænke langt tilbage igen. Nu kan vi med det tidligere arbejde gjort fær-

digt sikkert fortsætte videre med udarbejdelsen af rapporten.  

Vi har været i tvivl omkring, hvordan vi skulle udvælge vores aktører, det har skabt stor debat, men kort 

kontakt til øvelseslærer har givet afklaring på problemerne, idet vi har lært vi kun skal se på det der agerer 

med systemet. Flere små spørgsmål er dukket op under den videre arbejdsproces og bliver stillet øvelses-

læren eller forelæseren ved næste lejlighed.  

8.8 Øvelse 9 - 10 - 11 

Øvelse 9 blev ikke benyttet særligt meget, da der var ferie på holdet. Øvelse 10 samt 11 er blevet benyttet i 

stor grad og vores små huller i opgaven, er der blevet spurgt ind til, og vi er kommet godt videre med opga-

ven. Aktørerne har givet diskussion vedrørende navngivning og også hvilke brugsmønstre de skulle tilknyt-

tes. Vi arbejdede med brugsmønstre som virkelige har været en iterativ proces. I starten havde vi store 

problemer med at skelne mellem, brugsmønstre og funktioner, men denne forskel er nogenlunde blevet 

klar for os. Idet brugsaktiviteten vedrørene hvordan systemet skal bruges, mens funktionerne fortæller 

hvad systemet skal gøre.  Senere har debatten om tilstrækkelige brugsmønstre og hvilke der skulle beskri-
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ves skabt diskussion. Også i forbindelse med det allerede udførte arbejde på opgaven. ”Inklude” og ”Ex-

tend” er blevet overvejet og kun ”inklude” er fundet relevant for vores opgave. Funktionsaspektet i opga-

ven er påbegyndt, og vi føler nu at kunne se lyset for enden af tunnelen, dog stadigvæk med få hindringer 

på vejen. 

8.9 Øvelse 12+13+ det løse 
Vi gik og troede vi egentlig var ved at være i mål, men det viste sig ikke helt at holde stik. Brugergrænsefla-

den med navigationsdiagram og vindue specifikationer syntes at tage meget længere tid end først antaget! 

Vi fandt også ud af vi manglede at snakke om arkitektur, hvilket virkelig har været en udfordring da vi syn-

tes det er et meget komplekst emne, der syntes svært at håndtere. Vi har dog fået udarbejdet et klient-

server diagram, der skal vurderes af øvelseslære for så at dokumentere dette.  

Yderligere har det videre arbejde med SQL forespørgsler på vores databaser givet anledning til en intersec-

tion i vores klassediagram. Det gik op for os, der manglede noget. Det krævede ændringer ikke kun i klasse-

diagrammet, men også i hændelsesdiagrammerne, hændelsestabellen, selve databasen og de tilsvarende 

beskrivelser. Men dette har vi nu fået korrigeret. En lille detalje omkring SQL - forespørgslerne mangler dog 

at blive udbedret med øvelseslæren.  

En gennemlæsning af opgaven for at sikre konsistens (og stavefejl) blev senere på dagen udført og det gav 

ekstra tilføjelser og ændringer. Disse er nu udført og syntes at give et bedre flow i dokumentet.  

Nu ventes der på feedback fra øvelseslæren, og opgaven skal gøres færdig om 2 dage, hvis der ikke opstår 

yderligere komplikationer.  

8.10 Sidste arbejdsdag 
Den sidste dag forløb med, at få styr på feedbacken fra Mads og John ang. SQL forespørgslerne. Med hjælp 

fra Mads, fandt vi ud af, at vi skulle benytte en kodning, vi ikke har lært i undervisningen ved navn ”HA-

VING”. Efter både at have kontaktet både Mads og John ang. arkitektur og komponenter, syntes en distri-

bueret præsentation at give mening, i forhold til resten af vores opgave. Det har været besværligt at udre-

de essensen af teorien omkring komponenter, da bogens teori omkring emnet, er meget abstrakt. 

Efterfølgende blev formuleringen endnu engang læst igennem, og opgaven tjekket for konsistens og om 

den råde tråd er eksisterende. Som konklusion på arbejdsforløbet synes problemområdet/systemets mo-

del, anvendelsesområdet/funktioner/grænseflader, teknisk platform og arkitektur nu at give en samlet hel-

hed for forståelse for OOA&D metoden. Dermed også hvor tidkrævende sådan en opgave er, selvom ud-

gangspunktet er en fiktiv lille cykelbutik.  


