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INF1050 INF1050 –– i dagi dagINF1050 INF1050 i dagi dag

 Erfaringer fra v2010
 Oppsummering: Hvordan utvikles et 

informasjonssystem?j y
 Noen eksamenstips, og litt teknikk 

H d   k ? Hvordan er eksamensoppgaven?

Erfaringer fra våren 2010Erfaringer fra våren 2010Erfaringer fra våren 2010Erfaringer fra våren 2010

Læreboka til Sommerville er til dels bra? Læreboka til Sommerville er til dels bra?
 Test-oblig og  ordinære obligatoriske oppgaver og (de fleste) ukeoppgaver 

 blitt t dt tt tter blitt meget godt mottatt
◦ NB! Oblig 1 og 2 samt ukeoppgavene er svært eksamensrelevante (og dessuten nyttige!)

 Orakeltjenesten: veldig populær!Orakeltjenesten: veldig populær!

 Med noen unntak: Positive tilbakemeldinger på forelesningene. De fleste 
liker at vi har hatt gjesteforelesere fra næringslivet selv om noen kanskje 
har forutsatt for litt for mye bakgrunnskunnskap. 
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Software Software EngineeringEngineeringSoftware Software EngineeringEngineering

 Industriell systemutvikling omhandler teorier, metoder og verktøy for y g , g y
spesifikasjon, design, konstruksjon, verifikasjon og vedlikehold/endring av 
programvare.

E  t å bid  til t i l  b d  t  k  d f    Er ment å bidra til at vi lager bedre systemer, raskere, med færre ressurser 
og på en mer forutsigbar måte

 Baserer seg på ingeniørprinsipper (“systematiske metoder”) med fokus på:g p g p pp ( y ) p
◦ Planlegging og forutsigbarhet (vs. “ta den tiden som trengs”)

◦ Oppdeling og strukturering av problemer i mindre komplekse bestanddeler (”splitt og 
hersk”  mot ”prøve og feile”,) p g ,)
 Abstraksjon og modellering (mot: ”koden er systemet”)
 Modularitet og gjenbruk (mot: “lag alt fra bunnen av hver gang”)

◦ Dokumentert prosess og systematisk kvalitetssikring (vs  “gjør som du vil bare produktet Dokumentert prosess og systematisk kvalitetssikring (vs. gjør som du vil bare produktet 
blir bra”)
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Tre hovedtemaer i Inf1050Tre hovedtemaer i Inf1050Tre hovedtemaer i Inf1050Tre hovedtemaer i Inf1050

 Hvordan styres utviklingsprosessen?
H rdan fastle es s stemets e enska er? Hvordan fastlegges systemets egenskaper?

 Hvordan lages selve systemet?
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Hvordan styres utviklingsprosessen?Hvordan styres utviklingsprosessen?Hvordan styres utviklingsprosessen?Hvordan styres utviklingsprosessen?

 Valg av utviklingsprosess (fossefall, inkrementelle, iterative, 
spiralmodellen, XP, Scrum, RUP)

 Prosjektarbeid (organisering, aktivitetsplanlegging og 
-styring, nettverksdiagram)

 Estimering (kunde/leverandørforhold, vurdering av 
usikkerhet/risiko, historiske data, sjekklister, planning 
poker)

 Avtaler og kontrakter (PS2000, prismodeller)

 Jus og etikk (sjekkliste relatert til personopplysningsloven)J g ( j p pp y g )

 Endringshåndtering og konfigurasjonsstyring (versjoner vs
varianter, versjonstre, forgrening/fletting), j , g g g)
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Hvordan fastlegges systemets egenskaper?Hvordan fastlegges systemets egenskaper?

 Funksjonelle og ikke-funksjonelle krav
 Kravinnsamlingsmetoder (intervjuer, spørreskjemaer, 

observasjon, inspeksjon av dokumenter, brainstorming)
 Spesifikasjon, prioritering og validering av krav 

(testspesifikasjon, avhengighetsmatriser, evolusjonære 
prosesser) prosesser) 

 Detaljert spesifikasjon av funksjonelle krav vha UML 
bruksmønstre (use case modell  tekstlige spesifikasjoner)bruksmønstre (use case modell, tekstlige spesifikasjoner)
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Hvordan lages selve systemet?Hvordan lages selve systemet?Hvordan lages selve systemet?Hvordan lages selve systemet?

 Objektorientert analyse og design (kant-, kontroll- og 
forretningsobjekter. Inf1050-metoden: Use Case->CRC-
>sekvensdiagram->klassediagram, Rational Rose)

 Persistens/databaser (Relasjonsdatabaser: regler for OR-
mapping, datamodell som UML klassediagram, SQL, Hibernate)

 Brukergrensesnitt og prototyping (brukervennlighet, Genova)

 Arkitektur og webapplikasjoner (fysisk/logisk arkitektur, 
tykke/tynne klienter)

 Validering og verifikasjon 
◦ forskjellige faser av testing (enhets-, integrasjon-, systemtest), og

◦ forskjellige typer testing (whitebox- og blackbox-testing)
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Systemutvikling, ulike fagfelt og aktiviteterSystemutvikling, ulike fagfelt og aktiviteter

Utviklingsprosesser

y g, g gy g, g g

DomenekunnskapJus og etikk
Avtaler og kontrakter

Prosjektstyring

Endringshåndtering

Utviklingsprosesser

Systemutviklerens 
k t åd

Estimering

Kravhåndtering

Konfigurasjonsstyring

Endringshåndtering

kompetanseområder Modellering med UML

Testing (blackbox/whitebox/V-modellen)

g j y g

Brukergrensesnitt

D t b (SQL)/ i t (Hib t )

Programmering Utviklingsverktøy (Rose/Genova)

Arkitektur

Databaser (SQL)/persistens (Hibernate)
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Arkitektur typer av systemer lagringArkitektur typer av systemer lagringArkitektur, typer av systemer. lagringArkitektur, typer av systemer. lagring

 Ulike typer av systemer de viktigste Ulike typer av systemer, de viktigste
◦ Satsvise
◦ Interaktive
◦ innbakte, styre-elektronikk

 Arkitektur oppdeling av:
◦ Program (logisk oppdeling)  - ofte tre hovedlag (kanskje hvert 

delt inn i  mindre lag)
◦ Maskiner (fysisk oppdeling) et system er ofte samarbeid ◦ Maskiner (fysisk oppdeling) – et system er ofte samarbeid 

mellom flere maskiner (ofte 2 eller 3 maskiner)

 Persistens = varig lagring av datag g g
◦ Relasjonsdatabaser – lagrer data som tabeller på disk
◦ SQL er et databasespråk som gjør ’alt’
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Typer av systemerTyper av systemerTyper av systemerTyper av systemer
1 Satsvise systemer (kjøringer uten bruker- interaksjon )1. Satsvise systemer (kjøringer uten bruker interaksjon.)
◦ Eks. Beregning av lønn, skatt . Oppgjør mellom banker i BBS.

2. Interaktive systemer. y
◦ Ofte Web-baserte som f.eks. kjøp av flybilletter, nettbank. Mange 

brukere  samtidig og én sentral  maskin for behandling

3 Innbakte systemer Elektronikk med programvare styrer 3. Innbakte systemer. Elektronikk med programvare styrer 
andre systemer.
◦ I biler, ABS, antiskli-systemer, automatisk temperatur regulering.,… y p g g

og mange andre formål
◦ Våpensystemer, romfart 
◦ Roboter i industrien  panelovner digitale TV- er ◦ Roboter i industrien, panelovner, digitale TV-.er, 
Mer enn 90 % av alle ’datamaskiner’ (CPUer) nyttes til slik anvendelser 

(ofte enkle, billige  maskiner)
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EksempelEksempel trelagsarkitekturtrelagsarkitektur, , administrativtadministrativt systemsystemEksempelEksempel trelagsarkitekturtrelagsarkitektur, , administrativtadministrativt systemsystem

Database-
håndteringssystem 

(DBMS)
Database

(forretningsobjekter)

Applikasjon
(kant-, kontroll- og 

forretningsobjekter)

Nettleser eller 
annen 

klientapplikasjon

bruker

DatabasetjenereWeb/ApplikasjonstjenereKlienter
(I t t E l Fi f Databasetjenere

(Oracle, MySQL, Informix, PostgreSQL,
SQL Server, ObjectStore, Poet, ...) 

(JBoss, WebSphere, WebLogic, 
GlassFish, Fusion, Tomcat...)

(Internet Explorer, Firefox, 
Opera, Safari, …)

To-lags fysisk arkitektur: 
Da bruker vi samme maskinen til å kjøredatabasen  og serverapplikasjonen
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RelasjonsdatabasenRelasjonsdatabasen
 En relasjons-database består av en eller flere 

tabeller,  kalt relasjoner (eks. data om ansatte i en RelasjonsdatabasenRelasjonsdatabasen slik tabell)
 En slik tabell inneholder opplysninger om et antall 

entiteter,  med én linje per entitet (eks. data om 
én ansatt i hver rad)én ansatt i hver rad).

 Hver rad  må kunne entydig identifiseres  med 
verdiene i ett eller flere av feltene  -det kalles en 
nøkkel (eks. personnummer)( p )

 Hver kolonne har en overskrift = navnet til et 
attributt (eks. navn, adresse, lønn, personnummer, 
..)

 Hver celle i tabellen inneholder da verdien til ett 
av attributtene til en entitet.

 Tabellene kan kobles  med hverandre via 
f d kl  (f i  k   kl  il li j  fremmednøkler (foreign keys = nøkler til linjer 
andre tabeller) 
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Eksempel på en database Eksempel på en database 
med tre tabellermed tre tabeller

ansattID{key} navn pID{f. key }

Ansatt
avdID{f. key}{ y} p { y }

1 Per
2 Kari 2
3 Ola 4

{ y}
2

2
1

AvdelingpID {key} beliggenhet

Parkeringsplass

avdelingsID{key} avdnavn
1 Kjemi
2 Informatikk

p { ey} be gge e
1 P4
2 P3
3 P3 2 Informatikk
4 P1
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Fasene  i Fasene  i systemutviklinga systemutviklinga boka og ellersboka og ellersFasene  i Fasene  i systemutviklinga systemutviklinga –– boka og ellersboka og ellers

 KravspesifikasjonKravspesifikasjon
◦ Hva skal systemet gjøre

 Analysey
◦ Hvordan ser virkeligheten ut som skal ha et system

 Design
◦ Hvordan skal datasystemet lages

 Koding
Testin Testing

 Utplassering
 Vedlikehold Vedlikehold
Boka slår sammen kravspesifikasjon og analyse, andre behandler

det separat – ingen stor uenighet.p g g
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KravinnsamlingKravinnsamling ogog kravanalysefasenkravanalysefasenKravinnsamlingKravinnsamling ogog kravanalysefasenkravanalysefasen

Identifiserer kravene til hva vi ønsker å oppnå medIdentifiserer kravene til hva vi ønsker å oppnå med 
systemet og hvilke begrensinger vi må ta hensyn til. Det

innebærer å definere:

 Overordnet målsetting og begrensing
 Funksjonelle krav (hva skal systemet gjøre for brukeren)
 Ikke-funksjonelle (tekniske krav som f. eks. svartider)
 Kravene identifiseres og besluttes av utvalgte interessenter

(sluttbrukere, driftpersonell, administratorer,…etc.)
 Resultatet er gjerne et dokument som beskriver resultatet av Resultatet er gjerne et dokument som beskriver resultatet av

analysen (kravspesifikasjon)
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Noen definisjonerNoen definisjonerNoen definisjonerNoen definisjoner
 Domenemodell
◦ Modell (ofte UML) over den delen av virkeligheten vi skal lage system forModell (ofte UML) over den delen av virkeligheten vi skal lage system for.

 Interessent - en eller annen som har en direkte eller indirekte
interesse av at systemet utvikles, og som derfor påvirker kravene
til et system.
◦ Engelsk: Stakeholder
◦ Interessenter kan være oppdragsgiver kunder lovgivere  brukergrupper ◦ Interessenter kan være oppdragsgiver, kunder, lovgivere, brukergrupper, 

systemeiere…

 Funksjonelle krav - beskriver oppførselen (funksjonene) til
systemet
◦ Engelsk : System services, functional requirements

Ikke f nksj nelle kra le er førin er å førselen i f rm a Ikke-funksjonelle krav - legger føringer på oppførselen i form av
krav til ytelse, sikkerhet, brukervennlighet, kostnader, tidsrammer, 
interoperabilitet, osvp
◦ Engelsk : System constraints, non-functional requirements

17

HvaHva erer en en utviklingsprosessutviklingsprosess??g pg p

En utviklingsprosess beskriver en prinsipiellEn utviklingsprosess beskriver en prinsipiell
fremgangsmåte for å utvikle et IT system. Prosessen

innholder normalt:

• Ulike faser
• Prosessflyt (rekkefølge på faser og aktiviteter)

• Metoder
• Organisasjon

Husk utviklingsprosess og utviklingsprosessmodell betyr det samme. 
Utviklingsmodell benyttes gjerne som et mer konkret begrep

18

5 klasser av utviklingsprosesser5 klasser av utviklingsprosesser5 klasser av utviklingsprosesser5 klasser av utviklingsprosesser

P f l Prøv-og-feil
 Fossefallsmodellen
 Prototyping
 Evolusjonær, iterative, og inkrementelle modell
 Modelldrevet utvikling

Merk at disse 5 klassene beskriver prinsippene. Spesifikke og navngitte
prosesser blir eksempler av en av disse.
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EvolusjonæreEvolusjonære modellermodellerjj

Del prosjektet opp i mindre selvstendige mini prosjekterDel  prosjektet opp i mindre selvstendige mini-prosjekter
som kalles iterasjoner. Hver iterasjon må levere en 

fungerende del av systemet. Dette kalles et inkrement. 
Formålet er å kontrollere at:

 Prosjektgruppen forstår interessentenes behov
 Interessentene bekrefter at prosjektgruppen forstår interessentenes

behov
 Teknologi, verktøy, og metoder virker som forventet

Mange små iterasjoner med leveranser og evaluering leder prosjektet i 
riktig retning. Dersom noe er galt oppdages dette tidlig
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Modell Drevet Utvikling (MDD)Modell Drevet Utvikling (MDD)Modell Drevet Utvikling (MDD)Modell Drevet Utvikling (MDD)
 Grunnleggende idé:  Grunnleggende idé: 
◦ Man har et omfattende verktøy hvor systemet modelleres nesten 

fullstendig på et høyt nivå (i UML) 
 Datamodell (domenemodell  med klassediagram)
 Brukerdialoger (skjermbilder)

M   d  å t hø  i å  J  ◦ Man programmerer da på et høyere nivå enn Java 
 Kode kan da nesten genereres automatisk

 Både for database   klient og server  Både for database,  klient og server 

 Bare ’små’ biter med forretnngsregler må skriver ’for hånd’ 
(f.eks i Java) inn i denne nesten ferdige koden(f.eks i Java) inn i denne nesten ferdige koden

 Oblig 3 er generering av et slikt system med ’Genova’.
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Beskrive krav med UML Beskrive krav med UML useuse cases cases 
(norsk: brukstilfeller eller bruksmønstre)(norsk: brukstilfeller eller bruksmønstre)(norsk: brukstilfeller eller bruksmønstre)(norsk: brukstilfeller eller bruksmønstre)

 Identifikasjon og beskrivelse av krav er viktige aktiviteter i et 
ikli j k   K  b  systemutviklingsprosjekt . Kravene bør være

◦ forståelige (alle interessenter/stakeholders må kunne forstå 
kravspesifikasjonen),

◦ testbare (vi må kunne avgjøre om det ferdige systemet gjør det det skal), og
◦ sporbare (vi må vite hvilken del av koden som skal endres når det kommer 

nye krav).
 De funksjonelle kravene til et system kan beskrives v.h.a. use

cases.
◦ Use cases har blitt en ”de facto” standard for systematisk analyse og ◦ Use cases har blitt en de facto  standard for systematisk analyse og 

modellering av krav i systemutviklingsprosjekter.
 Use cases beskriver de funksjonelle kravene til systemet, dvs. 

h d  t t k l d  å k t  h d l   ◦ hvordan systemet skal respondere på eksterne hendelser, og 
◦ hvem skal bruke systemet. 

 Use cases beskriver de funksjonelle kravene på et standard 
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j p
format.

ProgrammeringsfasenProgrammeringsfasenProgrammeringsfasenProgrammeringsfasen

• Her skjer den endelige konstruksjonen
• Inkluderer gjerne ytterligere detaljert design

• Grafisk design
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TestfasenTestfasen

1. Har vi laget riktig system (funksjonelle krav)?
Vi må finne flest mulig feil tidligst mulig:

Vi må finne flest m lig feil tidligst m lig

g g y ( j )
2. Er systemet riktig bygget (tekniske krav)?

• Er forventninger og krav er riktig?
• Oppfyller systemet kravene?

Vi må finne flest mulig feil tidligst mulig:

• Oppfyller systemet kravene?
• Er det lett å lære og å bruke?
• Er det robust under feil bruk?Er det robust under feil bruk?

• etc....

Testfasen gir oss informasjon om kvalitet og risiko, men test kan 
aldri vise fravær av feil
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Hva er et prosjekt?Hva er et prosjekt?Hva er et prosjekt?Hva er et prosjekt?

 En engangsoppgave som ikke er utført tidligere En engangsoppgave som ikke er utført tidligere
 Skal lede til et bestemt resultat
 Krever ulike typer (tverrfaglige) ressurser Krever ulike typer (tverrfaglige) ressurser
 Begrenset i tid
 Organiseres ofte utenfor virksomhetens linjeorganisasjong j g j
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Hvorfor er prosjektarbeid viktig?Hvorfor er prosjektarbeid viktig?Hvorfor er prosjektarbeid viktig?Hvorfor er prosjektarbeid viktig?

 Planlegging: 
◦ Hvordan kan vi effektivt utnytte ressursene i prosjektet?

 Oppfølging: Oppfølging: 
◦ Utføres arbeidet etter planen?
◦ Er det avvik mellom plan og fremdrift?
K k j   Korreksjon: 
◦ Hvilke endringer er nødvendig?
◦ Hvilke tiltak må gjennomføres for å levere med rett kvalitet uten å overskrigj

budsjett eller leveransedato?

Hovedmål: Til enhver tid avklare om prosjektmålene er oppnålig innenfor 
prosjektets rammer (kostnader og krav)
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MilepælerMilepælerMilepælerMilepæler

Tydelige og målbare målsettinger er nødvendig for atTydelige og målbare målsettinger er nødvendig for at
prosjektet skal lykkes:

 Milepæler beskriver hvilke (del)mål som skal oppnås
 Milepælene fungerer som kontrollstasjoner underveis

F  i ikli  bli  l  d d  il l Faser i utviklingsprosessen blir normalt overordnede milepæler
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Stegene i use case modelleringStegene i use case modelleringStegene i use case modelleringStegene i use case modellering
1. Identifiser primære aktører (aktørene som 

 h d l   )initierer hendelser i systemet)
2. Identifiser use cases fra de primære aktørenes mål 

med systemetmed systemet.
3. Identifiser sekundære aktører, dvs. aktører som 

ikke har egne mål, men som er nødvendige for å ikke har egne mål, men som er nødvendige for å 
gjennomføre use casene.

4. Tegn use case diagram. Dette gir et overblikk over g g g
aktører og use cases og dermed over 
funksjonaliteten til systemet.

5 L  t k tli b k i l   Di i5. Lag tekstlige beskrivelser av use casene. Disse viser
hvordan aktører oppnår resultater ved bruk av
systemet.
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systemet.



Hø ni å se case beskri elseHø ni å se case beskri elseHøynivå use case beskrivelseHøynivå use case beskrivelse
Use case Registrer lånesøknadUse case Registrer lånesøknad

Kort beskrivelse Use caset lar en søker registrere en søknad om lån i 
systemet.systemet.

Aktører Søker, kredittbyrå, kontosystem.

H dfl t Lå k f ll t lå k d d d tilHovedflyt Lånesøker fyller ut en lånesøknad og sender den til 
banken. Systemet validerer informasjonen i 
lånesøknaden og beregner søkerens kreditt score basert 
på kredittrapporter og søkerens kundeforhold til banken. 
Systemet gir en initiell anbefaling om godkjenning.
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Detaljert beskrivelse av hovedflytDetaljert beskrivelse av hovedflytj yj y

1. Søkeren fyller ut en online lånesøknad
S k  d  k d  l b k   2. Søkeren sender søknaden til banken via internet

3. Systemet validerer informasjonen i lånesøknaden ved å sjekke at den er så 
korrekt og komplett som mulig.

4. Systemet innhenter kredittrapport for søkeren fra et eksternt kredittbyrå 
for kredittrapport.

5 Systemet henter søkerens kontohistorie med banken fra kontosystemet5. Systemet henter søkerens kontohistorie med banken fra kontosystemet.
6. Systemet beregner søkerens kredittscore basert på kredittrapport og 

kontohistorie.
S  f  k   l   k d     bl  7. Systemet informerer søkeren via e-mail om at søknaden er mottatt og blir 
vurdert.

8. Systemet setter status på lånesøknaden til ”Initiell kredittsjekk ferdig”.
9. Systemet allokerer lånesøknaden til en lånekonsulent for videre behandling.
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Metode for ansvarsdrevet OOMetode for ansvarsdrevet OO

 Inf1050 metoden (Iterativ):
 Analyse av krav
 (1) Identifiser aktører og deres mål

(2) L   h i å b k di (2) Lag et høynivå bruksmønsterdiagram
 (3) Spesifiser hvert bruksmønster tekstlig med 

hovedflyt og alternativ flyty g y
 Objektdesign
 For hvert bruksmønster: 
 (4) Identifiser objekter og fordel ansvar mellom dem (CRC)
 (5) Lag sekvensdiagram for hovedflyt og viktige variasjoner 
 (6) Lag klassediagram som tilsvarer sekvensdiagrammene (6) Lag klassediagram som tilsvarer sekvensdiagrammene

 (7) Lag til slutt klassediagram på systemnivå
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Tre typer objekterTre typer objekter

F t i bj kt  (“ tit bj t ”)

Tre typer objekterTre typer objekter

 Forretningsobjekter (“entity objects”)
 Kontrollobjekter (”control objects”)
 Kantobjekter (“boundary objects”)
 Litt forenklet kan man si at denne tredelingen skiller g

mellom 1) objekter som skal lagres i en database, 2) 
objekter som koordinerer handlingene i et bruksmønsterj g
og 3) objekter som kommuniserer med aktørene. 
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Eks: CRCEks: CRC--kort for Studentkort for Student

Student
<<entity>>

Kurs
<<entity>>

Vet min studentID
Vet hvilke kurs jeg har bestått
Vet hvilke kurs jeg er meldt opp til
Vet hvilke kurs jeg står på venteliste påj g p p
+ andre ansvarsområder: Vil bli 
tydeligere etter hvert som man 
”designer” bruksmønstre ved hjelp av 
sekvensdiagrammer
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CRCCRC--kort for bruksmønsteret ”Meld på kurs”kort for bruksmønsteret ”Meld på kurs”

Kant MeldPaaKurs

Emne
<<entity>>

Kurs

Vet min emnekode

Universitet
<<entity>>

Emne
Student

<<boundary>>

Kommuniserer 
med aktøren og 
kontrollobjektet

Vet min emnekode

Vet hvilke emner 
som forutsettes

Vet hvordan man

Oppslagsobjekt 
som vet hvilke 
emner og studenter 
som finnes i 

t tkontrollobjektet

Kurs Emne

Vet hvordan man 
finner kurs i emnet

systemet

MeldPaaKurs Universitet

Student
<<entity>>

Kurs
<<entity>> Student

Vet semesteret som 
(et kurs i) et 

<<control>> Emne

Kurs

Student

Kontrollerer 
hendelses-
forløpet i

Vet min studentID
Vet hvilke kurs jeg 
har tatt
Vet hvilke kurs jeg er 

( )
bestemt emne 
holdes

Vet antall plasser
Student

Kant

forløpet i 
bruksmønsteret 
”Meld på kurs”

j g
meldt opp til
Vet hvilke kurs jeg 
står på venteliste på

Vet hvilke studenter 
som er påmeldt

Vet hvilke studenter 
som står påsom står på 
venteliste
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SekvensdiagramSekvensdiagram: : Per Per registrererregistrerer segseg påpå Inf1050 Inf1050 –– v08v08

kantobjektet:
K t

UiO:
U i it t

Inf1050
E

Inf1050v08:
K

Per:
St d tKant

meldPaa:

Universitet

ok:=meldPaaKurs('12345', 'Inf1050', 'v08')

<<create>>

Student : Emne Kurs Student

meldPaa:
MeldPaaKurs

ok:=meldPaaKurs('12345', 'Inf1050', 'v08')

studenten:=finnStudent('12345')

emnet:=finnEmne('Inf1050')

forutsetter:=forutsetterEmner()()

kurset:=finnKurs('v08')

erLedigPlass:=ledigPlass()

paameldingOK: meldPaa(studenten)paameldingOK:=meldPaa(studenten)

erMeldtPaa(kurset)
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Hovedflyt for ”Meld på Hovedflyt for ”Meld på 
kurs”kurs”

Objektet som
returneres av
finnStudent

Objektet som
returneres av
finnEmne

Objektet som
returneres av
Emne::finnKurs

kantobjektet:
KantStudent

universitetet:
Universitet

studenten:
Student

emnet:
Emne

kurset:
Kurs

meldPaa:
MeldPaaKurs

ok:=meldPaaKurs(studentID, emneKode, semester)

<<create>>

ok:=meldPaaKurs(studentID, emneKode, semester)

Hovedflyt:
1. Studenten velger emne
2 S j kk d

studenten:=finnStudent(studentID)

2. Systemet sjekker at studenten er
kvalifisert til å ta emnet

3. Systemet finner kurset for emnet
4. Systemet sjekker om det er ledig 

plass på kurset
5 Systemet registrerer studenten på

emnet:=finnEmne(emneKode)

forutsetter:=forutsetterEmner()

kurset:=finnKurs(semester)
5. Systemet registrerer studenten på 

kurset

CRC-kortene forteller deg hvilket objekt 
som skal motta en bestemt melding

erLedigPlass:=ledigPlass()

paameldingOK:=meldPaa(studenten)
erMeldtPaa(kurset)
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SammenhengenSammenhengen mellommellomgg
sekvensdiagramsekvensdiagram ogog klassediagramklassediagram

 Start med sekvensdiagrammet for hovedflyt: 
◦ Lag klasser for alle objektene i sekvensdiagrammet  Lag klasser for alle objektene i sekvensdiagrammet. 
◦ For hver melding til et bestemt objekt i sekvensdiagrammet:

Legg til en tilsvarende metode for klassen til dette objektet. Legg til en tilsvarende metode for klassen til dette objektet. 
◦ Legg til de attributtene som hver av disse metodene trenger
◦ Lag nødvendige assosiasjoner for at klassene skal kunne utføreLag nødvendige assosiasjoner for at klassene skal kunne utføre

sine metoder (f.eks. sende meldinger til andre objekter)

 For hvert sekvensdiagram for en variasjon:For hvert sekvensdiagram for en variasjon:
◦ Utvid klassediagrammet med nye klasser, metoder, attributter og

assosiasjoner i klassediagrammet basert på meldingene ij g p g
sekvensdiagrammet for variasjonen.
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Assosiasjoner mellom to Assosiasjoner mellom to klasser klasser : : 
-- Bestemme antall objekter på ett bestemt tidspunkt sett fraBestemme antall objekter på ett bestemt tidspunkt sett fra

tt bj kt å d  d  id   tt bj kt å d  d  id   ett objekt på den andre sida.  ett objekt på den andre sida.  
-- Bare 3 ulike typer av antall på slike forhold.Bare 3 ulike typer av antall på slike forhold.

Ansatt Parkeringsplasser tildelt 0..10..1
(maks en til en)

Emne Kursundervises i 0..*1
(en til mange, hvor
emne vet om kurs)

Kurs Student0..*er meldt på0..*
(mange til mange, hvor
kurs vet om sine studenterkurs vet om sine studenter,
student vet om sine kurs )

Indikator Antall forekomster

0..1 Null eller 1

1 nøyaktig 1

n nøyaktig n

0 * 0 eller flere0.. 0 eller flere

* 0 eller flere

1..* 1 eller flere

1..n 1 eller flere (<= n)
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Regler for å plassere riktige antall på et forholdRegler for å plassere riktige antall på et forholdRegler for å plassere riktige antall på et forholdRegler for å plassere riktige antall på et forhold

1. Anta at du står i ett objekt av en klasse og ser over til (langs en 
forbindelse) til en annen klasse:

2 Hvor mange objekter ser du da maksimalt på et gitt tidspunkt av den andre 2. Hvor mange objekter ser du da maksimalt på et gitt tidspunkt av den andre 
klassen

3. Det antallet noteres (jfr. tabellen) på den andre siden

4. Du går så over forbindelsen til den andre klassen og antar at du nå står i 
ett objekt av denne klassen og gjenntar pkt. 1-3 

Indikator Antall forekomster

0..1 Null eller 1

1 nøyaktig 1

n nøyaktig n

0..* 0 eller flere
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* 0 eller flere

1..* 1 eller flere

1..n 1 eller flere (<= n)

KlassediagramKlassediagram for for hovedflythovedflyt ogog alternativalternativ flytflytKlassediagramKlassediagram for for hovedflythovedflyt ogog alternativalternativ flytflyt

Emne
K d S i

Universitet

Kant MeldPaaKurs

- emneKode: String
- antallEmnerForutsettes; int
+ finnKurs: Kurs
+ forutsetterEmner: boolean

+ finnStudent: Student
+ finnEmne: Emne

0..* 1

11
+ meldPaaKurs:boolean
+ oenskerVenteliste: boolean + meldPaaKurs:boolean

1

0 *

0..*

1

Kurs
- antallPlasser: int
- antallPaameldt: int
- semester: String

Student
- studentID: String
+ erMeldtPaa: void

0..*
0..* 0..*

kursdeltaker

venteliste
+ ledigPlass: boolean
+ meldPaa: boolean
+ settVenteliste:boolean

+ erPaaVenteliste: void
0..*

0..*
venteliste

Legger til nye metoder og assosiasjoner for alternativ flyt
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Forberedelser til eksamenForberedelser til eksamen

 To eksamensoppgaver (2007 tilpasset nytt pensum, samt 2008) ligger på ppg ( p y p ) gg p
undervisningsplanen. 
◦ Eksamen 2009 jobbes med på faglig-sosial dag 26. mai

◦ Løsningsforslag legges ut etter gjennomgangene◦ Løsningsforslag legges ut etter gjennomgangene

 Eksamensoppgaver m/løsningsforslag for 2005 og 2006 ligger her 
◦ http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1050/tidligere_eksamensoppgaver/index.xml

◦ NB! disse er ikke HELT representative for Inf1050 anno 2009, men spesielt stoffet om 
utviklingsprosesser, OO modellering med UML og jus/etikk er som i år

 26. mai: Faglig-sosial ettermiddag: kl.14.15 
◦ Gruppelærerne fra INF1050, sammen med INF1010 og MAT1030 holder åpent forum i et 

auditorium på Ifi. Du kan be om tips og råd og stille spørsmål om ting som har vært 
gjennomgått i kurset  (samt spise pizza). 

◦ PÅMELDINGSFRIST  ??.
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Eksamen 1  juniEksamen 1  juniEksamen 1. juniEksamen 1. juni
 Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt! Ta med: 
◦ Forelesningshandouts (disse blir svært sentrale) og notater

◦ Ukeoppgaver med løsningsforslag (også meget nyttige)

L i f l  f  idli  k  (2005  2006  ” k  ◦ Løsningsforslag fra tidligere eksamensoppgaver (2005, 2006, ”prøveeksamen 
2007” + 2008)

◦ Lærebok 

 Les oppgaven nøye og spør meg om evt. uklarheter når 
jeg kommer på “trøsterunden” jeg kommer på trøsterunden  

 Svar i hvert fall LITT på alle spørsmålene!!! 
◦ NB! du kan uansett ikke få mer trekk enn en blank besvarelse◦ NB! du kan uansett ikke få mer trekk enn en blank besvarelse
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Hvordan er eksamensoppgavenHvordan er eksamensoppgaven??ppgppg
 Du får en tekst som skisserer et system du skal være med å ’planlegge ’ på 

eksameneksamen.
 Sannsynligvis skal du lage noen ’Bruksmønstre’::
◦ for viktige brukere av systemet – spesifiser disse

 Kravinnhenting   Kravinnhenting  
◦ finn viktige funksjonelle og ikke-funksjonelle krav

 Du skal kanskje tegne sekvensdiagram og finne objekter og noen klasser i 
sentrale bruksmønstre (use cases)sentrale bruksmønstre (use cases).

 Kan dette systemet deles opp:
◦ Versjoner/moduler, slik at noen kan settes i drift først
◦ + Senere utvidelser◦ + Senere utvidelser

 Skisser logisk og fysisk arkitektur 
 Hvilken utviklingsmodell vil du velge – begrunn valget ditt

Hvordan skal du teste systemet begrunn valget ditt Hvordan skal du teste systemet – begrunn valget ditt
 Hvordan vil du estimere  kostnadene i å lage dette – hva slags kontrakt vil du 

anbefale (og hvorfor)
 Er det noen problemer med personvern i dette systemet hvilke med  Er det noen problemer med personvern i dette systemet – hvilke med 

løsning. 
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TAKK FOR I ÅR OG 
LYKKE TIL PÅ EKSAMEN!!!
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