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1  Sosio1  Sosio tekniske systemertekniske systemer1. Sosio1. Sosio--tekniske systemertekniske systemer
Systemer med:y

• Mennesker
• Datasystem(er)

A k ikk• Annen teknikk 
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Hva er et systemHva er et systemHva er et systemHva er et system
 En samling av utvalgte deler som En samling av utvalgte deler som 

arbeider sammen for å oppnå en felles 
målsetting. 
E   k  h ld    Et system kan inneholde programvare, 
mekanisk, elektrisk og elektronisk 
maskinvare og bli ofte styrt av maskinvare og bli ofte styrt av 
mennesker (operatører). 

 Systemdelene er avhengig av 
hverandre 

 Egenskapene og oppførselen til de 
enkelte systemkomponentene er enkelte systemkomponentene er 
bestemt av samspillet med de andre 
komponentene
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System kategorierSystem kategorierSystem kategorierSystem kategorier

T k i k  PC b t  t   Tekniske, PC-baserte systemer 
◦ Systemer som inkluderer maskinvare og 

programvare  men der operatører og programvare, men der operatører og 
operatørprosesser normalt ikke er en del av 
systemet. 

S k k    Sosio-tekniske systemer 
◦ Systemer som omfatter tekniske systemer, men 

også operatørprosesser og personer som bruker også operatørprosesser og personer som bruker 
og samhandle med det tekniske systemet. 
◦ Sosio-tekniske systemer styres av organisatoriske y y g

retningslinjer og regler. 
◦ Er et videre begrep enn et (rent) teknisk system. 
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Et system i brukEt system i brukEt system i brukEt system i bruk

 Er dette et teknisk eller et sosio-teknisk system :

Ek  1  E  b l  f  b kk    b kk◦ Eks 1: En betalingsautomat for bankkort i en butikk:
 Kortleser, tastatur,  skjerm, kvitteringssskriver,  strømforsyning
 Programvare i terminalen
 Linje til et stort datasystem på BBS
 Ansatt som setter opp beløp (manuelt eller via kassa)
 Kunde setter i kort og taster kode 
 Kredittkortet
 Banksystemet ditt med din konto,, …

 Igjen: Systemet har egenskaper som ikke kommer fra 
én enkelt komponent, men fra samspillet mellom flere 
av de delene som utgjør systemetav de delene som utgjør systemet
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Et system i brukEt system i brukEt system i brukEt system i bruk

 Er dette et teknisk eller et sosio-teknisk system ?

Eks 2: Et system som skal kunne finne ut hva en sel spiser –y p
med komponenter.  Fra en masteroppgave ved NTNU:

 Et kamera – mobil-typen med flash
 En styreenhet for alle delene (8-bit maskin) med programvare

B Batteri
 Minnepinnehukommelse for bilder 
 Mobiltelefon (for sending av bilder)
 Sensor for når selen har åpnet munnen  Sensor for når selen har åpnet munnen 
 Sensor for om selen har dykket eller er i overflaten
Systemet ’limes’ fast på ryggen til selen
Systemet tar bilder når selen er under vann og åpner munneny g p
Systemet ringer opp en server og overfører bilder når selen er over vann

 Igjen: Systemet har egenskaper som ikke kommer fra én 
enkelt komponent, men fra samspillet mellom flere av de p , p
delene som utgjør systemet
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Systemer i brukSystemer i brukSystemer i brukSystemer i bruk
 Er dette et tekniske eller et sosio-Er dette et tekniske eller et sosio

tekniske systemer ?

Eks 3: System(er) som skal hjelpe deg å Eks 3: System(er) som skal hjelpe deg å 
styre bilen sikkert:
 Tar inndata fra rattet, pedaler, hvert hjul,  

motoren fart  osvmotoren,fart, osv.
Systemet overtar styringa/kontroll hvis du skrenser,  

spinner, sklir under bremsing,....

Eks 4: Et system som skal hjelpe piloten å Eks 4: Et system som skal hjelpe piloten å 
fly en Airbus 320
 Tar inndata fra stikke, vinkel, motor, lufthastighet,  

kollisjonsradarenkollisjonsradaren,..
Systemet overtar styringa hvis flyet får beskjed om 

bevegelser som kan være farlige, styrte flyet, 
kollidere mm. Alle styreimpulser fra flyger går y p yg g
først via dette systemet.

INF1050 Systemutvikling Vår 2010 - 7 7

SosioSosio--tekniske systemers tekniske systemers egenskaperegenskaperSosioSosio--tekniske systemers tekniske systemers egenskaperegenskaper

 Ytre egenskaper Ytre egenskaper
◦ Egenskaper til systemet av en helhet, og  som er 

avhengige av samspillet mellom systemkomponenter avhengige av samspillet mellom systemkomponenter. 

 Ikke-deterministisk 
D  j  ikk  ll id i   d  å  d  få   ◦ De gjør ikke alltid gir samme utdata når de får samme 
inndata fra sine enkelte deler fordi systemene atferd 
også er delvis avhengig av menneskelige operatører også er delvis avhengig av menneskelige operatører. 

 Komplekse relasjoner med organisatoriske mål 
◦ I hvilken grad systemet støtter organisatoriske mål er  ◦ I hvilken grad systemet støtter organisatoriske mål er  

ikke bare avhengig av selve systemet., men 
beslutninger og handlinger utenfor systemet beslutninger og handlinger utenfor systemet 
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Typer av egenskaperTyper av egenskaperTyper av egenskaperTyper av egenskaper
 Funksjonelle egenskaper  Funksjonelle egenskaper 
◦ Disse vises når alle deler av et system arbeider 

sammen for å nå et mål  For eksempel har en sammen for å nå et mål. For eksempel har en 
sykkel den funksjonell egenskap ’å være et 
transportredskap’ når den er satt sammen av sine 
enkeltdeler. 

 Ikke-funksjonelle egenskaper 
◦ Eksempler er tekniske krav som  pålitelighet, ytelse, 

sikkerhet for bruker og sikkerhet mot uautorisert 
b k  D t  j d  f  d t t  å å bruk. Det er avgjørende for datasystemer å oppnå 
et minstenivå for hver av disse egenskapene –
ellers er systemet ubrukeligellers er systemet ubrukelig
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PålitelighetPålitelighetPålitelighetPålitelighet
 Maskinvare pålitelighet Maskinvare pålitelighet
◦ Hva er sannsynligheten for et maskinvarekomponent 

feiler og hvor lang tid tar det å reparere ? g g p
 Programvare pålitelighet
◦ Hvor sannsynlig er det at en programvarekomponent y g p g p

vil produsere feil utdata. Programvarefeil er vanligvis 
forskjellig fra maskinvarefeil ved at programvaren ikke 
slites ikke ut  slites ikke ut. 

 Operatør pålitelighet
◦ Hvor sannsynlig er det at operatøren av et system ◦ Hvor sannsynlig er det at operatøren av et system 

som vil gjøre en feil ? 
 Hvilke feil kan vi få og hvor dyre er de? g y
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Hovepunkter om sosioHovepunkter om sosio--tekniske systemertekniske systemerHovepunkter om sosioHovepunkter om sosio tekniske systemertekniske systemer

 Sosio-tekniske systemer omfatter maskinvare, y ,
programvare og mennesker og er designet for å 
møte noen fastlagte mål. g

 Systemets egenskaper er egenskaper som er 
karakteristisk for systemet som helhet og ikke karakteristisk for systemet som helhet og ikke 
dets deler. 

 Systemutviklingsprosessen av slike systemer   Systemutviklingsprosessen av slike systemer  
inkluderer spesifikasjon, design, utvikling, 
integrasjon og testing  integrasjon og testing. 

 Systemintegrasjon av de ulike delene er spesielt 
k iti k  kritisk. 
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2  Kritiske systemer2  Kritiske systemer2. Kritiske systemer2. Kritiske systemer
 Sikkerhetskritiske systemer y
◦ Feil kan resulterer i tap av liv, skade eller skade på miljøet; 

◦ Eks: Kjemisk bedriftsovervåkings-system, gassdeteksjon i gruver, 
kjernekraft kontrollsystemer,  tog-overvåking/styring

 Virksomhetskritiske systemer 
F l k  l   l k   l l  ål  ◦ Feil kan resultere i total svikt i planlagte mål. 

◦ Eks: navigasjonssystem til sjøs eller i romfartøyer. 

 Forretningskritiske systemer  Forretningskritiske systemer 
◦ Feil kan gi store økonomiske tap. 

◦ Eks: Kunde-systemet i en bank; Eks: Kunde systemet i en bank; 

Kritiske systemer er ofte (men ikke alltid) innbakte, dvs. 
en styreenhet for annen teknologi.
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SystemSystem pålitelighet pålitelighet SystemSystem--pålitelighet pålitelighet 

F  k k    f  d  k   For kritiske systemer er oftest den viktigste 
systemegenskapen  påliteligheten av systemet. 
Pålit li h t  til t t  fl kt  b k  d   Påliteligheten til et system reflekterer brukerens grad av 
tillit til det.;  at det vil fungere slik brukerne regner med, 
og at den ikke vil ”feiler" ved normal bruk. og at den ikke vil feiler  ved normal bruk. 

 Nytteverdi og troverdighet er ikke det samme. Et 
system trenger ikke å ha tillit for å være nyttig. y g y g

 Systemer som ikke er pålitelige, er utrygge eller usikre 
kan bli avvist av sine brukere. 

 Kostnadene ved systemfeil kan være svært høy. 
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Andre Andre pålitelighetspålitelighets egenskaperegenskaperAndre Andre pålitelighetspålitelighets--egenskaperegenskaper
 Reparerbart Reparerbart
◦ Reflekterer i hvilken grad systemet kan repareres ved 

en feil 
 Vedlikeholdbart
◦ Reflekterer i hvilken grad systemet kan tilpasses til g y p

nye krav
 Overlevelsesevne 
◦ Reflekterer i hvilken grad systemet kan levere 

tjenester samtidig som det er under fiendtlig angrep; 
F il t l   Feil toleranse 
◦ Reflekterer i hvilken grad brukeres feil kan unngås og 

evt  bli tolerert  evt. bli tolerert. 
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Utviklingsmetoder Utviklingsmetoder for kritiske systemerfor kritiske systemerUtviklingsmetoder Utviklingsmetoder for kritiske systemerfor kritiske systemer

 Kostnadene ved kritiske systemfeil er så høye at  Kostnadene ved kritiske systemfeil er så høye at 
utviklingsmetoder kan brukes for å lage kritiske 
systemer som ikke er kostnadseffektive for systemer som ikke er kostnadseffektive for 
andre typer system. 
Ek l  å lik  t ikli t d   Eksempler på slike utviklingsmetoder 
◦ Formelle metoder for programvareutvikling 
◦ Bevis av koden (alternativt: modellsjekking)
◦ Statisk analyse 
◦ Ekstern kvalitetssikring 
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Pålitelighet koster (mye)Pålitelighet koster (mye)Pålitelighet koster (mye)Pålitelighet koster (mye)
 Pålitelighets kostnadene  pleier å øke  Pålitelighets-kostnadene  pleier å øke 

eksponentielt med økende krav til  pålitelighet 
T   il d   To grunner til dette: 
◦ Bruken av dyrere utviklingsteknikker og maskinvare 

 k  f  å å h  d ift ikk h t ( k  som kreves for å oppnå høyere driftssikkerhet (eks. 
dublerte systemer)
◦ Den økte testing og validering av systemet  som ◦ Den økte testing og validering av systemet  som 

kreves for å overbevise klienten at den nødvendige 
grad av pålitelighet er nådd. g p g
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Hovedpunkter, kritiske systemerHovedpunkter, kritiske systemerp , yp , y
 En kritisk system er et system der svikt kan føre til store økonomisk 

tap, fysiske skader eller trusler mot liv og helse. 
 Påliteligheten til et system reflekterer brukerens tillit til at systemet 

virker 
 Tilgjengeligheten av et system er sannsynligheten for at det vil være 

l l  å  d  l b k  dtilgjengelig når du vil bruke det.
 Påliteligheten til et system er sannsynligheten for at systemet tjenester 

vil bli levert som angitt 
 Pålitelighet og tilgjengelighet er generelt sett på som nødvendig men ikke 

tilstrekkelig vilkår for sikkerhet og trygghet 
 Pålitelighet er relatert til sannsynligheten for at en feil oppstår i operativ 

b k  E   d kj  f il k   åli li  bruk. Et system med kjente feil kan være pålitelig 
 Sikkerhet er en systemegenskap som reflekterer systemets evne til å 

operere uten truende mennesker og miljø 
å Overlevelsesevne er systemets evne til å beskytte seg mot eksterne 

angrep 
 Pålitelighetsforbedringer krever en sosio-teknisk tilnærming til 

d i  h  d  d  k  t ki   design hvor du vurderer mennesker samt maskin- og programvare 
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3  Systemutviklingsprosesser3  Systemutviklingsprosesser3. Systemutviklingsprosesser3. Systemutviklingsprosesser

 Forstå hvorfor systemutviklingsprosessen er viktig
 Forstå de viktigste prinsippene for ulike prosesserg p pp p
 Få kunnskap om ulike utviklingsprosesser
 Forstå sentrale suksessfaktorer Forstå sentrale suksessfaktorer
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Hva er en systemutviklingsprosess?Hva er en systemutviklingsprosess?y g py g p

 Beskriver hvordan programvare skal produseres  Beskriver hvordan programvare skal produseres 
ved å angi mekanismer for å styre, kontrollere og 
organisere arbeidet. organisere arbeidet. 

 Kunnskap om systemutviklingsprosessen er 
sentral i arbeidet med å forbedre produktivitet og sentral i arbeidet med å forbedre produktivitet og 
kvalitet i systemutvikling

Merk at systemutviklingsprosess, utviklingsprosess og
utviklingsprosessmodell betyr det samme
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Eksempel fra Ford Model TEksempel fra Ford Model TEksempel fra Ford Model TEksempel fra Ford Model T

 1908: Stasjonsvis produksjon
 1913: Samlebånd introdusert
◦ Arbeidstid redusert fra 12,5 timer til 

1,3 timer per bil

 1918: Halvparten av alle biler i  1918: Halvparten av alle biler i 
USA er en Ford

 1930: Alle bilfabrikker har gått 1930: Alle bilfabrikker har gått 
over til samlebånd
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Hvorfor er utviklingsprosesser viktig?Hvorfor er utviklingsprosesser viktig?g p gg p g

 Hvordan arbeidet utføres har stor påvirkning på 
produktivitet og kvalitet

 Noen prosesser er bedre egnet enn andre
 Prosesser innfører begreper og felles begrepsforståelse
 Felles begrepsforståelse er nødvendig for godt samarbeid

F ll  b f å l   d d  f  d d Felles begrepsforståelse er nødvendig for standardisering
 Standardisering er nødvendig for forbedring av prosessen

Feil prosess kan ha fatale følger for virksomheten!

Merk at standardisering her betyr innenfor en virksomhet. Det er 
ikke det samme som en offisiell standard som f. eks. ISO 9000
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Systemutvikling, en utfordrende aktivitet?Systemutvikling, en utfordrende aktivitet?Systemutvikling, en utfordrende aktivitet?Systemutvikling, en utfordrende aktivitet?
 TRESS-90: Administrativt system for trygdeetaten  
◦ Planlagt levert 1993  nedlegges i 1995Planlagt levert 1993, nedlegges i 1995.
◦ Opprinnelig budsjett: 383 Mill. Totalt tap over 1 MRD.

 Oslo Sporveier m. fl: Nytt elektronisk billettsystem: Flexus
◦ Planlagt prøvedrift september 2005
◦ Fortsatt ikke i drift i 2008, men delvis I bruk 2009/20010, 

men med mye lavere ambisjonermen med mye lavere ambisjoner
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Hvor godt lykkes vi?Hvor godt lykkes vi?Hvor godt lykkes vi?Hvor godt lykkes vi?

U d k l f k i k h t tf t

 76% av prosjektene overskrider budsjettet

Undersøkelse fra norske virksomheter utført av
Simula i 2003:
 76% av prosjektene overskrider budsjettet
 19% bruker mindre enn budsjettert
 Gjennomsnittlig overskridelse er 41% Gjennomsnittlig overskridelse er 41%
 Utviklingsprosessen påvirker utfallet

◦ 55% overskridelse ved bruk av fossefallsmodellen55% overskridelse ved bruk av fossefallsmodellen
◦ 24% overskridelse ved iterative/inkrementelle/evolusjonære metoder
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KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon

P  h  blitt   d di  d l  å t  f Programvare har blitt en  nødvendig del av vårt  samfunn
 Vi har store utfordringer med å levere med tilfredstillende 

kvalitet  kvalitet. 
 Sannsynligheten for å levere et prosjekt i henhold til tidsplan og 

budsjett er lav.j
 Mange prosjekter feiler fullstendig
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Utviklingsprosess og livssyklusUtviklingsprosess og livssyklusUtviklingsprosess og livssyklusUtviklingsprosess og livssyklus
I systemutvikling opererer vi med begrepeneI systemutvikling opererer vi med begrepene
utviklingsprosess og livssyklus:

 En livssyklus beskriver hovedaktivitetene fra oppstarten av et 
prosjekt, til utvikling, drift, og nedleggelse

 En utviklingsprosess beskriver fasene fra oppstart, til utvikling 
og leveranse

Merk at litteraturen i systemutvikling ikke er entydig på 
forskjellen mellom livssyklus og  utviklingsprosess.
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Ulike faser i en livssyklusUlike faser i en livssyklusUlike faser i en livssyklusUlike faser i en livssyklus

0) Idefase om et system – foretningsanalyse (lønner det seg)
1) Kravinnsamling og kravanalyse (hva skal systemet gjøre?)
2) Design (hvordan skal det konstrueres?)
3) Programmering (konstruksjon)
4) Test (ble det riktig?)
5) Installasjon, integrasjon, driftsetting
6) Vedlikehold (feilretting og videreutvikling)

Merk at det finnes flere ulike varianter av faseinndelinger i en 
livssyklus. 
Se f. eks. forrige forelesning hvor pkt. 1 også ble delt i 2 
f å

INF1050 Systemutvikling vår 2010 26

g g p g
faser:  Kravinnsamling og så Analyse .

Kravinnsamling og kravanalysefasenKravinnsamling og kravanalysefasenKravinnsamling og kravanalysefasenKravinnsamling og kravanalysefasen

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, etc.)
R lt t t  j  t d k t  b k i  lt t t   Resultatet er gjerne et dokument som beskriver resultatet av 
analysen (kravspesifikasjon)

INF1050 Systemutvikling vår 2010 27

Eksempler på kravdokumenterEksempler på kravdokumenterEksempler på kravdokumenterEksempler på kravdokumenter
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DesignfasenDesignfasenDesignfasenDesignfasen
Gitt kravene, må systemet designes. Det innebærer å:

 Delvis design av brukerinteraksjon og løsningskonsept

, y g

 Design av arkitektur
◦ Identifisere hovedkomponenter i systemet

H ilk t  h  k t h◦ Hvilket ansvar hver komponent har

◦ Relasjonen mellom komponentene

◦ Design beskrives gjerne i egne diagrammer (UML)Design beskrives gjerne i egne diagrammer (UML)

 Design gjøres på flere nivåer, overordnet og detaljert
 Resultat beskrives gjerne i UML modeller og system  Resultat beskrives gjerne i UML modeller og system 

spesifikasjon
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Eksempler på resultater fra design Eksempler på resultater fra design Eksempler på resultater fra design Eksempler på resultater fra design 
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ProgrammeringsfasenProgrammeringsfasenProgrammeringsfasenProgrammeringsfasen

• Her skjer den endelige konstruksjonenj g j
• Inkluderer gjerne ytterligere detaljert design
• Grafisk designg

INF1050 Systemutvikling vår 2010 31

ProgrammeringsfasenProgrammeringsfasenProgrammeringsfasenProgrammeringsfasen

Windows 7 består av 50 - 100 Mill. slike kodelinjer. Detj
gir ca 2 Mill. A4 sider som rager mer enn 100 meter over 
bakken dersom vi la alle arkene oppå hverandre.
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TestfasenTestfasenTestfasenTestfasen

Overordnet er målsettingen er å besvare følgende:
1. Har vi laget riktig system (funksjonelle krav)?
2 Er systemet riktig bygget (tekniske krav)?

Overordnet er målsettingen er å besvare følgende:

2. Er systemet riktig bygget (tekniske krav)?
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TestfasenTestfasenTestfasenTestfasen
Vi må teste:Vi må teste:
• Er forventninger og krav er riktige?

O f ll t t k ?• Oppfyller systemet kravene?
• Er det lett å lære og å bruke?
• Er det robust under feil bruk?
• etc....
 å finne flest mulig feil tidligst mulig:

Testfasen gir oss informasjon om kvalitet og risiko, 
men test kan aldri vise fravær av feil
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Hva er en utviklingsprosess?Hva er en utviklingsprosess?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)
• MetoderMetoder
• Organisasjon

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

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

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

Merk at disse 5 klassene beskriver prinsippene eller mønstre. 
Spesifikke og navngitte modeller blir instanser av en av disse.
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PrøvPrøv--ogog--feilfeil
Utviklingsprosesser   1:

PrøvPrøv--ogog--feilfeil

Programmering Feilretting

I l l i Ingen planlegging

 Ingen kravanalyse eller designfase

 Ad-Hoc testing

Høy risiko for å feile
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FossefallsmodellenFossefallsmodellen
Utviklingsprosesser 2:

FossefallsmodellenFossefallsmodellen

Foranalyse

Kravinnsamling

Design

Kravinnsamling

Programmering

Test

Prosjektstyring
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Varianter av fossefallsmodellen Varianter av fossefallsmodellen Varianter av fossefallsmodellen Varianter av fossefallsmodellen 
Den første utgaven fra 1970Den første utgaven fra 1970
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Varianter av fossefallsmodellen Varianter av fossefallsmodellen 
Den første utgaven fra 1970Den første utgaven fra 1970
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Hovedprinsippet i fossefallsmodellenHovedprinsippet i fossefallsmodellenHovedprinsippet i fossefallsmodellenHovedprinsippet i fossefallsmodellen

 Utvikling er en forutsigbar produksjonsprosess  Utvikling er en forutsigbar produksjonsprosess 
 En pålitelig og detaljert plan kan etableres ved oppstart 
 Kravene kvalitetssikres ved at de dokumenteres og  Kravene kvalitetssikres ved at de dokumenteres og 

gjennomgås før programmeringen starter
 Hver fase avsluttes før neste fase kan begynne
 Endringer i planen skal normalt ikke skje
 Programvaren antas å bli korrekt utviklet i første forsøk
 Systemet kan ikke utprøves før det er helt ferdig
 En repetisjon av prosessen vil levere samme resultat
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Fordeler med fossefallsmodellenFordeler med fossefallsmodellenFordeler med fossefallsmodellenFordeler med fossefallsmodellen

 En av de første forsøk på å standardisere systemutvikling 
(DoD Military Standard 2167)
På i  di i li  d d li     i h  f Påtvinger disiplin med tydelig start og stopp i hver fase

 Konseptuelt enkel, enkel å forstå og kontrollere for ledere, 
enkel å underviseenkel å undervise

 Alle krav og design gjøres før programmering. Sparer mye 
kostnader hvis feil oppdages på dette stadietkostnader hvis feil oppdages på dette stadiet

(DoD = Department of Defense, USA)
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Problemer med fossefallsmodellenProblemer med fossefallsmodellen
Tre viktige observasjonerTre viktige observasjoner

E  d  l  å f å h d   IT  l f  1. Er det mulig å forstå hvordan et IT-system vil fungere 
ved å lese fra hundre til flere tusen sider med 
dokumenter?dokumenter?

2. Er det først når vi sitter foran en datamaskin og 
prøver et system at vi oppdager feilene?prøver et system at vi oppdager feilene?

3. Hvordan kan vi planlegge en testfase med en gitt slutt 
dato uten at vi vet noe om feilraten i systemet?y
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Problemer med fossefallsmodellenProblemer med fossefallsmodellenProblemer med fossefallsmodellenProblemer med fossefallsmodellen
 Alle vesentlige  krav kan ofte ikke defineres på forhåndg p
◦ Brukerne er ikke alltid sikre på hva de behøver
 «Jeg vet hva jeg behøver når jeg ser det»

◦ Endringer i eksterne forutsetninger er ikke forutsigbareEndringer i eksterne forutsetninger er ikke forutsigbare

 Støtter ikke endring av krav underveis
◦ Brukerne endrer oppfatning underveis i prosessen
◦ Støtter ikke tilpassning til endrede eksterne forutsetninger

 Evaluering og test utføres til slutt
◦ Feil og mangler oppdages for sent (dette gir høye kostnader)◦ Feil og mangler oppdages for sent (dette gir høye kostnader)

Vi har behov for bedre modeller som støtter evaluering og endring
mye tidligere i utviklingen
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P t t iP t t i
Utviklingsprosesser 3:

PrototypingPrototyping
En prototype er en initiell  første versjon som demonstrerer En prototype er en initiell, første versjon som demonstrerer 
konsepter,  utforsker designvalg, og evaluerer forståelsen av 
identifiserte krav. Formålet er å sikre at det riktig systemet g y
utvikles.

 Introdusert for å avhjelpe problemene med 
fossefallsmodellen

 En mer strukturert utgave av prøv-og-feil
• Tilbyr  flere varianter:

– Bruk-og-kast prototyping
– Evolusjonær prototyping
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PrototypingPrototypingyp gyp g
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Implementering

Fordeler med prototypingFordeler med prototypingp yp gp yp g
 Gir en visuell og tidlig presentasjon av et tenkt slutt resultat
◦ Husk: «Jeg vet hva jeg behøver når jeg ser det»◦ Husk: «Jeg vet hva jeg behøver når jeg ser det»

 Forbedrer forståelsen av behov og løsningskonsept
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Ulemper med prototypingUlemper med prototypingUlemper med prototypingUlemper med prototyping

K  l h h  f  l k  å k l Krav til hurtighet fører til kompromisser på kvalitet
 Lite fokus på arkitektur og andre tekniske kvaliteter
 Lite fokus på vedlikehold
 Interessenter betrakter en kjørende prototype som

f di  ferdig system

Prototyping benyttes idag mer som en teknikk for åPrototyping benyttes idag mer som en teknikk for å 
studere krav og løsningsforslag enn som en fullstendig 
utviklingsmodell
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Fra fossefall til evolusjonFra fossefall til evolusjonFra fossefall til evolusjonFra fossefall til evolusjon

F f ll d ll  h  fl  k  l   Fossefallsmodellen har flere viktige ulemper. 
Prototyping og evolusjonære modeller har oppstått 
som følge av denne erfaringensom følge av denne erfaringen

 Fossefallsmodellen baseres på antagelsen om at 
systemutvikling er en forutsigbar og repeterbar systemutvikling er en forutsigbar og repeterbar 
produksjonsprosess (er det riktig?)

 Prototyping og den evolusjonære modellen antar at yp g g j
systemutvikling ikke er forutsigbar eller repeterbar
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Evolusjonære modellerEvolusjonære modeller
Utviklingsprosesser 4:

Evolusjonære modellerEvolusjonære modeller
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.

Prosjektgruppen forstår interessentenes behov

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

 Prosjektgruppen forstår interessentenes behov
 Interessentene bekrefter at prosjektgruppen forstår 

interessentenes behovinteressentenes 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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g

Definisjon på iterativ og Definisjon på iterativ og j p gj p g
inkrementell (gradvis) utviklinginkrementell (gradvis) utvikling

 En iterativ utviklingsprosess er en utviklingsprosess som 
består av flere mindre sekvensielt ordnede mini-
prosjekter som kalles iterasjoner

 Hver iterasjon er et selvstendig mini-prosjekt som består 
 k i li  d i  i l i   av kravinnsamling, design, implementering, og test

 Målsettingen med hver iterasjon er å levere en 
fungerende  stabil  integrert del av det totale systemetfungerende, stabil, integrert del av det totale systemet
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Om evolusjonær utviklingOm evolusjonær utviklingOm evolusjonær utviklingOm evolusjonær utvikling
 Evolusjonær utvikling introduserer prinsippet om  Evolusjonær utvikling introduserer prinsippet om 

tilpassing i form av evaluering og justering av planene
 Iterativ og inkrementell utvikling viser hvordanIterativ og inkrementell utvikling viser hvordan

"It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent,
but the most responsive to change"
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[ Charles Darwin, 1871] 



Prinsipper for evolusjonær utviklingPrinsipper for evolusjonær utviklingPrinsipper for evolusjonær utviklingPrinsipper for evolusjonær utvikling

 Ingen fullstendig kravspesifikasjon skrives ved oppstart
 Regelmessige leveranser (inkrementer) til interessentene
 Utviklingen foregår stegvis med nye inkrementer 
 Endringer og bearbeiding av tidligere resultater er 

b   d llinnebygget i modellen
 Regelmessig endring av planene basert på evalueringer 

tf t  i t tutført av interessentene
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