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Begrepp och förkortningar
Begrepp

D efinition

Aktör

En aktör är oftast en fysisk person m en kan även vara ett
angränsand e system som kom m unicerar m ed d atasystem et,
d .v.s. ger eller får inform ation ur system et.
Ett använd ningsfall är en beskrivning av d et som en aktör gör i
verksam heten. Det består av en sam ling aktiviteter som bild ar
en fu nktionell helhet som logiskt hör ihop.
Den organisation som använd er d atasystem et och
ad m inistrerar, övervakar eller styr ett problem om råd e
(Mathiassen m .fl. 2001).
Den struktur, beståend e av olika logiska kom ponenter , som
d atasystem et är uppbyggd av. En vanlig arkitekturlösning
består av tre kom ponenter: en m od ell-, en funktions- och en
gränssnittskom ponent. Även d en tekniska plattform en kan ses
som en d el av system arkitekturen.
Inform ation som använd s eller skap as som en d el av
m jukvaruutvecklingen. Det kan vara ett d okum ent, en m od ell
eller fråga om program kod . Man skulle generellt kunna säga
att allt som bör ligga und er versionshantering är en artefakt
(Fägnell Urban 2003).
Beskriver en egenskap som ett objekt har. Objektet ”And ers”
som tillhör klassen ”Anställd ” kan ha attribut som
anställningsnu m m er, efternam n, förnam n, avd elningsnum m er
och löneklass.
Beskrivningsteknik är ett regelverk för hur man gör en
beskrivning och hur m an visualiserar och d okum enterar en d el
av verkligheten i en beskrivning. En beskrivningsteknik kan
använd as i flera olika m etod er.
Med beteend e avses d e aktiviteter eller arbetsuppgifter som en
aktör eller ett objekt kan utföra i d atasystem et. En a ktörs
beteend e kan ses som d et som personen gör i sitt arbete m ed an
ett objekts beteend e realiseras i klassens m etod er.
En sam ling kom ponenter som realiserar krav på m od ell,
funktioner och gränssnitt (Mathiassen m .fl. 2001).
Med d ialog avses d en interaktion som använd aren för m ed
d atasystem et d å han/ hon vill ha något uträttat. Dialogen
ligger till und erlag för planeringen av gränssnittet.

Använd ningsfall
Använd ningsom råd e
Arkitektur

Artefakt

Attribut

Beskrivningsteknik

Beteend e

Datasystem
Dialog
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(forts.)
ER -schem a

Funktion

Gränssnitt

H änd else

Klass

Metod

ER står för Entity Relationship. ER-schem a är en grafisk
presentation av väsen tliga självständ iga begrepp och visar hur
d e är relaterad e till varand ra. Schem at ligger till und erlag för
en relationsd atabas d är tabeller sam m ankopplas via d eras
nyckelfält.
Med funktion avses här ett antal händ elser som knyts ihop till
ett händ elseförlopp som bild ar en logisk helhet. En funktion
kan vara organisatorisk och finnas i verksam heten eller
program teknisk och finnas i källkod en.
Med gränssnitt avses d en d elkom ponent i ett system som
ansvarar för att en använd are eller ett annat system kan
kom m unicera m ed d atasystem et (ge in d ata, bearbeta d ata
och/ eller ta ut d ata)
En händ else d efinieras som en m om entan (”just nu, just här”)
tilld ragelse som involverar ett eller flera objekt. Tilld ragelsen/
händ elsen bord e vara od elbar och m an bör kunna konstatera
att d en skett. H änd elsen kan vara organisatorisk och händ a i
verksam heten eller program teknisk och finnas i källkod en. En
händ else d okum enteras verbalt i förfluten form , t.ex. ”prod ukt
beställd ”, faktura betald ”, ”kund uppd aterad ”, ”d atum
uppd aterat” och ”rapport utskriven”.
Man kan se en händ else som en im puls som ges till system et
och som system et förutsätts agera på. En händ else (event) är en
form av signal till system et på att någonting har hänt, eller en
begäran som system et skall reagera på. Det kan vara fråga om
alltifrån att en användare klickat på m usen, till att en tung
bakgrund bearbetning har avslutats. H änd elser kan genereras
externt ifrån en använd are via ett specificerat gränssnitt, eller
internt inom ett system .
I en klass beskrivs vad d ess objekt skall lagra för inform ation
(via sina attribut), vilka and ra objekt d e skall känna till (via
sina relationer) och hur d e skall fungera (via sina operationer).
Varje klass har ett väldefinierat ansvar i ett d atasystem . En
klass sam lar en m ängd relaterad e attribut och operationer. Ett
viktigt kännetecken för en klass är att d ess inre struktur inte är
tillgänglig utanför klassen utan kan enbart m anipuleras genom
ett specifierat gränssnitt. Objekt är förekom ster (instanser) av
klasser.
En d etaljerad beskrivning av sättet att lösa ett problem . En
m etod är m ycket m er d etaljerad än en m od ell och kan
använd as flera gånger i en m od ell.
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(forts.)
Mod ell

Multiplicitet

Objekt

Operation

Problem om råd e
Stereotyp

System d efinition
Treskiktsarkitektur

En m od ell är en översikt över utvecklingsarbetet och beskriver
i grova d rag vilket arbete som m åste utföras och vem som bör
utföra d et.
Multiplicitet uttrycker hur m ånga instanser av en klass som
kan relatera till en enstaka instans av en associerad klass.
Multiplicitet uttrycks som en m ängd icke-negativa tal,
exem pelvis: noll eller en, två till och m ed fyra, fem , eller
m ånga. Ofta uttrycks m ultipliciteten i bägge riktningarna: en till-en, en-till-m ånga, eller m ånga-till-m ånga. N är m ultiplicitet
anges så begränsas och förtyd ligas relationern a i en
objektorienterad m od ell.
Enligt sam m a principer kan m an uttrycka relationen m ellan
tabellrad er i tabellerna i ett ER-schem a.
Inom objektorientering är objekt d et centrala. Ett objekt är en
företeelse m ed egen identitet, egna egenskaper och eget
beteend e. Ett objekts egenskaper (attribut) och m etod er
(operationer) beskrivs i d ess klassbeskrivning.
En operation är en funktion som är m öjlig att utföra på objekt
av en klass. Operationerna kan liknas vid funktioner.
Operationerna har tillgång till attributen i klassen, och kan
d ärm ed båd e läsa och föränd ra d em . N är en klass
d efinieras/ d eklareras specificeras vilka attribut och
operationer som ingår. Varje operation d efinieras m ed ett
protokoll (returtyp och param eterlista) och en im plem entation
(exekveringsbar kod ).
Den d el av om givningen som ad m inistreras, övervakas eller
styrs m ed hjälp av ett d atasystem (Mathiassen m .fl. 2001).
Stereotyper använd s för att föränd ra eller specificera innebörd en av ett befintligt UML -elem ent. Dubbelhakar anger att
d et är fråga om en stereotyp , t.ex. «bound ary». Alternativt kan
en grafisk sym bol använd as för att visualisera stereotypen.
En kort och koncis sam m anfattning av d e kriterier som m an
ställer på d et planerade d atasystem et
Datasystem et ind elas i tre skikt som bild ar egna logiska
kom ponenter i d en slutgiltiga system lösningen.
Gränssnittskom ponenten ansvarar för att använd are (och
and ra angränsand e system ) skall ha tillgång till system ets
funktioner och d ata. I funktionskom ponenten finns system ets
regelverk/ funktionalitet och d är sker all bearbetning och
läsning och/ eller uppd atering av d ata. Mod ellkom ponenten
ansvarar för att all d ata finns lagrat och är tillgängligt.
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(forts.)
Teknisk
plattform

UML

VATOFAkriteriet

Winha

Med en teknisk plattform avses d en IT-infrastruktur som ett
d atasystem skall im plem enteras i. Infrastrukturens
kom ponenter kan d elas in i hård vara, m jukvara, d atabaser och
olika kom m unikationsteknologier .
Unified Mod eling Language är en beskrivningsteknik för att
d efiniera, visualisera och d okum entera analys och d esign av
ett d atasystem .
VATOFA står för: Villkor; Använd ningsom råd e; Teknologi;
Objekt; Funktionalitet; Ansvar. Det är frågan om en första
system d efinition d är m an lägger upp kriterier för d et
planerad e d atasystem et (Mathiassen m .fl. 2001).
System d efinitionen kan sed an d iskuteras i projektet m ed olika
intressenter för att se om d en stäm m er överens m ed vad som
förväntas av d et kom m and e d atasystem et.
System för stud erand ead m inistration vid Vasa yrkeshögskola
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1.

IN LEDN IN G

Då d et blev aktuellt att välja äm ne för m in avhand ling känd es d et naturligt att
d en skulle hand la om system planering och objektorienterad e m etod er. Jag
und ervisar själv i system planering och projektled ning vid Vasa yrkeshögskola
och har erfarenhet av olika system planeringsm etod er. N är jag för ett antal år
sed an ville förnya m in und ervisning och kom i kontakt m ed d en
objektorienterad e filosofin blev jag övertygad om att d etta tankesätt var
överlägset d e trad itionella strukturerad e planeringsm etod erna . Syftet m ed
d enna avhand ling är att bl.a. peka på förd elarna m ed en objektorienterad
m etod och att d isku tera använd barheten av d e beskrivningstekniker som
använd s vid analysen. Min förhoppning är att d etta arbete via praktiska
exem pel skall visa p å använd barheten av objektorienterad e m etod er och
tekniker.
Denna avhand ling hand lar alltså om system utveckling och objektorientering
och d iskuterar utifrån ett praktikfall använd barheten av beskrivningstekniken
UML. Arbetet tar inte upp d e m est grund läggand e aspekterna utan utgår ifrån
att läsaren känner till objektorientering och har erfarenhet av
program utvecklingsprojekt. Det är viktigt att skilja på begreppen filosofi,
m etod och teknik och d et är bra att här inled ningsvis förklara innebörd en av
d essa tre begrepp.
Objektorientering ses som d en filosofi, d et tankesätt, som ligger till grund för
själva m etod en. Det finns alltså en m ängd olika m etod er som baserar sig på d et
objektorienterad e synsättet. Analysen i d etta arbete stöd er sig på d en m etod
som presenteras i boken ”Objektorienterad analys och d esign ” (Mathiassen,
Munk-Mad sen, N ielsen & Stage 2001). En m etod använd er sig i sin tur av olika
tekniker vilka kan ses som d e praktiska tillvägagångssätt som behövs för att
genom föra en analys och d okum entera resultatet. Syftet m ed d enna avhand ling
är att genom föra en objektorienterad analys och d iskutera använd barheten av
beskrivningstekniken UML. I kapitel 2 finns en kort översikt över d e UML d iagram som använts. Det antas att läsaren red an är bekant m ed
beskrivningstekniken.
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1.1. Syfte
Det finns två olika syften m ed d enna avhand ling. Det första syftet är att
genom föra ett planeringsuppd rag åt Vasa yrkeshögskola, d är uppd raget är att
göra en objektorienterad analys av ett d atasystem för planering av
arbetsförd elningen för und ervisningen för nästkom m and e läsår. Uppd raget
finns närm are förklarat i kapitel 1.3. Beskrivningstekniken som använd s är
UML. Analysen är red ovisad i kapitel 3. Det and ra syftet är att testa och
utvärd era UML som beskrivningsteknik i projekt av d enna storlek.
Utvärd eringen görs genom att resultaten från d en praktiska analysen
d iskuteras utifrån d e uppställd a hypoteserna. Denna d iskussion återfinns i
kapitel 4.

1.2. H ypoteser
Utgångspunkten för diskussionen i kapitel 4 är två hypoteser. H ypoteserna är
avsiktligen form ulerade på ett såd ant sätt att d e lika gärna kund e tolkas som en
projektled ares önskem ål på ett använd bart verktyg.
Den första hypotesen lyd er: "UML är en beskrivningsteknik som är lätt att
förstå, lätt att använd a och resulterar i använd bara d okum ent." Speciellt
intressant är alltså använd barheten av d e d iagram som prod uceras. Faktorer
som inverkar på använd barheten är sym bolerna begriplighet, diagram m ens
överskåd lighet och m od ifierbarhet sam t d eras fungerbarhet
som
d iskussionsund erlag för beslut vid utvecklingen av d atasystem et.
Den and ra hypotesen berör frågan om hur väl beskrivningstekniken kan
integreras i ett program utvecklingsprojekt, d .v.s. hur väl tekniken kan anpassas
till d et praktiska projektarbetet. Diskussionen utgår ifrån kund orienterad e och
relativt sm å programutvecklingsprojekt d är kraven på snabba resultat och
kostnad seffektivitet är speciellt stora. Ett typiskt projekt , som här avses, har en
tid splan som und erstiger ett kalend erår och involverar 2-5 projektm ed lem m ar.
Den vald a tekniken bord e alltså vara lätt att använd a och ge snabba resultat.
Den and ra hypotesen lyd er såled es: "En objektorienterad m etod med UML som
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beskrivningsteknik ger tillräckligt und erlag för d efinition, d okum entation och
presentation av en m od ell av d atasystem et."

1.3. Planeringsu ppd rag
Planeringsuppd raget som ligger till grund för avhand lingen kom från Vasa
yrkeshögskola. Uppd raget gick ut på att planera och d okum entera ett system
för planeringen av arbetsförd elningen för nästkom m and e läsår inom enheten
för företagsekonom i och turism . Analysen skulle göras som en objektorienterad
analys och resultera i en analys som kund e ligga till grund för förverkligand et
av d atasystem et. Utgångspunkterna för analysen finns i kapitel 3.1. Analysen
finns i sin helhet i kapitel 3. Analysen kan läsas friståend e från d e övriga
kapitlen. Det var från början givet att analysen skulle resultera i en
relationsd atabas och d etta faktum had e en viss betyd else för analysen av
klassd iagram m et. Arbetsnam net för d et planerad e d atasystem et är ATP och är
en förkortning för arbetstid splanering.

1.4. Metod beskrivning
Den objektorienterad e analysen baserar sig, m ed vissa m od ifikationer, på d en
m etod som finns beskriven i boken ”Objektorienterad analys och d esign ”
(Mathiassen m .fl. 2001). I boken använd s inte objektd iagram m en ses här d et
som ett viktigt d iagram vid skapand et av förståelse för d en kom m and e
arkitekturen. Analysen har kom pletterats m ed en affärsprocesskarta
(Fagerström , Bjurhager, Wallström & Jönsson 1998) som ger en bra översikt
över problem om rådet. Som tid igare fram gått använd s UML som
beskrivningsspråk. UML-d iagram m en är ritad e m ed m od elleringsverktyget
Rational Rose Enterprise och är d irekt kopierad e (copy/ paste) som bild er från
program m et. Ett m odelleringsverktyg var inte nöd vänd igt vid genom förand et
av d enna analys, m en und erlättar läsbarheten av analysresultaten och stöd er
genom förand et av d en efterföljand e d esignen. Arbetet är avgränsat till att gälla
analysen och d ärm ed behand las inte själva program m eringen och
förverkligand et.
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Det finns vissa grund läggand e återkom m and e m etod ologiska begrepp som är
viktiga att klarlägga här i inled ningen. Dessa är: (1) problem om råd e, (2)
använd ningsom råd e (3) objektsystem och (4) d atasystem .
(1) Problem om råd e d efinieras som d en d el av om givningen som
ad m inistreras m ed hjälp av d atasystem et
(2) Använd ningsom råd e d efinieras som d en organisation som
ad m inistrerar problem om råd e
(3) Objektsystem uttrycker en använd ares uppfattning av d et fram tid a
d atasystem et
(4) Datasystem et d efinieras som en sam ling av kom ponenter , som
im plem enterar kraven på d atam od ell, funktioner och gränssnitt
(Mathiassen m .fl. 2001: 20-24).

Objekt
system
Data system
Användare
Problemområde

Användningsområde

Bild 1. Sam band m ellan problem om råd e, använd ningsom råd e, objektsystem
och d atasystem (Mathiassen m .fl. 2001: 21).

Förenklat kan m an säga att arbetet går ut på att analysera problem - och
använd ningsom råd e och att skapa ett d atasystem som uppfyller uppställd a
kriterier. Vad som m enas m ed problem - resp. använd ningsom råd e i ATPsystem et sam t vilka kriterier som ställts beskrivs i kapitel 3.1.
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2.

Kort om UML

UML är

en

beskrivningsteknik

som

fram gångsrikt

utvecklats

ur

de

objektorienterad e m etod er som var råd and e und er slutet av 80-talet och i början
av 90-talet. I UML sam m anförs d e tankar och teorier som utvecklats av Grady
Booch, Jam es Rum bau gh och Ivar Jacobson. Utvecklingen tog fart i m itten av
90-talet d å d essa tre, som skäm tsam t bru kar kallas för d e tre am igos, blev
anställd a av d et am erikanska bolaget Rational. Efter en g anska lång
utvecklingsprocess och ett flertal olika versioner blev UML god känt av OMG

1

som UML 1.0 i oktober 1997 och blev ind ustristand ard (Fow ler Martin & Scott
Kend all 1997: 169). UML 2.0 utkom år 2005 och UML har sed erm era etablerat
sig som d et m est använd a visuella m od elleringsspråket i värld en (UML
Resource Page).

Unified Mod eling Language (UML) är ett visuellt beskrivningsspråk som ger
planerare och d esigners m öjlighet att visualisera, specificera, konstruera och
d okum entera strukturer och beteend e i ett system sam t m öjlighet att m od ellera
d en verksam het som använd er system et (Bennett Sim on, Skelton John, Lunn
Ken, 2001:6). Tanken är att m ed olika d iagram beskriva d atasystem et från olika
perspektiv och att genom en kom bination av d essa få till stånd en helhetsbild .
Sym bolerna som använd s kallas för elem ent och varje elem ent har sin givna
betyd else och kan jäm föras m ed syntaxen i ett program m eringsspråk.
Diagram m en kan ses som m od eller av d et system som håller på att konstrueras
och genom att välja ett perspektiv i taget är det lättare att förstå och överblicka
kom plexiteten i ett system . Bild 2 presenterar uppd elningen i olika typer av
d iagram . Diagram m en visar system et ur olika perspektiv.

1

OMG = Object Management Group. Standardiseringsorganisation som har som mål att utveckla och
främja objektorienterad paradigm. De viktigaste standards som OMG definierat är CORBA och UML.
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Klassdiagram

Tillståndsdiagram

Komponentdiagram

Modell

Sekvensdiagram

Användningsfallsdiagram

Driftsättningsdiagram

Bild 2. Olika UML-d iagram visar ett system ur olika perspektiv (Kruchten 2002:
12).

Diagram m en brukar även d elas in i två grupper, statiska och d ynam iska
d iagram . Statiska d iagram visar strukturer och relationer m ellan olika elem ent
m ed an d ynam iska d iagram visar hur systemets kom ponenter sam arbetar för att
realisera sina funktioner. Av d e d iagram som behand las i d etta arbete är
objektd iagram , använd ningsfallsd iagram och klassd iagram statiska m ed an
tillstånd sd iagram m et är d ynam iskt. Denna analys behand lar inte sekvensd iagram , kom ponentd iagram och d riftssättning sd iagram em ed an d essa hör till
förverkligand et i d esignfasen. En analys fokuserar vanligtvis antingen på
verksam heten eller på d atasystem et. Analysen i d etta arbete och alla UMLd iagram tar fasta på att beskriva själva d atasystem et. Av d etta följer att objekten
som analyseras är d atasystem ets objekt. Sam m a d iagram och beskrivningsteknik kund e även använd as i en verksam hetsanalys m ed d en skillnad en att
m an d å istället skulle fokusera på verksam hetsobjekt.

17

I kapitel 2.1 – 2.4 finns red ogjort för d e d iagram som använts i analysen i kapitel
3 sam t beskrivningar till hur d e elem ent som ingår i respektive d iagram har
använts.

2.1. Objektd iagram
Målet m ed objektd iagram m ets är att visa vilka objekt som är väsentliga för
berört problem om råde i d atasystem et som håller på att utvecklas. De UMLelem ent som ingår finns visualiserad e i bild 3. I objektd iagram m et strävar m an
till att använd a d e benäm ningar på ting/ företeelser/ objekt som använd s i
verksam heten

och

m an

bord e kunna utläsa hur utv ecklaren

ser på

problem om råd et. Objektd iagram m et har här även använts för presentation av
ett utkast på planerad system arkitektur. Objekten har tilld elats stereotyper av
vilka följand e har använts: (1) «bound ary» gränssnitt, (2) «control» funktion och
(3) «entity» d ata (Kroll 1999: 340). Varje stereotyp har sin egen grafiska
presentation. Målet är att skapa en treskiktsarkitektur beståend e av en
gränsnitts-, en funktions- och en m od ellkom ponent.

Objektd iagram m et ligger till grund för d en efterföljand e d iskussionen om
arkitekturen
ansvarar

för

och
att

kom ponenternas
använd aren

skall

utform ning.
kunna

Gränsnittskom ponenten

interaktera

m ed

system et,

funktionskom poneneten innehåller behand lingsregler för inam atad och lagrad
inform ation (läs: program logik) och m od ellkom ponenten innehåller d en d ata
som system et skall lagra. Objekten sam m anbind s m ed ett väl valt verb som
visar planerarens syn på relationen m ellan objekten . Utifrån d etta kan m an
sluta sig till vilket ansvar respektive objekt har getts. Ett gem ensam t
notationssätt för alla d iagram är elem entet “Kom m entar” som kan använd as för
att ytterligare förtyd liga betyd elsen av ett elem ent. I bild 3 har kom m entarer
använts för att visa d e olika stereotyperna.
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uppdaterar
en avd.förest.

Boundary =
Gränssnitt

ett uppdateringsfönster
Control =
Programlogik

<<realize>>

en planeringssession

hämtar info hämtar info uppdaterar, summerar, kontrollerar
hämtar info

ett SP-förverkligande
en grupps
periodiseringsprofil

en lärare

en lärares
periodiseringsprofil

Entity =
Datainnehåll

Bild 3. Exem pel på ett objektd iagram som d et använd s i d etta arbete.

2.2. Använd ningsfallsdiagram
Målet m ed använd ningsfallsd iagram m et är att beskriva vilka situationer i
verksam heten d atasystem et skall ta hand om , hur d et planerad e system et är
tänkt att använd as och vilka aktörer som är involverad e. Båd e berörda
använd ningsfall och aktörer id entifieras och analyseras. En aktör är oftast en
fysisk person m en kan även vara ett angränsand e system som interakterar m ed
system et, d .v.s. ger eller får inform ation av system et. Ett använd ningsfall består
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av ett händ elseförlopp som bild ar en funktionell helhet som logiskt hör ihop.
Det
är
oftast
förd elaktogast
att
inled a
analysarbetet
m ed
använd ningsfallsanalysen. Med hjälp av använd ningsfallsanalysen strävar m an
till att hitta och gruppera system ets väsentliga objekt och hän d elser. Elem enten
är aktörer och använd ningsfall. Varje aktör beskrivs kort och för varje
använd ningsfall analyseras händ elseförloppet. Ett vanligt m isstag är att tro att
d iagram m et skall visa ett flöd e, vilket inte är fallet. Diagram m et visar end ast
aktörer som d eltar i använd ningsfall. Det är sjäva analysen av
händ elseförloppet som är d et väsentliga. Med hjälp av analysen hittas
involverad e objekt. Väsentliga objekt plockas ut och återfinns i
objektd iagram m et. Det finns två vanliga stereotyper som brukar använd as vilka
visar relationerna m ellan två använd ningsfall. Stereotyperna är «extend »

Exempel på element i ett
användingsfallsdiagram

Mata in grunddata

Avdelningsförestån
dare

<<extend>>
Planerare

Uppdatera arbetsfördelning

Göra arbetsscheman
Kontrollera periodisering
<<include>>

Optimera periodisering

Bild 4. Exem pel på ett använd ningsfallsd iagram .
och «includ e». Stereotypen «extend » innebär att använd ningsfallet i vissa
bestämda situationer kan vara aktuellt m ed an «includ e» innebär att
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använd ningsfallet ifråga alltid skall tas m ed . Förd elen m ed uppd elningen är att
använd ningsfallen kan analyseras separat och att ett visst använd ningsfall kan
utnyttjas av flera and ra (jäm för m ed en program m od ul som anropar en
und erm od ul). Bild 4 visar ett exem pel på ett använd ningsfallsd iagram .
Använd ningsfallsd iagram m et kan också innehålla använd ningsfall som inte är
d irekt förem ål för analysen, m en som finns m ed för att förtyd liga bild en av
problem om råd et. H är åtskiljs „Use case‟ och „Business Use Case‟, se bild 5.

Användningsfall som är föremål för
analys (Use Case)
Uppdatera databas

Användningsfall som är en del av
verksamheten, men inte föremål för
analysen (Business Use Case)
Besluta om anställning

Bild 5. Två olika typer av använd ningsfall

2.3. Klassd iagram
Syftet m ed klassd iagram m et är att presentera m od ellkom ponenten (läs:
d atabaslösningen). I kriterierna för d enna analys sad es d et att d en slutgiltiga
d atabasen skall vara en relationsd atabas. Därför har d et här valts att inte
fram ställa ett renod lat klassd iagram . Alla klasser har tilld elats stereotypen
«table». Klassd iagram m et är i själva verket ett ER-schem a. Stereotypen «table»
har en viss grafisk presentation (bild 6) och d e attribut som angetts kom m er
alltså att bli kolum ner i tabellerna. H är har prim ärnyckeln för tabellen tilld elats
stereotypen «Pkey» och sekund ärnyckeln «Fkey». Multipliciteten har angetts i
relationen m ellan tabellerna och d ärm ed kan d et ta d iagram d irekt ligga till
und erlag för skapand et av d atabasen senare i d esignsked et.
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Bild 6. Exem pel på ett anpassat klassd iagram , d är klasserna tilld elats
stereotypen «table» och attributen är synliga.

2.4. Tillstånd sd iagram
Tillstånd sd iagram använd s för att visa vilka olika tillstånd ett objekt kan ha
und er sin livstid sam t hur övergångarna m ellan tillstånd en sker. Detta kan vara
m ycket använd bart d å m an vill följa centrala objekt i ett d atasystem såsom en
faktura i ett faktureringssystem eller ett ärend e i ett ärend ehanteringssystem .
Grund läggand e koncept är tillstånd , övergång, händ else och villkor.
Bild 7 visar ett exem pel på vilka tillstånd objektet stud erand e kan tilld elas
und er sin livstid i system et. Ett tillstånd sd iagram har oft ast ett start- och ett
sluttillstånd som presenteras i form av olika elem ent som påm inner om
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punkter. Ett tillstånd anges i bestäm d form och anger alltså objektets status vid
ett visst tillfälle. Övergången från ett tillstånd till ett annat sker genom en
händ else som kan ha ett argum ent. Argum ent anges inom parentes (så här) och
villkor som anges inom hård a parenteser [så här]. I d esignskedet tas sed an
ställning till hur d enna händ else och tillstånd sföränd ring på bästa sätt realiseras
i d atasystem et.

Start: Antagen till
utbildningsprogram
Antas som studerande( studienummer )

Registrerad att
ha studierätt

Anmäler sig( närvarande )

Anmäld som
närvarande

Anmäler sig( frånvarande )

Anmäler sig( frånvarande )

Kolla tid( antal terminer) )[ max 4 terminer ]
Anmäld som
frånvarande

Anmäler sig( närvarande )
Studierätten upphör( orsak )[ frånvaroterminer => 4 ]
Lämnar in av avgångsanmälan( orsak )
Ansöker om examen[ Tillräckligt studiepoäng ]
Avgått

Ansökt om att
ta ut examen

Utexaminerad

Slut: Arkiverad

Bild 7. Exem pel på ett tillstånd sd iagram .
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3. A N ALYSEN
Syftet m ed analysen är att beskriva hur d atasystem et är tänkt att fungera och
d etta kapitel utgör d en d okum entation som skall ligga till grund för
förverkligand et av system et.

3.1. Definition av u pp giften
3.1.1. Syfte
Syftet m ed d enna analys är att planera ett d atasystem för arbetstid splanering
för und ervisningen vid Vasa yrkeshögskola. System d efinitionen är beskriven
m ed hjälp av VATOFA-kriteriet (Mathiassen m .fl. 2001: 58), vilket ger en bra
överblick över d et planerad e system et. Problem om råd et finns beskrivet i
kapitel 3.1.3. Det viktigaste i d efinitionen av problem om råd et är att id entifiera
d e viktigaste objekten och d essa finns sam m anfattad e i ett objektd iagram . För
att få en bra överblick av använd ningsom råd et har en affärsprocesskarta
använts (Fagerström m .fl. 1998: 277). Denna ligger som und erlag för
beskrivningen av inform ationssystem et.

3.1.2. System d efinition
System d efinitionen för ATP-system et enligt VATOFA-kriteriet d efinieras
ned an.
.
Villkor:
System et bör lagra och underhålla nöd vänd ig inform ation för att planera
arbetsförd elningen för kom m and e läsår; lärare, stud iegrupper, stud ieperiod er,
utbild ningsprogram , förverkligand e av stud ieperiod er för nästa läsår och
period iseringsinform ation för grupper och lärare. System et skall tillhand ahålla
funktioner för att skapa arbetsförd elningen för nästkom m and e läsår och d et
skall finnas en koppling till läsord ningssystem et Mim osa. System et bör vara
visuellt översiktligt och lättanvänt. För p laneraren skall uppd atering och
kontroll vara lätt att utföra. För använd aren skall inform ationen vara
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lättarbetad och d et skall vara m öjligt att behand la enskild a ansvarsom råd en
(avd elningar). Eftersom m an laborerar m ed gem ensam m a lärarresurser skall
d et även vara m öjligt att se hur egna änd ringar inverkar på helheten . Det skall
finnas m öjlighet att sortera och filtrera inform ationen på olika sätt och lätt att
skriva ut kontrollistor. Dialogfönstren skall vara på finska eller svenska
beroend e på använd aren s språkprofil.
Användningsområde:
System et skall använd as av d e personer i organisationen som ansvarar för
planeringen
planerare.

av

arbetsförd elningen : prefekt, avd elningsförestånd are

och

Teknologi:
Ett fleranvänd arsystem i Wind ow s-m iljö m ed m öjlighet för använd aren att via
sin egen arbetsstation i skolans nätverk kunna läsa och uppd atera inform ation
enligt eget ansvarsom råd e. Databasen är en relationsd atabas och inform ationen
skall vara tillgänglig via SQL även för angränsand e system som behöver
inform ation såsom schem aläggningssystem et och lönesystem et.
Objekt:
Viktiga objekt/ aktörer i verksam heten som berörs är lärare, stud ieperiod ,
stud iegrupp, utbild ningsprogram , stud ieperiod sförverk ligand e, period iseringsnyckel (und ervisningstim m ar per period ), prefekt, avd elningsförestånd are och
planerare.
Funktionalitet:
Följand e funktioner skall finnas m ed i system et: und erhåll av grund d ata ,
skapand e av stud iegrupper, skapand e av stud ieperiod sförverkligand e för
kom m and e läsår, kontroll av stud iegruppens p eriod isering, kontroll av lärarens
period isering, und erhåll av förverkligand e sam t flexibla utskriftsrutiner m ed
olika sorterings och filtreringsm öjligheter .
Ansvar:
Datasystem et skall i huvud sak lagra och und erhålla sin egen inform ation, m en
d et skall finnas m öjlighet att föra över grundinform ation om stud ieperiod er och
d eras period isering till läsord ningssystem et. I d etta sked e skall system et lagra
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uppgifter om vilka stud ieperiod er en viss lärare und ervisar i. I ett senare sked e
skall även uppgifter om övrigt arbete, såsom projekt- eller utvecklingsarbete
lagras. Vid inloggningen skall system et använd a sig av skolans
behörighetssystem via LDAP och får via d et använd arnas profil m ed bl.a.
använd arens språkkod som styr på vilket språk använd argränssnittet visas.

3.1.3. Definition av problem om råd e och använd ningsom råd e
I analysen utgår resonem anget från verksam hetens funktioner, vilka d elas upp i
olika ansvarsom råd en. H ur skolans organisationsschem a ser ut är i d etta skede
av und erord nad betyd else. Med verksam heten avses Vasa yrkeshögskolas
enhet för företagsekonom i och turism . För att klargöra bild en av d et kom m ande
d atasystem et har analysen av problem om råd et sam m anfattats i ett
objektd iagram . Utgångspunkten har varit d e objekt som id entifierats i
system d efinitionen. Objekten har kategoriserats beroend e på kom ponenttillhörighet kom m and e system arkitekturen. Objekten har delats in i
använd argränssnitt-, funktions- och d ataobjekt, vilka via sina stereotyper
visualiseras på olika sätt. Bild 8 förtyd ligar vad som m enas.
<<boundary>>

<<control>>

<<entity>>

Funktion

Data

Dialogfönster

Bild 8. Förklaringar till objekt och stereotyper.

Objektd iagram m et i bild 9 visar en tid ig skiss över d atasystem ets uppbyggnad .
Skissen presenterar planerarens uppfattning om hur olika objekt bord e
sam arbeta. Utgångspunkten har varit att bygga upp system et som en 3skiktsarkitektur. Alla

«bound ary»-objekt kom m er

att bild a

gränssnitts-

kom ponenten, alla «control»-objekt funktionskom ponenten och alla «entity»objekt m od ellkom ponenten.
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uppdaterar

<<realize>>

ett grunddata uppdateringsfönster
administrerar
en planerare

en studieperiod
en uppdaterare
har

ett admin.fönster
uppdaterar
<<realize>>

ett utbildningsprogram

en studerande

följer

är medlem i

en SP-konverterare
skapar, uppdaterar

bjuds åt

ett uppdateringsfönster
en stud.grupp
uppdaterar

<<realize>>

ett SP-förverkligande
hämtar, summerar
uppdaterar, summerar, kontrollerar

en lässession

en avd.förest.

en planeringssession
hämtar info

hämtar info

<<realize>>

hämtar info

ett bläddringsfönster

en lärares
periodiseringsprofil

använder
en grupps
periodiseringsprofil

en lärare

använder

en prefekt

Bild 9. Objektd iagram .

en annan
avd.förest

H ärefter gäller d et att bild a sig en uppfattning om a nvänd ningsom råd et, d .v.s.
d en organisation som skall använd a d atasystem et. Beskrivningen är gjord m ed
hjälp av en affärsprocesskarta (Fagerström m .fl. 1998: 277), vilken ger en bra
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översikt över vilka processer som ingår. Affärsprocesskartan ligger till und erlag
för d en efterföljand e beskrivningen av inform ationssystem et.
Ansvarsom råd en per funktion finns i d en ned re d elen (bild 10) och
inform ationsflöd et i d en övre. Affärsprocesskartan beskriver även processen för
schem aläggningen

för

att ge en

helhetsbild

och

öka förståelsen

för

verksam heten. Den fortsatta analysen av använd ningsfall avgränsar sig d ock
till d et om råd e som finns innanför d en streckad e linjen.

H är

några

förtyd ligand e

beskrivningar

som

förklarar

innebörd en

i

affärsprocesskartan; Det ad m inistrativa arbetet led s av enhetens prefekt, som
har beslutand erätten inom enheten. Prefektens befogenheter finns d efinierad e i
d e verksam hetsregler som utfärd ats av yrkeshögskolans styrelse. Prefekten har
bud getansvar

och

rapporterar

till led and e rektorn. Den

operationella

verksam heten led s av enhetens led ningsgrupp (LG) som består av prefekten
och enhetens avd elningsförestånd are. LG sam m anträd er i regel varannan
vecka. I LG tas beslut i ärend en som berör d en ped agogiska utvecklingen och
d en operationella verksam heten.

Planeringen

av

arbetsförd elningen

är

en

d el

av

d en

operationella

verksam heten. Avd elningsförestånd aren har nyckelrollen i d enna process. På
d ennes ansvar vilar planeringen av arbetsförd elningen inom d en egna
avd elningen och koord ineringen av arbete m ed övriga avd elningar och
prefekten. Utgångspunkten vid planeringen är stud ieplanerna vilka stipulerar
vilka stud ieperiod er som bör erbjud as följand e stud ieår. Planeraren d eltar i hela
processen och har till uppgift att uppd atera grund d ata och fram förallt
stud ieperiod sförverkligand en. Resultat från arbetsförd elningen ligger även till
grund för schem aläggning och läseord ningar. En m er ingåend e analys av
väsentliga

använd ningsfall

sam t

aktörers

inform ationssystem et finns i kapitel 3.2.1.

(per soners)

interaktion

m ed
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3.1.4. Inform ationssystem et
N ed an följer en analys av d et inform ationsflöd e sam t in-/ utd ata som har
betyd else för analysen. Stud iehand boken d är alla utbild ningsprogram finns
beskrivna utgör utgångspunkten för all planering. Analysen följer d e
sifferbeteckningar som kan ses i affärsprocesskartan på bild 10.

Indata (1): Grund d ata om stud ieperiod er.
Källa: Grund d ata för stud ieperiod erna ad m inistreras och und erhålls av
stud iekansliet via d atasystem et Winha som är ett eget separat d atasystem .
Överföringssätt: Manuellt.
Information: För varje stud ieperiod behöver planeraren följand e d ata: kod ,
nam n, om fattning (antal stud iepoäng) och stud iegrupp (= d en grupp som ,
enligt gälland e stud iehand bok, stu d ieperiod en i första hand skall bjud as åt).

Indata (2): Utbild ningsprogram , period isering, gruppsam m anslagningar
Källa: Protokoll och m untlig inform ation om beslut angåend e nästkom m and e
stud ieår, utfärd ad e av prefekten. Inform ationen är svår att form alisera och
kräver und er året en aktiv d ialog m ellan prefekt, avd elningsförestånd are och
planerare.
Överföringssätt: Manuellt.
Information: Uppgifter om eventuella föränd ringar i utbild ningsprogram m ens
struktur (= änd ring som kom m er att finnas i stud iehand boken nästkom m and e
år), uppgifter om vilka stud ieperiod er som skall erbjud as nästkom m and e
stud ieår, uppgifter om sam m ansatta stud iegrupper (en stud ieperiod kan, ifall
antalet stud erand e annars skulle bli för litet, erbjud as end ast en gång och d å åt
sam m anslagna stud iegrupper och/ eller inriktningsalternativ), uppgifter om
period isering (d .v.s. uppgifter om när stud ieperiod en skall infalla för att d en
ped agogiskt sett skall vara på rätt plats).
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Lärare

Egen periodiseringslista
Placeringsnyckel/period
Periodvis arbetsordning

Egen grupps
periodiseringslista och
arbetsordning

Grupphandledare

Studerande

Grupperiodiseringslista
Placeringsnyckel/period
Periodvis arbetsordning

Alla gruppers
periodiseringslistor och
arbetsordningar

Studiehandledare

Internet
Information om rumsbokningar
veckovis
Placeringsnyckel

(4) Rumsbokning

(6)

Studiegrupper
Utrymmesönskemål

(4)

Planerare

(5)

Antal studerande per grupp
Grunddata om studieperioder

(1)

Underhåll

Alla gruppers
periodiseringslistor och
arbetsordningar

(3)

Direktiv för
antagning av
studerande

• Uppdaterar
periodiseringsdata
• Admin. av periodvisa
arbetsordningar
• Bokar utrymmen
• Information till berörda

•
•
•
•

Deltar i studieperioder
Väljer studieinriktning
Anmälan till studieperiod
Bör kunna välja studier från
annat inriktningsalternativ

Avdelningsföreståndare

Prefekt
Antagning av studerande
Bestämmer gruppstorlek
Ekonomiskt ansvar
Beslut om arbetsfördelning

Prefekt

Studerande

Planerare

•
•
•
•

(4)
SP-förverkl.

Lärare per studieperiod
Gruppstorlek per ämne
Utrymmen
Antal arbetsdagar

(6)

Studiekansli

•
•
•
•

Arbetsordn.
data

Planerar UP
Periodisering
Planerar arbetsfördelning
Undervisningsmetoder

Bild 10. Affärsprocesskarta.

Övergår till att bli
arbetsordingsdata
då planeringen är gjord

(2)
Utbildningsprogram
Periodisering
Gruppsammanslagningar

LG:smöten

Lärare
• Håller föreläsningar och
handleder studerande
• Planerar studieperiod
• Har önskemål om utrymmen

Grupphandledare
• Ansvarig för stud.grupp
för visst UP
• Information och
handledning

Avdelningsföreståndare

Studiekansli
• Underhåller grunddata
om studieperioder och
studerande
• Information till studerande och
lärare
• kodning av studieperioder

Studievägledare
• Vägleder studerande i studierna
• Sköter fritt valbara
studierperioder
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Indata (3): Lärare per stud ieperiod , grupp storlek, utrym m en, antal arbetsd agar
Källa: Protokoll gälland e beslut om nästkom m and e stud ieår, tagna av
prefekten und er året. Diskussioner m ellan avd elningsförestånd are och prefekt
angåend e arbetsförd elningen för nästkom m and e år.
Överföringssätt: Manuellt.
Information: Uppgifter om arbetsförd elning för nästkom m and e år (= uppgifter
om vem som är lärare för viss stud ieperiod ), antal arbetsd agar och
period ind elning för nästkom m and e stud ieår, uppgifter om led igheter och
eventuella speciella händ elser, uppgifter om tillgängliga utrym m en, beslut om
gruppstorlekar (m inim i- och m axim igränser).

Indata/Utdata (4): Placeringsnyckel, närtim m ar/ period , rum sbokningsbehov
och stud iegrupper.
Källa: Grund d ata för arbetstid splaneringen finns för närvarand e i form av en
kalkylm od ell i Excel som planeraren up pd aterar och und erhåller. Utd ata
skapas i d enna process d å inform ationen i kalkylm od ellen und erhålls.
Kalkylm od ellen

betjänar

båd e

arbetstid splaneringen

och

sed an

även

schem aläggningen.
Överföringssätt: Manuellt.
Information: Uppgifter om en lärares arbetsbörd a i en viss period (för att
und vika överbelastning), uppgifter om stud iegrupper (stud iegrupper bild as i
regel inom d et egna utbild ningsprogram m et m en d et skall finnas m öjlighet att
välja stud ieperiod er utanför d et egna program m et), uppgifter om vilka
stud ieperiod er som inte får erbjud as sam tid igt (stud erand e bör ges m öjlighet att
välja), uppgifter om vilka stud ieperiod er som kan erbjud as sam tid igt, uppgifter
om en lärares eventuella tjänstled igheter och/ eller utland svistelser.
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Indata (5): Antal stud erand e per grupp
Källa: I ett tid igt sked e av planeringen (maj-ju ni-juli) använd s ett uppskattat
antal stud erand e och senare (augusti-septem ber) använd s d et verkliga antalet
stud erand e (god känd a sökand e) för respektive utbild ningsprogram .
Överföringssätt: Manuellt.
Information: Uppgifter om antalet stud erand e per utbild ningsprogram (d essa
uppgifter behövs för att m an skall kunna avgöra hur m ånga gånger en
stud ieperiod skall erbjud as).

Utdata (6): Period iseringslistor och arbetsschem an per grupp , per lärare och per
und ervisningsutrym m e.
Källa: Inform ationen skapas i använd ningsfallen ”skapar arbetsord ning” och
”d istribuerar arbetsord ningar”.
Överföringssätt: Period iseringslistor för båd e lärare och stud iegrupper
d istribueras via Internet.
Information: Period iseringslistor för nästkom m and e stud ieår för lärare och
stud iegrupper, arbetsschem an för nästkom m and e period för lärare och
stud erand e. Dessutom kan m an också se bokningsläget per utrym m e per vecka.

3.2.

Analys av använd ningsom råd et

Använd ningsfalld iagram m et (bild 11) visar vilka använd ningsfall som
id entifierats i analysen. De m ind re ljusgula använd ningsfallen är d e som är
förem ål för analysen m ed an d e större blåa enbart finns m ed för att ge en
helhetsbild (se förklaring i bild 5). Aktörerna och använd ningsfallen har
analyserats och d okum enterats ned an.
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Skapa studieperiodsförverkligande
för nästkommande läsår
Planerare

Underhålla SP-förverkligande

Skapar arbetsordningar
Lärare
Planera undervisningen för
nästkommande läsår

Distribuerar arbetsordningar
Avdelningsförestån
dare

Studerande
Söka information om periodisering och
arbetsordning

Ta beslut på resurser för nästkommande läsår

Söka information om
SP-förverkliganden och lärare
Studiesekreterare
Prefekt
Förmedlar resultat från ansökningsprocessen

Ämneskoordinator

Bild 11. Använd ningsfallsd iagram .

3.2.1.

Analys av aktörer

Följand e aktörer har id entifierats och analyserats.
Planerare
Person som ansvarar för planeringen av stud ieperiod ernas förverkligand e och
und erhåller utbild ningsprogram m en i Winha sam t är ansvarig för
schem aläggningen per period .
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Avdelningsföreståndare
Person som är ansvarig för ett eller flera utbild ningsprogram och är närm aste
förm an för d e lärare som und ervisar inom ifrågavarand e utbild ningsprogram .
Prefekt
Person som är ansvarig för en viss bran sch inom Vasa yrkeshögskola. Det finns
tre olika branscher. Varje bransch har ett flertal olika utbild ningsprogram .
Lärare
Person som är lärare vid Vasa yrkeshögskola och ansvarar för planeringe n och
genom förand et av SP-förverkligand e för ett visst kunskapsom råd e. Läraren
und ervisar inom ett eller flera kunskapsom råd en och ofta inom flera olika
utbild ningsprogram .
Ämneskoordinator
Person som har fått till ansvar att sam ordna und ervisningen inom ett visst
äm nesom råd e (t.ex. m atem atik).
Studerande
Person som är inskriven som stud erande och har stud ierätt vid Vasa
yrkeshögskola. Vissa stud erar för att få en exam en och and ra d eltar i m er
kortvariga specialutbild ningar eller enstaka stud ieperiod er inom Vasa öppna
yrkeshögskola. Vasa yrkeshögskola utbild ar båd e ungd om s- och
vuxenstud erand e.
Studiesekreterare
Person som jobbar på stud iekansliet och som ansvarar för d e stud ietjänster som
erbjud s stud erand ena, såsom stud iekort, blanketter för olika ansökningar,
använd arkonton, stud iestöd särend en m .m . Stud iekansliet hand har statistik av
olika slag och ansvarar för ad m inistrationen av stud erand ena med hjälp av
Winha.
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3.2.2.

Analys av använd ningsfall

Följand e använd ningsfall har id entifierats och händ elseförloppen har
analyserats. Utifrån d essa analyser har sed an d atasystem ets funktioner
d efinierats och red ovisats (kapitel 3.2.3) och väsentliga objekt plockats ut och
vid are analyserats (kapitel 3.3). Väsentliga objekt har första gången d e
förekom m er här i analysen angivits m ed kursiv stil.
Användningsfall:
”Skapa st udieperiodsförv erkligande för nästkommande läsår”
Händelseförlopp:
1
Planeraren går igenom och konstaterar vilka utbildningsprogram och vilka
studiegrupper som är aktuella för nästkom m and e läsår
2
Planeraren skapar en ny d atabas (nuläget i Excel) innehålland e alla
studieperiodsförverkiganden per utbild ningsprogram och per stud iegrupp
3
Planeraren lägger in all d ata som finns tillgäng lig för varje SP-förverkligand e.
Databasen innehåller följand e d ata per förverkligand e:
stud ieperiod ens kod
unik kod för stud ieperiod ens förverkligand e (en stud ieperiod kan ha
ett eller flera förverkligand en und er läsåret)
stud ieperiod ens nam n
stud iegu id ens version (årtal)
språkkod (und ervisningsspråk, t.ex. FIN )
om fattning i stud iepoäng
stud iegrupp(er), som förverkligand et skall erbjud as åt
stud iegruppstorlek (antal stud erand e)
periodisering (antal närtim m ar per period )
totalt antal tim m ar
uppgift om tim m arna skall vara löneberättigand e
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und ervisningsm etod
and el virtu ell und ervisning (%)
äm neskod
uppgifter om den som skall undervisa (lärarkod)
uppgift om vem som har und ervisat i stud ieperiod en föregåend e läsår
(lärarkod )
typ av arbete (kod från överenskom m elsen om heltid sarbete)
uppgift om antalet timmar undervisningsskyldighet beroend e på
form av und ervisning (kan vara branschspecifikt)
önskem ål om u trym m e (rumskod)
kommentarer (föregående läsår)
kommentarer (följande läsår)
4
Innan överföringen görs till Mim osa för schem aläggning sker period isering per
vecka. Planeraren utgår ifrån d et totala antalet närtim m ar och gör en veckovis
period isering för varje stud ieperiod sförverkligand e. Därefter gör en engångsflyttning från Excel till Mim osa d är u ppgifterna sed an bearbetas vid are.

Användningsfall:
”Underhålla st udieperiodsförv erkliganden för nästkommande läsår”
Inform ationen som styr uppd ateringen av stud ieperiod sförverkligand en (SPF)
finns hos avd elningsförestånd aren eller hos planeraren. Avd elningsförestånd aren ansvarar för att inform ationen är korrekt och för de beslut som
tas angåend e resurser för nästkom m and e läsår . Avd elningsförestånd aren
ansvarar också för att resultat som kom m er ur ansökningsprocessen tas i
beaktand e och uppd ateras i SPF-d atabasen. SPF-d atabasen ligger d irekt till
und erlag för arbetstid sförd elningen och upp d ateras vartefter arbetet m ed
arbetsförd elningen fortskrid er. Databasen bör hela tid en visa aktuellt läge.
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Händelseförlopp:
1
Planeraren och avd elningsförestånd aren har und er arbetsförd elningsarbetet
kontinuerligt kontakt m ed varand ra och båd a har egna ansvarsom råd en för
uppd ateringen av SP-förverkligand ena
2
Använd aren öppnar en viss rad (post) i SPF-d atabasen
3
Använd aren uppd aterar, lägger till eller tar bort rad (post) från d atabasen

Användningsfall:
” Planera undervisningen för nästkommande läsår”
Målet är att kom m a överens om vilka stud ieperiod er en viss lärare skall
und ervisa i följand e läsår. Beslutet tas av avd elningsförestånd aren i sam råd
m ed läraren. Utgångspunkten är föregåend e läsårs und ervisning och utfall.
Händelseförlopp
1
Avd elningsförestånd aren skickar ut en förfrågan om huruvid a läraren står till
förfogand e nästkom mand e år och ber om önskem ål angåend e und ervisning och
övrigt arbete
2
Läraren svarar på förfrågan och ger in sina önskem ål om nästkom m and e års
und ervisning och övrigt arbete
3
Avd elningsförestånd aren har ett utvecklingssam tal m ed respektive lärare d är
båd e föregåend e år och nästkom m and e år d iskuteras
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4
Äm neslärarna har egna m öten d är d e tar ställning till arbetsförd elningen inom
sina egna äm nesom råd en
5
Avd elningsförestånd aren och planeraren registrerar tillsam m ans d en
inform ation som fåtts och beaktar d enna vid uppd ateringen av SPförverkligand en

Användningsfall:
” Söka information om SP-förverkliganden och lärare”
Und er arbetsförd elningens gång behöver olika personer inform ation från d en
gem ensam m a SPF-d atabasen. Olika avd elningar kan ha gem ensam m a lärare.
Dessa lärares arbetstid behöver koord ineras. Förutom inform ation om
und ervisningen finns d et också uppgift om övriga arbetstim m ar såsom internt
utvecklingsprojektarbete, d eltagand e i arbetsgrupper, forsknings- och
utvecklingsprojekt, hand led ning av slutarbeten, ad m inistrativt arbete,
utveckling av egen und ervisning m .m . Sam tliga tim m ar påverkar d en
slutgiltiga arbetsförd elningen.
Händelseförlopp
1
Använd aren söker inform ation ur d atabasen , oftast inform ation om en viss
lärare. För att söka inform ation bör använ d aren ha tilld elats behörighet att läsa
d atabasen
2
Använd aren kan se och bläd d ra i inform ation om period isering per lärare,
stud iegrupp och/ eller stud ieutrym m en
3
Använd aren har m öjlighet att söka inform ation på olika sätt och få
sum m eringar över en viss lärares arbetsbörda
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4
Använd aren kan även uppd atera inform ationen om han/ hon tilld elats d essa
rättigheter.
5
Använd aren har m öjlighet att ta ut en kontrollista på önskad lärare

3.2.3.

Fu nktioner

Utifrån analysen av använd ningsfallen har d en funktion alitet här d efinierats
som d atasystem et behöver. Funktionaliteten har d elats upp i ett antal
funktioner som finns red ovisad e i tabell 1.
Tabell 1. Funktionstabell.
Nr
1.1

1.2

2

3

4

5

Funktion
Uppd atering och und erhåll av SPF.
Möjlighet att uppd atera, lägga till och ta
bort önskad inform ation rad - och
kolum nvis.
Skapand e av SPF-databas för nästa läsårs
SP-förverkligand en. Utgångspunkten är
föregåend e års uppgifter och nästa års
utbild ningsplaner för respektive
utbild ningsprogram och årskurs.
Arbetstid splanering. Planera
arbetsförd elningen för nästa år. Möjlighet
att kontrollera årssum m eringar och göra
uppd ateringar av lärare och/ eller
grupper.
Sökning och bläd d ring i lärares och
gruppers bokad e stud ieperiod er.
Möjlighet till utskrifter.
Uppd atering av styrd atatabeller.
Param eteruppgifter som styr
program logiken
Uppd atering av behörigheter. Det bör
finnas m öjlighet att ge använd aren olika
rättigheter inom ATP-system et (tillgång
till d ialogfönster, läs- och uppd ateringsrättigheter).

Komplexitet
Om fattand e

Typ
Uppd aterande

Om fattand e

Uppd aterande
En gång per år

Om fattand e

Uppd aterande

N orm al

Läsand e

N orm al

Uppd aterande
Funktionsstyrande

Om fattand e

Uppd aterande
Styrand e

39

3.2.4.

Använd argränssnitt

I d etta avsnitt tas ställning till hur d ialogen m ellan använd are och system skall
utform as och hur använd argränssnittet skall utform as. Detta konkretiseras m ed
hjälp av ett exem pel på ett använd argränssnitt. En översikt över d ialogen
beskrivs i ett navigeringsd iagram (bild 12) som visar huvud d ialogerna och hur
olika d ialogfönster är sam m ankopplad e. För att visa hur d ialogfönster och
m enyer kan tänkas utform as, presenteras ned an ett exem pel på ett
d ialogfönster (bild 13). Exem plet bör ses som riktgivand e och inte som
d efinitivt. N avigeringsd iagram m et visar vilka d ialoger/ fönster system et bord e
innehålla sam t visar hur m an rör sig m ellan olika d ialoger. N avigeringsd iagram m et har ritats som ett aktivitetsd iagram i UML.
Vid inloggningen id entifieras använd aren via skolans LDAP och använd arens
profil använd s för att bestäm m a vilket språk som skall använd as i d ialogerna.
Dialogerna kan visas antingen på finska eller på svenska. I nästa steg väljer
använd aren ingångsd ialog och system et skall kontrollera vilken behörighet och
vilka rättigheter använd aren har innan d ialogfönstret kan öppnas. Om
behörighet saknas visas ett felm ed d eland e.
Varje d ialogfönster ansvarar för en viss funktionshelhet som beskrivs i
funktionstabellen. Varje huvud d ialog innehåller ett antal flikar som d öljer ett
antal und erd ialoger som behövs för en viss funktion. I exem plet på bild 13 visas
d ialogen ”Lärare” och d en inform ation som är relevant. N är m an jobbar m ed
arbetsförd elningen behöver m an växla m ellan lärare och grupp och d etta görs
genom att byta flik. Övre d elen av fönstret visar sum m eringar och analysd ata
m ed an ned re d elen visar d etaljer. Det skall vara m öjligt att på ett snabbt sätt
förflytta sig från analysläge till uppd ateringsläge. Detta kund e förverkligas m ed
en ”d rag-and -d rop” funktion. Till höger på övre d elen av d ialogfönstret finns
några uppd ateringsikoner inram ad e för lärare, grupp och SPF. Genom att från
en d etaljrad i ned re d elen av d ialogfönstret dra (d rag) en viss grupp kod eller en
stud ieperiod skod och föra d en ovanpå (d rop) rätt uppd ateringsikon kund e
använd aren lätta förflytta sig till ett uppd ateringsfönster för vald grupp eller
SPF. Uppd ateringsfönstret skulle öppnas i ett nytt fönster och efter genom förd
uppd atering skulle fönstret stängas och använd aren återvänd a till d en
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ursprungliga d ialogen. Detta är ett förslag till flexibel lösning. Det återstår att se
om d etta är m öjligt att förverkliga senare i realiseringssked et.
Denna beskrivning bör ses som en första ytlig analys av använd argränssnittet
och fu nktionaliteten. Det krävs ännu m ånga d iskussioner och genom gångar
m ed program m eraren innan d enna m od ell är realiseringsbar.

Start

Logga in

Nej[ Ingen behörighet ] / Visa f elmeddelande
LDAP behörig?
Ja[ behörighet OK ] / Visa v al av dialogf önster
Välj dialog

Nej[ ingen behörigeht ] / Visa f elmeddelande
ATP behörig?

2 Arbetstidsplanering

1.1 Underhåll av
SPF

3

4 Uppdatering
av sty rdata
Sök/Utskrif ter

5 Uppdatering av
behörighet

1.2 Skapande av
SPF-databas

By t dialogf önster
eller av sluta
By t dialogf önster
Av sluta

Bild 12. N avigeringsd iagram .
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Bild 13. Exem pel på d ialogfönster för inloggning och analys av lärare.
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3.3.

Analys av problemom råd et

Detta kapitel innehåller analysen av problem om råd et. Som tid igare näm nts är
m ålet att skapa en relationsd atabas som lagrar nödvänd ig information för att
system et skall fungera.

3.3.1.

Klassd iagram

Syftet m ed klassd iagram m et är här att presentera d en tänkta d atabaslösningen.
Utgångspunkten var att d en slutgiltiga d atabasen skulle vara en
relationsd atabas varför klassd iagram m et påm inner om ett ER-schem a. Alla
klasser har tilld elats stereotypen «table». Attributen som angetts kom m er att bli
kolum ner i tabellerna.

1..*
har
1

1 undervisar
0..n

Tidslot

Lärare
0..*
SPF/lärare
1..n

1

Kalendersträng

har
undervisar placeras i
1
1

1..*
erbjuds till
1

1..n
SPF/grupp
1..n

Periodiseringsprofil_lärare
Studieperiodsförverkligande

erbjuds till
1

Undervisningsgrupp

Bild 14. Klassd iagram / tabellstruktur.
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Multipliciteten har angetts i relationen m ellan tabellerna och d ärm ed kan d etta
d iagram ligga d irekt som und erlag för skapand et av d atabasen i d et senare
d esignsked et.

3.3.2.

Analys av klasser/ tabeller

N ed an finns en analys av varje tabell som presenteras på bild 14. Dessa bild ar
d atabasen. Alla tabeller har nam ngivits och d essutom har tabellens ansvar och
innehåll analyserats. Prim ärnyckel har angivits m ed
främ m and e nyckel m ed sym bolen +.

sym bolen * och

Tabell: Lärare
Ansvar: Ansvarar för lagringen av grund d ata om lärarna.
Innehåll:
A ttribut
Typ
Beskrivning
*Lärarkod
Text
Lärarens initialer, t.ex. KN O
Efternam n
Text
Förnam n
Text
Titel
Avd elning
Telefonnr
E-post
+ProfilID

Text
Text
Alfanum erisk
Text
N um erisk

Anger lärarens hem avd elning, t.ex. TK
e-postad resskontroll
Kopplat till tabellen Period iseringsprofil

Tabell: Period iseringsprofil
Ansvar: Lagrar stand ard iserad e period iseringsprofiler per lärare och styr
optim eringen av period iseringen.
Innehåll:
A ttribut
*ProfilID
Profilnyckel

Typ
N um erisk
N um erisk

Beskrivning
Unik kod , t.ex. 01 – 20
Period iseringsprofilen styr lärarens planerad e
period isering för nästkom m and e läsår. Period iseringsnyckeln är 5 siffrig, en siffra för varje
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period som är fem till antalet. Innebörd en i
kod en är: 1=lätt, 2=norm al, 3=tung. Sum m an av
kod ens fem siffror bord e bli 10, t.ex.
profil=22222 betyd er en jäm n period isering;
profil=33220 betyd er tung höst, norm al vår m en
inget i period 5; profil=22321 betyd er norm al
höst tung period 3 m ed an d et sed an blir lättare.

Tabell: Stud ieperiod sförverkligand e
Ansvar: Lagrar all grund inform ation om stu d ieperiod sförverkligand en. Denna
tabell är d en viktigaste och m est centrala i d atasystem et.
Innehåll:
A ttribut
*SPF-kod

Typ
Alfanum erisk

SP-kod

Alfanum erisk

Benäm ning

Text

Om fattning
Stud ieguid e
Språkkod
+SPF/ grupp

N um erisk
N um erisk
Text
Kod

N ärtim m ar
Period isering

N um erisk
N um erisk

Virtuell and el

N um erisk

+SPF/ lärare

Kod

Beskrivning
Unik kod som följer d en logik som nu finns i
Winha, t.ex. TDP0101
Stud ieperiod ens kod . En u nik kod för
stud ieperiod en som bör överensstäm m a
m ed d en kod som grund ats i Winha.
Stud ieperiod ens nam n
Stud ieperiod ens om fattning i antal stud iepoäng
Stud ieguid ens versionsnum m er = årtal, t.ex. 07
Und ervisningsspråk, t.ex. FIN
H är anges d en unika kod som via tabellen
SPF/ grupp kopplar ihop en viss SPF m ed
en viss und ervisningsgrupp
Antal närtim m ar totalt
Inform ation om hur många tim m ar som skall
placeras i varje period . Period erna är fem till
antalet.
And el virtuell und ervisning, anges i procent
Tillåtna värd en är 25%, 50% 75% och 100%.
H är anges d en unika kod som via tabellen
SPF/ lärare kopplar ihop en viss SPF m ed
en viss lärare
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Tim faktor-kod Alfanum erisk

Pfaktor-kod

Alfanum erisk

Kod som styr uträkningen av hur m ånga
årstim m ar som skall räknas ut för ett visst SPF.
Detta kan variera beroend e på till vilken typ av
utbild ning
stud ieperiod en
tillhör. Antal
årstim m ar
beräknas
enligt
form eln:
stud iepoäng * tim faktor. H är anges en kod och
tim faktorn häm tas från styrd atatabellen.
Kod som styr vilken planeringsfaktor som skall
använd as för d enna lärare för d etta SPF. För en
ny stud ieperiod får en lärare m er planeringstid
är för en red an inarbetad . H är anges en kod och
planeringsfaktorn hämtas från styrd atatabellen.
För att få totala antalet årstim m ar för en SPF

Rum skod

Alfanum erisk

Kom m entar 1
Kom m entar 2

Lång text
Lång text

stud iepoäng * tim faktor * planeringsfaktor.
Uppgifter om vilket utrym m e som önskas. Alla
utrym m en har en egen unik rum skod .
Kom m entarer från föregåend e läsår
Kom m entarer för följand e läsår

Tabell: Und ervisningsgrupp
Ansvar: Lagrar grund inform ation om d e und ervisningsgrupper som skall
erbjud as stud iep eriod er.
Innehåll:
A ttribut
Typ
Beskrivning
*GruppID
Alfanum erisk Unik kod som id entifierar en
viss und ervisningsgrupp, t.ex. T-TK-1-1
Den skall överensstäm m a m ed Winha.
Gruppnam n
Alfabetisk
Beskriver gruppen,
t.ex. Tietojenkäsittely 1.vuosi
Antal

N um erisk

Anger antal stud erande i stud iegruppen
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Tabell: SPF/ lärare
Ansvar: Kopplar ihop stud ieperiod sförverkligand e m ed lärare.
Innehåll:
A ttribut
Typ
Beskrivning
*N yckelID
N um eriskt
En unik kod som id entifierar en viss rad som
kopplar ihop en lärare m ed ett SPF
+SPF-kod
Kod
Kopplat till SPF-tabellen
+Lärarkod
Kod
Kopplat till lärar-tabellen

Tabell: SPF/ grupp
Ansvar: Kopplar ihop stud ieperiod sförverkligand e m ed und ervisningsgrupp .
Innehåll:
A ttribut
*N yckelID

Typ
N um eriskt

+SPF-kod
+GruppID

Kod
Kod

Beskrivning
En u nik kod som id entifierar en viss rad som
kopplar ihop en grupp m ed ett SPF
Kopplat till SPF-tabellen
Kopplat till und ervisningsgrupp -tabellen

Följand e två tabeller innehåller inform ation som behövs först i det sked et d å
stud ieperiod sförverkligand et skall schem aläggas. N är schem aläggningen sker
kom m er d e lärare och d e grupper som är kopplad e till ett visst SPF att få sina
schem an bestäm d a i kalend ern via tabellen tid slot. En kalend ersträng kan ha en
till m ånga tid slots m ed an en viss tid slot kan gälla bara en viss kalend ersträng.
Tabell: Kalend ersträng
Ansvar: Innehåller inform ation om en viss sträng.
Innehåll:
A ttribut
Typ
Beskrivning
*SträngID

+SPF-kod

N um erisk kod En 6-siffrig unik kod som id entifierar en sträng,
t.ex. 070101. Logiken i kod en är följand e:
pos. 1-2 = läsår, t.ex. 07 betyd er läsåret 07-08
pos. 3-4 = period , t.ex. 01 betyd er period 1
pos. 5-6 = strängID, t.ex. 01 betyd er sträng 1
Kod
Kopplat till SPF-tabellen
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Beskrivning

Lång text

H är beskrivs placeringsreglerna för just d enna
sträng, t.ex. m ånd agar 8:15-10:00 och torsd agar
8:15 – 10:00. Det är m öjligt att bygga upp en
egen logik för hur strängarna skall placeras i
kalend ern m ed hjälp av tabellen tid slot.

Tabell: Tid slot
Ansvar: Innehåller inform ation om d e tid er som är m öjliga att använd as vid
schem aläggningen.
Innehåll:
A ttribut
Typ
Beskrivning
*Tid slotID

N um erisk

En unik nyckel för varje tid slot. Denna nyckel
kan genereras autom atiskt av system et
Datum
Datum
Anger ett visst d atum , t.ex. 27.8.2007
Klockslag start Tid
Anger starttid en för d enna slot
Klockslag slut Tid
Anger sluttid en för d enna slot
+SträngID
N um erisk kod Kopplar en tid slot till en kalend ersträng

Dessutom skall d et finnas en eller flera tabell som skall innehålla styr d ata för
sum m eringar och uträkningar av årstim m ar per lärare och per
und ervisningsgrupp. Tabellerna använd s av olika program som behöver
param eteruppgifter för uträkningar. Dessa tabeller är använd arstyrd a och
uppd ateras av planeraren. Tabellerna finns inte m ed i klassd iagram m et på
bild 14, m en skall finnas tillgänglig för d e program som behöver d em .

Styrdatatabeller
Ansvar: Innehåller param eterd ata som styr uträkningar och su m m eringar i
olika program .
Innehåll:
Innehållet i tabellerna är ännu inte analyserad e i d etalj. Den slutliga lösningen
görs först vid realiseringen. Tabellerna skall innehålla åtm instone ned anståend e
styrd ata.
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Antal veckor per period
För att räkna ut en lärares eller en und ervisn ingsgrupps genom snittliga antal
tim m ar per period behövs uppgift om antalet veckor per period .
Tim faktor
För att räkna ut en lärares årstim m ar utifrån ett visst SPF behövs en tim faktor .
Den variera beroend e på till vilken typ av utbild ning en viss stud ieperiod
tillhör. För varje tim faktor-kod som finns i SPF-tabellen skall d et finna en
m otsvarand e tim faktor som kan använd as som m ultiplikator.
Planeringsfaktor
För att räkna ut d en totala tid en som en lärare skall få för en stud ieperiod . För
en ny stud ieperiod får en lärare m er planeringstid är för en red an inarbetad . För
varje pfaktor-kod som finns i SPF-tabellen skall d et finna en m otsvarande
planeringsfaktor som kan använd a som m ultiplikator.

3.3.3.

Tillstånd sd iagram

Det väsentligaste objektet i d enna analys är stud ieperiod sförverkligand et. Ett
tillstånd sd iagram beskriver d e tillstånd ett objekt kan vara i sam t övergångar
till and ra tillstånd . Bild 15 visar en analys av d e tillstånd som ett SPF har und er
sin livscykel.
Ett SPF skapas för nästa läsår på basen av d e stud ieplaner som föreligger. Fö r
att kunna förverkligas bör en ansvarig lärare utses och period isering
bestäm m as. N är
förverkligand et schem alagts och
anm älning till
förverkligand et påbörjats bord e inga uppd ateringar vara tillåtna längre. Efter
att förverkligand et är avslutat blir SPF ar kiverat och kom m er d ärefter att ligga
till grund för nästa års planering.
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Då SPF skapas finns
ingen lärare angiven och
periodiseringen är
preliminär

Start

Skapad

I detta skede borde
SPF inte uppdateras
längre. Bara i
undantagsfall.

Beslut om ansvarig lärare

Lärare
definierad

Anmälning
påbörjad

Beslut om periodisering

Periodiserin
g OK

Anmälningstiden gått ut( datum )
Anmälningstiden inne( Datum )

Överföring till Mimosa
Schemalagt

Förverkilga
s

SPF är avslutat( Datum )

Anmälning
avslutad

Läraren bekräftat studerande( studnnr och namn )

SPF arkiveras och
kommer att ligga till
underlag för nästa
års planering

Avslutad

Bild 15. Tillstånd sd iagram för ett stud ieperiod sförverkligand e.
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3.4.

Kom m entarer till analysen

Analysen syfte är att bestäm m a system kraven och att förstå ett system , d ess
om givning och villkoren för d ess im plem entering (Mathiassen m .fl. 2001: 17).
Man kan säga att analysens uppgift är att m od ellera ett system och få fram en
överblick över d et kom m and e d atasystem et. En analys innehåller i allm änhet
m ånga förenklingar och begräsningar och så är fallet även m ed denna analys.
Många aspekter och beskrivningar är fortfarand e öppna för d iskussion. Denna
analys tord e i alla fall ge und erlag för fortsatta d iskussioner om realiseringen av
system et.
N ästa steg i projektet vore att d iskutera analysen m ed kom m and e använd are
och testa d e lösningar som presenterats. För att få en bra återkoppling från
använd are vore d et på sin plats att rita upp fler exem pel på d ialogfönster och få
d essa kom m enterad e. I d en efterföljand e d esignen bord e ställning snabbt tas till
d en tekniska plattform en och till vilket program m eringsverktyg som skall
använd as. Analysen har inte fastslagit vilken teknisk lösning som skall
använd as för d atabasen utan bara fastställt att d et är fråga om en
relationsd atabas. Dessa beslut har överlåtits till d esignen. Ett viktigt m ål i
analysen har varit att skapa en treskiktsarkitektur som bild as av gränssnitts -,
funktions- och m od ellkom ponenten. Detta är viktigt att notera när valet av
program m erings- och d atabasverktyg görs.
Und er analysen har vissa aspekter och krav d ykt upp som nöd vänd igtvis inte
fanns m ed i d en ursprungliga kravspecifikationen. Dessa bör noteras i d en
fortsatta utvecklingen.
1. Dialogerna skall fungera på två språk, näm ligen finska och svenska.
Språkvalet styrs av använd arens profil m en kan änd ras und er
sessionens gång om så önskas.
2. Analysen har nu fokuserat på end ast u nd ervisningstim m ar, m en
önskem ålet fram över kom m er att vara att även ta m ed övriga tim m ar
såsom FoU-tim m ar, projekttim m ar och övrigt arbete.
3. Det bord e finnas en koppling till lönesystem et så att d e tim m ar som
uppd ateras och und erhålls i ATP kund e överföras till lönesystem et på
något sätt, åtm instone i utskriftsform .
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4. ATP-d atabasen ligger till und erlag för schem aläggningen och d et bör
finnas m öjlighet att exportera d ata från ATP till Mim osa som använd s
för schem aläggningen.
5. Åtm instone grund period iseringen i olika period er (P1 – P5) bör kunna
utföras i ATP-system et. Period iseringsd ata bord e vara överföringsbart
till Mim osa för vid are bearbetning.
6. ATP och Winha (system et för ad m inistration av stud erand e) bord e vara
hårt knutna till varand ra. Alla SPF som skapas i ATP-system et skall
också finnas i Winha eller tvärtom . Rutinerna för hur ATP och Winha
skall koord ineras borde ses över i organisationen.
7. Analysen har fokuserat på hur själva planeringen av arbetstid en skall
fungera m en inte på vilken typ av analyser eller rapporter som kund e
prod uceras. Detta bord e d iskuteras i d et fortsatta arbetet.
8. Und er analysen har också d iskuterats m öjligheterna att ATP-system et
kund e använd as till att även rapportera in utförd a tim m ar. Därm ed
kund e jäm förelse göras m ellan planerad e tim m ar m ed verkliga tim m ar.
Fram tid en får utvisa ifall d etta är änd am ålsenligt.

Denna analys kan nu ligga till und erlag för beslut om en vid areutveckling av
arbetstid splaneringen. I nuläget fungerar arbetstid splaneringen i Excel och
logiken är inbyggd i olika arbetsark m ed hjälp av form ler och m akron. Det
nuvarand e system et fungerar nog och prod ucerar d e rapporter som behövs
m en end ast för d en egna enheten. Det finns ett uttalat behov av att förenhetliga
arbetstid splaneringen inom hela Vasa yrkeshögskola och d å räcker inte Excel
till som verktyg. Detta kund e vara början till ett gem ensam t arbetstid s planeringssystem som skulle betjäna hela yrkeshögskolan.
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4. A N VÄN DBARH ETEN AV UML
Det har tid igare konstaterats att UML är ett visuellt språk som använd s för att
specificera, konstruera och d okum entera ingåend e d elar i ett system . UML är
ett generellt m od elleringsspråk i d en m ening att d et läm par sig för olika
verksam hetområd en och för olika tekniska plattform ar. Med ett
m od elleringsspråk beskriver m an m od eller . En m od ell är en förenklad
beskrivning av d et planerad e system et. Modeller använd s för att kom m unicera
m ed and ra personer i ett projekt. Detta sker genom kom m unikation face-toface, via själva d esignverktyget sam t genom läsning av olika typer av
d okum ent. En kravspecifikation använd s t.ex. för att kom m unicera m ellan
använd are och utvecklare och ett analysd okum ent använd s för kom m unikation
m ellan planerare och d esigners. Mod ellering är en skapand e process som sker i
huvud et på planeraren. Man sam lar in inform ation om problem om råd et och
u tifrån en given m ålbeskrivning söker m an fram olika alternativa mod eller och
system lösningar. N är m od ellerna och lösningarna börjar kännas stabila skall d e
d iskuteras, förbättras, kom pletteras och d okum enteras. Det talad e och skrivna
språket är ett sätt att d iskutera och d okum entera d esignlösningar , m en
använd ningen av visuella sym boler und erlättar oftast inform ationsutbytet
m ellan personer i projektet.
Det är här som förd elarna m ed UML kom m er in i bild en. Den första hypotesen
som d etta arbete presenterad e antyd d e att UML är en beskrivningsteknik som
är lätt att förstå, lätt att använd a och som resulterar i använd bara d okum ent.
UML består av en stor uppsättning elem ent och regler för hur elem enten
kopplas sam m an. Fyrkanter, streck, pilar och and ra sym boler fu ngerar ofta
utm ärkt för att beskriva m ycket kom plexa strukturer och sam spel. Elem enten i
UML har en d efinierad syntax och sem antik, vilket gör att d et kan kallas för ett
språk. N är m an bygger ett d atasystem så gäller d et att få fram en m od ell som
representerar d et planerad e system et väl. För att visualisera m od ellen använd er
m an UML-d iagram . Diagram m en i sig är inte d et centrala utan d et är m od ellen
som skapas när m an arbetar m ed d iagram m en. En UML-m od ell består av
bestäm d a elem ent t.ex. aktörer och använd ningsfall. Ett visst bestäm t UMLd iagram visar m od ellen från en viss synvinkel. UML är ett flexibelt och
m ångsid igt d esignspråk som kan använd as för alla typer av m od elleringsbehov
som finns vid utveckland et av system . Att lära sig att använd a UML-elem ent
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och att tyd a och rita UML-d iagram är relativt lätt och d okum entationen är
använd bar.
Enligt m in m ening up pfyller UML d et som krävs av ett beskrivningspråk i ett
projekt. Man kan på ett lätt och överskåd ligt sätt beskriva en m od ell av ett
d atasystem sam t använd a UML-d iagram m en och analysd okum entationen i
kom m unikationen m ellan projektm ed lem m arna. UML är egentligen inte ett
verktyg för program m eraren även om olika caseverktyg, exem pelvis Rational
Rose Enterprise, erbjud er koppling m ellan UML och objektorienterad e språk .
Det är snarare ett språk för kom m unikation m ellan planerare
p rogram m erare för att förm ed la d en m od ell som system skall byggas på.

och

4.1. Objektd iagram
Objektd iagram är speciellt använd bara när m an skissar på lösningar och vill få
en konkret bild av ett system . Det är lättare att d iskutera om verkliga objekt än
om klasser. Diagram met kan vara bra att använd a i d ialogen m ed personer som
inte är insatta i objektorientering. Ett rent klassd iagram kan bli för abstrakt att
förstå. I d etta arbete har objektd iagram m et använ ts som en m od ell för skissning
och presentation av d en tänkta 3-skiktsarkitekturen. Med hjälp av stereotyperna
«bound ary», «control» och «entity» har objekten kategoriserats och fått sin
tillhörighet i antingen gränssnitts-, funktions- eller m od ellkom ponenten.

4.2. Använd ningsfallsdiagram
Använd ningsfallsd iagram använd s för att ge en överblick av d e använd ningsfall som finns och av d eras kopplingar till aktörer. Diagram m et kan även
använd as för att visa avgränsningen av d et planerad e d atasystem et. System et
skall ”ta hand om ” just d e använd ningsfall som angetts och övriga skall läm nas
utanför. Det centrala är analysen av händ elseförloppet i användningsfallen.
Använd ningsfall använd s för att beskriva kraven på system en ur beställar ens
perspektiv och kan m ed förd el använd as i kom m unikationen m ed beställar en.
Genom att analysera texten i händ elseförloppen kan m an hitta väsentliga objekt
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och utifrån d essa starta d iskussionen om klasser och associationer (läs: d en
kom m and e d atabaslösningen).

4.3. Klassd iagram
Klassd iagram m et är ett strukturbeskrivand e d ia gram som använd s för att visa
en statisk bild över m od ellelem ent och d eras inbörd es relationer. Exem pel är
klasser, klassers innehåll och relationer m ellan klasser. Klassd iagram kan
använd as i m ånga olika sam m anhang d är strukturelem ent och d eras relation
ska m od elleras. Klassd iagram m et är d et m est centrala d iagram m et i UML. De
m ekanism er som använd s för klasser fungerar ofta på sam m a sätt för andra
UML-elem ent. Klassd iagram m ets syfte i detta arbete har varit att beskriva
m od ellkom ponenten, d .v.s. d atabasen. Alla klasser har getts stereotypen
«table» och d ärm ed har innebörd en änd rats från att representera en klass till att
representera en tabell. Följd en blir und erförstått att ett objekt, som vanligtvis är
förekom sten i en klass, nu blir presenterat som en ra d i en tabell. Även d en
grafiska notationen har änd rats. Se kapitel 2.3. Detta är en av förd elarna m ed
UML. Målet m ed utvecklingen har varit att göra d et till ett flexibelt, utbyggbart
och m ångsid igt språk som skall passa alla typer av m od elleringsbehov.
I d en and ra hypotesen som fram lad es i början av arbetet antyd d es att en
objektorienterad m etod m ed UML som beskrivningsteknik skulle ge tillräckliga
und erlag för att d efiniera, d okum entera och presentera en m od ell av
d atasystem et. Att man har m öjlighet att använd a stereotyper, d .v.s. att
planeraren tillåts ge vissa elem ent bestäm d a nya betyd elser/ roller , är en viktig
egenskap som ger möjlighet att applicera UML på sitt eget projekt. Som tid igare
näm nts är klassd iagram m et d et m est centrala vid beskrivningen av d et
planerad e system et. Kapitel 3.3 i d etta arbete visar hur klassd iagram m et
tillsam m ans m ed analyserna av tabellerna kan d okum entera och presentera en
m od ell av d et planerad e d atasystem et.

55

4.4. Tillstånd sd iagram
Tillstånd sd iagram beskriver d e tillstånd ett objekt eller en interaktion kan vara i
sam t eventuella övergångar till andra tillstånd . Vanligtvis använd s d iagram m et
för att beskriva tillstånd och tillåtna föränd ringar i tillstånd för en klass eller en
grupp av sam verkande klasser. Ett annat använd ningsom råd e är beskrivningen
av en använd ard ialog m ed d ialogrutor (fönster) som tillstånd . Bild 12 visar ett
exem pel på d etta. Tillstånd sd iagram m et har i UML 2.0 änd rat nam n från ‟State
Chart Diagram ‟ till ‟State Machine Diagram ‟ och d ärm ed fått utökade
använd ningsm öjligheter. I d etta arbete har tillstånd sd iagram m et d ock använts
och tolkats enligt d efinitionerna i UML 1.0.

4.5. Övriga UML-d iagram
I d etta arbete har end ast en d el av d e UML-d iagram som står till bu d s använts.
Att ha friheten att använd a bara vissa d iagram i sitt projekt, kan ses som en d el
av flexibiliteten i UML. Den grund läggand e tanken är att ta m ed d e d iagram
som tillför analysen någonting och inte behöva rita d iagram bara för
d iagram m ets skull. Det finns alltså ytterligare ett antal d iagram som kan
använd as i m otsvarand e analyser. Tabell 2 visar exem pel på ett antal d iagram
som finns m ed i UML version 2.0. I kapitel 5 tabell 4 finns en kom p lett lista på
alla 13 d iagram som finns upptagna i UML 2.0.
Tabell 2. Använd bara UML-d iagram (The Unified Mod eling Language, Sparx
System s).
D iagram

Kort förklaring

Aktivitetsd iagram
(Activity Diagram )

Beskriver en högre nivå av verksam hetsprocesser
som ofta beskriver d ataflöd en. Använd s även för att
m od ellera kom plex logik inom system och kund e
t.ex. visa en analys av ett kom plext använd ningsfall.
Ett d iagram som beskriver hur m od ellelem ent är
organiserad e i paket och innehåller end ast p aket och
d eras inbörd es relationer. Diagram m et använd s för
att skapa en övergripand e beskrivning av hur
elem ent är grupperad e.

Paketd iagram
(Package Diagram )
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(Tabell 2, forts)

Kom ponentd iagram
(Com ponent Diagram )

Kom m unikationsd iagram
(Com m u nication
Diagram )

Sekvensd iagram
(Sequence Diagram )

Använd s för att beskriva d e kom ponenter som
tillsam m ans utgör en applikation, ett system eller en
d el av ett system . Det som beskrivs är vilka kom ponenterna är, hur d e är organiserad e sam t vilka
beroend en via synliga interface som finns. Använd s
ofta för att visualisera kom ponentbaserad e system
och för att visa på vilka d elar som är d ynam iskt
utbytbara.
Använd s för att visa hur anrop sker m ellan objekt.
Det centrala för d iagram m et är att visa strukturen och
strukturens koppling till hur kom m unikation m ellan
objekt sker. Anropen sekvensnum reras för att visa i
vilken ord ning anropen sker. (Detta d iagram kallad es
tid igare för Collaboration Diagram i UML 1.0)
Använd s för att beskriva en sekventiell logik, d .v.s.
ord ningen för m ed d eland en som skickas till objekt
beskrivs. Sekvensd iagram har en hård koppling till
hur program exekveras. För att m od ellera realiseringen av använd ningsfall är sekvensd iagram ett av
d e vikigare verktygen. Kom m unikationsd iagram
beskriver m otsvarand e inform ation m en visualiserar
d en på ett annat sätt.
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5. N ÅGRA REFLEKTION ER
Det har varit båd e intressant och lärorikt att genom föra d enna
objektorienterad e analys och utforska d e m öjligheter som Unified Mod eling
Languange ger. UML har uppd aterats till version 2.0 i oktober 2005. Det finns
kom pletteringar och nya d iagram i UML 2.0 som erbjud er ännu fler
använd ningsm öjligheter. Att en större och m er genom gripand e uppd atering
inte varit nödvänd ig, förrän sju år efter d et att version 1.0 blivit
ind ustristand ard , tyd er enligt m in åsikt på att UML red an från början varit
genom tänkt.
Det som slår m ig är flexibiliteten i beskrivningsspråket. Det finns god a
m öjligheter att anpassa d iagram m en till sina egna projekt. Man behöver t.ex.
inte ta m ed alla typer av d iagram och projektanpassning ar kan göras genom att
d efiniera stereotyper och ge vissa elem enten eller relationer egna betyd elser.
Elem entet “N otes” ger m öjlighet till fria kom m entarer vilket i m ånga fall kan
öka förståelsen för analysen. Det är att jäm föra m ed när en program m erare
lägger in kom m entarrad er i sin kod eller d å m an använd er gula “post-itlappar” på kontoret. Trots d enna flexibilitet har UML en strikt syntax att följa
och varje elem ent har sin bestäm d a betyd else. De grafiska representationerna
känns naturliga och syntaxen är lätt att lära för en person som har tid igare
erfarenhet av system utveckling. Ett system är ju ofta kom plext att överskåda
och styrkan i UML är att m an m ed ett enskilt d iagram har m öjlighet att
fokusera på problem et (läs: system lösningen) från en viss synvinkel. N är m an
bygger ett d atasystem så gäller d et att skapa en bra m od ell som representerar
d et planerad e system et. UML-d iagram men visualiserar planeringen och
m od ellen “växer fram ” vartefter m an arbetar m ed d iagram m en.
En viktig aspekt i sam m anhanget är hur lätt d et är att und erhålla d e artefakter
som skapas i ett projekt. En artefakt är ofta ett utskrivet dokum ent m en kan lika
gärna vara en m od ell och/ eller ett UML-d iagram skapat i ett caseverktyg, t.ex.
ett använd ningsfallsd iagram i Rationa Rose Enterprise. Det går alld eles utm ärkt
att rita UML-d iagram för hand på ett rutigt papper för att få igång en
d iskussionen om olika system lösningar. Då tjänar UML som d et gem ensam m a
språket m ellan olika planerare eller m ellan planerare och d esigner. Jag är helt
säker på att d etta gör processen snabbare och ökar d en gem ensam m a
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förståelsen för problem om råd et. Det kan d ock vara bra, för att inte säga
nöd vänd igt, att använd a ett caseverktyg för att d okum entera analysen/
d iagram m en elektroniskt. Detta tord e inte förorsaka problem för något projekt ,
även om bud geten vore snäv. Det finns gott om UML-m od elleringsverktyg att
lad d a ner gratis via Internet. Först när d iagram m et kan und erhållas m ed hjälp
av d ator, är d et troligt att d et kom m er att fungera som d et är tänkt. Då kan
d iagram m en uppd ateras vartefter analysen fram skrid er . Ett bra caseverktyg
kom binerat m ed en vettig versionshantering är en bra förutsättning för ett
lyckat projekt. Om d etta sed an förstärks m ed en bra uppgjord rollförd elning
d är varje projektm ed lem vet sin uppgift och har en klar bild av hur olika UMLd iagram hänger ihop så finns alla ingrid ienser till ett lyckat resultat.
Det finns väld igt m ycket m aterial och källor på Internet som behand lar
objektorienterad analys och UML. Vissa av d essa källor har utnyttjats i d etta
arbete och återfinns i källförteckningen. För d en som vill läsa m er och utforska
m öjligheterna m ed UML presenteras några tips ned an.
Tabell 3 innehåller länkar till några UML tutorials som finns på Internet. Tabell
4 visar en översikt på d e 13 d iagram som för närvarand e ingår i UML version
2.0 (Am bler Scott W 2007).
Tabell 3. Rekom m end erad e Internetkällor om UML
Förklaring

Internetlänk

Practical UML: A H and s-On Introd uction for
Developers, by Rand y Miller. “This tutorial
provid es a quick introd uction to the Unified
Mod eling Language.”
UML Tutorial. “This tutorial provid es a
technical overview of the 13 UML d iagram s
supported by Enterprise Architect. UML 2
sem antics are explained in d etail in the new
UML 2.0 tutorial.”
UML Tutorial - Free Online Course, by
Gentlew are AG. “All you need to know
about Object Oriented Mod eling and UML.
Learn the fund am entals of object oriented
program m ing.”

http://dn.codegear.com/ar
ticle/31863

http://www.sparxsystems.c
om.au/uml-tutorial.html

http://www.gentleware.com
/fileadmin/media/synergy/
Course/index.htm
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Tabell 4. Översikt över d e 13 d iagram som finns i UML 2.0.
1.

Paketd iagram (Package Diagram ) - nytt i UML 2.0

2.

Klassd iagram (Class or Structural Diagram )

3.

Objektd iagram (Object Diagram )

4.

Strukturd iagram (Com posite Structure Diagram ) - nytt i UML 2.0

5.

Kom ponentd iagram (Com ponent Diagram ) - kom pletterats i UML 2.0

6.

Förd elningsd iagram (Deploym ent Diagram )

7.

Använd ningsfallsd iagram (Use Case Diagram )

8.

Aktivitetsd iagram (Activity Diagram )

9.

Tillstånd sd iagram (State Machine Diagram ) - kom pletterats i UML 2.0

10. Kom m unikationsd iagram (Com m unication Diagram ) - i UML 1.0
kallad es d etta för sam arbetsd iagram (Collaboration Diagram )
11. Sekvensd iagram (Sequence Diagram )
12. Tim ingd iagram (Tim ing Diagram ) - nytt i UML 2.0
13. Interaktionsöversiktsdiagram (Interaction Overview Diagram )
- nytt i UML 2.0
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