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Sammanfattning 
 

Att designa en generell och utbyggbar mjukvara är inte enkelt, då det krävs en bred 

kompetens inom många olika områden. Vi belyser i detta arbete en del av problematiken 

kring design. Utgångspunkten är ett praktikfall vars målmiljö rör processer och integrationer. 

Huvudfokus ligger på designmönster, men även en bredare genomgång av ämnen så som 

utvecklingsmetodik, Service Oriented Architecture (SOA), Web Services (WS) och 

utvecklingsmiljöer presenteras. Arbetet bedrivs i enlighet med riktlinjer från Rational Unified 

Process (RUP) och slutprodukten är en checklista på tre punkter. De tre punkterna speglar de 

lärdomar vi dragit av arbetet genom saker vi gjort och saker vi borde ha gjort. God design 

kan uppnås genom att förstå den uppgift man åtagit sig, utvärdera sitt resultat och delresultat 

samt genom användandet av rätt verktyg. Framtida forskningsområden med anknytning till 

vårt rör förslagsvis metoders betydelse för mjukvarudesign, dynamiska perspektiv hos 

utvecklare och mer enhetlighet kring begreppet SOA. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
En trend inom modern systemutveckling är att låta informationssystem i en verksamhet 

integreras och utbyta data med varandra. Då arbetsrutiner ofta ingår i någon slags helhetsflöde 

för leverans av en produkt eller tjänst kan stora vinningar göras om data kan delas och skapa 

beslutsgrund för alla som behöver den i sin yrkesroll, oavsett exakt befattning. Att låta 

informationssystem utbyta data genom kommunikation är i sig ingen ny företeelse. Andersen 

(1994, s.12f) anser kommunikation vara en grundläggande funktionalitet i ett 

informationssystem. Det som ställer till problem med systemintegrationer är den snabbt 

skiftande miljön i vilken moderna IT-system ingår. När till exempel organisationer 

omstruktureras, avdelningar försvinner, dotterbolag säljs av och ersätts med nya företag 

påverkar detta informationsflödena i verksamheten. System försvinner, åldras, måste knytas 

an till nya eller andra informationssystem i samma takt som organisationen de ingår i ändras. 

För att detta ska fungera tillfredsställande krävs en god infrastruktur för system och deras 

integrationer, något som kommit att prioriteras allt mer under senare år (”Bygg uppifrån och 

nerifrån”, 2006). 

 

En IT-arkitekts mardröm är att försöka reda ut en dålig infrastruktur med massor av inbördes 

systemberoenden där en fullgod dokumentation av arkitekturen kanske saknas. Desto fler 

system som kommunicerar med varandra utan en genomtänkt struktur, desto fler beroenden 

har skapats. Dessa beroenden får konsekvenser om ett eller flera av systemen i arkitekturen 

ska förändras då förändringen måste ta hänsyn till följderna för andra, kommunicerande 

system. Optimalt låter en verksamhet stora delar av kommunikationen mellan system gå via 

en plattform för integration (t ex BizTalk Server) som blir som en spindel i nätet. På detta vis 

kan man minska antalet beroenden mellan system (HerrA, 2006). Att komma fram till en 

sådan lösning är inget enkelt arbete, i synnerhet då gamla legacysystem (se t ex Pressman, 

2000, s.21) kan ha beroenden som liknar rena trasslet. 

 

Detta examensarbete är en produkt som har sina rötter i två studenters frustration över att inte 

via universitetet ha möjlighet att kunna läsa kurser som skapar förståelse för 

utvecklingsmiljön .NET. Just .NET-kunnande efterfrågas i skrivande stund i var och varannan 

platsannons, varför kunskap inom området känns relevant. För att utveckla kunskap om .NET 

vände vi oss till företag i Karlstadsregionen med en förfrågan om vi kunde hjälpa till med 

något projekt i utvecklingsmiljön. FöretagetX nappade på vår förfrågan och erbjöd oss att 
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hjälpa till och utveckla applikationen ABC. En vision över ABCs framtid placerar in den i en 

tjänsteorienterad arkitektur (SOA) som en typ av Web Service (WS). 

1.2  Praktikfallet ABC 
För FöretagetX, ett konsultföretag i IT-branschen är just integrationer och BizTalk Server 

något som satsas mycket pengar på att öka kompetensen kring. Under tidigt 2000-tal såg en 

av företagets mest erfarna IT-arkitekter ett stort behov av ett verktyg för att reda ut just 

trassliga infrastrukturer på systemnivå så att man snabbt kunde sätta igång med arbetet att 

implementera en integrationsmotor, t ex BizTalk Server. Idén med en applikation kallad 

”ABC – Artificial Baby Client” föddes. Under diskussioner med kollegor på FöretagetX 

skapades ett kravdokument baserat på en mängd användningsfall. ABC skulle inte enbart 

kunna lagra uppgifter om systemintegrationer mellan olika fysiska system, applikationen 

skulle dessutom kunna visa dessa integrationer som olika vyer, för att kunna ge bilder av 

logiska beroenden mellan t ex affärsprocesser, baserat på fysiska systemberoenden. ABC 

utvecklades som prototyp av FöretagetX men färdigställdes aldrig som komplett mjukvara. 

(HerrA, 2006) 

1.3  Problem 
Under vår utbildning har det saknats en enhetlig bild av vad som krävs för att skapa en 

generell och utbyggbar mjukvara med avseende på designarbete. Detta finns inte heller 

presenterat i den forskning och den litteratur vi tagit del av hittills inom fältet för 

systemvetenskap. Problemet kan således formuleras som:  

 

”Det finns behov av en mer enhetlig bild av aktiviteter och arbetssätt som kan leda till en 

generell och utbyggbar mjukvarudesign.” 

1.4  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för vilka moment, verktyg och riktlinjer som 

ska kunna bidra till att skapa en så välstrukturerad och generell mjukvara att framtida 

utbyggbarhet möjliggörs. Uppsatsen fokuserar på mjukvarudesign i objektorienterad miljö, 

med RUP som arbetsmetodik. Designaspekter som texten behandlar berör designmönster, val 

av databasstruktur samt val av utvecklingsmiljö. Arbetet resulterar i en form av checklista 

över principer för att: 

 

”Designa en mjukvara på ett sätt som gör den så generell och utbyggbar mot framtida 

teknologier som möjligt. Praktikfallet ABC.”  
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1.5  Målgrupp 
Detta arbete vänder sig i huvudsak till intressenter insatta i mjukvarudesign och IT-arkitektur. 

Då ABC tagits fram av FöretagetX faller det sig naturligt att denna uppsats vänder sig till 

berörda personer hos företaget. För att underlätta för andra läsare ger vi en kortare 

introduktion till begrepp, som är bra att känna till, för att skapa en bild av vad arbetet handlar 

om. Detta är dock inte en primär målsättning med uppsatsen. 

1.6  Avgränsning 
Med traditionella termer hämtade från den kända vattenfallsmodellen är denna uppsats 

inriktad på fasen för design. Vårt arbete bygger på en färdig kravspecifikation, skriven som ett 

antal användningsfall. Vi kommer således inte att beröra analys mer än att konstatera att den 

redan är färdig. Från början var tanken att vi även skulle koda/realisera vår design inom 

ramen för vårt examensarbete. I samråd med vår handledare och p g a tidsåtgång har vi dock 

valt att lägga detta utanför själva examensarbetet. Denna uppsats fokuserar på design av 

objektorienterad mjukvara. Inom området design och arkitektur finns även klient/server-

konfigurationer och lösningar på en högre arkitekturisk nivå. Detta kommer vi bara att beröra 

kort i fråga om SOA och WS, och lägger istället vikten vid lågnivådesign, på klass- och 

objektnivå.   

1.7  Metod 
Detta arbete baseras på en kvalitativ studie av best practices inom fältet för design. Många av 

de metoder som idag används i mjukvaruutveckling stödjer hela utvecklingsprocessen. En 

sådan utvecklingsmetod är Rational Unified Process (RUP), som har vissa föreskrivna ramar 

för arbetssteg och dokument som ingår om den används som arbetsmetod (Kruchten, 2002, 

s.22).  
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2  Analysmodell 
 

Rapporten är strukturerad enligt en av författarna framtagen analysmodell (se fig.1). Modellen 

presenteras i detta kapitel för att förbereda läsaren på den djupare problematiken inom varje 

område, samt ger en översikt över struktur på rapporten och vilka begrepp som kan relateras 

till varandra.  

 

 
Figur 1.  Analysmodell 

 

Förståelse är en viktig och grundläggande faktor för såväl författare som läsare. För 

författarna krävs förståelse för problem, som i vårt praktikfall kan kopplas till begrepp som 

integrationer och processer. Detta leder till en möjlighet att kunna välja relevanta 

designlösningar för ett bra slutresultat. Förståelse är också viktigt för läsaren, för att kunna 

tillgodoräkna sig uppsatsens kunskapsbidrag – därav denna begreppspresentation. 

 

Med metod avses i första hand de genom RUP föreslagna tillvägagångssätt för att ta fram en 

bra mjukvarudesign. En stor del av detta handlar om att utforma UML-diagram som ska 
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stödja utvecklingen. Metod handlar också om hur examensarbetet har bedrivits ur ett mer 

vetenskapligt perspektiv, något som beskrivs i 1.7. 

 

Huvudspåret för denna rapport är design av mjukvara. Design är en problematik som vuxit i 

och med objektorienteringens genomslag i mjukvaruutvecklingen. Då objektorientering per 

definition (Pressman, 2000, s.550) handlar om att kapsla in data i objekt och låta dessa objekt 

kommunicera med andra objekt skapas beroenden mellan mjukvarukomponenter. Dessa 

beroenden kan, om de inte sturktureras väl genom design, urarta och bli en enda stor härva av 

beroenden – s.k. ”spaghettidesign”. 

 

En del av problematiken med objektorienterad design kan lösas med Design Patterns, eller 

designmönster som den korrekta svenska översättningen av begreppet är. Designmönster är 

lösningsbeskrivningar till återkommande problem som möjliggör skapande av mjukvara som 

är flexibel och lätt att återanvända (Gamma et al., 1995, s.2f).  

 

Databaser är grunden för all datalagring i modern systemutveckling (HerrA, 2006). Det går 

inte att bortse från val av databas och design av databas helt. Kravet på praktikfallet som 

utgör grund för vårt examensarbete var dessutom att lösningen skulle vara databasdriven. 

Databaser i sig är ett stort område som i denna uppsats inte kommer att täckas in särskilt 

utförligt. Författarna ämnar endast ge tillräckligt med stöd åt läsaren för att förstå hur 

praktikfallet lösts med avseende på databasstruktur. En del av arbetet med att välja databas 

härleds från val av teknisk plattform. Då författarnas intention med denna uppsats var att öka 

sin förståelse för ramverket .NET styr detta i viss mån in oss på val av databas. Valet faller på 

Microsoft SQL server. Då denna är en server för relationsdatabaser blir en del av 

designproblematiken i praktikfallet direkt kopplad till hur man lagrar objekt från en 

objektorienterad arkitektur i en relationsdatabas. 

 

Designen i sig är en generell och abstraherad lösning av hur mjukvaran är tänkt att fungera. 

Optimalt är att inte låta binda upp sig tidigt i en mjukvaruutveckling i fråga om teknisk 

plattform (HerrB, 2005). I detta fall har ett tekniskt spår anlagts redan innan designen startar, 

då vi är måna om att kunna lära oss .NET som utvecklingsmiljö. Valet av programspråk för 

att realisera designen blir C# av några olika skäl. Dels är språket objektorienterat och relativt 

likt andra programspråk som författarna till arbetet behärskar (t ex java och C++). Dels är 

språket mycket vanligt bland utvecklare som skriver kod för just .NET-ramverket, och stödjer 

således detta fullt ut. Anledningen till att vi valt att ta med programspråk som en punkt i en 
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uppsats om design är för att t ex designmönster implementeras något olika i olika 

objektorienterade språk. Dessutom finns det möjligheter och begränsningar i vad som går att 

åstadkomma när det gäller bl a databaskopplingar i olika programspråk. Av denna anledning 

bör man både som läsare och författare ha lite kännedom om ämnet. 

 

Målet med detta arbete är att lista principer som kan leda till en god och generell 

mjukvarudesign, till exempel med inriktning på SOA. 
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3  Processer 
Termen process kräver en kortfattad förklaring för att klargöra hur dessa kan knytas till vårt 

praktikfall. En process är en kedja av strukturerade aktiviteter som utförs av ett antal aktörer i 

en eller flera organisationer (se t ex Rentzhog, 1998, s.30; Christiansson, 2000, s.70; Becker 

et al., 2003, s.4). Aktiviteter är mer eller mindre komplexa arbetsmoment som kan utföras av 

en t ex en människa, en maskin eller ett datorprogram. Exakt hur ingående man väljer att 

karaktärisera processbegreppet skiljer litteraturen åt. Christiansson (2000, s.70) lägger tyngd 

vid att en process har tydligt definierade start och slutpunkter, men att dessa inte behöver 

ligga inom gränserna för en och samma organisation. Processen kan alltså sträcka sig mellan 

flera kunder, leverantörer och andra aktörer. Christiansson (2000, s.70) och Rentzhog (1998, 

s.30) har båda definitioner som konvergerar vid att en process är repetitiv och syftar till att 

skapa ett resultat som ska vara av värde för en avnämare. Ordet avnämare speglar att det inte 

alltid handlar om en kund i traditionell bemärkelse som brukar resultatet. En vårdtagare eller 

en student kan vara resultatbrukare utan att vara kunder i den bemärkelsen ordet används 

bland företag. Kundvärde nämns även av Becker et al.(2003, s.4) där de vinklar hela 

processen som något man kallar för värdekedja – ”valuechain”. 

Processer kan kategoriseras i en hel uppsjö olika fack utifrån deras syfte och ställning inom 

organisationen. Det är därför naturligt att det finns lika många namn på processer som det 

finns företag och sakkunniga. Begreppen kärnprocess, stödprocess och delprocess är de som 

såväl Rentzhog (1998), som Christiansson (2000) och Becker et al.(2003) använder 

kontinuerligt i sina skrifter. En kärnprocess definieras enligt Rentzhog (1998, s.42) som en 

process som på en mycket övergripande nivå är kopplat till företagets verksamhet i en strävan 

att uppfylla affärsidén. På ungefär samma sätt tolkar Becker et al. begreppet (2003, s.95). En 

delprocess är helt enkelt resultatet av en nedbrytning av en stor process i flera mindre 

överskådliga delar. Många delprocesser utgör tillsammans en hel kärnprocess. Stödprocesser 

menar både Becker et al. (2003, s.4ff) och Rentzhog (1998, s.32) är en process som i sig inte 

är värdeskapande för avnämaren utan istället är vital för att företagets kärnverksamhet ska 

kunna bedrivas. 
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3.1  Processer i praktikfallet ABC 
Hur passar då processer in i ramen för denna uppsats? Jo, som nämnts ovan kan ett 

arbetsmoment i en process utföras av en människa eller en dator. I de fall där en människa 

utför en arbetsuppgift kan datorer dessutom förekomma som stöd och verktyg för själva 

arbetsuppgiften. Datorer och applikationer är således en stor del av många processer i 

dagsläget. Ett av de högst värderade användningsområdena för ABC handlar just om att 

kunna finna outtalade och osynliga processberoenden, baserade på underliggande 

systemberoenden. Processen utgör därmed den vy i ABC som är kritisk för en 

affärsverksamhet som helhet. 
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4  Integrationer 

Den applikation som vårt praktikfall bygger på är ämnad för att hantera och lista 

systemintegrationer. Systemintegrationer kan ha stor påverkan på den delprocess eller process 

som de kan knytas till. Kort sagt, om ett SystemA som används i en delprocess kommunicerar 

med ett annat SystemB som används i en annan delprocess så finns ett virtuellt beroende 

mellan de båda delprocesserna. Beroendet består i att om något ändras i det första SystemA så 

kan det innebära en potentiell förändring även för SystemB. Denna förändring medför 

eventuellt att de arbetsrutiner som nyttjar SystemB som resurs kan komma att påverkas. 

Kärnan i problemet är att en justering som görs i en delprocess kan komma att få genomslag i 

andra delprocesser trots att ingen ”synbar” koppling finns mellan delprocesserna.  

 

I en aktuell artikelserie i tidningen Computer Sweden som tillägnas just ämnet integration kan 

man läsa att arbetet med att koppla ihop IT-system genomgått stora förändringar över tiden. 

Tidigare betraktades detta som en fråga som främst rörde en verksamhets IT-avdelning. 

Problematiken handlade om anpassningar i hård- och mjukvara och inte så mycket i hur 

lösningen kunde stödja och spegla verksamheten som sådan. Dagens integrationer fokuserar 

mer på i vilken mån, och på vilket sätt en verksamhet för egen maskin kan utveckla sina 

processer. Morgondagens vision är att kunna låta området bli den bas som krävs för att 

företagsledningar ska kunna fatta strategiska beslut om marknadskritiska avgöranden. För att 

lyckas nå ett sådant scenario krävs att hela organisationen deltar i arbetet och låter sig 

genomsyras av det. Krav ställs såväl på att applikationer och system är framtidsflexibla som 

att en tydlig styrning kommer från styrelse och ledning. (”Bygg uppifrån och nerifrån”, 2006).  

 

En annan artikel på temat integrationer knyter samman begreppen processer och 

integrationer. Däri hävdas bland annat att effektivt integrerade affärsprocesser i princip är 

omöjliga att uppnå utan en fast grund i systemarkitektur att stå på. Enligt en citerad källa från 

ett företag som arbetat aktivt med processintegration så måste en verksamhet känna till vilka 

system som finns i grunden för att kunna reda ut processer på en högre affärsnivå. Att ha koll 

på systemintegrationer är en viktig förutsättning för att kunna bygga en flexibel verksamhet. 

Att skapa en väldesignad arkitektur är viktigt, inte minst när nya tekniker som SOA gör sitt 

inträde och kräver att man undviker integrationshärvor för att lyckas fullt ut (”Inget 

processarbete utan bra grund”, 2006). 
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4.1  Integrationer i praktikfallet ABC 
Integrationer i ABC existerar som fysiska systemintegrationer, d v s datautbyte mellan två 

system i en verksamhet. Integrationer finns dessutom på en virtuell nivå, där integrationen då 

finns mellan två logiska enheter på grund av att det existerar underliggande fysiska 

systemintegrationer. Övervakning av integrationer är ett mycket konkret användningsområde 

för ABC och utgör en stor del av funktionaliteten både på kort sikt, och ur ett mer visionärt 

perspektiv med applikationen som en WS. 
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5  Rational Unified Process (RUP) 
Vårt arbete är begränsat i den omfattningen att vi redan har en färdig kravspecifikation i form 

av ett antal användarfall och att vi endast skall skapa den första delen i visionen om ABC. Det 

innebär inte att vi helt kan bortse från att följa en metodik av något slag i vårt designarbete av 

applikationen och hoppas att det ska räcka. Något som hela tiden eftersträvas inom 

mjukvaruutvekling är möjligheten att återanvända färdiga moduler som fungerar bra samt 

använda sig av best practices som exempelvis MVC (se kap 6.1.4).  

När det gäller metodiken för hela systemutvecklingsprojekt är det egentligen inte någon 

skillnad. Tusentals projekt har genomförts och givetvis finns det metoder och angreppssätt 

som har visat sig fungerat bättre än andra. Utvecklingsprocessen RUP, framtagen av IBM 

Rational Software, bygger på de främsta tillämpningarna av best practices vad gäller 

systemutveckling och sträcker sig från verksamhetsmodellering till driftsättning (”Home – 

January 2005 Monthly User Group Meeting”, 2005). Både Lunell (2003, s.20) och Kruchten 

(2002, s.30, 260) poängterar att RUP är en väldigt generell processmodell som ska passa de 

flesta projekt. Därför är det ingen nödvändighet att följa föreslagna arbetssteg till punkt och 

pricka. RUP är som vi ska se främst utvecklad för att stödja större projekt än det vi har åtagit 

oss, vilket är ganska naturligt då komplexiteten och behovet av en mer styrd utveckling ökar 

med storleken på projektet.  

 

Tanken är inte att skriva ännu en teroribok som avhandlar RUP men för att öka förståelsen 

väljer vi att kort beskriva grunddragen och även vissa speciella aspekter som vi anser viktiga 

för sammanhanget.  

 

RUP grundar sig alltså på väl beprövade tillämpningar i branschen, närmare betämt 6 stycken 

(Kruchten, 2002, s.6ff): 

 

• En iterativ utveckling 

• Kravhantering  

• Komponentbaserade arkitekturer  

• Visuell modellering 

• Kontinuerlig kvalitetskontroll 

• Förändringskontroll 

 

Utvecklingsprocessen (fortsättningsvis kallad processen) delas upp i en statisk och dynamisk 

del. Den statiska delen representeras av 9 arbetsflöden som finns med i olika omfattning 
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under hela processen, se beskrivning av flöden längre fram. Dessa återspeglas i figur 2 där de 

presenteras till vänster. Den dynamiska delen representeras av fyra faser vilka i sig innehåller 

olika grad av de 9 arbetsflödena vilket utläses av tjockleken. Faserna delas upp i iterationer, 

detta presenteras längst ner i figuren (Kruchten, 2002, s.22). 

 

 
Figur 2. Utvecklingsprocessen i Rup (fritt översatt efter ” Home – January 2005 Monthly 

User Group Meeting”, 2005). 

5.1  Faser 
Nu när vi har grundramarna klara för oss ska vi titta lite närmare på de olika faserna i 

processen. Varje fas genomförs i ett antal iterationer vars antal inte är bestämt i förväg utan 

beror på projektets storlek och behov. Det antal som visas i figur 2 är bara ett exempel på hur 

det skulle kunna se ut i ett medelstort projekt. Längre fram tar vi upp just mer om 

iterationerna då de är en väldigt central del av RUP. De olika faserna resulterar i varsin stor 

milstolpe som fungerar som en punkt där beslut tas om arbetet skall fortsätta som planerat, 

ändras eller avbrytas. Även efter en iteration som inte avslutar en fas bör en mindre milstolpe 

eftersträvas. Tillsammans utgör de fyra faserna en utvecklingscykel som resulterar i en 

programvara. Efter den initiala utvecklingscykeln kan ett i stort sett obegränsat antal 

vidareutvecklingcykler ta vid. Figur 3 visar faserna i olika cykler och de har samma 

proportioneliga längd i dessa, men det är inte säkert att det alltid kommer se ut så då dessa 

varierar beroende på projektets speciella omständigheter (Kruchten, 2002, s.60ff ; Lunell, 

2003, s.33ff). 
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Version 1

Version 2

Version 3

 
Figur 3. Utvecklingscykler (fritt efter Kruchten, 2002, s.63). 

 

Förberedelse 

Huvudsyftet är att alla involverade parter i projektet ska komma överens om vad som ska 

utvecklas, vilket syfte projektet har och vad dess resultat skall bli.  

Förberedelsefasen resulterar i milstolpen Livscykelmål 

 

Etablering 

Detta är den mest kritiska fasen då den ska skapa en fast grund för projektet. De nödvändiga 

aktiviteterna planeras, systemets egenskaper specifieras och arkitekturen ska designas och 

byggas. Etableringsfasen resulterar i milstolpen Livscykelarkitektur. 

 

Konstruktion 

I denna fas ska komponenter fogas in eller kompletteras i en redan existerande struktur och 

alla egenskaper testas noggrant. Detta är en stor del i projektet och skapar den första 

versionen av programvaran med all funktionalitet. 

Konstruktionsfasen resulterar i milstolpen Initialt funktionsduglig. 

 

Överlämning 

Innebär som namnet antyder en överlämning av programvaran till kunden vilket innebär 

tillverkning, leverans, utbildning support och underhåll tills alla är nöjda. 

Överlämning resulterar i milstolpen Produktutgåva vilket avslutar hela cykeln. 

 

5.2  Arbetsflöden 
Arbetsflöden kan beskrivas som sekvenser av aktiviteter vilka producerar ett resultat av 

mätbart värde. Det officiella RUP-språket är UML (Unified Modeling Language) vilket 

används till alla visuella modelleringar som sker i flödena. De sex första flödena är till för 
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utveckling och de tre sista är stödjande i sin karaktär (Kruchten, 2002, s.43f ; Lunell, 2003, 

s.37ff). 

 

Verksamhetsmodellering  

Vissa utvecklingsprojekt kräver att en analys av verksamheten som ska utnyttja det nya 

systemet utförs, och det är vad som sker i detta flöde. Användningsmodeller är ett exempel på 

vad som kan tas fram i detta skede och till skillnad mot användningsmodeller för kravflöden 

så ligger perspektivet här på verksamheten och kan utmynna i en specifikation av vad som 

behöver datoriseras eller inte. 

 

Krav  

Detta flöde har sin tyngdpunkt i ett tidigt skede av processen men eftersom krav ofta 

förändras med tiden revideras dessa i varje iteration ända in i överlämningsfasen. Det är 

vanligt att användningsfall är det centrala i användningsmodellerna för kravflödet och de krav 

som behandlas här är de funktionella kraven, de ickefunktionella kraven tas upp i 

kompletterande specifikationer vilken saknar speciell notation. 

 

Analys & Design  

Syftar till att ta fram en systembeskrivning som ska ligga till grund för 

implementationsarbetet. En central del är att ta fram en arkitektur som systemet ska byggas 

vidare utifrån. Det är vanligt att först ta fram en analysmodell som sedan övergår till en 

designmodell. Flödet har sin tyngdpunkt i etableringsfasen men finns med hela vägen till 

systemet börjar levereras till kunden. 

 

Implementation  

Under implementationen genereras koden utifrån den design som tagits fram. Beroende på 

programspråk så kan aktiviteterna i detta flöde variera något. Det blir exempelvis allt 

vanligare att kod automatgenereras direkt ur en modell med hjälp av något verktyg. Störst 

fokus har implementationen under konstruktionsfasen, men kan finnas närvarande redan 

under förberedelsefasen om en tidig prototyp önskas ta fram för att testa någon idé. 

 

Test 

Då utvecklare strävar mot en säker och tillförlitlig produkt är testning såklart en central del i 

RUP som innehåller en mängd olika tester som syftar till att täcka in många aspekter. Dels 

ska de täcka olika skeenden i utvecklingen, dels ska de täcka särskilda delar av programvaran. 
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RUP föreslår så kallade testsviter som ska inrikta sig på exempelvis en grupp av klasser eller 

en komponent. Testningen har sin tyngdpunkt i slutet av varje iteration som tillför något nytt, 

konkret till produkten. 

 

Driftsättning  

Tyngdpunkten ligger här såklart i slutet av en projektcykel då produkten ska överlämnas till 

kund. Detta innebär leverans och installation, utbildning av personal, konvertering av 

databaser och så vidare. Projektet kan inte anses avslutat förrän produkten är accepterad och 

används i målmiljön. 

 

Konfigurations- och ändringshantering  

Syftar till att hålla ordning på och hålla isär versioner av framtagna dokument och 

planeringar. Omfattar områdena versionskontroll, konfigurationskontroll samt 

ändringskontroll. 

 

Projektledning  

Innefattar dels de traditionella bitarna som planera, följa upp och styra ett projekt, men 

huvudfokus i RUP är tips och råd kring de speciella omständigher som ett iterativt arbetssätt 

innebär. 

 

Utvecklingsmiljö 

Ska tillföra projektet en smidig fungerande teknisk miljö som exempelvis tillräcklig mängd 

arbetsstationer med rätt mjukvara installerad och klar. 

 

5.3  Centrala begrepp 
I processen finns det tre andra nyckelbegrepp som är bra att känna till. Dessa är roll, aktivitet 

samt artefakt och finns beskrivna i figur 4. 

  

Roll 

Definierar vem som gör något. En roll behöver inte nödvändigtsvis bestå av en enskild person 

men så är oftast fallet. En person kan ha flera olika roller samtidigt. 

Exempel: Designer, arkitekt och testdesigner. 
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Aktivitet 

Beskriver hur något skall göras. Aktiviteter är ett arbete som utförs av olika roller för att 

uppnå resultat som är av värde för projektet. 

Exempel: Planera en iteration, granska designen och hitta användningsfall. 

 

Artefakt 

Beskriver vad en aktivitet skall ge för resultat. Artefakter fungerar som in- och utdata till 

aktiviteter och kan vara allt från programkod till vanliga pappersdokument beroende på vart i 

processen de skapas. Artefakterna skall endast framställas om de tillför något värde till 

projektet och de förslag på artefakter som presenteras i litteraturen skall ses som riktlinjer. 

RUP är som konstaterats en generell process som går att skräddarsy efter situation. 

Exempel: Klassdiagram, testplan och sekvensdiagram. (Kruchten, 2002, s.35ff ; Lunell, 2003 

s.46f, 54) 

 

Roll

Aktivitet

In Ut

Artefakter

Utför

Ansvarar för

 
Figur 4. Centrala begrepp (fritt efter Lunell, 2003, s.45). 

 

5.4  Iterationer 
Det sekventiella tillvägagångssättet, som exempelvis vattenfallsmetoden tillämpar, är rimligt 

och tänkbart för korta projekt med få nyheter och risker (Kruchten, 2002, s.57, 61). När 

komplexiteten ökar blir det extremt svårt att på förhand se alla risker och få till en bra 

planering. Tanken är alltså att iterationer i form av en mängd vattenfall ska vara ett lämpligare 

sätt att driva större projekt (se fig. 5). 
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Figur 5. Vattenfall jämfört med iterationer (fritt efter Kruchten, s.61). 

 

Kruchten (2003, s.76) menar att fördelarna med ett iterativt tillvägagångssätt är att:  

 

• Risker reduceras tidigt 

• Det är lätt att hantera ändringar 

• Graden av återanvändning är högre 

• Projektgruppen kan lära sig under projektets gång 

• Produktens helhetskvalitet blir bättre 

 

5.4.1  Iterationer för arbetsflöden i RUP  
Som vi ser i figur 6 startar iterationscyklerna med en förberedande planering varefter hjulet 

snurrar igång och rullar på varv efter varv tills produkten är klar och helt i drift. Eventuellt 

levereras små inkrement efter varje varv men det är inget tvång enligt RUP. För att 

iterationerna inte ska utföras helt planlöst på samma ställe utan faktiskt leda fram till en 

produkt krävs någon slags utvärdering efter varje iteration. Detta löser RUP med ett antal 

större och minde milstolpar  vid slutet av varje iteration som vi såg i avsnittet om faserna 

(5.1). 
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Figur 6. En iterationscykel (fritt översatt efter ” Home – January 2005 Monthly User Group 

Meeting”, 2005). 

5.4.2  Iterationsplaner 
För att bedriva processen baserat på iterationer krävs det en planering. Iterationsplaner 

fungerar som en slags arbetsflödesmotor som styr tonvikten på de olika arbetsflödena mellan 

faserna och inom den enkilda iterationen. Kruchten (2002, s.47, 64) anser att 

iterationsplanerna ska välja ut de aktiviteter som ska genomföras under iterationen och 

upprepa dem vid behov. Lunell (2003, s.127) å sin sida jämför iterationsplanen med en 

konventionell projektplan och menar att den innehåller bland annat:  

 

• Syfte, omfattning och utvärderingskriterier för iterationen 

• Lista över användningsfall som ska realiseras 

• En detaljerad tidplan 

• Lista över aktiviteter som ska genomföras 

• Lista över nya eller uppdaterade artefakter 

 

Han anser att detta planeras bäst med vanliga projektplaneringmetoder och kan exempelvis 

redovisas med Ganttdiagram, Work Breakdown Structure eller liknande. 

 

5.5  RUP i praktikfallet ABC 
Vi börjar vårt arbete med att försöka se hur vårt projekt passar in i utvecklingsprocessen RUP. 

Eftersom det är en generell process som är tänkt att anpassas efter behov så beslutar vi oss för 

att köra igång och använda oss av de principer som vi anser är tillämpbara i projektet.  

 

Vi anser att visionen med utbyggnad mot SOA/WS inte direkt är en del av den initiala 

utvecklingscykeln, ABC Vers 1, utan något som ska realiseras i en vidareutvecklingscykel, 
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ABC Vers 2 (se fig. 7). Dock kan det vara bra att ha med den övergripande visionen i 

bakhuvudet och se vad som krävs för att underlätta en utbyggnad mot den så mycket som 

möjligt. 

  

 
Figur 7. Utvecklingscykler för ABC (fritt efter Kruchten, 2002, s.63). 

 

Första steget blir att identifiera var i den tänkta processen vi befinner oss då vi redan har en 

specifikation med funktionella krav samt en framtidsvision för ABC från FöretagetX. 

Förberedelsefasen består i att alla inblandade ska veta vart de har varandra och vad som ska 

göras. Vi tycker att vi har klarat av den fasen då vi har en övergripande förståelse av vad 

FöretagetX vill åstadkomma med ABC. I etableringsfasen läggs den kritiska grunden för 

resten av projektet och det är precis det vi avser att göra så därför placerar vi oss där. 

 

Då vårt projekt bör räknas som ett litet projekt tycker vi att det känns onödigt att dela upp det 

i alltför många iterationer bara för själva sakens skull. Vår plan över iterationer presenteras i 

tabell 1. Kruchten (2002, s.131) och även Lunell (2003, s.126) menar att det mycket sällan 

förekommer en iteration i förberedelsefasen förutom då en tidig prototyp ska byggas eller 

utbildning av personal i verktyg och process krävs. Därför är alltså antalet iterationer i den 

fasen noll. Vår uppsats kommer alltså endast att handla om etableringsfasen mer i detalj vilket 

vi försöker framhäva i tabellen.  

 

Tabell 1 Iterationer i hela projektet, initial utvecklingscykel. 

 Förberedelse Etablering Konstruktion Överlämning 

Antal iterationer 0 1 1 1 

 

 

Eftersom vi endast ska iterera ett varv i etableringsfasen innebär det att milstolpen 

Livscykelarkitektur (fortsättningsvis Milstolpe 2), nås vid slutet av varvet. Till denna 

bestämmer vi oss för målsättningen att bli klara med den övergripande designen av hela 
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systemet så att nästa eventuella iteration ska kunna fokusera till största delen på 

implementation. Alltså planerar vi inte en inkrementell driftsättning av applikationen, då vi 

tycker att det saknas motiv för det då det ändå rör sig om ett relativt överblickbart 

problemområde. I det här skedet är det dags att börja fundera på en iterationsplan för 

etableringsfasen. Innan vi kan skapa en plan vill vi först försöka utskönja vilka artefakter vi 

kan komma att behöva skapa samt hur de olika arbetsflödena kommer att inverka under vår 

väg för att nå målet. Utgångspunkten till detta blir att först se vilka förslag på artefakter som 

bör ingå i de två första milstolparna, vilket behandlas av Lunell (2003, s.108f). Han förslår att 

Milstolpe 1 kan innehålla bland annat följande artefakter: 

 

• Vision – Det centrala dokumentet som anger motiveringen till projektet och vad det 

kan ge i framtiden. 

• Användningsfallsmodell – Klargör de funktionella huvudkraven. 

• Risklista – Identifiering, bedömning och klassificering av risker 

• Utvecklingsplan – Innehåller uppskattningar av tid, kostnad, personal och utrustning 

för nästa fas. 

• Iterationsplan – Ska täcka den första iterationen i etableringsfasen, men kan också dra 

upp ramarna för efterföljande iterationer  

• Utvecklingsfall – Beskriver hur processen anpassas till det aktuella projektet, 

revideras allteftersom. 

• Verktyg – Alla verktyg som ska finnas till hands vid etableringsfasen. 

 

Genom att utnyttja flexibiliteten i RUP beslutar vi oss för att nöja oss med de redan 

producerade artefakterna för Milstolpe 1 och fortsätta arbetet mot Milstolpe 2 och målet med 

vår iteration.   

 

Milstolpe 2 kan enligt Lunell (2003, s.112f) innehålla eventuella uppdateringar på föregående 

artefakter samt bland annat följande nya: 

 

• Arkitekturbeskrivning – Huvuddokument för arkitekturen, ger en generell överblick 

och förmedlar den information som alla projektmedlemmar behöver för att se helheten 

i projektet. 

• Designmodell – Visar hur användningsfall realiseras i systemet och kan exempelvis 

bestå av objekt- och klassdiagram. 

• Datamodell – Beskriver specifikt hur data är organiserat och sturkturerat i en databas. 
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• Prototyper – Används för att prova om tekniker, principer och mekanismer för en 

tänkt lösning faktiskt fungerar i praktiken. 

• Kompletterande specifikationer – Specificerar icke-funktionella krav som 

kompletterar de funktionella kraven i användningsfallsmodellen. 

 

Lunell (2003, s.114) anser att vissa aspekter ska vara helt fastställda för att ett projekt ska 

kunna passera Milstolpe 2. Kravbild och arkitektur bör vara stabil och de största riskerna ska 

vara omhändertagna på ett bra sätt. Han anser också att det bör finnas en projektplan och 

iterationsplaner som täcker nästa fas. Givetvis ska även alla intressenter vara beredda att gå 

vidare. Konstruktions- och överlämningsfasen är något som inte ryms inom ramarna för 

denna uppsats, men efter etableringsfasen och dess milstolpe är det upp till FöretagetX att 

välja om de vill fortsätta enligt samma kurs, gå tillbaka och ändra något eller helt avbryta 

ABC-projektet. Därför avser vi även att skapa en översiktlig plan för nästa skede i 

utvecklingsfasen (se bilaga 9).  

 

I arbetet mot Milstolpe 2 antar vi att vårt fokus kommer att ligga på arbetsflödet ”Analys & 

Design” som visas i figur 2. Det Kruchten skrivit förstärker antagandet:  

 

”Syftet med arbetsflödet för analys och design är att översätta kraven till en specifikation som 

beskriver hur systemet ska implementeras.” (Kruchten, 2002, s.173).  

 

Alltså kommer de andra arbetsflödena mest troligt spela en underordnad roll gentemot Analys 

& Design. Vi väljer ändå att gå igenom alla de andra arbetsflödena för att se vilken betydelse 

de har för vårt projekt, då tanken med iteration är att behandla en mängd olika flöden genom 

hela utvecklingscykeln. Verksamhetsmodelleringen känns inte alls relevant just i denna 

iteration. I flödet krav bör vi skapa oss en djupare förståelse för de funktionella kraven samt 

fundera över om det finns några icke-funktionella krav. Analys och design vet vi kommer att 

utgöra en stor del av projektet och här gäller det att ta fram den övergripande strukturen på 

applikationen och se till att den blir så utbyggbar som möjligt mot framtiden. Då det 

ursprungliga målet är att fokusera på etablering väljer vi att skjuta över implementation – och 

därmed även driftsättning – på nästa fas. Angående stödflödena anser vi att konfigurations- 

och ändringshantering knappast heller kommer att behöva styras upp mer då vi var enbart är 

två personer involverade igenom hela projektet. Samma sak torde även gälla 

projektledningen. Utvecklingsmiljön bör vara relativt konstant då en bakomliggande tanke 

med hela projektet är att få en inblick i .NET och C#.  
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Utifrån denna genomgång av vad vi vill uppnå med iterationen, vilka rekommendationer på 

artefakter som beskrivits samt arbetsflödenas tonvikt så skapar vi Artefakt: Iterationsplan 

etableringsfasen (se bilaga 1). Som vi nämnt tidigare så rekommenderar Lunell att den är en 

del av Milstolpe 1 men vi väljer att inleda hela iterationen med denna plan vilket kanske inte 

är helt enligt riktlinjerna för RUP men vi anser att det är oviktigt vilken milstolpe den hör till, 

bara vi själva har hjälp av den. I planen tar vi med mål och syfte med iterationen, lista på 

aktiviteter för att skapa önskvärda artefakter kombinerat med en tidsplan för detta samt en 

lista över nya artefakter. 

 

De artefakter vi beslutat oss för att ta fram är: 

• Iterationsplan – etableringsfasen (se bilaga 1) 

• Arkitekturbeskrivning (se bilaga 2) 

• Risklista (se bilaga 3) 

• Verktyg (se bilaga 4) 

• Designmodell (Use-Casediagram, sekvensdiagram och klassdiagram) (se bilagor 5, 6 

och 7) 

• Datamodell (se bilaga 8) 

• Översiktsplan för konstruktionsfasen (se bilaga 9) 

 

Arkitekturbeskrivningen (bilaga 2) är för praktikfallet endast en överskådlig skiss av 

systemets olika skikt, och används endast för att säkerställa att vi har samma bild av 

systemskikten som vår uppdragsgivare. Risklistan (bilaga 3) är en summarisk lista över de 

största riskerna som vi bedömer finns med projektet, samt möjliga åtgärder för att förhindra 

att de inträffar. Verktygsdokumentet (bilaga 4) tillför endast en dokumenterad 

överenskommelse mellan författarna till detta arbete för att säkerställa att samma 

utvecklingsmiljö används för att undvika mjukvarukonflikter Designmodellen som utgörs av 

bilagorna 5, 6 och 7 är den grundsten som hela designarbetet bygger på och visar statiska och 

dynamiska vyer över hur mjukvaran fungerar. Datamodellen (bilaga 8) knyter an till avsnitt 

6.2 då hela databasdesignen utgår från datamodellen. Översiktsplanen över kommande fas 

(bilaga 9) talar om i vilken riktning projektet ämnar fortsätta när designen är färdig, och vilka 

som blir fortsatt kritiska aktiviteter för att färdigställa ABC. 
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6  Design 
Enligt RUP finns det inte tydliga gränser mellan olika projektfaser då metoden baseras på 

iterationer. Att beskriva design som en helt fristående fas är egentligen därför inte i linje med 

RUP-perspektivet. Enligt den traditionella vattenfallsmodellen, eller livscykelmodellen så som 

Andersen (1994, s.41) presenterar den finns det dock några moment som kan betraktas som 

unikt för själva designen av mjukvara. Andersen benämner designfasen ”utformning”, vilket 

är en bra beskrivning då design handlar om att transformera verksamhetskrav till en teknisk, 

principiell lösning för hur mjukvaran skall tillgodose dessa krav. Andersen menar att de som 

ska utforma systemet är systemerare och programmerare, vilket tyder på att arbetet börjar 

lämna den högsta asbtraktionsnivån med generella modeller för att konkretiseras i något 

realiserbart. 

 

Pressman (2000, s.585) menar att design för objektorienterade system ställer vissa särskilda 

krav som skiljer sig från procedurella system. Objektorientering kräver specifikation av 

subsystem, klasser, objekt och metoder på ett sätt som ger ett sammanhängande system. Då 

data och funktionalitet kapslas in krävs dessutom att objektens relationer fungerar på ett sätt 

som tillåter maximal återanvändning och snabb utveckling. Målsättningen med den 

objektorienterade designen är att ta fram en ”ritning” över hur systemet ska fungera. De 

UML-diagram som utgör dylika ritningar finns i bilagorna 5, 6 och 7. 

6.1  Designmönster 
I mitten av 1990-talet skrev författarna Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson och John 

Vlissides en bok som blivit något av en bibel för mjukvarudesigners och IT-arkitekter. 

Bokens namn är ”Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software” och 

introducerar ett tankesätt hämtat från byggnads- och stadsplaneringen som uppkom under 

1970-talet. Ett designmönster definieras som något som beskriver ett återkommande problem 

i en specifik miljö tillsammans med dess lösning (Gamma et al., 1995, s.2f).  

 

Författarna tillskriver varje designmönster fyra väsentliga delar. Namnet som underlättar och 

möjliggör att diskutera designproblem och mönster på ett kärnfullt sätt. Problemet som skapar 

förståelse i vilken kontext ett mönster är rimligt att använda. Lösningen är den beskrivning av 

de delar som utgör själva designen i fråga om komponenter och samarbete mellan 

komponenter. Konsekvenserna av att använda ett mönster, i termer av vad effekter och 

kostnader kan bli. Problem kan lösas på olika sätt – ibland passar ett designmönster som 

lösning, ibland gör det inte det av olika skäl (Gamma et al., 1995, s.3).  
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Gamma et al. (Gang of Four) presenterar förutom 23 konkreta designmönster för olika 

problem några generella riktlinjer som mjukvaruutvecklare bör tänka på i sitt arbete. I sin bok 

om designmönster menar författarna att en bra balans mellan att fånga verksamhetsbehov och 

att tänka på framtida systemförändringar måste vara grundläggande för utvecklingsarbete.  

 

”Strict modeling of the real world leads to a system that reflects today’s realities but not 

necessarily tomorrow’s” (Gamma et al., 1995, s.11).  

 

En strävan efter att återanvända kod och problemlösningar är själva kärnan i designmönster, 

och något som även andra författare påpekar (se t ex Cooper, 1995, s.3 och Bilting, 2005, 

s.33). Gamma et al. menar dock att många mjukvaruarkitekter i sin strävan efter 

återanvändning fokuserar för hårt på fel principer.  

 

Generellt används två mekanismer för att lägga till och förändra objektorienterade strukturer, 

arv och composition. Återanvändning genom arv, benämns av Gang of Four som ”white-box 

reuse” då en programmerare genom mekanismen får full insyn i hur basklassen som skall 

ärvas är implementerad. Denna metod används enligt författarna flitigare än vad som är sunt 

eftersom det skapar en form av beroenden och bryter den inkapsling som objektorienteringen 

strävar efter att uppnå. Allt som finns i en basklass kan ärvas till en subklass, och gör således 

att fullkomlig inkapsling inte kan ske (Gamma et al., 1995, s.19f). För att utnyttja arv i 

återanvänding bör en utvecklare sträva efter att programmera mot gränssnitt, hellre än att göra 

det mot en implementation. Detta innebär att en programmerare endast bör begränsa sig till att 

skapa konkreta instanser som följer ett sedan tidigare uppsatt regelverk, snarare än att skapa 

kod som blir ett lapptäcke ovanpå redan existerande kod. Ett gränssnitt är definierat som de 

metodsignaturer som är publika hos ett objekt och därmed synliga utåt, och ger just denna 

önskade funktionalitet (Gamma et al., 1995, s.13). 

 

Istället för att låta arv vara den primära återanvändningsmekanismen förespråkas i Design 

Patterns ett ökat användande av composition mellan objekt som ett bättre val. Författarna 

kallar detta ”black-box reuse” då en programmerare inte behöver eller får kännedom om ett 

objekts implementation på detta vis. Det enda som behövs är kunskap om det interface som 

objektet som ska ingå i compositionen har.  
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Gamma et al. delar in sina designmönster i ett flertal kategorier, baserat på om de kan 

användas för statiska strukturer (klasser) eller dynamiska strukturer (objekt) och vilket 

problemområde de är specificerade för. Många av mönstren kan dessutom kombineras med 

ett eller fler andra för att ge ökad funktionalitet. Tabell 2 visar de 23 designmönster som tas 

upp i Design Patterns och de olika kategorier de indelas i.  

 

Tabell 2 Designmönster, fritt översatt från Gamma et al., 1995, s.10 

Strukturform Creational 

Patterns 

Structural 

Patterns 

Behavioral Patterns 

Klassnivå Factory Method Adapter (Class) Interpreter 

Template method 

Objektnivå Abstract 

factory 

Builder 

Prototype 

Singleton 

Adapter (Object) 

Bridge 

Composite 

Decorator 

Facade 

Flyweight 

Proxy 

Chain of responsibility 

Command 

Iterator 

Memento 

Observer 

State 

Strategy 

Visitor 

 

6.1.1  Creational Patterns 
Creational patterns löser, precis som namnet antyder, problem som är vanliga vid 

instansiering av objekt. Mönstren används för att abstrahera den process i vilken olika objekt 

skapas. Mönster på klassnivå i denna kategori baseras på arv, medan de på objektnivå i 

huvudsak använder composition. Den grundläggande idén är att skapa några få klasser med 

fundamental funktionalitet och låta dessa samverka på en mängd olika sätt för att skapa 

flexibilitet. Creational patterns möjliggör förändringsbarhet i vad som skapas, vem som skapar 

det, hur det skapas och när det skapas, vilket är eftersträvansvärt för utvecklare som designar 

för framtiden (Gamma et al., 1995, s.81). 

 

6.1.2  Structural Patterns 
Dessa mönster är ämnade för att hantera problematik med hur hela strukturer av komponenter 

och relationer dem emellan byggs upp. Funktionalitet som tillhandahålls av dessa mönster gör 

det bl a lättare att få färdiga komponenter att kopplas samman, genom att specificera 
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gränssnitt på särskilda vis. Precis som för creational patterns bygger de mönster som opererar 

på klassnivå på arv, medan objektnivå-mönster snarare använder composition, för att ge 

strukturer som är flexiblare under run-time (Gamma et al., 1995, s.137). 

6.1.3  Behavioral Patterns 
Designmönster i denna kategori är framtagna för att hantera algoritmer och ansvarsfördelning 

mellan objekt. Av resonemanget följer att denna kategori inte enbart tar upp objekt eller 

strukturer av objekt, utan även den kommunikation som sker mellan dem. Även i denna 

kategori används arv på klassnivå och composition på objektnivå i stor utsträckning (Gamma 

et al., 1995, s.221). 

6.1.4  Designmönster i praktikfallet ABC 
Enligt den kommande iterationsplanen för nästa fas (bilaga 9) är målsättningen att 

detaljdesigna ABC med hjälp av designmönster. Designmönster i sig kräver ett flertal 

designbeslut. Utgångspunkten för designen var att lösningen skulle följa en traditionell 

treskiktsstruktur, även kallad MVC – Model View Controller. Detta var ett krav som ställdes 

från uppdragsgivarens sida och slog fast grundbulten för det fortsatta arbetet. MVC innebär 

att en applikation eller ett system delas in i tre logiskt avgränsade komponenter. 

Modelkomponenten äger all data i applikationen och hanterar skrivning och läsning till och 

från filer och databaser. Viewkomponenten hanterar skärmbilder och grafisk (eller 

textbaserad) representation som applikationen kräver för att kommunicera med en användare. 

Controllerkomponenten är ägare av samtlig logik som driver applikationen. Controllern 

fungerar som en spindel i nätet och beordrar uppdateringar av vyer i viewskiktet, reagerar på 

användarens handlingar och ser till att hämta och skicka data till modelskiktet om så krävs för 

affärslogiken. MVC är inte ett av Gamma et al.s 23 designmönster men finns ändå omnämnt  

som en mycket god designprincip som härstammar från 80-talets smalltalkprogrammering 

(Gamma et al., 1995, s.4). Nyttan med en skiktad designlösning för en applikation är att både 

återanvändning och utbytbarhet av kod underlättas. Då varje skikt hålls åtskilt från de andra 

och endast tillåts kommunicera via ett minimalt gränssnitt går det enkelt att byta ut vilket som 

helst av dem och ersätta det med ett annat likvärdigt skikt som uppfyller gränssnittet mot 

övriga komponenter. I princip innebär det att en utvecklare utan att förändra en enda kodrad i 

model och controllerkomponenten kan lägga på ett helt nytt gränssnitt på applikationen. På 

samma sätt går det att byta ut modelkomponenten från låt säga en fillagring till en 

databaslagring utan att gränssnitt och logik berörs av det. Controller kan givetvis också brytas 

ut och användas i en annan applikation med annatgränssnitt och lagring om så önskas. MVC 

är därmed en självklar del i att designa en applikation för framtida förändring och 
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utbyggbarhet. Ett exempel på hur kommunikationen mellan skiktkomponenterna i ABC kan 

se ut visas i figur 8. 

 

 
Figur 8. Sekvensdiagram för att starta ABC. 

 

 

6.1.4.1 Förslag på relevanta designmönster i ABC 
Designarbete enligt RUP bedrivs iterativt. En design framarbetas, utvärderas och omarbetas 

tills man nått den lämpligaste lösningen på problemet. För att veta om en design är bra eller 

dålig i praktiken krävs att designen testas genom att koda den och utsätta den för testfall. Då 

denna uppsats inriktar sig i huvudsak på design, presenteras i följande avsnitt några 

designmönster som kommer att vara troliga i den realisering av mjukvaran som finns i ett 

framtida scenario. Dessa designmönster har inte på något sätt implementerats och testats, utan 
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ska snarare ses som in indikation på hur vi har tänkt att lösa kodandet i ett eventuellt senare 

skede. 

 

Facade: Designmönstret kommer med största sannolikhet att realiseras i ABC. Precis som 

tidigare nämnts finns ett krav från uppdragsgivaren att lösningen skall skiktas enligt MVC. 

Facade-mönstret kan användas på ett mycket föredömligt sätt tillsammans med MVC. Idén 

bakom mönstret är att skapa ett enhetligt gränssnitt genom vilka en mängd olika gränssnitt i 

ett subsystem kommunicerar med omvärlden (Gamma et al., 1995, s.185ff). I ABC kommer t 

ex flera gränssnittsklasser att hamna i skiktet View. Istället för att låta varje enskild 

gränssnittsklass med tillhörande lyssnare kommunicera med Controllerskiktet kan 

kommunikationen ske via en fasad. På så sätt minskas beroendet mellan skikten och skapar 

lättare utbytbar mjukvara. På samma sätt kan en fasad stoppas in i övriga skikt i lösningen så 

att en så enkel kommunikation till och från databas uppnås. En simplifierad bild av hur 

Facade fungerar åskådliggörs i figur 9. Gränssnittet mot klienten är mycket rent och 

oberoende, trots att stora beroenden kan finnas bakom fasaden. 

 

 
Figur 9. Facade (fritt efter Gamma et al., 1995, s.185). 

 

Composite: Composite-mönstret är ett annat mönster som har ett mycket troligt 

användningsområde i ABC. Mönstret sätter samman objekt till trädstrukturer för att skapa 

hierarkier. Vinsten blir att en klient kan behandla individuella objekt och strukturer på samma 

sätt. Då ABC bygger på trädstrukturer är composite användbart under run-time av 

applikationen när träd modifieras av användaren. Dessutom finns möjligheten att 

implementera gränssnittskikt och affärslogikskikt utan att behöva sätta upp en databasserver 

om lagringen sker i en compositestruktur tills vidare. På en asbtrakt nivå blir det ingen 
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skillnad i att lagra en objekthierarki eller ett SQL-träd eftersom man får exakt samma 

egenskaper och kan extrahera träd ur datalagringsskiktet lika enkelt. Figur 10 visar hur 

compositemönstret är uppbyggt. Componentklassen utgör gränsnsittet mot klienten och är det 

interface som objekten i compositionen skall implementera. Leafklassen representerar 

barnlösa noder i hierarkin (löv). Compositeklassen implementerar de metoder som definierats 

i Component och definierar därmed beteendet för de komponenter i strukturen som har barn 

(Gamma et al., 1995, s.163ff). 

 

 
Figur 10. Composite (fritt efter Gamma et al., 1995, s.164). 

 

Factory method: Detta designmönster används i de fall då det inte är önskvärt att via en 

konstruktormetod hårdkoda in instansiering av objekt. Via konstruktoranrop uppnås en statisk 

lösning där endast en typ av objekt kan skapas. Flexibiliteten kan ökas avsevärt genom att 

överlåta själva instansieringen av objekt till någon av ett antal subklasser som skapar objekt 

av den typ som krävs utan att klienten är medveten om proceduren. Mönstret kan också 

användas för att knyta samman två klasshierarkier. I ABC skulle factory method t ex kunna 

användas i hanteringen av att skapa noder av olika typer, beroende på vilken vy som 

användaren valt (Gamma et al., 1995, s.107ff). Mönstret visas i figur 11. 

 

 
Figur 11. Factory Method (fritt efter Gamma et al., 1995, s.108, 110). 



 34

 

Abstract Factory: En förlängning av factory method är designmönstret abstract factory. 

Skillnaden mellan de båda mönstren ligger i att en abstract factory, precis som namnet 

antyder inte själv instansierar objekt. En abstract factory är en uppsättning regler som 

beskriver objekt snarare än instansierar dem. Mönstret kommer till sin använding vid 

skapande och grupperingar av hela familjer av produktklasser. Detta tillämpas bland annat i 

gränssnittskomponenter med olika look-and-feel eller för att effektivt kapsla in t ex ett 

klassbibliotek med ett publikt gränssnitt utan att för den sakens skull röja själva 

implementationen (något som såväl .NET som javas API använder sig av). Trots den ökade 

flexibiliteten med designmönstret innebär ett åtagande att följa strukturen en del arbete med 

att lägga till nya produkter i en abstract factory eftersom alla klasser med implementation 

påverkas. Abstract Factory är också en möjlig lösningsvariant för att skapa olika typer av 

noder och koppla dessa till olika typer (Gamma et al., 1995, s.87ff). Hur mönstret fungerar 

visas i figur 12. 

 
Figur 12. Abstract Factory (fritt efter Bilting, 2005, s.140). 

 

Prototype: Precis som i fallen med factory method och abstract factory kan olika typer av 

objekt instansieras med mönstret prototype. Mönstret liknar de factoryrelaterade, men 

kommer till sin fulla rätt när dynamik skall styra vilka olika objekt som skall kunna skapas. 

Förfarandet är att lagra prototypeobjekten i någon form av behållare (t ex lista eller vektor) för 

att sedan kunna välja något av dem och klona det. Med denna lösning undviks statiska 

arvshierarkier som t ex abstract factory bygger på. Prototype kan tänkas lösa problemet med 
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noder av användardefinierade typer (Gamma et al., 1995, s.117ff). Figur 13 visar hur 

prototype fungerar strukturmässigt.  

 

 
Figur 13. Prototype (fritt efter Bilting, 2005, s.144). 

 

Proxy: Proxymönstret tillhör kategorin strukturella mönster och används för att skapa en 

ersättare eller ställföreträdare för ett annat objekt på ett sätt som gör att access till det verkliga 

objektet kan kontrolleras. En proxy används när ett objekt är kostsamt att initiera och agerar 

som en representation av det verkliga objektet till detta verkligen måste initieras. Exempel på 

användsningsområde för en proxy är vid öppnande av ett vanligt textdokument som innehåller 

stora bilder infogade. Dokumentet bör laddas så snabbt som möjligt, varför det inte är en bra 

idé att läsa in hela bilderna vid dokumentöppning. I stället används proxykomponenter som 

håller referenser till de verkliga bilderna i väntan på ett bättre tillfälle för bilderna att laddas 

fullt ut. Troligen kommer vi att använda proxymönstret i ABC under utvecklingsskedet, och 

låta det agera ställföreträdare för en databas. Kombinationen proxy – composite gör att ABC 

kan köras mot ett datalager utan att en befintlig databas existerar. En översikt över 

proxymönstret ges i figur 14. 

 

 
Figur 14. Proxy (fritt efter Bilting, 2005, s.55). 
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6.2  Databasdesign 
Databasdesign är ett omfattande område som det bedrivs mycket forskning runt. Området 

täcker flera olika typer av databaser, utveckling av databasspråk som SQL och mycket annat. 

Inom ramen för detta arbete kommer i huvudsak relationsdatabaser, trädstrukturer och 

lagring av hierarkisk data i relationsdatabas att tas upp kortfattat. 

 

En relationsdatabas är uppbyggd av en eller flera tabeller. Varje tabell består av ett antal rader 

– s.k. tuples - och ett antal kolumner – s.k attribut. Genom denna uppbyggnad skapas ett antal 

celler i vilka data lagras. I en databas bör varje tuple kunna identifieras genom en unik 

identifierare. Detta görs genom att låta ett av attributen i tabellen utgöra en s.k. primärnyckel. 

En primärnyckel garanterar att två tupler i samma tabell inte har samma värde på det attribut 

som utgör primärnyckel. Två eller flera tabeller kan också kopplas ihop logiskt genom att låta 

ett attribut i en tabell utgöra främmande nyckel till en annan tabell. Detta innebär att attributet 

som är främmande nyckel pekar på primärnyckeln i en annan tabell. På så går det att hoppa 

mellan tabeller för att hämta ytterligare information, utan att behöva lägga data som 

egentligen inte är logiskt grupperade i samma tabell. För att detta ska fungera krävs att 

integriteten i databasen upprätthålls så att värden som utgör främmande nycklar 

överensstämmer med de värden som är primärnycklar i referenstabellen. För att uppnå detta 

används en uppsättning regler för hur tabeller bör utformas – s.k. normaliseringsregler 

(”Introduction to Relational Databases”, 2002). En tabell är i första normalformen (1NF) om 

varje attribut innehåller ett atomärt värde, d v s inte en vektor av värden eller en mängd. 

Dessutom ska tabellen ha en fungerande primärnyckel. För att uppnå andra normalformen 

(2NF) krävs förutom 1NF att varje attribut som inte är nyckelattribut är beroende av 

primärnyckeln. Normalform 3 (3NF) kräver 2NF och dessutom att varje icke-nyckelattribut 

inte är transitivt beroende av primärnyckeln (”Normalformer och normalisering”, 2005). Det 

finns ytterligare två normalformer – Boyce-Codd Normal Form och 4NF som sällan används i 

kommersiella applikationer (”Database normalization”, 2002). 

 

6.3  Trädstrukturer 
En mycket central funktionalitet i praktikfallet ABC rör trädstrukturer och underhåll av dessa. 

Ett träd är en hierarkisk datastruktur som består av noder och kanter. Hierarkin i ett träd 

innebär att en nod N kan vara kopplad till noll eller flera noder genom kanter. De noder som 

är knutna till N kallas barn. N är således förälder till noll eller flera barn. En nod som inte har 

någon förälder kallas för rot och en nod som inte har några barn kallas för löv. Vanligen tillåts 

endast en förälder till varje nod. I ett generellt träd finns ingen begränsning i hur många barn 
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en nod kan ha, och hierarkin kan teoretiskt sett bli hur djup och bred som helst (Carrano & 

Prichard, 2002, s.485) Ett enkelt träd visas i figur 15. 

 
Figur 15. Trädstruktur. 

6.4  Databasdesign i praktikfallet ABC 
Ett av uppdragsgivarens krav var att en komplett datamodell skulle tas fram för ABC. Då flera 

stora databasleverantörer i huvudsak inriktar sig på relationsdatabaser (t ex Microsoft SQL 

Server) valde vi att skapa vår datamodell utifrån ett relationsdatabasperspektiv. Då en stor del 

av den datalagring som ABC kräver går ut på att permanentlagra hierarkisk data i form av 

träd, introducerades en ny problembild. En relationstabell i en SQL-databas är i första hand 

tänkt att gruppera data sekvensiellt utan inbördes rangordning. Problematiken med träd är att 

en nod är ägare till noll eller flera subnoder, vilket innebär att om den ursprungliga noden tas 

bort så måste även alla tillhörande subnoder tas bort ur tabellen. Dessutom kräver de träd som 

ABC bygger på ett ganska stort mått av dynamik. En godtycklig nod skall kunna flyttas och 

hakas fast på vilken annan godtycklig nod som helst i trädet. Detta innebär att träden och 

deras noder hela tiden förändras i fråga om hierarkisk uppbyggnad – något som inte är helt 

enkelt att fånga i en relationsdatabas. 

 

En möjlig lösning på det hierarkiska problemet är att låta databastabellen i vilken trädnoder 

ska lagras innehålla ett attribut för parentID. Attributet utgör främmande nyckel till 

primärnyckeln i samma tabell. På detta sätt kan man för varje nod enkelt hitta nodens förälder 

och ta bort hela subträdstrukturer. En nod vars parentID är null utgör rotnod i trädet. I en 

dylik datamodell skulle entiteten som lagrar trädnoder ha en s.k. själv-till-många-relation 

(self-to-many) Lösningen är elegant, men kommer att innebära att applikationen måste 

utnyttja rekursion för att behandla trädet. För att kunna identifiera hela träd eller subträd krävs 

att programmet genom upprepade rekursionsfall frågar en nod efter dess förälder tills det når 
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basfallet (t ex att en nods förälder är lika med null). I en mycket djup hierarki skulle detta 

kunna innebära att många instanser av den rekursiva metoden måste köras. Detta är ett 

potentiellt prestandaproblem som kan göra att ABC blir tungt att arbeta med. Denna 

lösningsmetod visas på ett tydligt sätt av en webbutvecklare vid namn Gijs Van Tulder i en 

webbartikel från 2003 (“Storing Hierarchical Data in a Datbase”, 2003). 

 

En annan lösning på samma problem är att använda något som kallas för modifierad preorder 

trädtraversering.  Denna variant innebär att varje nod i trädet tilldelas två värden – ett 

vänstervärde och ett högervärde. Det går att tänka sig att en vandrare startar på rotnoden på 

siffran ”1” och börjar med att tilldela detta värde till nodens vänstervärde. Vandraren 

fortsätter att vandra runt hela trädet och ökar sitt färdvärde med ett för varje steg han är 

tvungen att ta. Värden tilldelas fortlöpande trädets noder på så sätt att vandaren alltid besöker 

varje nod två gånger – en gång på vänster och en gång på höger sida. Vandrarens färd slutar 

när denne åter nått rotnoden (dess högra sida). Ett träd av detta slag visas i figur 16. 

 

 
Figur 16. Modifierad preorder trädtraversering (fritt efter Celko, 1996a). 

 

Konsekvenserna av detta blir flera. Rotnoden kan enkelt hittas då den är den enda noden i 

trädet som har ”1” som vänstervärde. Då varje nod har två värden är det dessutom enkelt att 

räkna ut det totala antalet noder i trädet genom att dela rotnodens högervärde med 2. För att 

identifiera alla löv i trädet, listas alla noder som har förhållandet  

högervärde – vänstervärde = 1. 

Genom dessa förhållanden går det att utan rekursion identifiera, ta bort och flytta noder så 

länge som berörda noders vänster- och högervärden kontinuerligt uppdateras. Modellen är 

dessutom bättre anpassad till en relationsdatabas då trädet kan betraktas som nästlade 
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mängder. Relationsdatabaser underhålls med hjälp av språk som t ex SQL som är 

mängdorienterade. I trädet utgör varje barnnod  en delmängd av en föräldranod. Förhållandet 

visas i figur 17 (Celko, 1996a, 1996b). 

 

 
Figur 17. Ett träd som nästlad mängd (fritt efter Celko, 1996a). 
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7  Teknisk plattform 
Den tekniska plattformen är en viktig del i ett mjukvaruutvecklingsarbete då det är en faktor 

som antingen begränsar eller berikar en utveckling beroende på lämplighetsgrad för det 

specifika området.  

7.1  .NET 
.NET är ett samlingsnamn på en strategi från Microsoft. .NET är uppdelat i fem huvuddelar: 

Verktyg, Servrar, XML-webbtjänster, Klienter och slutligen .NET-upplevelser. Strategin är 

ett försök från Microsoft att knyta samman olika enheter och tekniker vilket ska leda till en 

enklare samverkan än tidigare. Detta gäller bland annat komponenter utvecklade för Windows 

men även exempelvis webbtjänster och applikationer. Microsoft ansåg att integrering blev 

svårare och svårare i takt med att nya tekniker och standarder hela tiden dök upp. Tanken med 

.NET är att använda sig av samma kärna oberoende av vilken teknik, enhet eller plattform 

som används. Exempel på detta kan vara två olika program som är konstruerade med olika 

tekniker och på olika sätt enkelt ska kunna köras på samma plattform och utbyta information 

med varandra som båda förstår. Denna integration är alltså tänkt att underlättas om de följer 

.NET-ramverket (Nordqvist, 2004). 

7.1.1  .NET-ramverket  
Till att börja med reder vi ut vad ordet ramverk egentligen står för då det är nyckeln till att 

förstå vad .NET-ramverket är för något. Ett sätt är att se ramverket som ett paket av saker (ex 

verktyg, klasser, dokumentation, körningsprogram) som hänger ihop med varandra och 

hjälper användaren med något. Med andra ord en uppsättning standarder och regler för hur 

någonting ska användas. Figur 18 visar en övergripande bild och följs av kortfattade 

förklaringar av .NET-ramverket (Nordqvist, 2004).  

 



 41

 
Figur 18. .NET-ramverket (fritt efter Nordqvist, 2004). 

 

Grunden i .NET är Common Language Runtime (CLR) vilket fungerar som en slags motor 

som möjliggör körning av program skrivna av alla olika språk som ingår i .NET. Det CLR gör 

är en tolkning till ett gemensamt språk kallat Microsoft Intermediate Language (MSIL). 

 

Nästa block är Base Class Library (BCL) och är som hörs på namnet en samling av olika 

basklasser som kan anropas oberoende av vilket språk som används (förutsatt att de är .NET- 

anpassade och kan köras i CLR). 

  

Efter BCL kommer Data och XML som innehåller en uppsättning språk och standarder för att 

arbeta med data, exempelvis vid kommunikation med databaser. Liksom för BCL kan alla 

tekniker som används i detta block anropas av alla .NET-språk. 

 

Ytterligare ett steg upp finns XML-webbtjänster som används för att utbyta data mellan 

applikationer och system. Dessa kan även användas för kommunikation till/från applikationer 

och system som inte är utvecklade enligt .NET-ramverket,  således en mycket viktig del för 

att lösa integrationsproblem.  

 

Till höger hittar vi Web Forms samt Windows Forms. Dessa innehåller klasser som används 

för att skapa grafiska gränssnitt för webben respektive för klassisk Windows-miljö. Även här 

kan klasserna anropas av alla olika .NET-språk vilket underlättar skapande av gränssnitt som 

är enhetliga oberoende av språk. 
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För att lösa kommunikationen mellan de olika .NET-språken används nästa byggsten, 

Common Language Specifikation (CLS). Denna definierar den standard som möjliggör 

kommunikationen (Nordqvist, 2004).  

 

Högst upp i figur 18 finns några av de vanligaste språken som kan användas i .NET 

presenterade. 

7.1.2  C# 
C# (läses C sharp) är ett Microsoftutvecklat programspråk som bygger på programspråken C 

och C++. C# är helt objektorienterat och är starkt knutet till .NET-ramverket. Den kod som 

skrivs i C# är tänkt att köras under Common Language Runtime och har stabilitetsfördelar då 

det är ett starkt typsäkert språk. Syntaxen liknar den från C och C++ (Watson et al., 2002, 

s.5f). 

7.2  Teknisk plattform i praktikfallet ABC 
Som vi konstaterat tidigare så var vår utgångspunkt att hitta ett företag som behövde hjälp 

med något utvecklingsarbete i .NET. Därav är valet av plattform redan avklarat inför arbetet 

med ABC. Även om det är en förutbestämd variabel känns valet väldigt relevant med tanke på 

syftet ABC har i framtidsversionen. Applikationen ska placeras i en SOA-liknande arkitektur 

vilket bygger på en smidig integration till denna. Hela tanken med .NET är att förenkla 

integration vilket gör att plattformen och C#  borde passa utmärkt till utvecklingen av ABC 

eftersom den kan erbjuda kraftfulla verktyg som underlättar utbyggnaden mot WS.  

 

 

 

 

 

 

 



 43

8  Service Oriented Architecture och Web Services 
Som vi beskrev tidigare är FöretagetXs vision att kunna addera ABC till en tjänste-orienterad 

arkitektur genom implementation som en Web Service. För att vi ska lyckas skapa en bra 

grunddesign som kan byggas ut enligt visionen kräver det att vi har kunskap om vad dessa 

begrepp står för och innebär för vår design av ABC.  

8.1  Service Oriented Architecture (SOA) 
SOA är inget nytt tankesätt, det är bara det att tidigare har det inte funnits något smidigt sätt 

att implementera SOA. I och med uppkomsten av WS så var detta helt plötsligt möjligt. Vid 

en första inblick kring begreppen är det alltså lätt att uppfatta SOA och WS som samma sak. 

Detta är dock felaktigt, men de är ändå mycket nära relaterade då WS anses vara uppbyggd 

som en SOA-lösning enligt t ex Hao (2003). Vi beskriver WS mer i detalj nedan och reder ut 

hur det egentligen ligger till. 

8.1.1  Vad är SOA? 
Under våra studier kring ämnet så har vi insett att det i stort sett finns lika många varierande 

förklaringar av vad SOA är som det finns författare. Detta ger direkt en ledtråd om att 

begreppet innefattar någonting abstrakt som väldigt få egentligen har en klar bild av. Mot 

bakgrund av detta så presenterar vi uppfattningar från fyra olika källor som vi påträffat under 

studierna.  

 

Hashimi (2003): 

Dagens utvecklare brottas med svårigheter som distribuerad mjukvara, integration av 

applikationer, varierande plattformar och protokoll, Internet mm. Därför menar Hashimi att 

dagens mjukvara måste vara utrustad för att hantera ovanstående problematik. Han menar att 

SOA har en lösning för allt detta tillsammans med WS och att förståelse för SOA inbegriper 

nyckelorden tjänst, meddelande, dynamisk upptäckt och WS: 

Tjänst innebär i SOA en tillgänglig funktionalitet med tre huvudegenskaper:  

 

• Gränssnittet till tjänsten är plattformsoberoende 

• Tjänsten kan upptäckas och anropas dynamiskt 

• Tjänsten är självständig 

 

Detta betyder att en användare kan anropa tjänsten från vilken plattform som helst genom att 

först hitta den i något slags register (Directory Service i fig. 19). Tjänsten i sig är helt 
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oberoende av omgivningen och påverkas inte av förändringar av andra tjänster eller 

applikationer. 

 

Meddelanden används för kommunikationen mellan användare och tillhandahållare av 

tjänsten. Därför är det viktigt att tekniken de bygger på uppfyller de krav som ställs för att 

tjänstens egenskaper skall uppnås.  

 

Dynamisk upptäckt representeras inom SOA av en registertjänst (Directory Service). Om en 

hög abstraktionsnivå anläggs är registertjänsten den tredje byggstenen i SOA enligt Hashimi. 

De två andra byggstenarna är användare och tillhandahållare av tjänster. Kommunikationen 

mellan de tre byggstenarna sker via meddelanden (se fig. 19). 

 

 
Figur 19. Översiktlig kommunikation via registertjänst (fritt efter Hashimi 2003).  

 

Registertjänsten är alltså en förmedlare mellan användare och tillhandahållare där tjänster kan 

läggas till och sökas. Registertjänsten medför följande i SOA: 

• Skalbarhet, olika tjänster kan läggas till efter hand 

• Användare är åtskilda ifrån tillhandahållarna 

• Tjänster kan bli uppdaterade när som helst (hot update) 

• Användare får en möjlighet att leta efter tjänster 

• Användare kan välja mellan olika tillhandahållare vid runtime (dynamiskt) 

 

WS menar Hashimi är en viktig del trots att konceptet bakom SOA är betydligt äldre än WS.  

 

Booth et al (2004): 

Booth et al börjar med att gå igenom begreppet Distribuerat System (DS) då det är centralt i 

deras definition av SOA. De menar att ett DS består av åtskilda mjukvaruagenter som måste 

arbeta tillsammans för att genomföra en uppgift. Agenterna opererar inte i samma 

processmiljö och måste därav kommunicera genom protokoll över ett nätverk. Vidare 



 45

förklarar de begreppet distribuerat objektsystem (DoS). Ett DoS kan kortfattat beskrivas som 

ett DS där objekts semantiska initialisering och metodanrop är exponerade för fjärrsystem,  

genom att en mellanhand (broker) förmedlar olika förfrågningar över systemgränserna. 

Dessa DoS karaktäriseras ofta av att objekten besitter komplexa tillstånd för att stödja 

metoderna samt att det uppstår en flitig kommunikation mellan ett objekt och applikationen 

som använder det. Integration mellan olika system blir såklart mycket komplicerad med en 

sådan arkitekur. 

En tjänsteorienterad arkitektur (SOA) är tänkt att lösa denna integrationsproblematik och 

besitter enligt Booth et al. följande egenskaper: 

• Logisk vy: Tjänsten är en abstraherad, logisk vy av egentliga applikationer, databaser, 

affärsprocesser med mera och definieras genom en deklaration av vad den gör. 

• Meddelanden: De meddelanden, som utbyts mellan agenten som tillhandahåller 

respektive använder tjänsten, är alltså det som utgör definitionen av tjänsten. Den 

interna strukturen på agenterna såsom implementationsspråk och processtruktur 

abstraheras helt bort i en SOA. På så sätt kan alla applikationer som är möjliga att 

bädda in i meddelandehanteringskod användas i arkitekturen. 

• Beskrivningar: Tjänsten beskrivs av metadata som ska vara möjliga att tolkas av en 

maskin. Bara de detaljer som är viktiga för användandet av tjänsten bör ingå 

beskrivningen.  

• En tjänsts meddelanden är ofta väldigt stora och komplexa, medan dess operationer är 

få. 

• Tjänsterna tenderar att användas genom ett nätverk, men detta är inget absolut krav 

• Meddelanden skickas via gränsnitten i ett plattformsoberoende format. Det format 

som mest uppenbart motsvarar kravet är XML.  

Hao (2003): 

Hao definierar SOA som en arkitekturisk stil vars mål är att skapa lösa kopplingar mellan 

interaktiva mjukvaruagenter. Tjänsten är en ”enhet arbete” som utförs av en tillhandahållare 

för att skapa önskat slutresultat för användare av tjänsten. Mjukvaruagenter representerar dess 

ägare, som både användare och tillhandahållare av tjänsten.  

 

Hao jämför SOA med att spela en CD-skiva. Skivan kan du spela på vilken CD-spelare som 

helst, CD-spelaren tillhandahåller alltså en tjänst. Beroende på vilken spelare du väljer så får 

du olika kvalitet men det går alltid att spela skivan med valfri spelare. Han påstår att tanken 
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med SOA alltså skiljer sig markant från objektorientering där data och metoder som använder 

datan binds samman. I exemplet med CD-skivan så skulle varje skiva komma med en egen 

spelare som inte var designad för att bytas ut. Hao menar att hur konstigt det än låter så är det 

så många av dagens mjukvarusystem är byggda. 

 

SOA uppnår den lösa kopplingen mellan agenterna genom att applicera två restriktioner: 

• Alla agenter måste ha gränssnitt där endast generisk semantik kodas. Gränssnitten 

måste vara universellt åtkomstbara för alla agenter. 

• Genom gränsnitten skickas beskrivande meddelanden som begränsas av ett flexibelt 

schema. Tanken med schemat är att begränsa vokabulären och strukturen på ett 

meddelande. Minimalt med information om systemet fastställs i meddelandet. 

 

MacKenzie et al (2006): 

MacKenzie et al. skriver följande, fritt översatt:  

 

”SOA är ett paradigm för att organisera och tillgängliggöra distribuerade resurser som 

möjligtvis kontrolleras av olika ägar-domäner.”  

 

I korthet menar de att då det finns utvecklade resurser som löser befintliga problem som kan 

uppstå i organisationer, är det troligt att det finns behov för dessa resurser även hos andra. 

Översatt i datortermer betyder det att en agents krav kan uppfyllas av en annan ägares agent.  
 

Författarna menar att värdet i en SOA är att den tillhandahåller ett kraftfullt ramverk som 

matchar behov och resurser samt att den kombinerar dessa resurser för att tillgodose de behov 

som finns. De presenterar tre nyckelkoncept för att beskriva SOA-paradigmet: 

 

• Synlighet. De som äger resursen och de med behov måste kunna hitta varandra. Detta 

bör ske genom beskrivningar i ett syntax som är vida känt och förstått. 

• Interaktion. Att använda en resurs genom utbyte av meddelanden. 

• Effekt/Resultat. Det resultat som uppnås genom interaktionen. 
 

Vidare påpekar de att tjänsten är en central del i SOA. Oavsett om en SOA existerar eller inte 

så finns fortfarande resurserna och behoven. Tjänsten är den mekanism i SOA som för 

samman resurserna och behoven. 
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8.1.2  Varför SOA? 
Om vi utgår från ett rent tekniskt perspektiv utan att blanda in affärsperspektivet så har 

mjukvarutillverkare alltid eftersträvat att kunna återanvända så mycket som möjligt. 

Utvecklingen har gått mot en allt högre abstraktionsnivå via modularisering, objektorientering 

och komponentbaserad mjukvara. Komplexa frågor rörande distribuerade system, 

applikationsintegration, varierande plattformar, varierande protokoll och Internet kräver att 

abstraktionsnivån höjs ytterligare ett steg. Hashimi menar att SOA tillsammans med WS är 

den lösning som krävs för att hantera den stora komplexiteten som utvecklare ställs för idag : 

 

 ”Genom att adoptera SOA elimineras huvudvärken kring protokoll och plattformar och dina 

applikationer integrar utan problem.” (Fritt översatt, Hashimi, 2003). 

 

Antagligen skall utlåtandet tas med en nypa salt då ingenting förändras genom ett trollslag 

men SOA kan vara ett steg i rätt riktning för att lösa moderna integrationsproblem. 

Hao menar att huvudorsaken att använda sig av SOA ligger i strävan att skapa lösa kopplingar 

mellan system. Han beskriver problematiken med reella och artificiella beroenden. Om 

systemen bara hade reella beroenden skulle det inte finnas någon integrationsproblematik, 

problemet ligger i de artificiella beroendena. För att klargöra vad han menar med detta jämför 

han den kända problematiken med adaptrar till eluttag som behövs vid resa utomlands. Det 

reella beroendet är behovet av elektricitet. Det artificiella beroendet är att adaptern måste 

passa in i det aktuella landets elkontakter. Han anser att det inte helt går att bli av med 

artificiella beroenden men att de ska reduceras till ett minimum. Lyckas det har en lös 

koppling uppstått. Hao anser alltså att SOA är en väg att gå för att uppnå de här lösa 

kopplingarna mellan system. 

8.2  Web Services (WS) 
 
Som i fallet med SOA verkar det finnas lika många förklaringar av WS som det finns 

författare, vilket även Hao (2003) påpekar genom konstaterandet att det inte finns någon 

universiell definition av begreppet. Alla verkar veta ungefär vad det är, men en enad 

definition kan ej uppnås. Booth et al. (2004) föreslår, i ett utkast från en arbetsgrupp som 

arbetar för W3Cs räkning, följande:  

 

”A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine 

interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable format 

(specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by 
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its description using SOAP messages, typically conveyed using HTTP with an XML 

serialization in conjunction with other Web-related standards.”.  

 

Då WS bygger på kända standarder som W3C är ansvariga för så kändes det relevant att 

använda sig av deras definition och inte blanda in fler källor som i fallet med SOA som är ett 

mer fristående begrepp. Utifrån denna definition tolkar vi det kortfattat som att WS är ett 

system som används för att koppla samman olika webbaserade tjänster med hjälp av ett antal 

olika tekninker och standarder som WSDL, SOAP, HTTP och XML (se förklaringar längre 

fram i texten). WS är alltså INTE inte tjänster i sig utan bara ett tillvägagångssätt. Trots 

svårigheter med definitionerna så är det en generell uppfattning att WS är uppbyggt enligt 

principerna för SOA enligt Hao (2003). 

 

Nedan förklarar vi tre nyckelbegrepp som är viktiga att känna till innebörden av för 

fortsättningen, hämtade från ”Web Services explained” (2006). 

 

WSDL -Web Service Definition Language 

Detta är ett XML-baserat format som kan sägas utgöra grunden för WS. Ett WSDL dokument 

beskriver gränssnittet för en tjänst. I gränssnittet presenteras bl a. vilka operationer som finns 

tillgängliga, in- och utdata samt parametrar. Det finns även instruktioner för hur tjänsten bör 

knytas till specifika nätverksadresser.  

 

SOAP  

Förut stod akronymen för Simple Object Access Protocol men nu för tiden har bokstäverna 

ingen särskild betydelse. SOAP används som ett kuvert för att skicka WS meddelanden över 

Internet. Ett SOAP-kuvert består av två delar: 

• En rubrik som talar om vad meddelandet innehåller och hur det skall hanteras. 

• Innehållet i meddelandet oftast definierat efter WSDL-formatet. 

SOAP använder vanligtvis HTTP för transport men även andra protokoll kan användas 

(exempelvis SMTP). 

 

UDDI – Universal Description Discovery and Integration 

För att veta vilka tjänster som finns så måste dessa finnas i ett register som ofta brukar 

realiseras med hjälp av UDDI som är en XML-baserad standard. 
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Figur 20. Användning av en WS (”Web Services explained”, 2006).  

 

Figur 20 beskriver hur ett enkelt anrop i en WS kan se ut när en användare letar upp och 

använder sig av en tjänst via SOAP-meddelanden, XML, WSDL och ett register (Directory). 

1. Tillhandahållaren av en tjänst beskriver tjänsten med hjälp av ett WSDL-dokument 

och publicerar denna information hos ett register som kan vara baserat på UDDI, men 

det är inget tvång. 

2. En användare söker upp en lämplig tjänst i registret som passar dennes behov. 

3. Användaren får ett svar i från tjänsten i WSDL-format som beskriver hur denne skall 

kommunicera med önskad tjänst 

4. Användaren skickar sedan en förfrågan till tillhandahållaren baserat på informationen i 

WSDL-dokumentet.  

5. Tillhandahållaren svarar användaren på överenskommet sätt med ett WSDL-

dokument. 

8.3  SOA och WS i praktikfallet ABC 

Detta är som sagt ingen del som vi direkt har eller kommer beröra inom ramarna för 

uppsatsen. Men för den övergripande förståelsen och behovet av att kunna placera in ABC i 

sitt framtida sammanhang var det nödvändigt att redan i detta skede behandla området. Som 

vi ser det kommer det behöva skapas ytterligare ett gränssnitt och eventuellt göras några 

justeringar i logiken när det är fastställt exakt vad ABC ska fylla för funktion i den nya 

arkitekturen.  
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9  Analys 
Vi hade inte någon som helst praktisk erfarenhet av RUP innan uppsatsarbetet påbörjades 

utan valde metoden för att ha något konkret att luta oss mot under processen. Så här i 

efterhand inser vi att det valet inte var alltför passande till vårt projekt. För det första märks 

det helt klart att RUP är avsedd för betydligt större projekt där fler personer är involverade 

under en längre tidsperiod än i vårt fall. Vi valde att inte hålla speciellt hårt på exempelvis 

rekommenderade artefakter till Miltstolpe 1 och Milstolpe 2 då det hade känts alldeles för 

artificiellt för vår del. Vi delade inte heller upp arbetet på speciella roller vilket även det hade 

varit onödigt på två personer. För det andra så hade vårt projekt ett stort fokus på traditionell 

design vilket gjorde det svårt att hitta en naturlig iterativ uppdelning mellan de olika flödena i 

våran iteration. Detta är förmodligen något som kommer att bli lättare i nästa fas då det gäller 

att koda små delar baserat på designen, testa, utvärdera och eventuellt göra om designen 

allteftersom. I vårt arbete har vi inte haft någon möjlighet att utvärdera de designlösningar 

som tagits fram eftersom vi valde att bara använda oss av en (1) iteration som inte renderade i 

någon testbar kod. Vi borde kanske ha delat in etableringsfasen i två iterationer där vi i varje 

iteration hade riktat in oss på en mindre del av applikationen för att hinna designa, koda, testa 

och utvärdera åtminstone en iteration inom tidsramarna för uppsatsarbetet.  

 

Eftersom kraven på integrering och flexibilitet är ständigt ökande är det naturligtvis av största 

vikt att ledningarna på företag runt om i världen förstår fördelarna med tjänsteoreienterad 

arkitektur om de vill hänga med i utvecklingen. För att de ska kunna ha en rimlig chans att 

förstå grundtankarna med SOA hade det varit på sin plats med en enhetlig definition av 

begreppet till att börja med. Det verkar i dagsläget saknas och det är inte troligt att vi får se 

det den närmsta tiden heller. SOA är egentligen inte komplicerat i sig, men begreppet är så 

generellt att det är lätt att gå vilse i djungeln av terminologi. Risken är att för mycket blandas 

in i själva begreppet, i fråga om teknik o.d. att hela kärnan och abstraktionen förbises. 

Definitionen för Web Services är även den något svävande men WS har i alla fall en tekniskt 

standardiserad grund att stå på vilket talar för att den arkitekturlösningen är något som 

kommer att fortsätta ha en stor betydelse i strävan efter flexibla integrationer. Som vi tolkar 

det är WS-arkitekturen en implementation som fyller alla krav för att kunna klassas som 

tjänsteorienterad. Exakt hur ABC kommer att passa in i en sådan arkitektur kan vi som vi 

konstaterat tidigare inte svara på i skrivande stund. Anpassningen till en sådan arkitektur är 

något som förhoppningsvis kommer att gå relativt smärtfritt om vi lyckas skapa en generell 

och utbyggbar design, men det är ingenting som kan verifieras innan en grundlig utvärdering 

genomförts i den miljön. 
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Författaren Hao (2003) anser att en lyckad SOA kräver att system är så löst kopplade 

sinsemellan som bara går. Vi anser att det kan dras tydliga paralleller mellan Haos intressanta 

resonemang om artificiella och reella beroenden och den bakomliggande problematiken som 

skapade idén om ABC. De reella beroenden motsvarar de egentliga fysika integrationerna 

mellan olika system och de artificiella beroendena motsvarar de logiska integrationer som 

skapas mellan överliggande processer på grund av de fysiska (reella) kopplingarna. Då Hao 

menar att de artificiella beroendena ska minimeras för att skapa lösa kopplingar tolkar vi det 

som att processer bör vara så fristående som möjligt för att underlätta integration. På samma 

sätt krävs minimala reella beroenden. Lösa systemkopplingar kan endast nås genom 

mjukvarudesign som minimerar inbördes komponentberoenden och möjliggör 

förändringsbarhet. Precis denna problematik kan lösas med hjälp av designmönster. 

Designmönster, är precis som redan konstaterats, lösningar på återkommande designproblem. 

De utgör väl beprövade och dokumenterade sätt att bygga mjukvara på för att uppnå maximal 

flexibilitet och minimala beroendeförhållanden. Bara detta faktum gör designmönster till ett 

måste i fråga om att lyckas bygga en generell och utbyggbar applikation åt vår 

uppdragsgivare. 

 

På samma sätt kan ett resonemang om SOA som högnivåmönster föras. Tanken med att skilja 

på tjänstekonsument och tjänstetillhandahållare liknar egentligen traditionella 

flerskiktslösningar enligt MVC. I en MVC-skiktning är det optimala att isolera varje skikt 

från de andra så mycket som möjligt. Vinsten blir att utbytbarhet av endera av komponenterna 

förenklas. Exakt samma fenomen eftersträvas i en SOA då de mest gynnsamma lägen uppstår 

i de fall där konsument och tillhandahållare vet så lite om sin motpart som lösningen tillåter 

för att vara funktionsduglig. I de fallen går det relativt lätt för en tjänstekonsument att 

tillgodogöra sig resultatet av vilken annan tjänstetillhandahållare som helst utan att 

konsumenten måste ändras.  

 

De förenklade gränssnitt och standarder som SOA behöver för att fungera kan vidare liknas 

vid designmönstret facade som döljer komplexiteten hos ett bakomliggande system. Detta är 

en basal funktionalitet i SOA – att en konsument endast vet vad en tillhandahållare kan bistå 

med och inte exakt hur denne löser problemet. På samma spår kan en directory i SOA liknas 

en smula vid olika factorymönster då de hänvisar till en tillhandahållare som bäst kan lösa de 

problem som en konsument vill ha lösta utan att konsumenten själv behöver veta ingående 

detaljer om tillhandahållaren. 
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Egentligen är det helt naturligt att designmönster och SOA hänger samman då en SOA, om 

den genomblickas på djupet, består av olika mjukvarukomponenter. Det som skiljer en SOA 

från en mer traditionell treskiktslösning är egentligen bara att en SOA oftast är distribuerad, 

vilket inte alltid är fallet med mindre applikationer. I förlängningen innebär det att en SOA 

kräver någon form av designmönster för att vara fullt funktionell, medan en begränsad 

applikation kan byggas ändå. Däremot skall detta inte ses som att designmönster kan uteslutas 

helt om mindre komponenter byggs, eftersom de just kan sättas samman till större helheter (i 

exempelvis en SOA). Detta innebär att en applikation som man vill kunna utnyttjas i framtida 

lösningar bör byggas med designmönster även om det inte är ett krav för den kortsiktiga 

situationen. Används designmönster redan initialt möjliggörs en flexibel lösning både på kort 

och lång sikt. 

 

Det är lätt att se designmönster som lösningen på alla problem en utvecklare kan ställas inför. 

Ett varningens finger bör ändå höjas inför överanvändning av designmönster. Genom att stirra 

sig blind på olika mönster kan en utvecklare missa de mest uppenbara och enkla lösningarna 

på problem. Risken blir också att överanvändning av t ex fasadmönster skapar 

monolitkomponenter som inte alls är lätta att byta ut eller bygga om. Tanken är att använda 

designmönster där de verkligen gör nytta och inte bara implementera dem för att kunna påvisa 

att de faktiskt använts. Det går att skjuta myggor med kanon, men det kan ge stora effekter på 

den omgivande miljön om det vill sig illa – dessutom är det lätt att missa målet. 

Alltså kan vi inte säga att våra val av designmönster är något som kommer leda till en så 

generell lösning som möjligt eftersom vi inte har skapat applikationen ännu och därmed inte 

kunnat utvärdera lösningen.  

 

En annan designaspekt som varit problematisk i praktikfallet ABC rör databaser och 

permanent lagring av hierarkisk data. Det går att lagra och hämta trädstrukturer i 

relationsdatabaser, men då relationstabeller inte är ämnade för hierarkier blir sådana lösningar 

klumpiga på ett eller annat sätt. Det finns i huvudsak två sätt att lösa problematiken på, vilka 

båda har avhandlats i denna uppsats. Vilket av sätten som är att föredra beror på 

prestandakrav som ställs på applikationen samt ambitionsnivån hos utvecklarna när det 

kommer till att koda de olika varianterna. Den rekursiva lösningen kommer att vara mer 

prestandakrävande, medan trädtraverseringen ställer större krav på att utvecklarna som skriver 

själva databaskopplingen håller koll på koden. Givetvis finns i förlängningen andra 

databastyper som eventuellt ger bättre stöd åt hierarkisk datalagring (exempelvis rena 

objektdatabaser eller XML-databaser). Dessa har dock inte studerats i denna uppsats, då vi 
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preliminärt valde SQL Server för att vara säkra på ett fullgott stöd i vårt val av 

utvecklingsmiljö. Då vår utgångspunkt var att behandla .Net och C# i utvecklingsarbetet var 

det naturligt att välja databas från Microsoft i initialt skede. Att djupare sätta sig in i vilken 

lösning som skulle gynna vår uppdragsgivare i längden skulle ha inneburit vi tvingats avsätta 

mer tid åt icke-funktionella krav, något som vi inte prioriterat inom ramen för uppsatsen. 

Sådana frågor måste uppdragsgivaren ta ställning till så därför är det i princip omöjligt för oss 

att ta fram s.k. ”kompletterande specifikationer” med en beskrivning av de icke-funktionella 

kraven just nu. I ett senare skede av utvecklingen, förslagsvis efter Milstolpe 2 och absolut 

innan någon kodning sker, är det naturligtvis något som bör tas upp och diskuteras igenom 

ordentligt eftersom det blir viktiga vägval som baseras på dessa krav. 
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10  Slutsats  
Det krävs en oerhört bred kompetens om diverse områden för att kunna skapa en bra design 

som är flexibel och utbyggbar. Vi fördjupar oss i denna uppsats i ämnen som kan tyckas vara 

ganska olika och irrelevanta. Vid en djupare betraktelse kommer dock insikten att samtliga 

delar är viktiga pusselbitar i intrikat problemlösning. Av arbetet kan vi dessutom dra några 

ytterligare slutsatser. Först och mest övergripande inser vi att det inte går att uttala sig om en 

design är bra eller dålig (t ex utbyggbar och generell eller inte) innan den bevisats fungera i en 

konkret implementation, eller genom ett antal designiterationer, där man hela tiden förbättrar 

sin lösning. Kanske kan ett erfaret öga avgöra kvalitet hos en design, men för relativt oerfarna 

utvecklare krävs en smula ”trial-and-error” för att veta vad som gjorts bra och vad som varit 

sämre. Vi har dock kommit fram till att följande punkter kan leda till en bra, flexibel och 

förändringsbar design, delvis baserat på de saker vi anser att vi borde ha gjort annorlunda: 

 

• Utvärdera kontinuerligt – Utan en grundlig utvärdering av en föreslagen designlösning 

är det omöjligt att fastslå om den är bra eller dålig. Utvärderingen måste ske i 

målmiljön. Ska lösningen exempelvis vara utbyggar måste just detta testas. 

Utvärdering är dessutom något subjektivt. Man skulle kunna jämföra det med att låta 

en enda person provsmaka maten och tala om att den är god, något som inte per 

automatik innebär att alla andra också tycker den är god. Vi har inte haft utrymme för 

större utvärderingar av den design vi åstadkommit, men är övertygade om att den 

kunnat bli ännu bättre om den genomarbetats ytterligare en eller flera gånger efter ett 

antal tester. Risken finns dock att en kontinuerlig utvärdering förbises och ersätts av 

en sammanfattande utvärdering när projektet är klart, en situation som vi själva 

hamnat i med detta projekt. Effekten av detta blir att man tappar förmågan att styra 

arbetet under tiden det fortgår. 

• Nära samarbete med uppdragsgivare - För att förstå alla krav, funktionella som icke-

funktionella, krävs en tät kontakt och bra dialog. En text kan vara aldrig så välskriven, 

och en bild jättetydlig - tolkningen av dem ligger ändå hos läsaren eller betraktaren. 

För att vara säker på att vi uppfattat saker på exakt samma sätt som vår 

uppdragsgivare velat förmedla har vi varit tvungna att ha flera kontakter och möten för 

att bara säkerställa att vi är överens om det eller de problem som skall lösas. 

Kontakten med uppdragsgivaren bör fortsätta genom hela utvecklingen och inte bara 

initialt för att hela tiden kunna stämma av och utvärdera. I vårt projekt hade vi tätare 

kontakt med uppdragsgivaren under startskedet av arbetet än vi hade mot slutet. En 

tätare kontinuerlig kontakt hade säkert ökat vår problemförståelse ännu mer. 
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• Utnyttja designmönster på flera nivåer – SOA och traditionella designmönster är 

tekniker för god mjukvarudesign på olika abstraktionsnivåer. Används de på rätt sätt 

utgör de kraftfulla verktyg. För den som är insatt i programmering och design räcker 

en hastig blick på designmönsterkonceptet för att förstå vilka vinster som kan göras. 

Det som är unikt med mönstren är att de kan användas för att lösa många olika 

problem utan att lösningarna för den sakens skull ser identiska ut. Varje användande 

av ett designmönster innebär således ett eget litet kunskapsbidrag till 

mjukvarusamhället. På samma sätt kan man utifrån oberoende mjukvarukomponenter 

bygga olika slags tjänsteorienterade arkitekturer som ändå i grund och botten löser 

samma problem men ur ett lite annorlunda perspektiv. 

 

10.1  Förslag till framtida forskning 
Förutom de lärdomar vi tagit genom denna uppsats har vi identifierat ett flertal olika områden 

som knyter an till vårt verk, och som vi av diverse anledningar inte kunnat fördjupa oss i eller 

bekräfta genom vår studie. Dessa områden handlar endera om teoretiska principer för god 

design som vi inte kunnat bekräfta med en empirisk studie, eller saker som vi fått en ”känsla” 

för att de borde kunna leda till god design, men saknat möjlighet att följa upp. Här följer 

några förslag på områden som vi tror skulle kunna innebära intressant forskning för 

framtiden.  

 

• Metodiskt arbete är viktigt för god design då det ger en möjlighet att på ett strukturerat 

sätt återanvända tidigare erfarenheter. Påståendet uttalades bland annat av HerrB, och 

åsikten finns på liknande sätt omtalad av Kruchten (2002, s.6ff). Vi har i vårt arbete 

valt att arbeta efter en metod, men då en jämförelse saknas med samma arbete utfört 

utan metod kan vi inte säga att vi lyckats bättre eller sämre. En djupare forskning i 

metoders betydelse för framgång i mjukvarudesign skulle vara av stort intresse. 

• Anpassa metoden efter varje unik situation så att inte metoden tar överhanden över 

problemlösningen. Detta är något som vi känner att vi kan ha drabbats av i projektet. I 

vår strävan att arbeta metodiskt förslavades vi av den dokumentation som metoden 

förespråkar, trots att RUP är en uttalat flexibel process där mycket är upp till 

utvecklarna själva att bestämma. Både Lunell (2003, s.20) och Kruchten (2002, s.30, 

260) skriver om just denna flexibilitet. Vi anser att mer forskning kunde vara på sin 

plats när det gäller just generaliserbarheten i metoder. Det vore intressant att veta hur 

flexibel en metod kan sägas vara utan att den tappar kontakten med det ramverk som 

gör den till just en metod. 
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• För att kunna ta bra designbeslut på detaljnivå krävs att man kan se helheten och 

enkelt växla perspektiv. I vår analys kopplar vi samman designmönster med SOA och 

visar att samma grundtanke kan fungera för saker på olika abstraktionsnivå. Den 

känsla vi skapat oss är att god design handlar om att förstå i vilket sammanhang en 

mjukvara ska användas för att kunna detaljdesigna den. Exakt hur väl en utvecklare 

måste känna till såväl metaperspektiv som detaljnivå har vi tyvärr inte haft möjlighet 

att utreda djupare. Vi anser dock att mer forskning skulle kunna ägnas åt ämnet. 

• SOA är ett omotiverat krångligt begrepp på något ganska enkelt. Bara genom 

jämförelsen av olika författares beskrivningar av arkitekturen inser vi att det existerar 

en rad olika uppfattningar om SOA. I grund och botten handlar SOA om att skapa 

oberoende mjukvarukomponenter, se såväl Hashimi (2003) som Hao (2003) och 

MacKenzie et al (2006). Det som skiljer olika perspektiv åt är fokuseringen på teknik 

som stödjer SOA. Hashimi (2003) kopplar samman SOA med WS på ett starkt sätt, 

medan t ex Booth et al (2004) är mer teknikoberoende i sitt resonemang om SOA. En 

mer enhetlig definition av SOA krävs, och kan realiseras genom fortsatt forskning på 

området. 

• Hitta de tekniska lösningar som bäst lämpar sig för varje unikt problem. Det finns 

bättre lösningar än relationsdatabaser för hierarki (“Storing Hierarchical Data in a 

Database”, 2003). Om dessa lösningar verkligen är bättre kan endast bekräftas med en 

djupare studie i området. Tills vidare är påståendet obekräftat. 
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Bilaga 1 Fas & Iterationsplan för etableringsfasen 
 
Mål & Syfte: Målet med etableringsfasen (första och enda iterationen) är att fastställa en 
övergripande design för applikationen. När målet är nått skall projektet övergå i nästa fas där 
detaljdesign och konstruktion tar vid. Syftet med fas och iteration är att i detalj förstå 
problematiken i applikationen och fastställa den övergripande arkitektur och design som 
applikationen skall bygga på, vilka kommer att utgöra ramarna för det fortsatta arbetet i 
projektet. 
 
Aktiviteter: Etableringsfasen utgörs av följande aktiviteter: 

• Fas & Iterationsplanering för etableringsfasen: Arbetet med att upprätta detta 
dokument. 

• Arkitekturbeskrivning och framtagande av risklista: Arbetet med att klargöra 
arkitekturisk grund för applikationen samt övervägande av eventuella risker i 
projektet. 

• Testfallsutformning: Arbete med att identifiera och lista testfall mot vilka 
applikationen skall testas. 

• Datamodellering: Arbete med att ta fram den grundläggande datamodellen och 
databasdesignen för applikationen. 

• Designmodellering: Arbete med att ta fram Use-Casediagram, sekvensdiagram och 
klassdiagram för den övergripande designen. 

• Översiktsplanering för konstruktionsfasen: Arbete med att identifiera det fortsatta 
arbetet efter Milstolpe 2. 

• Litteraturstudier: Fördjupade litteraturstudier i de områden som är relevanta för att 
lösa problemet med praktikfallet. 

• Rapportutformning: Arbete med att utforma, skriva och revidera rapporttexten för 
uppsatsen. 

 
Tidsplan:  
 

 
 

 
 
Artefakter: När Milstolpe 2 nåtts skall följande artefakter finnas: 

• Artefakt Bilaga 1 – Fas & Iterationsplan för etableringsfasen (detta dokument). 
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• Artefakt Bilaga 2 – Arkitekturbeskrivning. 
• Artefakt Bilaga 3 – Risklista. 
• Artefakt Bilaga 4 – Verktyg 
• Artefakt Bilaga 5 – Use Case-diagram. 
• Artefakt Bilaga 6 – Sekvensdiagram. 
• Artefakt Bilaga 7 – Klassdiagram. 
• Artefakt Bilaga 8 – Datamodell. 
• Artefakt Bilaga 9 – Översiktlig plan för konstruktionsfasen. 
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Bilaga 2 Arkitekturbeskrivning  
 
Arkitekturen byggs enligt ett MVC-mönster. Tanken är att logiken ska kunna operera med full 
funktionalitet i vilken miljö som helst. Därför bör gränssnitt mot vyn och datalagringen 
skapas som gör att applikationen lätt kan anpassas för en förändring i omgivningen. 
De streckade kopplingarna motsvarar sådana möjliga förändringar och tillägg. 
 
 

DB 2

Fristående logikGränssnitt

DB

Web Services

Gränssnitt

GUI

View Controller Model

 
 
 
 



 63

Bilaga 3 Risklista 
 

• Generella risker: 
o Kraven ändras: Detta är en indirekt risk som inte går att påverka då 

uppdragsgivaren när som helst under projektets gång kan komma att modfiera, 
ändra eller utöka sina krav på mjukvaran. Denna risk går inte att påverka så 
mycket, utan får hanteras genom fortlöpande kontakter med uppdragsgivaren 
så att utvecklingsteamet hela tiden ligger i fas med kraven. 

 
• Resursrisker:  

o Tillfälligt bortfall av resurser. Sjukdomsfrånvaro och resor kan påverka 
projektet avsevärt då utvecklingsteamet endast består av två personer. Risken 
är svår att gardera sig emot, och får hanteras vid de tillfällen då projektet blir 
drabbat – eventuellt med reviderade tidsplaner o.d. 

 
• Tidsrisker:  

o Passerande av deadline: Då utvecklingsarbetet bedrivs som ett projekt i vilket 
samtliga deltagare har lojaliteter vid sidan av projektet kan mycket små 
förändringar i förutsättningarna komma att påverka tidsåtgången i projektet 
stort. Även denna risk är svår att förutse. Om ett passerande av deadline 
riskeras får diskussioner med uppdragsgivare och andra projektintressenter tas 
upp. 

 
• Tekniska risker: 

o Utvecklingsmiljön förändras: Ingen av utvecklarna i teamet har i initialt skede 
särskilt utförlig kompetens i vald utvecklingsmiljö. Denna risk är mycket 
påtaglig och kan endast minimeras genom att utvecklarna så snabbt som 
möjligt ökar sin kompetens i området. 

o Diagramkomponenten i ABC: Då en grafisk komponent från tredjepart är tänkt 
att användas i ABC kan detta innebära en teknisk risk. Risken är mycket stor 
att en kompetensutveckling om själva komponenten kommer att krävas och får 
hanteras genom studier. 

o Åtkomst av Hierarki databaser medför en risk då ingen av utvecklarna tidigare 
varit utsatt för problematiken. Risken hanteras genom studier av fenomenet. 

o Tekniskt krångel: Utvecklingsteamet har investerat i ny hårdvara, vilket alltid 
är en potentiell risk. Risken hanteras genom fortlöpande backup. 

o Licenser: Risken att drabbas av licensbekymmer är stor, då projektet kommer 
att utnyttja såväl en IDE (Integrated Developing Environment) som CASE-
verktyg. Risken kan minimeras och hanteras genom att tidigt skaffa de licenser 
och programvaror som kommer att krävas för att få dessa att fungera så snart 
som möjligt. 
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Bilaga 4 Verktyg 
 
Visuell Modellering: Visual Paradigm SE 5.2 (Studentlicens), Microsoft Visio Professional 
2003 (Studentlicens) 
 
Utvecklingsmiljö: .NET framework SDK 2.0, SharpDevelop 2.0 (open source), C#, SQL 
Server. 
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Bilaga 5 Use-Casediagram  
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Bilaga 6 Sekvensdiagram 
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Bilaga 7 Klassdiagram 
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Bilaga 8 Datamodell 
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Bilaga 9 Översiktlig plan konstruktionsfasen 
 
Mål: Målet med denna iteration är att skapa en initialt funktionsduglig mjukvara. 
 
Aktiviteter under iterationen: Denna iteration kommer att ha sin tyngd på konstruktion av 
ABC genom kodning. De aktiviteter som skall utföras är: 
 

1. Detaljdesign av ABC: Med grund i den övergripande design som producerats i 
etableringsfasen skall här en detaljdesign av ABC ske. Skärmbilder skall byggas, 
erforderliga designmönster skall appliceras och vidareutvecklade UML-diagram skall 
tas fram. 

2. Realisering av ABC: Baserat på den detaljdesign som görs under iterationen skall 
källkoden för programmet produceras.  

 
Tidsplan: En komplett tidsplan för denna iteration har valts bort för en grov tidsuppskattning. 
Då detaljdesign och realisering till viss del kan bedrivas parallellt uppskattas tiden för att nå 
iterationsmålet till mellan 5 och 10 veckor. 
 
Nya artefakter: De artefakter som skall tas fram under iterationen är förutom denna 
iterationsplan UML-diagram i form av sekvensdiagram och klassdiagram för den mer 
detaljerade designen byggd på designmönster. Dessutom skall den kompletta källkoden för 
ABC skapas. 
 
 

 


