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Uppgift 
 
Specificera systemet med: 

• Ett användningsfalldiagram (use case diagram). 
• Ett klassdiagram (class diagram: controler, boundary classes and entity classes). 
• Minst ett tillståndsdiagram (state diagram). 
• Minst två aktivitetsdiagram. OBS: det är obligatoriskt att beskriva hela ”varukorg 

check ut” processen för Kund. Andra diagramet ska göras för en process, som 
systemet erbjuder till Administratör.  

• Minst två sekvensdiagram som visar samma process som aktivitetsdiagram. 
 
1. Klassdiagram 
 
Klassdiagram visar de statiska strukturer som finns vid design av ett system. Klassen är en 
beskrivning av egenskaper och beteendemönster som är gemensamma för alla objekt i denna 
grupp. Alla objektorienterade strukturer beskrivs på klassnivån genom vissa samband mellan 
klasserna i ett klassdiagram (med multiplicitet).  
 
Tips: 

• Identifiera objekt i verksamheten, klassificera objekten och visa deras relationer 
(association, arv, aggregat).  

• Använd bara de klasser med attribut och tjänster (operationer) som är relevanta för 
systemet. 

• Kontrollera attribut och tjänster i klassdiagrammet. Om det finns attribut (data), måste 
det finnas tjänst (operation) som ska behandla dessa data och vice versa. Operationer 
i klassdiagram är inte samma som användningsfall! 

• Definiera Boundary klasser och Controler klasser (för aktören Administratör och 
för aktören Kund). 

 
2. Tillståndsdiagram 
 
Tillståndsdiagram visar vid dynamisk beskrivning av objekt, de olika tillstånd, aktiviteter, 
tillståndsväxlingar som kan uppträda. Dessutom visas vilka händelser som kan orsaka 
tillståndsväxlingar hos objektet. Här modelleras alltså den händelsestyrda delen av 
objektsystemet fram. Man ser hur ett objekt i ett givet tillstånd skall reagera när en händelse 
inträffar. 
 
Tips: 

• Tillståndsdiagram görs separat för varje Objekt/klass! Ett tillståndsdiagram visar 
tillståndsändringar bara i ett objekt!  

• Tillståndsdiagram kan göras på olika sätt (olika notationer). Använd notation som 
visas på sida 101 i fig. 5.14 (with operations associated to transitions). 

 
3. Användningsfalldiagram  
 
Användningsfalldiagram (use case diagram) beskriver interaktionen mellan systemet och 
aktörerna i användningsområdet. Användningsfallen ger en överblick över systemkraven ur 
användarnas perspektiv. Användningsfallsdiagram är speciellt lämpliga för att modellera fram 
ett systems dynamiska uppförande.  
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Tips: 

• Identifiera aktörer och användarfall (use cases). 
• Gör en avgränsning av systemet (system boundary).  
• Blanda inte ihop aktörer som är utanför systemet med information om aktörer (klass 

med samma namn) som finns i systemet. 
 
4. Aktivitetsdiagram  
 
Aktivitetsdiagram visar flödet av aktiviteter. Pilarna mellan aktiviteter innebär automatisk 
övergång från en avslutad aktivitet till nästa.  
 
Tips: 

• En aktivitet kan brytas ner i delaktiviteter. Det är viktigt att aktiviteterna i diagrammet 
blir representerade på samma abstraktionsnivå! 

• Aktivitetsdiagram kan användas för att dokumentera verksamhetens logik, för att slå 
samman tjänster (operations) från många olika sekvensdiagram (t.ex. det vanligaste 
interaktionsflödet med ett alternativt beteende) eller för att dokumentera 
operationsmetoder. 

• Aktiviteter överensstämmer med operationer i ett klassdiagram.  
• Aktivitets- och sekvensdiagram kan innehålla samma tjänster (operations) och de 

måste därför vara konsistenta. 
 
5. Sekvensdiagram 
 
Ett sekvensdiagram beskriver interaktionen mellan flera objekt över tiden. Det kompletterar 
klassdiagrammet, som beskriver den generella, statiska situationen. Sekvensdiagram beskriver 
istället dynamiska situationer som involverar några av de många objekt som interagerar i 
systemet. Diagrammet visar hur exekveringen av en operation involverar anrop av operationer 
i andra objekt. Det uttrycker förhållandet mellan objekt och operationsanrop. Sekvensdiagram 
skapas till varje användningsfall. Ni väljer att visa minst två sekvensdiagram.  
 
Tips: 

• Namnet på meddelandet i sekvensdiagram är namnet på tjänsten som finns i klassen i 
klassdiagrammet. Pilen pekar till klassen som tjänsten ligger i, t.ex. om meddelandet 
”KontrolleraID” skickas till ”Kund” i sekvensdiagrammet, då tjänsten ”KontrolleraID” 
ligger i klassen ”Kund” i klassdiagrammet.  

• Kontrollera sekvensdiagrammen för att se om målet är uppnått enligt användnings-
falldiagrammet. 

 
Rapporten 
 
Laborationen skall lämnas in i rapportform. Rapporten skall innehålla följande: 

• Gruppens namn, nummer, gruppmedlemmarnas namn och personnummer, 
• Kort sammanfattning av uppdrag, 
• Kort beskrivningen av alla diagram, 
• Rapporten ska lämnas in innan tentan, för att bli godkänd på den praktiska delen. 


