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Adfærd

Oversigt, principper og teknikker

Kapitel 5
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Begreber og principper for 
aktiviteten Adfærd

Formål • At beskrive et objektsystems dynamik I form af objekternes
adfærd.

Begreber • Hændelsesforløb: En konkret sekvens af hændelser, som et
objekt gennem et bestemt tidsrum er involveret i.

• Adfærdsmønster: Et abstrakt mønster af hændelser, der
fastlægger de lovlige hændelsesforløb for alle objekter I en
klasse.

• Attribut: Navnet på en beskrivende egenskab ved en klasse
eller hændelse.

Principper • Beskriv objekters adfærd ved et adfærdsmønster for deres
klasse.

• Overvej hændelser, der er fælles for felere objekter.
• Afled klassens attributter fra dens adfærdsmønster.

Resultat • Et adfærdsmønster med attributter for hver klasse I
objektsystemet.
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Aktiviteter i Adfærd

Krav til brug

Model

Specifikation af 
komponenter

Specifikation af
arkitektur

Design af 
komponenter

Design af 
arkitektur

Analyse af 
anvendelses-

område

Analyse af 
problem-
område

Beskriv 
adfærdsmønstre

Beskriv 
attributter

Hændelsestabel og
klassediagram

Adfærdsmønstre og 
attributter

Overvej struktur
og klasser
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Tilstandsdiagram i 
Administrationssystemet

Venter

Forfatter

artikel tilmeldt
(tilmeldingsdato, titel, resumé)

artikel indsendt
(modtagelsesdato)

Modtaget

beslutning meddelt
(meddelelsesdato)
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Kontrolstruktur i 
tilstandsdiasgrammer

a

Sekvens

a

T1

b

T2

z

Selektion

T

b

Iteration

T

a
z

z

T1 T2

b

a
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Beskriv adfærdsmønstre

● Enkelhed og 
tilstrækkelighed

● Dynamiske egenskaber 
nedarves

● Relevante spørgsmål:
– Hvordan fødes et objekt?

– Hvordan dør et objekt?
– Hvad er den generelle 

struktur af 
hændelsesforløbet?

– Hvilke hændelser 
grupperer sig i sekvens, 
iteration og selektion?

● Adfærdsmønstret skal 
være tilstrækkeligt 
præcist til at beskrive de 
lovlige og dermed også 
de ulovlige 
hændelsesforløb 

● Adfærdsmønstret skal 
give overblik og bør 
være så enkelt og 
ukompliceret som muligt
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Overvej klasser: Kunde og 
konto

Åben

Kunde
navn
adresse
saldo

beløb hævet

konto lukket
(dato)

konto åbnet
(dato)

beløb indsat

Lukket
konto åbnet
(dato)
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Overvej klasser, fortsat

1

1..∗

Aktiv

Kunde
navn
adresse

beløb hævet
(dato, beløb)

konto lukket
(dato)

konto åbnet
(dato)

beløb indsat
(dato, beløb)

Åben

Konto
saldo

beløb hævet
(dato, beløb)

konto lukket
(dato)

konto åbnet
(dato)

beløb indsat
(dato, beløb)

konto åbnet
(dato)

konto lukket
(dato)
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Overvej struktur

● Aggregering og 
associering

– Er der fælles hændelser 
for to objekter er der ofte 
også en aggregerings- 
eller en 
associeringsstruktur 
mellem dem

– Og omvendt

● Generalisering
– Forekomst af den samme 

hændelse kan give 
anledning til 
generalisering

Motor

Bil Forhandler

1

1

0..∗ 0..∗

Bil

motor isat
Bil færdigBil påbegyndt

bil leveret

Motor

Motor færdig

motor isat
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Beskriv attributter

● For klasser
– Hvad er klassens generelle 

kendetegn?

– Hvordan beskrives klassen 
i problemområdet?

– Hvilke stamoplysninger 
skal kunne aflæses om 
objekter fra denne klasse?

– Hvilke resultater af et 
hændelsesforløb skal 
kunne aflæses?

● For hændelser
– Tidspunkt for hændelsen
– Mængden eller omfanget 

af det, som hændelsen 
angår

– Aktørerne, som var 
involveret i hændelsen

– Kategorien af hændelsen


