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Grænseflader

Oversigt og principper

Kapitel 8
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Begreber og principper for 
aktiviteten Grænseflader

Formål • At fastlægge et edb-systems grænseflader.

Begreber • Grænseflade: En samling af faciliteter, som stilles til rådighed for
aktørernes brug af et edb-system.

• Brugergrænseflade: En del af et edb-system, som realiserer
interaktionen med brugerne.

• Systemgrænseflade: En del af et edb-system, som realiserer
interaktionen med andre edb-systemer og apparater.

• Brugsmiljø: Anvendelsesområdet karakteriseret ved aktører og
brugsmønstre.

Principper • Brugervenlighed er relativ til brugsmiljø.
• Samarbejd med brugerne ved hjælp af prototyper.

Resultat • Valg af dialogform, en komplet liste af elementer I
brugergrænsefladen og en beskrivelse af systemgrænsefladen.
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Aktiviteter i Grænseflader

Krav til brug

Model

Specifikation af 
komponenter

Specifikation af
arkitektur

Design af 
komponenter

Design af 
arkitektur

Analyse af 
anvendelses-

område

Analyse af 
problem-
område

Funktioner

Model

Studer 
brugsmiljøet

Vælg dialogform

Afprøv bruger- 
grænsefladen

Fastlæg 
præsentation af 

model og funktioner

Krav til grænsefladen

Brugsmønstre

Beskriv system- 
grænsefladen
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Studer brugsmiljøet

Brugsmiljø Ønskelige
egenskaber

Teknologi

• Rutineopgaver
• Faste, velstrukturerede

opgaver

• Hurtig betjening
• Sikker betjening

• Aktivering af funktioner
• Fast defineret dialog
• Menu- og kommando-

drevet manipulation
• Simple skærme
 .

• Sagsbehandling
• Varierende,

problemløsende
opgaver

• Fleksibelt I brug
• Let at lære nye

funktioner

• Manipulering af
objekter

• Løst defineret dialog
• Direkte manipulation
• Grafiske skærme
.
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Vælg dialogform

● Menuvalg
● Skemaudfyldelse
● Kommandosprog
● Direkte manipulation

Kaj
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Fastlæg præsentation: 
Eksempel (1)

● Vinduer
– Person
– Artikel

– Program
– Session

● Udskrifter
– Accept af 

deltagertilmelding

– Accept af artikeltilmelding
– Anmodning om review
– Beslutning om artikel til 

forfatter
– Beslutning om artikel til 

reviewer

– Deltagerliste
– Forfatterliste

– Artikelliste
– Reviewerliste
– Program
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Fastlæg præsentation: 
Eksempel (2)
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Beskriv systemgrænsefladen

● Hvilke informationer skal edb-systemet 
videresende direkte til andre edb-systemer? 

● Hvilke informationer skal edb-systemet 
modtage direkte fra andre edb-systemer?

● Hvilke andre systemer skal edb-systemet 
forbindes til og udveksle information med?

● Skal edb-systemet forbindes direkte til 
problemområdet gennem andre systemer og 
apparater?

● Hvorledes realiseres de direkte forbindelser?


