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Strategi

Oversigt og teknikker

Kapitel 15
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Begreber og principper for 
Strategi

Formål • At prioritere og fastlægge rækkefølge af aktiviteterne i analyse og
design.

Begreber • Krav: Et edb-systems eksternt observerbare adfærd udtrykt som
brugsegenskaber.

• Vilkår: Tekniske, organisatoriske og menneskelige muligheder
og betingelser for løsning af en opgave.

• Strategi: En overordnet fremgangsmåde ved løsning af en
opgave.

Principper • En situationsbestemt strategi.
• Identificer de vanskeligste krav og vilkår.
• Bevar frihedsgrader.

Resultat • En strategi for den konkrete analyse- og designopgave.
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Aktiviteter i udformning af 
strategi

Formulér
strategi

Karakteriser

opgaven

Foreliggende

dokumentation

Analyse- og
designstrategi

Styrende fo r

Strategi: En overordnet fremgangsmåde ved løsning af en opgave
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Resultat af aktiviteten
Hovedaktiviteter

1

3

10

tid

71

81

4

6

9

2

5

82

72

1. Prøvekørsel af biler med forskellige fartpiloter . 
2. Undersøgelse af eksisterende systemer og relevante tekniske platforme.
3. Generering af ideer til nye funktioner og brugergrænse› ader.
4. Undersøgelse af muligheder og design af systemgrænse› aden.
5. Etablering af aftale med designerne af det øvrige system om ressourcer 

til fartpilotsystemets udførelse. 
6. Design af kernekomponenten, som indholder model og funktioner .
7. Design af komponentarkitekturen.
8. Design af procesarkitekturen.
9. Design af brugergrænse› adekomponenten.
10. Design af den fysiske brugergrænse› ade. 

Strategi
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Karakteristik af opgaven
Problemområde:
Er ambitionsniveauet klart aftalt med kunden?
Er modellen af objektsystemet overskuelig og enkel?
Er problemområdet stabilt?

Anvendelsesområde:
Er kravene til systemets brug komplette, overskuelige og enkle?
Har brugerne erfaring med denne type edb-system?
Er systemets funktioner velkendte for systemudviklerne?
Er anvendelsesområdet og brugergruppen overskuelig og ensartet?
Er der etablerede procedurer eller traditioner for brug af systemet?
Er der overkommelige krav til systemets svartider og sikkerhed?
Vil systemet kunne indføres uden store forandringer?

Teknisk platform:
Er den tekniske platform herunder biblioteker o.lign. afprøvet, enkel og tilgængelig?
Kan kravene til systemet realiseres på den tekniske platform?
Er etableringen af den tekniske platform uafhængig af andre projekter?
Er relationen til andre systemer veldefineret og enkel?

Projektorganisation:
Har systemudviklerne indsigt i problemområdet?
Har systemudviklerne indsigt i anvendelsesområdet?
Har systemudviklerne erfaring med den tekniske platform?
Er der tæt kontakt med brugerne under udviklingen?
Har systemudviklerne erfaring med objektorienteret udvikling?

Specielle forhold:
Er der erfaring med tilsvarende systemer?
Ligner projektet tidligere udviklingsforløb?
Er der kun få specielle forhold i projektet?
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Vurdering af vanskeligheder
Analyse af problemområdet:

1. Er ambitionsniveauet klart aftalt med kunden?
2. Er modellen af objektsystemet overskuelig og enkel?
3. Er problemområdet stabilt?
5. Har brugerne erfaring med denne type edb-system?
15. Har systemudviklerne indsigt i problemområdet?
18. Er der tæt kontakt med brugerne under udviklingen?
19. Har systemudviklerne erfaring med objektorienteret udvikling?
20. Er der erfaring med tilsvarende systemer?
21. Ligner projektet tidligere udviklingsforløb?
22. Er der kun få specielle forhold i projektet?

Samlet vanskelighed ved analyse af problemområdet: 
Analyse af anvendelsesområdet:

1. Er ambitionsniveauet klart aftalt med kunden?
4. Er kravene til systemets brug komplette, overskuelige og enkle?
5. Har brugerne erfaring med denne type edb-system?
7. Er anvendelsesområdet og brugergruppen overskuelig og ensartet?
8. Er der etablerede procedurer eller traditioner for brug af systemet?
9. Er der overkommelige krav til systemets svartider og sikkerhed?
10. Vil systemet kunne indføres uden store forandringer?
16. Har systemudviklerne indsigt i anvendelsesområdet?
18. Er der tæt kontakt med brugerne under udviklingen?
20. Er der erfaring med tilsvarende systemer?
21. Ligner projektet tidligere udviklingsforløb?
22. Er der kun få specielle forhold i projektet?

Samlet vanskelighed ved analyse af anvendelsesområdet: 
Design af edb-systemets arkitektur:

9. Er der overkommelige krav til systemets svartider og sikkerhed?
10. Vil systemet kunne indføres uden store forandringer?
11. Er den tekniske platform herunder biblioteker o.lign. afprøvet, enkel og tilgængelig?
12. Kan kravene til systemet realiseres på den tekniske platform?
13. Er etableringen af den tekniske platform uafhængig af andre projekter?
14. Er relationen til andre systemer veldefineret og enkel?
17. Har systemudviklerne erfaring med den tekniske platform?
19. Har systemudviklerne erfaring med objektorienteret udvikling?
20. Er der erfaring med tilsvarende systemer?
21. Ligner projektet tidligere udviklingsforløb?
22. Er der kun få specielle forhold i projektet?

Samlet vanskelighed ved design af arkitekturen:
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Udform strategien

● Læg mest vægt på områder med stor 
vanskelighed

● Påbegynd aktiviteter på områder med stor 
vanskelighed tidligt i forløbet

● Tag kritiske beslutninger først og mindre 
kritiske beslutninger senere i forløbet

● Udform strategien, så den sikrer koordinering 
af beslutninger

● Inkluder kravstyring i strategien
● Påvirk eventuelt vilkårene for udviklingen, så 

en tilfredsstillende strategi bliver mulig


