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strege, at modellen også indeholder funktioner, kan vi kalde denne fælles
komponent kernen. I figur 10.1 er dette design valgt, fordi model- og funkti-
onskomponenterne begge er meget simple.

Alternativet er at indføre en eller flere separate funktionskomponenter
som lag ovenpå modelkomponenten. Vi kan her skelne mellem to kategorier
af funktioner.

En modelnær funktion er knyttet til ét objekt i modellen, og når vi skal
forklare funktionens formål, tager vi udgangspunkt i problemområdet. Et
eksempel er en funktion, der beregner rente på en konto. Denne funktion
kan forklares ud fra naturen i problemområdet, snarere end en bestemt ar-
bejdsopgave i anvendelsesområdet. Det skyldes, at renteberegning er en
fundamental egenskab ved visse former for konti. En funktion, der udfører
denne beregning, kan derfor bruges i mange arbejdsopgaver i anvendelse-
sområdet og vil typisk kunne aktiveres fra flere forskellige skærmbilleder.
Den kan for eksempel bruges til afslutning af en konto, til den ordinære til-

Figur 10.6: Klassediagram med en enkel lagdelt grundarkitektur for et edb-
system
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skrivning af rente, til beregning af den fremtidige saldo på en konto og til
simulering af afdragsforløbet for et lån.

En opgavenær funktion bruges derimod i en bestemt arbejdsopgave.
Den kan knytte sig til flere forskellige objekter i modellen. Et eksempel er
en funktion til automatisk kreditvurdering, der udskriver advarsler om po-
tentielt dårlige bankkunder. Her er funktionen knyttet til én bestemt ar-
bejdsopgave, mens den anvender ganske mange objekter. Den tilgår måske
en kundes samlede mængde af konti, alle transaktioner på disse konti samt
de andre kundeobjekter, som kunden har relation til.

Modelnære funktioner kan indføjes direkte i modellaget eller lægges i
en selvstændig komponent som et nyt lag oven på modellaget. Opgavenære
funktioner kan tilsvarende placeres i et lag, som ligger over laget med de
modelnære funktioner, hvis et sådant findes. I den ene yderlighed kan vi
altså have et lag, som indeholder modellen og alle funktioner. I den anden
yderlighed kan vi have et lag med modellen, et lag med modelnære funktio-
ner og et lag med anvendelsesnære funktioner. Endelig skal vi afgøre, hvor-
vidt samspillet mellem lagene skal baseres på en åben eller lukket arkitek-
tur. Valget mellem disse mange muligheder baseres på de mål og vilkår,
som gælder for projektet. Det kan dog altid anbefales at tage udgangspunkt
i den enkle grundarkitektur, der er vist i figur 10.6.

Klient-server arkitektur
Klient-server arkitektur er for tiden et af branchens modebegreber. Den er
blandt andet populær, fordi den er en principiel løsning på, hvordan person-
lige datamater spiller sammen med en central datamat. Brugen af dette
mønster er således ofte knyttet til eksistensen af flere processorer med en
spredt geografisk placering. Vi vil dog se på den som et mere generelt møn-
ster for komponentarkitektur.

Figur 10.7: Generelt klassediagram for en klient-server arkitektur
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