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Med denne model viste det sig, at adfærdsmønsteret for klassen ‘Dags-
plan’ ikke ville blive så simpelt som forventet. Det viste sig også nødvendigt
at udvide strukturerne i forbindelse med denne klasse.

Det første problem, vi står over for, er et klassisk problem i modellering
af et objektsystem. Det drejer sig om modellering af fiktive størrelser. En
reservation, en kunde og en ansat er særdeles håndgribelige set i forhold til
en plan. Mens for en plan er det langt mindre oplagt, hvornår den kommer
til verden, hvornår den gælder og ikke bare er en fastholdelse af nogle tidli-
ge planlægningsovervejelser, hvornår den modificeres og så videre. I dette
planlægningssystem forsøger vi at lave planen så simpel som muligt. Om-
kostningen ved dette kan være tab af avanceret funktionalitet.

Vi vælger derfor, at et objekt fra klassen ‘Dagsplan’ kommer til verden,
når en af lederne planlægger den. Derefter kan arbejdstiden eventuelt flyt-
tes eller fjernes; men det behøver ikke at ske. En vigtig hændelse for en
dagsplan er, at den på et tidspunkt bliver til en aftale mellem lederne og
den enkelte frisør. Derefter kan den selvfølgelig igen både flyttes og fjernes.
Vi får på denne måde det adfærdsmønster, der er vist i figur 20.9. Herefter
bør hændelsestabellen i figur 20.1 revideres, men dette er ikke dokumente-
ret her.

Ændringen fører desuden til, at vi udbygger klassen ‘Dagsplan’ i struk-
turdiagrammet, idet vi indfører to nye klasser til at håndtere dagsplanen
for salonen og to-ugersplanen for hver ansat, se figur 20.10.

Figur 20.8:  Tilstandsdiagram for klassen ‘Lærling’
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Figur 20.9: Tilstandsdiagram for klassen ‘Dagsplan’
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Figur 20.10: Endeligt klassediagram for planlægningssystemet
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20.6  Analyse af anvendelsesområdet
På det nuværende tidspunkt i analysen er det klart, at der er tre aktører i
forhold til systemet, frisører, receptionisten og ledere, idet kunderne ikke
skal bruge systemet, og lærlinge ikke har en særlig rolle i forhold til syste-
met. Brugsmønstrene falder i tre grupper. For det første er der brugsmøn-
stre i forbindelse med reservationer. Reservationer skal kunne oprettes,
ændres og indfries. Det sidste sker, når kunden forlader salonen efter be-
handlingen. For det andet er der brugsmønstre i forbindelse med aftale af
arbejdstid. Hertil hører også administration af ansatte. For det tredje er
der alle mulige forespørgsler, som alle ansatte skal kunne udføre. I det føl-
gende har vi skitseret de to vigtigste brugsmønstre, der viser, hvordan sy-
stemet skal kunne bruges til at reservere tid og til at lave arbejdsplan.

At lave en reservation
På baggrund af samtale med kunden indsamler receptionisten en række
oplysninger. Disse er:

• tidspunkt for reservation,

• behandlingslængden (der er ingen faste regler for dette, behandling-
slængden bygger på receptionistens vurdering),

• behandlingen, der skal foretages,

• hvilken ansat, der skal behandle kunden (enten valgt på kundens for-
anledning eller efter receptionistens skøn), og

• oplysninger om kunden. 

Aktører

Brugsmønstre Frisør Receptionist Leder

aftale arbejdstid X X

modificere aftale X X

administrere ansatte X

reservere X

ændre reservation X

afslutte behandling X X

søge oplysninger X X X

Figur 20.11: Aktørtabel for planlægningssystemet
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Dette skal kunne ske i vilkårlig rækkefølge. For at alle disse oplysninger
kan fremskaffes, må receptionisten have adgang til nogle aflæsningsfunk-
tioner, som for eksempel ‘forespørg på mulige reservationer’ ud fra en del-
mængde af ovenstående liste. Det kan være som led i en hurtig undersøgel-
se af: “Har Kaj ledige tider på torsdag?” eller “Hvem er ledig på torsdag kl.
14?” Tilsvarende kan man forestille sig en anden nyttig aflæsningsfunkti-
on, ‘forespørg på kundeoplysninger’, som bruges til at finde kundens be-
handlingshistorie, for eksempel så receptionisten kan sige: “Nåh, det plejer
at være Gurli, der klipper”.

Når alle oplysningerne er til stede, skal selve reservationen kunne gen-
nemføres, for eksempel ved en opdateringsfunktion, vi kan kalde ‘reservér’.
Resultatet af denne funktion er, at der bliver oprettet et objekt af klassen
‘Reservation’, og at objektet associeres med objekter af klasserne ‘Kunde’,
‘Ansat’ og ‘Arbejde’. Et foreløbigt brugsmønster ses i figur 20.12.

At lave en arbejdsplan
Det at lave en arbejdsplan består stort set i at oprette en skabelon i form af
en tom to-ugersplan med tilhørende dagsplaner for ansatte og salon. Deref-
ter fyldes indhold på denne skabelon, og gradvist ændres indholdet, indtil
en tilstrækkelig god plan er opnået. Det er den måde, de to chefer arbejder
på i dag, idet de sidder med en stor pap-kalender foran sig, og de ønsker at
bevare fleksibiliteten i denne arbejdsform.

Man kunne her forestille sig en funktion, kaldet ‘lav plan’, der kan lave
en tom skabelon for en nærmere specificeret to-ugers periode. Denne opda-

Reservere

Mønster: Reservere bruges af en receptionist. Følgende infor-
mation indsamles og registreres eller aflæses i systemet i vil-
kårlig rækkefølge:

• Tidspunkt
• Behandlingslængde
• Behandling
• Ansat
• Kunden

Receptionisten konfirmere informationen og kundens ønske ved 
at godkende reservationen.

Objekter: Kunde, Reservation, Ansat, Arbejde. 

Funktioner: reservér, forespørg på mulige reservationer, fore-
spørg på kundeoplysninger.

Figur 20.12: Brugsmønsterspecifikation for ‘Reservere’


