
Tietgen Skolen   1 af 2  

 

  

 

 
 
 

Bjørk Boye Busch / 24-05-2011 11:55        

Obligatorisk opgave i faget Systemkonstruktion 

(VVU) foråret 2011. 
 

Den obligatoriske projektrapport tage afsæt i projektet Edelharts Højfjeldshotel, der har 

været arbejdet med i grupper gennem hele forløbet. 

 

Der skal som obligatorisk krav udarbejdes en projektrapport, der skal være godkendt af 

underviseren for, at man kan gå til eksamen. 

Projektrapporten danner udgangspunkt for eksamen, der er en ren mundtlig eksamen. Sel-

ve rapporten bedømmes således ikke, og indgår ikke i eksamensbedømmelsen. 

 

Den obligatoriske projektrapport kan enten laves som en fællesrapport for flere gruppedel-

tager eller individuelt.  

Rapporten skal have et omfang på 10-15 sider pr. deltager excl. bilag, idet siderne antages 

at være med normal font og figurer af en størrelse der kan anses for læsevenlig. 

Ved fællesrapporter skal det fremgå, hvem der har bidraget med de enkelte dele, hvor det 

ikke er fælles arbejde. 

 

Indholdet i rapporten skal beskrive såvel det produktmæssige som det procesmæssige. 

Der tages afsæt i det konkret gennemførte projekt, idet der skal redegøres for hvordan re-

sultatet er fremkommet, ligesom der konkrete resultat og fremkomsten skal relateres til 

teorien. 

 

Rapporten forventes at beskrive: 
 

- systemdefinitionen 

 

- analysen af problemområdet og anvendelsesområdet 

 

- design af model og funktioner 

 

- realisering (programmering) af dele af systemet 

 

- dokumentation for test af det programmerede, herunder også beskrivelse af planlagt 

men ikke gennemført test. Dokumentation skal gøre rede for hvad der virker og ikke 

virker, herunder for det sidste en mulig forklaring. 

 

- en relationel databasemodel for systemet, med redegørelse for hvor den ikke måtte 

være normaliseret til 3. normalform 

 

- noget om kvalitetssikring og systemtest 

 

For de enkelte dele udvælges passende eksempler, idet f.eks. ikke alle diagrammer og alt 

program-kode kan medtages, når der også skal forklaringer og redegørelser med. 

Materiale der ikke kommer med i selve rapporten tages med som bilag, hvor der i rapporten 

kan henvises til dette, men rapporten bør kunne læses som helhed uden at man skal læse 

bilagene – bilag bør blot tjene som kontroldokumentation for at det der står i rapporten er 

sandt. 

 

Rapporten bør have eksempler med på alle de anvendte diagrammer og skemaer, der har 

været anvendt i kurset, men det er f.eks. ikke nødvendigvis sådan, at man behøver at med-

tage flere udgaver, hvis ikke der er vigtigt for at redegøre for processen. Det kan f.eks. væ-

re tilstrækkeligt at have det endelige klassediagram med, sammen med en forklaring på, 

hvordan det er blevet til, og har ændret sig undervejs. 
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Der er flere måder, at præsentere projektet på: 

 

- Man kan f.eks. vælge en præsentation, der svarer til en ikke itterativ process – altså 

præsentere tingende i en rækkefølge som en vandfaldsmodel – og så i lade forkla-

ringerne springe i tiden. En sådan fremstilling giver et struktureret billede af syste-

met. 

 

- Man kan også vælge en præsentation, der svarer mere til processen, hvor ”flowet” er 

tiden og hvor det derfor giver et mere struktureret tidsbillede der f.eks. viser ittera-

tionerne godt, men til gengæld ikke giver så struktureret billede af systemet. 

 

Husk at figurer / billeder og skemaer altid bør ledsages af beskrivelser og titel bør sige, 

hvad figuren viser og f.eks. ikke bare ”klassediagram”, svarende til at en oversigt over øl-

forbrug f.eks. ikke bare skal have titlen ”søjlediagram”.  

 

Rapporten skal indeholde: 
 

- forside med angivelse af kursus, dato og hvem der har lavet den, herunder cpr-nr og 

underskrift 

 

- indholdsfortegnelse 

 

- selve rapport-indholdet (introducer herunder også lige opgaven) 

 

- litteratur fortegnelse 

 

- bilag, herunder udskrifter af alt programkode undtagen designer-kode for evt. 

skærmbilleder, hvor der i stedet tages print-screens (Programmet MyScreen er vel-

egnet til dette formål – kan hentes på: 

http://public.tietgen.dk/personal/bjbu/public/www/tools/VideoMediering/VideoMedier

ingsPen.zip ). 

 

 

Aflevering: 
 

Projekt (rapport som pdf-fil og solution som zip-fil) afleveres som mail til 

bjbu@tietgen.dk 

senest den 6/6 kl. 10:00 

 

Du forventes desuden selv, at have et papir-eksemplar med til eksamen. 

 

 

Eksamen: 
Den mundtlige eksamen varer 30 min. incl. karaktergivningen. 

Du starter med at præsentere dit projekt 3-4 min. og der er derfor kun tid til ”gammeldags” 

brug af slides og ingen brug af PC. 
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