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Aflevering i tre dele
● Rapport

– 30 normal sider
– Dokumentation for det afleverede system

● Appendiks (”det i selv har lavet”)

– Dokumentationsafsnit
– Kildekode + Diagrammer + modeller + … 

● Bilag (”det i har brugt fra andre”)

– Datablade + artikler + … 



Aflevering
● Aftal med jeres vejleder for hvert semester hvordan i gør!
● Det er altid en god idë også at gemme diagrammer / tegninger / 

modeller som PDF udover original formatet

– Dette gælder også kildekode hvis formatet er ikke ren tekst
● Aflevering i digital eksamen i to dele:

– Rapport som PDF
– Zip fil med alt andet
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Problemformulering
● Hvad er grundproblemet



Specifikation
● Vores aftale med kunden!
● Use case diagram → hvilke funktioner tilbyder systemet?
● Specikation af krav til systemet

– Funktionelle krav (fra use case)
– Ikke funktionelle krav (de andre krav)

● Accepttestspecikation (beskrevet senere…)



Arkitektur
● Hvilke dele består systemet af? (blok diagram description)
● Hvordan er disse dele internt forbundet (internal block 

diagram)
● Hvordan er snitfladerne til omverdenen og internt (liste)



Design
● Fordel blokkene i hardware og software 
● Beskriv opførsel af delene med diagrammer og modeller 

(simulation + analytisk)
● ”oversæt” beskrivelsen til enten hardware eller software



Integrationstest
● Test først blokkene hver for sig → test journal
● Lav tabel over hvordan blokke bedst testes sammen
● Test integaron af to eller flere blokke (integrationstest) → test 

journal
● Bliv ved at integrere flere dele i systemet → testjournaler
● Lav samlet test → test journal



Accepttest
● Vores test sammen med kunden
● Få store test på black box niveau
● Skal teste alle funktionelle krav i kravspecikationen om muligt
● Ikke funktionelle krav dokumenteres med selvstændige test 

journaler



Før kravspecifikation
●



Ide – Analyse ex. : Rigt billede

Taget fra http://eudp.dk/index.php/PreAnalysis

http://eudp.dk/index.php/PreAnalysis


V-model – System design
●

System design

Modul
implementation

Blok design

Blok 
integration



Rapport struktur (Generel)
● Forside
● Resumé / Abstract
● Indholdsfortegnelse
● Forord
● Indledning inkl. problemformulering 
● Foranalyse til kravspecifikation
● Kravspecifikation
● Afgrænsning 
● Metode og proces

● Analyse
● Arkitektur
● Design
● Implementering
● Test
● Resultater
● Diskussion af resultater
● Konklusion 
● Fremtidigt arbejde
● Litteraturliste
● Referenceliste



Forord
● Beskriv kort:

– opdeling af rapport
– Hvordan er referencer håndteret
–



Problemformulering
● Beskriv kernespørgsmålet på få linier

– Formuler som spørgsmål
– ”Hvordan kan man implementere en fjernstyret 

kaffemaskine, således at den kan styres fra en PC”



Foranalyse
● Enkelte gange kan vi ikke opstille krav pga. manglende viden

– Ukendt emne?
– Hvilke lov krav gælder?
– Hvilke parametre er vigtige?

● Ikke nødvendigvis med i rapporten (→ dokumentation)



Krav
● Krav til system → krav til blackbox!

– Blackbox opdeles første senere i arkitektur og design
● Use case diagram beskriver funktionsnavne og aktører
● Liste af krav

– Funktionelle krav (fra use case)
– Ikke funktionelle

● Accepttestspecikation



Accepttestspecifikation
● Få testet alle funktionelle krav
● Saml gerne funktioner i én test:

– F.eks kan én test godt udføre:
● Tænd system
● Test funktion
● Sluk system

● Test også funktioners fejlhåndtereing
● Beskriv det forventede resultat



Afgrænsning
● Udvælg fokus i projektet

– Hvad er vigtigst?
– Hvad er mest interessant?

● Lav en prioriteret liste (som ikke nødvendigvis er i rapport)

– Første prio, anden prio osv.
– Til hvert emne kun en ting!

● Derudover MoSCoW analyse (næste slide)



Afgrænsning - MoSCoW
● Must have

– Minimumssystem
● Should have

– Ting vi bør have (nødvendige)
● Could have

– Ting der kunne være godt at have (men ikke nødvendigvis)
● Won’t have

– Ting vi slet ikke vil kigge på



Metode-proces
● Ansvarsområder på personer

– Hvem har lavet hvad?
● Hvordan har i organiseret jer?



Analyse
● Er der ting der skal belyses før design?

– Har nogen lavet sådan noget før?
● Hvis ja:

–Hvordan er det opbygget, er der flere forskellige måder? Osv…
● Hvis nej: → 

–Hvilken viden kan vi finde om emnet?
● Biblioteket!!!
● Bøger > artikler > Online medier?

– Noget teori som skal belyses?



Arkitektur
● Hvilke blokke består systemet af og hvilke egenskaber og 

funktioner har hver blok? (Block diagram description)
● Hvordan er de forbundet  (Internal block diagram) og med 

hvilke signaler (list)
● Kortlæg både interne grænseflader og eksterne grænseflader 

(hvilke information er gemt i signalet/ effektstørrelse/protokol 
osv…



Design
● Opdel i blokke indtil de kan løses (top down)
● Saml blokke indtil de blokke løse problemet (bottom up)
● Dette gælder både hardware og software
● Der kan være mange forskellige lige gode løsninger



Implementering
● Hvordan er desginet realiseret/implementeret?
● Bygger i på noget eksisterende?
● Hvordan skal blokke integreres?



Test
● Test af enkelte blokke (unit test)
● Integrationstest af samlinger af blokke
● Samlet test



Resultater/accepttest
● Hvilke resultater er opnået
● Hvad er resultatet af accepttest?



Diskussion
● Opnået vi det vi havde tænkt os?
● Kunne vi have gjort noget anderledes?
● Opdagede vi noget uforudset?
● Osv.



Konklusion
● Fik vi svaret på de spørgsmål vi opstillede i indledningen?
● Fik vi svaret på problemet i problemformuleringen?
● Hvor godt gik accepttesten?



Fremtidigt arbejde
● Noget vi kunne lave hvis vi skulle fortsætte?
● Noget som kunne med fordel tilføjes?
● Var der noget vi ikke nåede men har en idé til?



Litteraturliste
● Hvilke eksterne kilder har vi brugt? 

– Bøger
– Artikler
– Datablade
– Noter fra andre
– Osv.
–



Referenceliste
● Evt en liste over de emner som kan findes i appendiks



Proces og metode rapporter
● Vi tænker over hvordan vi udvikler.
● Vi dokumenterer hvordan vi udvikler

– At få noget skrevet ned fokuserer tanker 
● Vi bruger vores dokumentation og tanker til at forbedre vores 

måde at udvikle på
● Vi har alle styrker og har alle svagheder

– Lær dine egne styrker og svagheder at kende
● → mulighed for forbedring

1) Facebook and texting made me do it: Media-induced task-switching while studying - https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.12.001 set den 3/10-2020

1)

https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.12.001


Proces og metode rapporter
● Vi tænker over hvordan vi udvikler:

– Er der noget i den måde vi gør ting der ikke virker?
– Har andre fundet en bedre måde at gøre tingene på?
– Har andre fundet et brugbart værktøj 

● (e.g. til diagrammer, kode eller kredsløbsdiagrammer)
– Er der noget der frustrerer?

● Hvad er kernen i problemet?
● hvad kunne vi prøve for at løse problemet?



Metode-proces
● Procesbeskrivelse
● Samarbejdsaftale
● Logbog
● Tidsplan
● Mødereferater



Metode-proces
● Procesbeskrivelse
● Samarbejdsaftale
● Logbog
● Tidsplan
● Mødereferater



Procesbeskrivelse
● Gruppedannelse
● Samarbejdsaftale
● Udviklingsforløb
● Projektledelse
● Arbejdsfordeling
● Planlægning
● Projektadministration
● Møder
● Konflikthåndtering



Spørgsmål ?



Rapport struktur (tilpasses)
Resumé/Abstract

Resumé

Abstract 

1. Forord

2. Problemformulering 

3. Indledning 

4. Metode og proces 

4.1 Metode 

4.2 Proces 

5. Foranalyse 

6. Kravspecifikation

6.1 Indledning 

6.2 Systembeskrivelse  (blok diagram )

6.3 De specifikke krav

6.3.1 Fælles krav

6.3.2 Krav til det afgrænsede system

6.3.3 Krav til det udvidede system 

6.3.4 Definitioner

6.3.5 Funktionelle krav  ( evt. med use case)

6.4. Hardware grænseflader

6.5 MoSCoW

6.6 Accepttest specikation



Rapport struktur (tilpasses)
7. Analyse

8. Arkitektur

8.1 BDD + IBD

8.2 Hardwarearkitektur

8.2.1 Internal Block Diagram

8.2.1.1 Blokbeskrivelse 

8.2.1.2 Signalbeskrivelse

8.3 Softwarearkitektur (PSoC-arkitektur) 

9. Design

9.1 Software

9.2 Hardware

10. Implementering

10.1 Software

10.2 Hardware

10.3 Integrationstest

10.2.1 Integrationstest af det samlede system 

10.2.2 Justering af moduler i forbindelse med integrationstest 

10.3 Systemet med alle moduler 

11. Accepttest 

12. Diskussion 

13. Konklusion 

14. Fremtidigt arbejde 

15. Bibliografi 


