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Dagens föreläsning
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• Objektorienterad Analys (OOA)

• Objektorienterad Design (OOD)

• Introduktion till grafik (JavaFX)



Exempel på systemkrav:
● Systemet ska hålla reda på fordon och dess ägare.
● Teknikern ska kunna lägga till och ta bort fordon.
● Systemet ska, för ett fordon, kunna generera en 

checklista över det som skall servas.

Ett större exempel
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En tekniker på en verkstad behöver ett system för att hålla reda 
på fordon, dess ägare och vad som behöver servas (beroende på 
typ/modell).

Nu vet vi hur man bygger klasshirarkier, 
ritar UML och programmerar OO. Men hur 

kommer vi fram till vilka klasser
som behövs och vilket ansvar de skall ha?
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Beskriver en interaktion mellan en användare (en aktör) och systemet. 
Aktören är ofta en människa, men behöver inte vara det. Det kan t.ex. 
vara ett annat system.

Användningsfall (use cases)

● Utgör en funktion som är utåt synlig.
● Uppnår ett distinkt mål för användaren.
● Omfattning kan variera.
● Innefattar en bild och beskrivande text. (Use-case diagram)

Lägg till
fordon

Tekniker
Teknikern lägger till ett fordon till systemet genom att fylla i ett formulär. När teknikern klickar på 
knappen ”bekräfta” kontrolleras att fordonet inte redan finns i systemet och att det finns i 
transportstyrelsens register. Skulle något av dessa gälla visas ett felmeddelande, annars läggs 
fordonet till.



Användningsfall (2)
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● Gemensam funktionalitet kan brytas ut.
● Relationen använder används till att referera till den 

gemensamma delen.

Lägg till
fordon

Tekniker

Generera
checklista

Hitta fordon
i databas

<<använder>>

<<använder>>

● Finns även relationen utvidgar som används för att 
specialisera ett mer generellt användningsfall.

T.ex. ”Ta bort fordon ur databas” skulle kunna utvidga ”hitta 
fordon i databas”.



Användningsfall (3)
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Lägg till
fordon

Tekniker

Generera
checklista

Hitta fordon
i databas

<<använder>>

<<använder>>

● En viss väg genom ett användningsfall kallas för ett scenario.

T.ex. Teknikern matar in fordonets registreringsnummer och 
klickar på ”hitta fordon”. Informationen för en MC dyker upp på 
skärmen. Därefter klickar teknikern på ”generera checklista”. På 
skärmen dyker det upp en lång lista med olika rubriker 
(checklistan).



Användningsfall (4)
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Lägg till
fordon

Tekniker

Generera
checklista

Hitta fordon
i databas

<<använder>>

<<använder>>

Vi bygger upp en “katalog” med aktörer och användningsfall, och använder 
dessa för att identifiera klasser och funktioner.

Hur identifierar vi klasser? 
● Leta substantiv
● Brainstorming

Fordon

MC

Personbil

Lastbil

Checklista

”Databas”

Transport-
styrelsens 
register?

Knapp

Fönster

Registrerings-
nummer

Kan vi identifiera några redan nu?



Klass-kort (CRC-kort)
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Vi kan använda oss av Klass-kort för att se våra klasser och dess 
samband.
CRC står för Class, Responsibilities and Collaborators. D.v.s
● Vad har vi för klasser?
● Vad är deras ansvar?
● Vilka klasser samarbetar de med?
Kan användas tillsammans med, eller som grund till klassdiagram.

Fordon

Kontrollera giltighet Transportstyrelsen, 
Databas

Generera checklista Checklista, 
serviceprotokoll

Hämta historik Serviceprotokoll

Klassnamn

Ansvars-
områden

Samarbets-
partners



Klass-kort (CRC-kort) (2)
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Fordon

Kontrollera giltighet Transportstyrelsen, 
Databas

Generera checklista Checklista, 
serviceprotokoll

Hämta historik Serviceprotokoll

Klassnamn

Ansvars-
områden

Samarbets-
partners

Ansvar är en mycket viktig aspekt, värd att fundera över.

● Leder oss bort från tänket att klasser är passiva databehållare.
● Underlättar förståelse för klassens beteende (funktionalitet) i systemet 

vi designar.



Klass-kort (CRC-kort) (3)
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Vi har nu skapat CRC-kort för alla våra klasser, och kan flytta runt och 
gruppera dem hur vi vill.

Fordon

Kontrollera 
giltighet

Transportstyrelsen, 
Databas, 
Regnummer

Generera 
checklista

Checklista, 
serviceprotokoll

Hämta historik Serviceprotokoll

Databas

Lägg till fordon Fordon

Sök/Ta bort 
fordon

Fordon

Checklista

Visa I 
textuellt 
format

Serviceprotokoll

...

Transportstyrelsen

Hämta 
information
om fordon

Fordon,
Registrerings
-nummer

MC

...

Personbil

...

Lastbil

...

Regnummer

...

Ägare

...



Fordon

Kontrollera giltighet Transportstyrelsen, 
Databas, 
Regnummer

Generera checklista Checklista, 
serviceprotokoll

Hämta historik Serviceprotokoll

Databas

Lägg till fordon Fordon

Sök/Ta bort fordon Fordon

Checklista

Visa I textuellt 
format

Serviceprotokoll

...

Transportstyrelsen

Hämta 
information
om fordon

Fordon,
Registrerings-
nummer

MC

...

Personbil

...

Lastbil

...

Regnummer

...

Ägare

...
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Vehicle

+checkValidity(Database, TransportAgency)
+generateChecklist() : Checklist
+getHistory() : ServiceRecord[]

Database

+addVehicle(Vehicle)
+findVehicle(Licensplate) : Vehicle
+removeVehicle(Licensplate)

Checklist

+getTextualFormat() : String

ServiceRecord

...

TransportAgency

+getVehicleInfo(Vehicle) : String

Car

+generateChecklist() 
: Checklist

Truck

+generateChecklist() 
: Checklist

LicensePlate

...

Owner

...

1

1

1

1

1 0..*

1

0..*
MC

+generateChecklist() 
: Checklist

Klassdiagram (UML)
Sist men inte minst vill vi beskriva relationerna mellan klasserna vi har  identifierat. Till 
detta använder vi klasdiagram. Vi behöver inte gå in på detaljnivå ännu. Här har vi 
exempelvis utelämnat attribut.

11
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Designprocessen
12

12

 

Kravspecifikation

Objektorienterad
Analys

Krav

Use Cases CRC-kort
Klass-

diagram

Frågor:
Vad skall göras
Vilka begränsningar finns
Vilken funktionalitet behövs

Vilka klasser behövs?
Vad är deras ansvar
och förhållanden till
varandra?

Många fler verktyg finns!

Interaktions-
diagram

Aktivitets-
diagram

Modul-
diagram

o.s.v.

Analys-
dokument

Objektorienterad
Design

Hur skall systemet 
konstrueras i stort?
Behövs GUI, databas, 
annan ”infrastruktur”?
Exakt vilka operationer och 
attribut innehåller 
klasserna?
Vad är klassernas exakta 
gränssnitt mot varandra?

Design-
dokument

Objektorienterad
Programmering

I praktiken går man ofta
tillbaka (uppåt i figuren)

vid behov.



Objektorienterad Design (OOD)
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I designdokumentet förfinar vi klassdiagrammet och klassbeskrivningar, 
och finslipar use cases, scenarion och andra eventuella diagram.
Exempel på ett utdrag från färdigt designdokument:

Vehicle

-plate : LicensePlate
-records : ServiceRecord[]
-owner : Owner
-fabDate : Date
-miles : int
-automatic : boolean
-weight : int

+checkValidity(Database, TransportAgency)
+generateChecklist() : Checklist
+getLicensePlate : LicensPlate
+getHistory() : ServiceRecord[]
+getOwner() : Owner
+getFabricationDate() : Date
+getMiles() : int
+setMiles(int)
+isAutomatic() : boolean
+getWeight() : int

Klass Vehicle
Beskrivning
Klassen Vehicle är superklassen för alla fordon I 
systemets databas. Klassen lagrar data för ett 
fordon och ansvarar för giltighetskontroller av 
fordonet samt generering av checklista. Klassen 
är abstrakt, eftersom metoden generateChecklist 
skall överskuggas i basklasserna Car, MC, o.s.v.

Konstruktorer
Det finns endast en konstruktor som ansvarar för 
att sätta alla klassens instansvariabler från 
inkommande parametrar (en per instansvariabel).

Publika instansmetoder
...



Grafik och JavaFX



JavaFX

● Ramverk till Java för hantering och utritning av grafik

● Tredjepart (ingår inte i språket)
● Instruktioner för installation finns på kurswebbsidan

● Referens för att underlätta programmering och 
design finns på kurswebbsidan

15



JavaFX (2)
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• Klassen Application implementerar ett fönster

• För att skapa ett eget fönster, skriv en klass som 
ärver från Application

• Fönstret kan sedan fyllas med komponenter

• När man ärver från Application tvingas man 
implementera metoden start(…). Start körs genom 
launch()



JavaFX (3)
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• När start() körs igång skapas en primaryStage 
(arg0), vilket är vårt fönster

• Saker man vill visa i ens fönster kallas grafiska objekt

• Dessa grafiska objekt stoppar man i en Scene för att 
det skall visas på skärmen

• En Scene stoppas sedan in i en Stage, som i sin tur 
måste visas för att något skall visas. 



JavaFX (4)
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• Koden nedan visar det grafiska objektet Label i en 
Scene i en Stage, som sedan visas



JavaFX – The Stage
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• ”Ramen” för fönstret

• Måste ha en Scene för att visa innehåll

• Kan enbart visa en Scene i taget

• Kan byta ut en Scene mot en annan under runtime

• Måste köra metoden show() för att visas



JavaFX – The Stage (2)
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• Kan bland annat ha ett namn och en storlek



JavaFX – The Scene
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• Visningsytan för grafik

• Här stoppar man in de grafiska komponenter man vill 
visa

• Dessa komponenter och hur de visas styrs av en 
layout

• Många olika typer av komponenter kan visa på en 
Scene



JavaFX - Grafiska Komponenter
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• Label

– Utritning av text i fönstret

• Controls

– Knappar, Checklådor, osv.  

• Canvas

– En rityta där man kan rita saker, eller visa bilder.

• ImageView

– Visa bilder, använd i denna kurs i första hand 
Canvas

• Med mera…



JavaFX - Layouter
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• Om vi vill ha flera grafiska komponenter i en scen krävs en 
layout för att organisera utritningen

• Till detta använder vi i första hand HBoxar och VBoxar!

• HBox

– H(orizontal)Box

– En låda som ordnar sitt innehåll från höger till vänster.

• VBox

–  V(ertical)Box

– En låda som ordnar sitt innehåll uppifrån och ned

• En Låda kan ha en annan låda i sig! 



JavaFX – Layouter (2)
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• Hur skulle vi då göra för att skapa en layout som 
denna? 

VBox

HBox



JavaFX – Layouter (3)
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HBox boxLayout = new HBox();
boxLayout.getChildren().add(new Label("Oh hi Mark!"));

Både Vbox och Hbox har en lista 
med sina grafiska komponenter. 
Dessa kallas barn och här hämtar 
vi alltså listan med barnen för att 
sedan lägga till en ny grafisk 
komponent i lådan.



JavaFX – Ett större exempel
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• Vi vill skapa ett program som håller koll på hur mycket 
av Sagan om Ringen vi läst



JavaFX – Canvas
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• Ett GraphicsContext2D gör att vi kan rita ut saker 
på vårt canvas

• Vi kan med hjälp av ett GraphicsContext2D-objekt 
kalla på metoder så som fillRect() som ritar ut en 
rektangel på ritytan

• Har inbyggda lyssnare som håller koll om vi klickar 
på något i vårt canvas



JavaFX – Lyssnare
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• Hur gör vi nu så att man med hjälp av musen kan 
klicka i hur mycket av boken man läst? 

• I många grafiska komponenter finns lyssnare

• Runtime-systemet håller reda på om någon har ex. 
tryckt på en knapp och aktiverar då en lyssnare 

• Det finns olika typer av lyssnare för olika saker

– Knapptryckningar

– Musklick

– Aktivering av tangenter

– Etc. 



JavaFX – Lyssnare (2)
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Hur gör vi nu så att man med hjälp av musen kan klicka i hur 
mycket av boken man läst? 

– Vi använder en muslyssnare!



JavaFX - Dialogrutor
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• Popup-fönster som tvingar användaren att göra 
något (ex. göra ett val genom knapptryck, eller göra 
en inmatning)

• Ärver från klassen Dialog

• Finns flera förbyggda klasser så som

– Alert

– ChoiceDialog

– TextInputDialog

– Mm. 



JavaFX - Text Input Dialog
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• Används om man vill ge en promt där användaren får 
mata in något, exempelvis sitt eget namn

• Måste användas i ett kontext där ett fönster finns, 
dvs det måste finnas en stage



JavaFX - FileChooser
32

• Ifall man vill att användaren ska få välja en fil att läsa 
in till programmet (eller, för den delen, spara till). 

• Mer om filer på nästa föreläsning!
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