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Dennenoteindeholderforslagtil opbygningaf rapporterover mindreprogrammeringsprojekter. Når man
konstruereret programtil at løseen bestemtopgave, så skal man beskrive og begrundeprogrammets
opbygning,forklarehvordandetbruges,ogargumenterefor atdetløseropgaven.Denresulterenderapport
erenmegetvæsentligdelaf projektet,lige såvæsentligsomet fungerendeprogram.

1 Rapportenshovedafsnit

Forsidenskalangive forfatter, titel, dato,kursus/aktivitet, IT-højskoleni København. Herefterfølgerdisse
hovedafsnit:

� Forordog indledning
� Problemstillingog baggrund
� Problemanalyse
� Brugervejledningog eksempel
� Tekniskbeskrivelseaf programmet
� Afprøvning
� Konklusion
� Evt. litteraturliste
� Bilag: afprøvningsdata,programtekst,skærmbillederog lignende

I et fireugersprojektmed3 deltagerekanafsnitteneværepåf.eks.1, 5, 5, 5, 4, 4, 1 side,i alt ca.25 sider,
hvortil kommerlitteraturlisteog bilag. Der er ikke nogenfastøvregrænse,menjo længereenrapporter,
jo vanskeligerebliverdetat overskueog forståden.

1.1 Forord og indledning

Forordetangiver hvor, i hvilken periodeog i hvilken sammenhængarbejdeter lavet. Skriv det her hvis
rapportenhenvendersig til enspeciellæserkreds,og sig tak til folk derharhjulpet.Restenaf indledningen
beskriverog motivererdenopgavederløsesaf detpåtænkteprogram,udendetaljer.

Eksempel:

Dennerapporter udarbejdeti maj 2000i et fireugersprojektpåIT-højskolen i København undervejled-
ningaf . . . . Tak til NN for hjælpmedprogrampakkentil håndteringaf TIFF-billeder.

I projektetudvikledevi et Java-programtil analyseaf mikroskopibillederaf mælkesyrebakterier. Pro-
grammetanalysereren TIFF-fil produceretaf et digitalkameratilkobletet mikroskop, finderkonturerne
af alle bakterierover envis størrelsei billedet,og udskriver dissekonturertil enfil i REG-format.Filer
i REG-formatkanderefterindlæsesi standardprogrammetBactEditfra YoyodyneCorp,og mansparer
altsådenbesværligemanuelleindtegningaf bakteriekonturernei BactEdit.

1.2 Baggrund og problemstilling

Her givesen omtaleaf denproblemstilling(administrativ, biologisk, økonomisk,. . . ) somprogrammet
behandler, og deropstilleskrav til programmet.Der skalværebaggrundog forklaring nok til at mankan
forståhvaddeter programmetskalgøre,og hvordandetkangøredet:formler derskalberegnes,osv. Her
kanværehenvisningertil relevantfaglig litteratur.

I enstørreopgavekandetteafsnitopdelesi flereafsnit,f.eks.Baggrund(hvaderproblemområdet?)og
Problemformulering(hvadskalprogrammetkunne?).
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Brugsscenarier(‘use cases’)kan benyttes til at indkredsekravenetil programmet.Man gennemgår
hvordanprogrammetbenyttesaf entænktbruger:hvilkemulighederskaldervære(f.eks.ikkebarebestil-
ling, menogsåafbestillingaf billet), hvad kan gå galt (f.eks.forsøgpå at bestilleen billet når der ingen
ledigepladserer),hvordanskalprogrammetreagerepåsådannefejl, osv.

Overordnetsystemdesignhørernormaltogsåtil i detteafsnit.Detkanf.eks.værebeslutningenomman
skalhave et server-tungtsystem(al databehandlingforetagespåencentralserver og brugerenserkun en
HTML-baseretgrænseflade)eller et klient-tungtsystem(kun dataforvaltescentralti endatabase,mensal
andendatabehandlingforetagesudehosbrugerne).

1.3 Problemanalyse

Detforegåendeafsnitharfastlagthvadprogrammetskalkunne.I detteafsnitdiskutereshvordanetprogram
kanlavessådetløseropgaven.Problemanalysenkanbeståaf enbeskrivelseogdiskussionaf alternativeløs-
ninger, f.eks.forskelligemåderat repræsentereprogrammetsdata,ogforskelligemåderatberegneønskede
resultater.

De mulige løsningerpræsenterespå et begrebsmæssigtplan meddenterminologiog notationder er
relevantfor problemstillingen,ogmedgængsterminologifor algoritmerogdatastrukturer. Mankanbenytte
mindrestykkeregentligprogramteksti præsentationennårsærligpræcisionbehøves.

Deter i ordenatbeskrivebådeensimpelmenlangsomalgoritmeogenindviklet menhurtigalgoritme,
og derefterbesluttesig for at programmeredensimpleaf tidsårsager.

Hvis et programbenytter endatabase,såkanmani problemanalysendiskuteredatabasedesign:hvilke
tabellerskalmanhave,hvilkenøgler, og hvilkerelationermellemtabellerne.

1.4 Brugervejledning og eksempel

Her forklarermanhvordanprogrammetanvendes,udenhenvisningtil detsindreopbygning.
Hvis programmetervinduesorienteretbørmanhavebilledereller tegningeraf brugergrænsefladen,og

enbeskrivelseaf brugenaf deforskelligekomponenter(knapper, menuer, vinduer).
Hvisprogrammetlæserogskrivertekstfiler, børmanbeskriveformatogbetydningaf inddata,eventuelle

programparametre,og formatogbetydningaf uddata.
Hvis derer begrænsningeri programmet,eller særligekrav til inddata,skaldeanføresi brugervejled-

ningen.F.eks.‘Programmetkan kun finde ydre konturer, og virker derfor ikke korrekt på hule bakterier
(mendeforekommerhellerikke i virkeligheden)’.

Forklarhvilke fejlmeddelelserprogrammetkangive,og hvaddebetyder.
Giv et kompleteksempelpåenprogramudførelse,detaljeretnok til at læserenkankøreeksempletselv

(deter engodmådeat læreet nyt programat kende).Eksempletkan f.eks.vise (del af) inddata,forklare
hvordaneksempletkøres,og vise(del af) deresulterendeuddata.

1.5 Teknisk beskrivelseaf programmet

Her beskrivesde vigtigstemoduler(klasser),datastrukturer(objekter, tabeller),og algoritmer(metoder).
Beskrivelsenkaninddelesi underafsnit:

� Internedatastrukturer:hvordanrepræsenteresdatai programmet

� Internealgoritmer:hvordanbehandlesdatai programmet

� Brugergrænsefladen:

– for vinduesorienteredeprogrammer:hvilket lay-out, hvilke komponenter, og hvilke lyttere
bestårbrugergrænsefladenaf;

– for programmerderarbejderpåtekstfiler:hvordanlæsesog skrivesinddataog uddata.
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Beskriv det overordnedeformål med hver klasse.Hvis en klassebrugestil at danneobjektermed, så
beskriv ogsådevæsentligste(offentlige)metoderi klassen.Deternormaltikkehensigtsmæssigtslavisk at
beskrivehverklassei alledetaljer. Dentekniskebeskrivelseaf programmetskalikkegentagedetsomman
udenviderekanlæsei programmet,menskalværeenstøttetil at forstådet.

1.6 Afpr øvning

Hergodtgøresatprogrammetløserdenstilledeopgave.Detkangøresmedenbrugerafprøvning,ellermed
ensystematisk(interneller)eksternafprøvning.Mankannøjesmedsystematiskafprøvningaf særliginter-
essantedeleaf programmet.Eksempleti brugervejledningenkaneventueltfungeresombrugerafprøvning.

I alletilfældebeskrivesgivneinddata,forventedeuddata,faktiskeuddataogobserveredeuoverensstem-
melser. Afsnittet skal indeholdeen konklusionmed en vurdering af afprøvningensresultaterog dens
grundighed:hvor storer risikoenfor atderstadiger (ikkepåviste)fejl i programmet?

1.7 Konklusion

Konklusionenskal resumerearbejdet,og vurderehvor godt det er lykkedes.Virker programmet?Er det
praktisk i brug?Er det hurtigt nok? Er der nogetder burde have væretlavet anderledes?Er der nogle
forbedringerellerudvidelserderburdelavesi enevt. fremtidig udgaveaf programmet?

1.8 Bilag

Programtekstenskalvedlæggessombilag.Denskaludskrivesi etskriftsnitmedfastbredde,f.eks.Courier,
ikkeTimes.Sørg for atprogramtekstenharet fornuftigt lay-out(indrykning)sådener læselig.

2 Rapportensform

Huskpåat rapportener et formidlingsredskab,ikke et litterærteksperiment,og ikke entilfældig samling
beskrevnesider.

� Skriv målrettet:for atmeddelenoget,ikke for at gørerapportenlængere.

� Skriv til en målgruppe:hav en læseri tankerne.De flesteafsnit henvendersig til denpersonder
harbestiltprogrammet,menbrugervejledningenhenvendersig til personerderønskerat brugepro-
grammet,og dentekniske beskrivelsehenvendersig til personerderønsker at ændre(udvide,rette)
programmet.

� Skriv enkelt: undgåfyldord; undgåtungepseudo-videnskabeligeformuleringer;undgåtågedefor-
muleringer(prætentiøstog uklart: ‘systemetsarkitekturkan karakteriseressomværendeopbygget
efter et distribueretclient-server paradigmemedmultiple klienter’; ligefremt og oplysende:‘hver
brugerkørerenappletsomkommunikerermedenfællesdatabase’);undgåvariationfor variationens
skyld; beskriv beslægtedeideermedbeslægtedeformuleringer.

� Skriv korrekt:slang,stavefejl, sprogfejl,uforklaredeforkortelser, uforklaredebegreberog mærkelig
tegnsætningforstyrrerlæserenog hæmmerformidlingen.

� Lav enindholdsfortegnelse.Nummerérafsnitogunderafsnithvisdetøgeroverskueligheden.
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