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Forord 

 
Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en vanskelig, lang og morsom prosess.  Utvikling av 

grafisk programvare (”dataspill”) kan være en ganske omfattende øvelse, og det har til tider ikke vært 

tid til så mye annet.  Mange timer og mange tusen linjer med programkode sitter jeg her og lurer litt på 

hva som egentlig skjedde. Dette prosjektet ble nemlig ikke helt som jeg så for meg da arbeidet 

begynte.  Noen uforutsette problemer i prosjektet førte til at oppgaven ikke bare handler om de 

tekniske sidene ved programmet som er utviklet, men også ganske mye om andre ting. 

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Tone Bratteteig for at hun lot meg jobbe med denne oppgaven 

og for verdifull veiledning underveis.  Jeg vil også takke Carsten Griwodz for verdifulle innspill og 

vurdering av programkoden.  Takk til Geir Ole for gjennomlesing av oppgaven. Takk til mamma og 

pappa for lett bekymret oppfølging.  Og takk til Marie for gjennomlesing, mat i kjøleskapet og betalte 

regninger.   
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III. Ordforklaringer og forkortelser 

 
Ordforklaringene og forkortelsene er gitt ut i fra denne oppgavens kontekst, og kan derfor avvike fra 

mer allmenngyldige forklaringer av spesifikke uttrykk. 

 

API Application Programming Interface; grensesnitt som tilbyr en klart definert 

tilgang til funksjoner i et dataprogram. 

CO CoreObjects 

CoreObjects Klasser som har en naturlig tilhørighet til ”kjernen” i programmet, STXDevice-

klassen 

D3D Direct3D, DirectX’ grensesnitt for tegning av 3D-grafikk 

GPU Graphics Processing Unit – grafikkortets prosessorenhet 

Height map ”Høydekart”. En matrise av tallverdier som benyttes som en avbildning i 

beregning av høydeforskjeller i et virtuelt terreng. 

OS Operativsystem 

Pixel Shader Instruksjoner til GPU som benyttes til å kontrollere farge per piksel (OpenGL: 

”Fragment Shader”) 

Scene I sammenheng med beskrivelse av 3D-grafikk betegner scenen det virtuelle 

rommet som inneholder de grafiske elementene 

Shader Instruksjoner som benyttes til å programmere GPU. Se Vertex Shader og Pixel 

Shader 

SimTech Prosjektbetegnelsen for simuleringsmotoren 

STX ”Namespace” for SimTech-koden. Berammer all programkode som tilhører 

simuleringsmotoren for å skille denne koden tydelig fra klientapplikasjonen og 

annen ekstern programkode 

Vertex Shader Instruksjoner til GPU som benyttes til å gjøre transformasjoner og andre 

operasjoner på vertices. 
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Utvikling av et virtuelt simuleringsmiljø 

for utrykningskjøretøy 

 

1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
 

Informasjonsteknologien har de siste tiårene gjort sitt inntog på flere og flere områder i livene våre, og 

har etter hvert også blitt en viktig del av utstyret vi finner i biler. Utvikling og testing av applikasjoner 

ment til bruk i kjøretøyer stiller andre krav til metoder for uttesting, enn hva man for eksempel finner 

behov for i utvikling av mer tradisjonelle skrivebordsapplikasjoner. Når disse kjøretøyene i tillegg 

benyttes i situasjoner som kan være stressende og risikofylte, melder det seg helt spesielle behov for 

testmiljøer. Utrykningskjøretøy som ambulanser, brann- og politibiler befinner seg ofte i 

trafikksituasjoner som må sies å plassere seg i denne kategorien.  Utvikling av applikasjoner til denne 

typen kjøretøyer møter derfor helt spesielle utfordringer.  Det vil åpenbart ikke være særlig forsvarlig 

å installere f.eks. testversjoner av nye kommunikasjonssystemer i en ambulanse, for så å be 

ambulansepersonalet teste ut dette i utrykningssituasjoner. Det kan derfor virke fornuftig å utvikle et 

simuleringsmiljø der man kan plassere applikasjonene man ønsker å teste i et miljø som ligger tett 

opptil den reelle brukssituasjonen, men samtidig unngå faremomentene som ligger i en virkelig 

brukssituasjon. Dersom man kan skape et troverdig miljø for uttesting, og samtidig unngå å sette både 

førerne av kjøretøyet, trafikanter og publikum forøvrig i farlige situasjoner, vil dette åpne for en langt 

friere og forhåpentligvis mer fruktbar utvikling av denne typen applikasjoner. 

For å skape en slik omgivelse for denne typen uttesting kreves det at bestemte komponenter er på 

plass, og at disse fungerer godt sammen. Det må konstrueres et arbeidsmiljø som er mest mulig likt det 

man finner i en virkelig arbeidssituasjon. For å oppnå dette er det ønskelig å ha en best mulig 

tilnærming til virkeligheten både på «mikro- og makronivå» i simuleringsomgivelsene, i form av at 

man ønsker en mest mulig troverdig omgivelse i umiddelbar nærhet til bilføreren (mikro) og at alt som 

foregår rundt brukeren i den litt større sammenhengen (trafikken og omgivelsene rundt bilen/makro) 

også har troverdighet. For å oppnå dette var denne oppgaven i utgangspunktet en del av et større 

prosjekt, der en fullstendig simuleringsinstallasjon skulle utvikles. Denne installasjonen skulle bestå 

av et førermiljø i en tilpasset bilkabin, der instrumenter, styringssystemer o.l. var tilpasset og 

tilrettelagt for forskning på bruk av informasjonssystemer i utrykningskjøretøyer. Ved å koble denne 
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ombygde bilen til et simulert trafikkmiljø på skjermer rundt bilen, ønsket vi å oppnå et tilfredsstillende 

miljø for uttesting av denne typen applikasjoner. Denne oppgaven er konsentrert om utviklingen av 

disse virtuelle simuleringsmiljøene.  Bilmodellen var ment å utvikles i et parallelt masterprosjekt, men 

ble halvveis i arbeidet med min oppgave avviklet, da det viste seg å bli for arbeidskrevende å fullføre 

denne delen.  

1.2 Målsetting 

 
Ved prosjektets oppstart var formålet å utvikle en simulator som kan benyttes i scenarioet beskrevet i 

foregående avsnitt.  Programmet skulle basere seg på en åpen arkitektur for å muliggjøre 

videreutvikling og bruk på andre forskningsområder, men med et hovedfokus på samhandling med 

resten av simulatorinstallasjonen. Hovedmålet for oppgaven er å utvikle et rammeverk som tilbyr et 

minimum av funksjonalitet for bruk i en simuleringssituasjon.  Dette er en stor oppgave for én person 

å skulle gjennomføre i løpet av den begrensede tiden for prosjektet. Det vil derfor være sider ved 

programmet jeg helt eller delvis må utelate fra arbeidet mitt, som jeg ellers mener burde være på plass 

i en ideell situasjon.  På grunn av dette vil jeg ha et fokus på å tilrettelegge for å gjøre slike utvidelser 

på et senere tidspunkt. Jeg vil derfor sette en rekke delmål som skal bistå dette: 

I. Utarbeide et fleksibelt grensesnitt for kommunikasjon med bilinstallasjonen. 

II. Gi simuleringsprogrammet en robust grunnstruktur som legger til rette for utvidelser av 

viktige deler av programmet. 

III. Utvikle programmet slik at brukerne selv kan utvikle og tilpasse simuleringsmiljøene. I tillegg 

må det være mulig å lagre og hente inn igjen disse miljøene i programmet for senere bruk. 

IV. Utvikle programmet uten å benytte noen datatyper, modellformater eller annen teknologi som 

ikke er allment tilgjengelig, og som dermed vil kunne begrense muligheter for videre 

utvidelser og tilpasninger. 

V. Identifisere naturlige utvidelser og videre arbeid med programmet, og legge til rette for at 

disse kan implementeres på enklest mulig måte 

Utover disse målsettingene som definerer mål for selve dataprogrammet, ønsker jeg å kartlegge viktige 

elementer rundt bruken av simuleringsteknologi, eller med en mindre begrensende begrepsbruk; 

dataspill, i opplærings- og forskningssammenheng.  Jeg mener det vil være nyttig for utviklingen av 

programmet å identifisere hvordan denne typen teknologi virker på brukerne og hvilke elementer som 

ser ut til å påvirke bruk og nytteverdi i størst grad.  Ved å finne ut mest mulig om dette, vil dette bidra 
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til at programmet kan utvikles med denne kunnskapen som en rettesnor.  Viktige sider ved dette 

temaet kan være å kartlegge og belyse følgende: 

a) Hvilken effekt har bruk av data-assistert simulering, sammenlignet med opplæring i den 

virkelige verden (der dette er praktisk mulig)? 

b) Hvilke sider ved simuleringsprogrammet/installasjonen ser ut til å ha størst betydning for i 

hvilken grad simuleringen oppleves som realistisk.  Er det mulig å forsterke disse sidene, 

eventuelt på bekostning av andre, for å oppnå bedre simulering med tanke på læringseffekt 

og realistisk eksperimentering? 

Punktene som er definert over (I-V og a-c) beskriver målsettingene for prosjektet ved arbeidets 

oppstart.  Som nevnt i innledningen ble prosjektets rammebetingelser og kontekst endret et stykke ut i 

arbeidet.  Det er ikke lenger slik at programmet skal inngå som en del av en større implementasjon, og 

prosjektets opprinnelige formål er derfor ikke lenger en realitet.  Målsettingen om å utarbeide et 

kommunikasjonsgrensesnitt mellom bilen og simuleringsprogrammet (I) har derfor frafalt.  Denne 

situasjonsendringen førte til at mange av forutsetningene som lå til grunn for avgjørelser jeg fattet 

tidlig i prosjektarbeidet ikke lenger var til stede.  Programmet mistet dermed noe av sin opprinnelige 

tiltenkte anvendbarhet, i form av at det ikke lenger er planlagt å inngå i en større sammenheng, og 

deler av programmet som var ment utviklet måtte legges til side.  Denne situasjonsendringen førte til 

at det fremstod som enda viktigere å holde et fokus på den tiltenkte utvidbarheten, og så langt det var 

mulig fullføre programmet på de opprinnelige premissene.  Ved å sørge for at programmet var bygget 

på et solid fundament som tillot utvidelser i flest mulig retninger, kunne jeg gjøre programmets 

fremtidige bruk mest mulig åpen og fleksibel.  I kontekst av endringene prosjektet gikk gjennom, 

mener jeg det kan være interessant å se nærmere på hvordan et utviklingsprosjekts rammebetingelser 

og forventninger utgjør et sett av forutsetninger, og hvordan disse legger føringer for designprosessen 

og arbeidet videre.   

Målsetningene mine i forbindelse med dette vil være å: 

c) Gjøre en analyse av hvilke faktorer som er med på å bestemme rammene for et 

systemutviklingsprosjekt. 

d) Identifisere sider ved min egen utviklingsprosess som i stor grad har blitt bestemt av de 

opprinnelige forutsetningene. I denne forbindelsen vil jeg diskutere om jeg kunne benyttet 

meg av andre metoder for å gjøre prosessen mer åpen for den typen endringer som 

oppstod.  

e) Komme frem til et rammeverk for hvordan utviklingsprosesser kan gjøres mer robust i 

forhold til endringer i prosjektforutsetninger  
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1.3 Avgrensninger 
 

Som nevnt i avsnitt 1.2 om målsetningene for prosjektet, kan utvikling av et simuleringsprogram være 

et omfattende arbeid.  Et komplett simuleringssystem kan kreve at svært mange elementer er på plass, 

inkludert systemer for grafikk, ressurshåndtering, lyd, behandling av styreenheter og kunstig 

intelligens for å nevne noen.  I tillegg kommer alle oppgavene som må løses utenom de rent tekniske, 

som for eksempel utforming av 3D-modeller og teksturbilder.  Det vil ikke være realistisk å ha som 

mål at et énmannsprosjekt av denne typen skal utvikle alle disse elementene til et tilfredsstillende nivå 

i løpet av prosjektperioden.  Det vil derfor være en del naturlige avgrensninger i hva jeg kan forvente å 

ferdigstille i løpet av prosjektet.  Jeg vil forsøke å holde et hovedfokus på at programmet skal kunne 

videreutvikles etter at masteroppgaven er levert.  Det vil derfor være deler av programmet som vil stå 

helt eller delvis uutviklet, men jeg vil forsøke å legge til rette for at disse delene kan bygges ut eller 

legges til senere.  Det vil heller ikke, på grunn av den begrensede utviklingstiden, være naturlig å 

gjennomføre brukertester eller annen type utenforstående evaluering av programmet i en 

brukssituasjon, selv om dette hadde vært ønskelig. Denne typen kvalitetssikring utelates både på grunn 

av tidsbruken dette vil medføre og fordi programmet neppe vil være utviklet til et funksjonsmessig 

nivå som gjør det særlig hensiktsmessig å gjennomføre slik testing. 

 

 

1.4  Oppgavens oppbygning 
 

DEL I – Introduksjon, teori og metode 

Kapittel 1 gir en generell introduksjon til oppgavens problemområde, motivasjon for 

problemstillingen og formelle avgrensninger for oppgaven. 

Kapittel 2 bygger opp et teoretisk rammeverk rundt simuleringsapplikasjoner i oppgavens kontekst. 

Kapittelet inneholder en diskusjon av hva som definerer en simulator, i hvilke tilfeller det kan være 

nyttig å benytte seg av dem og hvilke momenter som bør vektlegges ved utviklingen av slik teknologi. 

Kapittel 3 redegjør for det metodiske arbeidet i oppgaven, ved å beskrive systemutviklingsmetodikk 

benyttet på forskjellige stadier i utviklingen av programmet. 
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DEL II – Simuleringsprogrammet 

Kapittel 4 gir en kort introduksjon av applikasjonen ved å definere dens tiltenkte primærfunksjon, 

andre mulige anvendelsesområder og begrensninger og utelatelser som er gjort.  Kapittelet er ment å gi 

en grunnleggende forståelse for hvilke målsetninger jeg har hatt i utviklingen, før jeg begynner på en 

mer teknisk beskrivelse av applikasjonen 

Kapittel 5 beskriver utformingen av kravspesifikasjon og systemdesign basert på metodikk fra kapittel 

4. 

Kapittel 6 beskriver de tekniske sider ved oppgaven som jeg anser som nøkkelpunkter i forståelsen av 

hvordan programmet er bygget opp.  Jeg vil redegjøre for noen av valgene der dette synes naturlig, 

spesielt i forbindelse med deler av programmet hvor jeg stod overfor flere mulige løsninger.   

Kapittel 7 redegjør for programmets funksjonalitet, ved å redegjøre for hvilke muligheter som ligger i 

programmet slik det fremstår ved oppgavens avslutning. Dette vil hovedsakelig være en beskrivelse av 

funksjonaliteten sett fra et brukerperspektiv. 

DEL III – Prosjektevaluering, konklusjon og veien videre 

Kapittel 8 er en gjennomgang og evaluering av prosjektforløpet, og jeg redegjør for tankene bak noen 

av avgjørelsene jeg har tatt, med et fokus på design- og beslutningsprosessen.  Et viktig tema i denne 

forbindelsen vil være å belyse hvordan forutsetningene preger avgjørelser i prosessen. Er det mulig å 

finne metoder som kan gi en mer bevisst tilnærming til dette fenomenet, og på den måten gjøre 

prosessen mer robust i forhold til endringer i forutsetningene. 

Kapittel 9 er en oppsummering av prosjektet, der jeg diskuterer i hvilken grad målsettingene jeg satte 

meg er oppfylt. I konklusjonen vil jeg trekke frem viktige funn fra de forskjellige delene av oppgaven. 
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2 Teoretisk rammeverk  

 
Hovedarbeidet i denne oppgaven vil dreie seg om å utarbeide en plattform for dataassistert simulering. 

Det synes derfor hensiktsmessig å etablere et solid teoretisk rammeverk rundt hva simulering er, 

hvilke faktorer som spiller inn når man benytter seg av simulering og hvilke effekter som kan oppnås 

med denne typen teknologi.  Dette kapittelet vil belyse disse problemstillingene.  Programmet jeg 

utvikler baserer seg på en virtuell fremstilling av virkeligheten ved å benytte tredimensjonal (3D) 

grafikk.  Jeg vil derfor redegjøre for en del sider ved bruk av 3D-grafikk i dataprogrammer, som er 

ment å støtte opp under en begrepene og problemstillingene jeg diskuterer videre i teksten.  Til slutt i 

dette kapittelet vil jeg gi en beskrivelse av hvilke betingelser og forutsetninger et utviklingsprosjekt 

styres av.  Denne delen vil et teoretisk grunnlag for å diskutere hvordan forutsetningene i mitt prosjekt 

preget avgjørelsene som ble gjort underveis, og hvilken betydning dette fikk for prosjektet som helhet. 

 

2.1 Simuleringsapplikasjoner 

 
Bokmålsordboka gir følgende beskrivelse av ordene simulere og simulator: 

Simulere ~e're v2 (fra lat., besl med simili-) forstille seg, late som s- syk / etterligne et 

(konstruert) hendelsesforløp (ved hjelp av datamaskin) det er utviklet en modell for å s- driften 

av fiskebåter 

Simulator ~a'tor m1 (i fl også utt -to>r-) apparat til opplæring og eksperimentering som kan 

etterligne virkelige hendelsesforløp  (Bokmålsordboka) 

 

Dette er en ganske likefrem og entydig definisjon av hva det å simulere noe er, og hva en simulator 

benyttes til, men for å presisere hva som menes med en simulator i denne tekstens sammenheng: 

En simulator er i denne oppgaven, dersom ikke annet påpekes, definert som: Et dataprogram som 

simulerer en virkelighet ved å etterligne denne virkeligheten i den utstrekning det er teknisk og 

praktisk mulig å få til. 

Videre vil ”virtuell virkelighet” (heretter også kalt ”virtuelle omgivelser”) i oppgaveteksten bety: En 

gjengivelse av virkeligheten, fremstilt i et dataprogram ved å benytte tredimensjonal grafikk og 

tilhørende programkonstruksjoner for å underbygge opplevelsen av en troverdig kunstig verden. 

 

For å klargjøre noen av begrepene rundt simulering og simulatorer vil jeg redegjøre for noe av 
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forskningen som har blitt gjort, og gjøres, på denne typen teknologi.  Dette vil være nyttig både for å 

øke min egen forståelse av teknologien i forbindelse med utviklingen av dataprogrammet, og for å 

etablere et tydelig rammeverk for resten av denne oppgaven. 

Bruk av simulatorteknologi har etter hvert blitt en velprøvd og akseptert metode for trening i, og 

utprøving av, situasjoner som i virkeligheten vil være risikofylte, kostbare eller uoversiktlige.  Mange 

samfunnsområder har etter hvert, med varierende hell, blitt forsøkt simulert.  De mest etablerte 

bruksområdene for simuleringsteknologi finner vi i dag i bruk i luftfart og militære applikasjoner, der 

man i flere tiår har benyttet seg av denne typen teknologi i stadig større utstrekning.  

Datamaskinsimuleringer av flyvning har for eksempel eksistert helt siden 60-tallet (Lebram, et al., 

2006 s. 1).  Jeg vil i dette kapittelet omtale bruk av datasimulering både som simulatorer og dataspill, 

ettersom det i mange tilfeller er en svært flytende grense mellom hva som kan karakteriseres som et 

dataspill (utviklet med underholdning som hovedformål) og simuleringsprogrammer til bruk i mer 

”seriøse” sammenhenger.  Noen tekster benytter begrepet ”seriøse dataspill” for å betegne dataspill 

som benyttes utover sin funksjon som et rent underholdningsprodukt (Zyda, 2005 ss. 1-2) (Lebram, et 

al., 2006).  Dette kan for eksempel betegne et bilspill som benyttes for å gjøre simulering av bilkjøring 

i forskningsøyemed eller spill brukt i en opplæringssituasjon.  Seriøse dataspill vil i de fleste tilfeller 

også befinne seg innenfor konteksten av simuleringsteknologi jeg diskuterer her. 

 

2.1.1 Hvorfor bruke simulering? 
 

De to ovennevnte områdene illustrerer godt i hvilke scenarioer en simulator vil ha stor nytteverdi, og i 

noen tilfeller nærmest være uunnværlig.  Man kan lett forstå hvorfor det vil være praktisk å inkludere 

bruk av simulatorer i utdanning av flyvere, før man i det hele tatt slipper pilotene opp i et fly, både 

med tanke på pilotens egen sikkerhet, samfunnets sikkerhet og av økonomiske hensyn.  Militære 

applikasjoner illustrerer flere av de samme poengene, både med tanke på å beskytte menneskeliv og 

kanskje særlig økonomiske hensyn. Når det gjelder dette prosjektets fokus, utrykningskjøretøy, gjør de 

samme behovene seg gjeldende.  Bilkjøring i høye hastigheter kombinert med tidsaspektet som kan 

være avgjørende i en nødsituasjon vil motivasjonen for å eksperimentere i en simulert omgivelse 

kunne være tilstede.  Det kan synes som at sikkerhet og økonomi fremstår som de to kraftigste 

argumentene for å utvikle en simulator til et gitt formål.  Det kan også tenkes at ved å benytte seg av 

en simulator i produktutvikling, fremfor å teste et produkt i den virkelige verden, kan man tillate seg 

en større kreativitet i produktutviklingen, ettersom en simulator tilbyr et lavterskel-testmiljø i forhold 

til uttesting i virkelige omgivelser.  Dette ser man da også reflektert i at for eksempel bilprodusenter 

ser ut til å benytte seg flittig av simulatorer i utviklingen av nye bilmodeller (noe som også innebærer 

et element av sikkerhetsargumentet naturligvis).  Hjemmesiden til det franske Institutt for Transport- 
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og Sikkerhetsforskning (Institut National De Recherche Sur Les Transports Et Leur Sécurité) lister 

opp en rekke linker til et utvalg kjøresimulatorer (Institut National De Recherche Sur Les Transports 

Et Leur Sécurité).  Man kan her se at det finnes et stort antall simulatorer rundt i verden dedikert til 

simulering av bilkjøring, der det store flertallet ser ut til å befinne seg hos vitenskapelige institusjoner, 

men at det også finnes et betydelig utvalg kommersielle produkter både hos bilprodusenter og 

produkter rettet mot generell kjøreopplæring og lignende. 

Den teknologiske utviklingen har over tid gitt stadig nye muligheter for hvor avanserte simulatorer vi 

er i stand til å lage, både når det gjelder simulatorens muligheter for å simulere større og mer 

kompliserte scenarioer, og hvor virkelighetsnære de grafiske omgivelsene i simulatoren kan 

fremstilles.  Begge disse faktorene vil det være naturlig å anta er med på å styrke simulatorens evne til 

å fylle sin rolle som et supplement til, eller, i ytterste konsekvens, en erstatning for risikofylte 

aktiviteter i virkeligheten.  Samtidig vet man jo at simulatorer har oppfylt en rolle i mange år allerede, 

også mens grafikk- og prosesseringskraft lå på et helt annet nivå enn det gjør i dag.  Man kan derfor 

spørre seg i hvor stor grad disse faktorene påvirker kvaliteten av simuleringen, noe jeg vil komme 

tilbake til senere i teksten, og da spesielt i relasjon til applikasjonen som er utviklet i dette prosjektet 

med de styrker og svakheter som finnes i sluttproduktet. 

 

2.1.2 Minimumskrav, forventninger og utfordringer 
 

En simulator skal simulere noe, enten et fenomen som allerede eksisterer, eller et fremtidig scenario, 

produkt eller lignende.  Ved utviklingen av et program som det denne oppgaven fokuserer på, vil et 

grunnleggende spørsmål som bør besvares være; hva kjennetegner egentlig en simuleringsapplikasjon?  

Hvilke egenskaper må være tilstede i et dataprogram for at den i det hele tatt kvalifiserer til å kunne 

kalles, og benyttes som, en simulator?  Hvilken detaljeringsgrad er nødvendig for at programmet skal 

fylle sin funksjon?  Dette er spørsmål som bør avklares i arbeidet med å planlegge og utforme en 

applikasjon av denne typen. 

Svaret på ovennevnte problemstillinger vil tilsynelatende bli forskjellig avhengig av hva som faktisk 

skal simuleres, og hvorfor man ønsker å simulere det.  Dersom man går ut i fra at alle dataprogrammer 

som fremstiller virtuelle virkeligheter med det formål å simulere virkeligheten er en simulator, har vi 

et utgangspunkt. Dette byr riktignok på nye utfordringer: De store simulatorinstallasjonene som for 

eksempel finnes hos bilfabrikantene har sannsynligvis lengre og strengere lister med 

kravspesifikasjoner enn for eksempel et dataprogram som er utviklet for å trene tenåringer i bilkjøring 

på hjemmePC’en før de skal kjøre opp hos Biltilsynet.  Begge programmene har et grunnleggende mål 

om å fremstille en simulert opplevelse av å kjøre bil, men de gjør det på to svært forskjellige måter. 
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Kan man på tross av disse forskjellene hevde at begge programmene i kraft av å simulere bilkjøring er 

simulatorer?  For å forsøke å belyse dette, vil jeg konstruere et eksempel: Jeg forestiller meg at to 

forskjellige dataprogrammer, som begge hevder å skulle lære 17-åringer å manøvrere i trafikken, og 

som tilbys som et nyttig supplement til vanlig øvelseskjøring, finnes på markedet.  Det ene 

programmet fremstiller en nærmest fotorealistisk virtuell omgivelse med fargerik og troverdig grafikk, 

mens det andre programmet opererer med enkel strekgrafikk i svart-hvitt.  Er da det ene programmet 

”mer” simulator enn det andre, i den forstand at 17-åringen blir bedre til å kjøre bil hvis hun velger 

programmet med den flotte grafikken?  For å komplisere dette konstruerte eksempelet ytterligere, la 

oss si at 17-åringen kjøper programmet som skryter av å ha fine røde biler og blå himmel, men 

oppdager når hun begynner å teste det oppdager at bilene i programmet kjører tilsynelatende 

likegyldig rett igjennom bilen hennes når hun bråstopper, fotgjengere surrer rundt i gatene men bilen 

svinger i det minste til venstre når hun vrir rattet mot venstre.  Men dette kaoset ser jo unektelig flott 

ut med alle fargene og den høyoppløselige grafikken.  Ikke lenge etter får hun høre at naboen kjøpte 

programmet med svarte og hvite strekbiler, og at han er mektig imponert over hvor realistisk trafikken 

oppfører seg rundt ham når han er ute på sin virtuelle kjøretur. Bilene stopper på rødt lys, kjører på 

grønt og tuter på ham hvis han gjør en tilsynelatende meningsløs stopp midt i gaten.  Men han er ikke 

fullt så imponert over at bilene ser ut som små hvite firkanter som beveger seg rundt ham mot den 

svarte bakgrunnen.  

I en helt annen kategori av kjøresimulatorer melder Toyota at de skal bygge ”verdens mest avanserte 

kjøresimulator” til bruk i utvikling av hjelpemidler i fremtidens biler (Toyota, 2007). 

Hva er det som skiller disse tre programmene, hva er det som er felles for dem og er det noe som 

diskvalifiserer noen av dem fra å kunne kalles simulator ut i fra min tidligere definisjon av en 

simulator?  Det fremstår et klart skille mellom de to øvelseskjøringsprogrammene og Toyotas 

avanserte installasjon i Japan, og det er at de helt klart har vidt forskjellige ambisjonsnivåer.  De to 

første programmene forsøker å gi brukere som skal lære å kjøre bil en slags opplevelse av hvordan det 

er å befinne seg i et kjøretøy i en trafikksituasjon. Toyotas målsetning er å skape en omgivelse så tett 

opp til virkeligheten som mulig, med mulighet for å overvåke førerens øyebevegelser, 

oppmerksomhetsnivå, stress og kjøremønster.  Dette er en kjøresimulator, men samtidig også et 

laboratorium med funksjonalitet langt utover å bare skulle simulere selve kjøresituasjonen.  

17-åringene kunne helt sikkert lært seg å kjøre bil i Toyotas installasjon, mens Toyotas 

vitenskapsmenn neppe ville vært særlig fornøyd med de to førstnevnte programmene til bruk i deres 

laboratorium. 

På bakgrunn av dette vil jeg si at en simulator som et minimum må dekke de grunnleggende 

forventningene brukeren har til simuleringen, i den forstand at de delene av simuleringene som har 

avgjørende betydning for oppgaven som løses er på plass i tilfredsstillende grad. Dette betyr for 
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eksempel at en kjøresimulator til bruk i opplæring av vordende sjåfører bør inneha et minimum av 

trafikkregler satt i system, ettersom det kan synes som at dette vil være programmets hovedoppgave.  

Dersom dette er på plass, vil for eksempel god vs. dårlig grafikk kunne bli et spørsmål om hvorvidt 

brukeren er i stand til, eller er villig til, å abstrahere vekk at bilene rundt ham faktisk kun består av 

hvite firkanter.  Dersom dette oppnås, slik at brukeren faktisk får en opplevelse av at han befinner seg i 

en trafikksituasjon må man kunne si at simulatoren har oppfylt sin gjerning, og brukeren vil dermed 

forhåpentligvis kunne få en tilfredsstillende følelse av situasjonsgjenkjennelse når han setter seg i en 

virkelig bil.  

Magnenat et al. presenterer tre punkter (Magnenat-Thalmann, et al., 2005 ss. 1-2) som de mener har 

avgjørende betydning for hvor troverdig en virtuell omgivelse oppfattes: 

 1. Innlevelse (immersion) 

“users are immersed into the virtual world if its semantics are realistic. Sheridan 

called this element as „the active imagination in suppressing disbelief (and thus 

enhanced believability)‟” (Magnenat-Thalmann, et al., 2005 s. 1) 

 

 2. Presentasjon (presentation) 

” The believability of the virtual environment can be increased if the virtual world is 

presented as real as real world. Still it is true that non-realistic experience can give 

enough immersion and enough believability but if it is combined with realistic 

presentation, it will increase the believability. The realism in the presentation can be 

discussed in terms of sensory signal level realism and perceptual level realism.” 

(Magnenat-Thalmann, et al., 2005 s. 1) 

 

 3. Interaksjon (interaction) 

” One of the most important issues in the virtual environment is its interactivity. A 

realistic interactive system will result in higher believability in normal cases. […] 

Realistic reactive behavior in interactivity is related but different from behaviors to 

induce perceptual immersion. The interactivity is increased if the behavior responds to 

actions of users in a life-like way.” (Magnenat-Thalmann, et al., 2005 ss. 1-2) 

 

Artikkelen disse tre punktene er hentet fra omhandler troverdighet i virtuelle omgivelser, men med et 

fokus på simulering av følelser og menneskelig interaksjon.  Disse elementene vil nok ikke være like 

viktige i en simulering av bilkjøring eller kontroll av et fly, med tanke på at man her ikke behøver å 

fremstille interaksjon med virtuelle personer.  Presentasjonen av omverdenen i en kjøresimulator vil 

derfor kunne se bort fra en del elementer som vil være svært viktige i en simulering av mer direkte 

menneske-menneske interaksjon.  Selv om det er (virtuelle) mennesker som kjører bilene man ser 

rundt seg, vil man ikke nødvendigvis behøve å ta hensyn til problemer som at ansiktsuttrykk og 

samtaler oppfattes som lite troverdige.  Man har også fordelen av at biltrafikk i virkeligheten er 

regulert av relativt klare regler, noe man kan omsette i omtrent like klare regler i et dataprogram.  

Dette kan være med på å bygge opp ett overordnet rammeverk for hvordan verden rundt brukeren 
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reagerer på brukeren, ettersom bilene kan utstyres med et ganske robust regelsett for hva de har lov til 

og ikke.  Dette kan igjen styrke simuleringens troverdighet på alle de tre ovennevnte punktene.  Det 

menneskelige interaksjonsaspektet kan riktignok ikke utelates helt, dersom man ønsker en mest mulig 

troverdig fremstilling av et virtuelt trafikkmiljø.  Trafikken i den virkelige verden er preget av 

tilfeldigheter, menneskelige innfall og andre faktorer, noe som synliggjøres i at det daglig skjer 

trafikkulykker, bilførere blir bøtelagt for å kjøre for fort, på rødt lys og lignende.  Om, og i hvilken 

grad, disse faktorene bør implementeres i en simulator avhenger først og fremst av formålet med 

simuleringen.  

 

2.1.3 Simuleringsteknologi i opplæring og uttesting 
 

Bruk av simuleringsteknologi har som tidligere nevnt fått en stadig større utbredelse på forskjellige 

samfunnsområder. Den kanskje mest synlige bruken av dataprogrammer som simulerer en (u)-

virkelighet finner vi i underholdningsindustrien, i form av dataspill.  Det har blitt, og blir, forsket mye 

på både positive og negative effekter ved bruk av dataspill og datasimulering.  Et viktig spørsmål er i 

hvilken grad simulering har noen effekt på læringsmønstre som senere kan brukes når man befinner 

seg i en tilsvarende situasjon i virkeligheten. Eksperimenter tyder på at simulatorer kan ha gode 

resultater ved bruk i opplærings- og treningssituasjoner.  Et eksempel på dette er en undersøkelse som 

benyttet seg av en bilsimulator og et utvalg testpersoner som ble satt til å kjøre i simulatoren 

(Backlund, et al., 2007). Testpersonene kjørte to forskjellige versjoner av simulatoren, der den ene 

gruppen fikk et tydelig oppdrag, mens den andre gruppen kun ble bedt om å kjøre.  Gruppen som fikk 

et oppdrag, nemlig å forsøke å sørge for å ikke miste en ambulanse som kjørte foran dem på 

motorveien av syne, kjørte det forskerne kalte ”spillversjonen” av simulatoren.  Kjøremønsteret til 

testpersonene ble overvåket ved å registrere et stort antall parametere under kjøringen, som for 

eksempel fart, signalbruk, speilbruk og lignende.  Konklusjonen etter eksperimentets avslutning var at 

testpersonene i begge testgruppene viste en tydelig forbedring på viktige sikkerhetsmessige kjøremåter 

fra første til andre testkjøring, og konkluderer med følgende: 

”We note that learning effects took place with respect to simple (e.g. speed) as well as more complex 

tasks (e.g. lane change in combination with rearview mirror use). Hence the learning effects are not 

about learning how to operate the simulator but rather about the specific traffic safety 

behavior”(Backlund, et al., 2007 s. 6) 

Forskerne mener altså at testpersonene faktisk forbedret sin kjøreteknikk med henblikk på sikker 

kjøring, og ikke bare lærte seg å følge ”simulator-reglene”.  Dette tyder dermed på at bruk av 

simulering kan bidra til verdifull opplæring i gitte situasjoner.  Forskerne hadde videre noen 

bemerkninger til resultatene sett i forhold til måten simulatoren fungerte på.  De mente at 

testpersonenes variasjoner i forhold til hvorvidt de overholdt fartsgrenser og lignende ble påvirket av 
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hvordan simulatoren var konstruert.  Testgruppen som skulle følge etter en ambulanse, var i større 

grad tilbøyelige til å bryte fartsgrensene, noe forskerne mener kan skyldes at spillet i utgangspunktet 

var konstruert slik at det var vanskelig å holde følge med ambulansen uten å bryte fartsgrensen:  

“With respect to speed and headway distance we think that both behaviors can be further influenced 

by tuning the game element. For example, the game design made it hard to drive below speed limits 

while fulfilling the game task. In all, our results indicate that the game design can be used to enhance 

learning objectives [..]”(Backlund, et al., 2007 s. 6) 

Det tyder altså på at bruk av datasimulering og spill faktisk ser ut til å ha en læringseffekt. Hva er det 

så ved denne teknologien og mediet som kan gjøre det egnet til bruk i en opplæringssituasjon?  Bruk 

av datasimulering, og da særlig i betydningen ”seriøse spill”, har mulighet til å innføre et element av 

lek eller konkurranse i opplæringssituasjonen, noe som har vist seg å kunne stimulere læringsevne og 

vilje.  Samtidig vil et simuleringsmiljø gi en kontekst som kan gjøre det lettere for brukeren å relatere 

det som skal læres til en anvendelse av kunnskapen. 

“Games embody well-established principles and models of learning. For instance, games are effective 

partly because the learning takes place within a meaningful (to the game) context. What you must 

learn is directly related to the environment in which you learn and demonstrate it; thus, the learning is 

not only relevant but applied and practiced within that context.” (Van Eck, 2006 s. 4) 

Van Eck sier videre at læring som foregår i en meningsfull og relevant kontekst har en bedre 

læringsevne, enn hva som er tilfelle i en mer formell instruksjonssituasjon. ”Researchers refer to this 

principle as situated cognition [..]” (Van Eck, 2006 s. 4)  Kombinasjonen av at dataspill i en slik 

sammenheng gir en relevant kontekst for læringen og samtidig har mulighet til å innføre elementer av 

lek og konkurranse gjør dette mediet til en nyttig læringsplattform for læring på mange forskjellige 

områder og nivåer. 

 

2.1.4 Utenforstående faktorer 

 
Forskningen har konsentrert seg både om hvorvidt simulering i seg selv har noen effekt, og hvorvidt 

erfaring fra bruk av dataspill kan ha noen innvirkning på dyktighet i reelle arbeidssituasjoner.  Et 

eksperiment der et antall legestudenter deltok i en simulering av gastroskopi, konkluderte med at de 

studentene som hadde erfaring med bruk av dataspill fra før gjorde det bedre i simuleringssituasjonen, 

enn de som ikke hadde slik erfaring (Enochsson, et al., 2004).  Resultatene fra kjøresimulatoren som er 

omtalt i avsnitt 2.1.3 viser også resultater som peker i samme retning.  Testpersonene ble bedt om å 

selv karakterisere i hvilken grad de anså seg selv som ”spillere”, altså personer som mente de hadde en 

viss erfaring med dataspill.  ”Spillerne” utviste ingen negative tendenser i kjøringen sin (for eksempel 

mer aggressiv kjøring enn den andre gruppen), men det viste seg tvert imot at denne gruppen hadde 
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bedre resultater på bruk av speil, og da særlig i forbindelse med mer kompliserte situasjoner som bytte 

av fil (Backlund, et al., 2007). 

Jeg mener disse dataene kan peke på et fenomen som kan være et problem med bruk av simulatorer til 

generell opplæring, for eksempel i forhold til kjøretrening.  Dersom det er slik at personer som har 

erfaring fra bruk av dataspill før de blir satt inn i en simuleringssituasjon, kan dette tyde på at det 

krever en viss tilvenning til det å forholde seg til virtuelle omgivelser.  Det kan altså forholde seg slik 

at det å oppfatte en tredimensjonal virtuell verden, og forholde seg til den i en kontekst av 

virkelighetens regler, ikke er noe som automatisk skjer helt problemfritt for en førstegangsbruker.  

Alternativt kan man finne forklaringen på disse funnene i at mennesker som spiller dataspill forbedrer 

evner som kommer personen til gode i for eksempel en kjøresituasjon. 

Uansett hva forklaringen på disse funnene er, vil det etter min mening være viktig å være seg dette 

fenomenet bevisst når man utvikler simuleringsteknologi ved hjelp av tredimensjonal grafikk på 

datamaskiner.  Hvis det faktisk er slik at for eksempel tidligere erfaring fra bruk av dataspill har en 

direkte påvirkning på læringseffekten ved bruk av simulatorer, vil dette kunne påvirke forskning på 

læringseffekten en simulator har, og dermed kunne føre til at man trekker feilslåtte slutninger om 

hvorvidt et program er velegnet til formålet eller ikke.  Det vil også være avgjørende at man forsøker å 

redusere i hvor stor grad læringseffekten påvirkes av slike utenforstående faktorer med tanke på at det 

i mange tilfeller ikke simuleres kun for å forske på læringseffekt eller lignende, men for å gi brukeren 

faktisk opplæring.  Hvordan man kan identifisere og minimalisere en effekt av denne typen føler jeg 

det er vanskelig å gi et klart svar på. Kanskje kan gjentatt bruk av simuleringsprogrammet etter hvert 

gi brukeren ”øvelse” i å forstå og reagere på de virtuelle omgivelsene, og at man i noen tilfeller kan ha 

utbytte av å gi brukeren en slik øvingsperiode for å øke utbyttet av simuleringen over tid. 

 

2.2 Grafikk på datamaskinen 
 

Et bilde på en dataskjerm består enkelt forklart av et rutenett av små firkanter (kan også ha andre 

geometriske former, men firkanter er det vanligste) som uavhengig av hverandre kan representere en 

farge.  Disse firkantene kalles piksler, og dette rutenettet av piksler skaper bildet vi ser på skjermen. 

(Cyganski, et al., 2001 ss. 82-88).  For å skape et bilde på skjermen handler det altså i bunn og grunn 

om å fargelegge dette rutenettet slik at det fremstår mest mulig likt det bildet vi ønsker å vise.  For å 

påvirke fargeleggingen av disse pikslene på skjermen, kommuniserer man med grafikkortet i 

datamaskinen som har ansvar for å oversette bildedata til signaler som skjermen kan vise. 
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2.2.1 Grafikk i tre dimensjoner  
 

Et bilde, både på dataskjermen og for eksempel et håndfast fotografi, representeres i to dimensjoner, 

nemlig bredde og høyde.  Ved å navngi aksene som representerer bredde og høyde henholdsvis x og y 

kan man si at et bilde har en utstrekning representert i det 2-dimensjonale Euklidske rom R
2
 (Akenine-

Möller, et al., 2002 s. 715), definert ved x- og y-koordinater. Vi kan altså ved hjelp av x- og y-

koordinater beskrive et objekts bredde og høyde.  Dette er tilstrekkelig dersom man skal beskrive 

størrelsen på et fotografi, men mangelfullt dersom man skal beskrive størrelsen på en pappeske.  Ved å 

forholde oss kun til to dimensjoner er vi ikke i stand til beskrive ting som ikke er ”flate”.  Ved å 

innføre en tredje dimensjon for å beskrive utstrekningen til et objekt, objektets dybde, beveger vi oss 

fra et flatt plan over i et 3-dimensjonalt rom, R
3
.  For å representere denne tredje dimensjonen innfører 

vi en z-akse, som altså beskriver dybde.  Vi kan nå representere et objekts utstrekning i alle retninger 

ved hjelp av tuppelet (x, y, z), som beskriver henholdsvis bredde, høyde og dybde.  Sammenhengen og 

forskjellen mellom representasjon i to og tre dimensjoner vises i Figur 1. 

 

Jeg har nå redegjort kort for forskjellen mellom representasjon i to og tre dimensjoner, men hva betyr 

det så at grafikk er såkalt tredimensjonal?  Jeg har allerede konstatert at grafikk på dataskjermen er 

representert i to dimensjoner, bredde og høyde, og er derfor per definisjon et flatt bilde. Når man ser 

på et flatt bilde, for eksempel et fotografi eller en dataskjerm, vil vi ikke kunne se ”rundt” et objekt i 

bildet ved å flytte litt på hodet, slik vi kan gjøre når vi ser på et virkelig objekt.  For å oppnå en slik 

opplevelse av virkelighetsnært perspektiv er vi enten avhengige av en måte å vise et bilde på som ikke 

begrenses av dataskjermens todimensjonale natur, eller vi må finne måter å ”lure” kikkeren til å tro at 

det todimensjonale bildet som skjermen viser, faktisk har en utstrekning innover i bildet.  Det første 

alternativet er ikke aktuelt i mitt tilfelle, ettersom jeg planlegger å vise grafikk på en dataskjerm, og 

R
2
 R

3
 

 

x 

y 

x 

y 

z 

Figur 1: To- og tredimensjonale koordinatsystemer 
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jeg er derfor avhengig av å benytte ”luremetoden”.   Ved å definere objektene som skal vises på 

skjermen i tre dimensjoner internt i et dataprogram, kan man langt på vei gi et inntrykk av at bildet på 

skjermen også har en dybde, ved at man kan tillate en observatør å endre synsvinkel og på den måten 

bevege seg rundt i bildet. 

Ved å representere alle grafiske elementer geometrisk ved hjelp av koordinater på de tre aksene i R
3
; 

x, y og z, kan man definere et entydig punkt hvor som helst i et rom med utstrekning i tre retninger 

(bredde, dybde og høyde).  Denne måten å angi posisjonen til et objekt er ikke forbeholdt 

grafikkprogrammering, men er noe vi også benytter i beskrivelsen av virkelige objekter rundt oss. Man 

kan for eksempel angi den nøyaktige posisjonen til et fly ved hjelp av lengde- og breddegrader 

kombinert med høyde over havet.   

 

 

 

Eksempelet med flyets posisjon over antyder et viktig prinsipp som også gjelder når man definerer 

objektkoordinater i et dataprogram, nemlig at denne typen koordinater er angitt som relative verdier i 

forhold til noe.  Flyets høyde er angitt i meter over havet, og er altså en relativ verdi i forhold til 

havoverflaten.  Det samme prinsippet gjelder i et dataprogram, der man må definere et 

koordinatsystem som man kan benytte som referansepunkt for koordinatene.  Ved å benytte seg av 

dette kan man for eksempel definere en kube ved å angi kubens åtte
1
 hjørnepunkter som koordinater i 

dette koordinatsystemet.  Dette prinsippet med å definere en figur ved hjelp av koordinater er sentralt 

ved utvikling av 3D-grafikk, og åpner opp for mange muligheter.  Man kan ved hjelp av matematiske 

                                                      
1
 Man kan strengt tatt definere en kube ved å definere minimumspunktet (laveste x, y og z verdier) og 

maksimumspunktet (høyeste x,y og z) i kuben, Resten av punktene vil da være implisitte, pga. kubens 

geometriske natur. 

breddegrader 

x 

y 

z 

m.o.h 

lengdegrader 

Figur 2: Representasjon av objektposisjon ved hjelp av koordinater 
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transformasjoner rotere objekter, endre størrelsen på dem og flytte dem rundt i det virtuelle rommet 

(Akenine-Möller, et al., 2002 ss. 25-66).   

Transformasjonsmatematikken gir oss også en løsning på hvordan man kan overføre de 

tredimensjonale omgivelsene som så langt kun har eksistert i et dataprogram over til den 

todimensjonale verdenen vi er begrenset til på dataskjermen.  Ved hjelp av projeksjonsalgoritmer 

(Akenine-Möller, et al., 2002 ss. 57-66) kan man projisere den virtuelle verdenen i dataprogrammet 

over til et todimensjonalt bilde på skjermen.  Avhengig av hva slags resultat man ønsker å vise på 

skjermen, kan man bruke algoritmer som innfører perspektiv og dybdeeffekter på bildet som vises, for 

å gi en fremstilling som er mest mulig lik hvordan mennesker ser verden rundt seg.  Når man tar dette 

bildet kan man, som en fotograf, bestemme hvor i den virtuelle scenen bildet skal tas fra, og bestemme 

hvor stor vinkel man ønsker på det ”virtuelle fotoapparatet”, noe som til slutt avgjør hva slags utsnitt 

av den virtuelle scenen man tar bilde av, og følgelig hva som vises i det nå todimensjonale bildet på 

skjermen (illustrert i Figur 3). 

 

Kombinerer man de forskjellige prinsippene jeg har beskrevet over kan man oppnå en interaktiv 

todimensjonal fremstilling av en virtuell tredimensjonal verden.  Ved å ta bilde av den virtuelle scenen 

mange ganger i sekundet, og samtidig tillate at ”fotografen” kan endre posisjon kan man tillate en 

bruker å bevege seg rundt i den virtuelle scenen, ved å vise disse bildene i rask rekkefølge etter 

hverandre, etter samme prinsipp som man benytter i film og TV (stillbilder vist så raskt etter 

hverandre at hjernen vår oppfatter det som en sammenhengende film).  I sammenheng med grafikk 

fremstilt på denne måten snakker vi gjerne om frames per second (fps), som rett og slett er et mål på 

x 

y 

z 

”kamera” 

Hva som vises på 

skjermen 

Scenen internt i programmet 

Figur 3: Fra 3D til 2D 



27 

 

hvor mange slike stillbilder dataprogrammet viser på skjermen i løpet av et sekund.  Ved å gi brukeren 

av dataprogrammet mulighet til å kontrollere kameraposisjon eller på annen måte påvirke hva som 

foregår i den tredimensjonale scenen, oppnår man en grad av interaktivitet.  Ved rundt 6 fps begynner 

brukeren å få en viss følelse av interaktivitet, og jo raskere man klarer å oppdatere stillbildene på 

skjermen jo høyere grad av interaktivitet vil brukeren få, opp til en grense på rundt 72 fps.  

Forbedringer ut over 72 bilder i sekundet vil ikke representere noen målbar kvalitetsforskjell fordi 

mennesker ikke er i stand til å oppfatte oppdateringer raskere enn dette (Akenine-Möller, et al., 2002 s. 

1).  

En av de store utfordringene ved å skulle generere og vise interaktiv 3D-grafikk på en datamaskin er 

derfor å klare å produsere et høyt nok antall stillbilder i løpet av et sekund, slik at brukeren av 

programmet får en opplevelse av at det som foregår på skjermen er interaktivt og trekker brukeren inn 

i scenen.  Avhengig av hvor mye geometri som befinner seg i scenen som skal tegnes på skjermen, kan 

det være store datamengder som må behandles, i tillegg til alt annet som foregår i programkoden.  

Geometrien i scenen må oppdateres med tanke på posisjon, rotasjon og lignende, i tillegg til at man 

kan innføre lyssetting av scenen og en mengde andre effekter.  Alt dette må utføres før et nytt stillbilde 

kan overføres til skjermen, og det er derfor viktig å forsøke å gjøre perioden mellom hver gang et nytt 

bilde kan tas kortest mulig, for å opprettholde flyt i bildene på skjermen.  

 

 

2.3 Hvilke faktorer er med på å bestemme og styre en 

utviklingsprosess? 
 

En utviklingsprosess begynner med at et behov eller en visjon oppstår, og består av en rekke faser. 

Prosessen beveger seg gjennom kravspesifisering, utvikling av programmet, brukertesting og kanskje 

gjentagelser av flere av disse fasene.  Gjennom alle disse fasene vil det være et bakteppe av 

forventninger, rammebetingelser og forutsetninger som bestemmer hvordan man beveger seg videre i 

prosessen.  Jeg vil i det følgende forsøke å redegjøre for hvilke slike faktorer som kan eksistere, 

hvordan man kan identifisere dem og hvordan disse faktisk påvirker en utviklingsprosess.  Dette er 

hovedsakelig ment som bakgrunns- og referanseteori for diskusjonen i kapittel 8. 
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2.3.1 Hva bestemmer forutsetningene og rammene for et 

utviklingsprosjekt? 
 

Ved oppstart av et nytt systemutviklingsprosjekt vil den første, og kanskje viktigste, oppgaven, være å 

etablere et rammeverk for prosjektet og sluttproduktet. Utviklingen av et nytt dataprogram vil være 

fundert i et ønske eller behov som skal dekkes gjennom det nye programmet, og dette ønsket eller 

behovet er den overordnete, men udefinerte rammen for prosjektet.  Utgangspunktet er at man vet 

omtrent hva man vil ha, men ikke helt hvordan man skal gjøre det. Det kan være avgjørende for alt 

videre arbeid i prosjektet at man er i stand til å frembringe så mye informasjon om det programmet 

som skal utvikles som mulig.  Dette kan være informasjon om hvilken konkret oppgave programmet 

skal løse, hvilke andre systemer og programmer som kan ha innvirkning på programmet og 

bruksmønster for fremtidige brukere.  I tillegg til denne informasjonen, som beskriver funksjonalitet 

og brukerinteraksjon, vil det kunne være mer utenforliggende faktorer som kan ha betydning for 

prosessen.  Dette kan for eksempel gjelde tekniske begrensinger i eksisterende maskinvareteknologi 

eller tredjeparts programvare, som vil kunne legge begrensninger eller føringer på utviklingen.  Denne 

informasjonen vil utgjøre et sett av forutsetninger som vil styre utviklingsprosessen, som igjen vil 

bestemme det endelige programmets utforming, funksjonalitet osv.  

Sommerville beskriver et prosessforløp som kan bistå i kartleggingen av denne informasjonen: 

”1. Domain understanding 

2. Requirements collection 

3. Classification 

4. Conflict resolution 

5. Prioritisation 

6. Requirements checking” (Sommerville, 2001 s. 125) 

Punkt 1 referer til at man må forstå programmets domene.  Med dette menes at programmet skal 

benyttes i et bestemt miljø og en kontekst, og dette utgjør domenet man må skaffe seg en forståelse av.  

Et program som skal benyttes i en romferge vil ha andre krav til seg enn et regnskapsprogram til 

kontorbruk.  Neste punkt er innhenting av krav til applikasjonen fra alle personer som vil komme til å 

ha en tilknytning til det ferdige programmet på en eller annen måte (brukere, vedlikeholdsansvarlige 

og lignende).  Punkt 3 beskriver prosessen med å klassifisere den ustrukturerte mengden av krav som 

så langt er innhentet, for å forsøke å ordne disse i mer avgrensete grupper. Neste punkt, ”Conflict 

resolution”, er en fase der man finner ut om det finnes krav som kommer i konflikt med hverandre, for 
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så å forsøke å finne en løsning på dette.  Slike motstridende krav kan oppstå dersom det er 

interessenter i programmet som har ulike syn på prioriteringene i programmet.  Videre vil man forsøke 

å komme frem til en prioritet på de forskjellige kravene, slik at man kan avgjøre hvilke krav som er 

viktige og ikke.  Til slutt, i punkt 6, må kravene man nå har kommet frem til måtte valideres for å 

avgjøre om kravlisten er konsistent og at de faktisk samsvarer med interessentenes forventninger til 

systemet.  Dersom kravene ikke passerer denne valideringen må man gå tilbake i prosessen for å 

skaffe seg ytterligere informasjon.  Gjennom en slik prosess kan man kartlegge viktige krav som må 

oppfylles i den videre utviklingen, men det vil ikke alltid være slik at man kan avdekke all relevant 

informasjon på denne måten.  I tillegg vil det alltid være en viss risiko for at man ender opp med å 

trekke konklusjoner på feil grunnlag i en slik prosess.  Intervjuer med fremtidige brukere kan avdekke 

hvilke krav disse stiller til applikasjonen, men det er ikke nødvendigvis slik at brukernes forventninger 

og krav er fullstendige eller ”korrekte”.  Kravene en fremtidig bruker legger frem kan være farget av 

erfaringer med tidligere lignende systemer, urealistiske forventninger eller andre påvirkningskilder.  

Det kan derfor være slik at brukerne ikke alltid helt vet hva de ønsker, eller at ønskene deres preges av 

at de ikke er klar over hvilke muligheter som ligger i utviklingen av det nye programmet.  Slike 

problemer kan i noen tilfeller overkommes ved at man som utvikler tar i bruk forskjellige metoder for 

å hjelpe brukerne til å forstå hvilke muligheter som eksisterer (for eksempel enkel prototyping, skisser 

eller lignende). 

Det er altså en mengde informasjon som er med på å danne et beslutningsgrunnlag for hvordan et 

dataprogram skal utvikles.  Kravspesifikasjonen beskriver de formelle kravene man mener må 

oppfylles for at programmet skal utvikles til å fylle sin tiltenkte rolle.  Målet med å utarbeide en 

kravspesifikasjon er å komme frem til sett av krav, som i sum kan sies å definere den endelige 

applikasjonen.  I en ideell situasjon kan man si at kravspesifikasjon er komplett når absolutt alle 

tenkelige krav til applikasjonen er avdekket og beskrevet i kravdokumentene.  Videre kan et 

ferdigutviklet program sies å inneha mangler dersom ikke alle kravene i en slik komplett 

kravspesifikasjon er tilfredsstilt. Dette er situasjonen i en tenkt idealsituasjon, men det vil svært 

sjelden være mulig å utarbeide en slik komplett kravspesifikasjon, og programmene som utvikles på 

grunnlag av disse vil derfor heller ikke være ”perfekte”.   

Kravene som stilles til et program utgjør de grunnleggende forutsetningene et program utvikles etter, 

fordi man på grunnlag av disse kravene tar avgjørelser om hvordan programmet skal utvikles.  Disse 

kravene bestemmes av faktorer som hva programmet skal benyttes til, hvor det skal brukes og hva 

fremtidige brukere og andre interessenter mener er viktig. 

“The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build. No other 

part of the conceptual work is as difficult as establishing the detailed technical requirements, 

including all the interfaces to people, to machines, and to other software systems. No other part of the 
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work so cripples the resulting system if done wrong. No other part is more difficult to rectify 

later.”(Brooks, 1987 s. 11) 

Brooks påpeker hvor vanskelig, og viktig, kravspesifisering er for utviklingen av et system.  

Forutsetningene for prosjektet bindes opp i kravene som kommer frem i denne fasen, og kan være helt 

avgjørende for det videre arbeidet. 

2.3.2 Risikofaktorer 
 

Det er gjort relativt mye forskning på vurdering av risikomomenter i systemutviklingsprosjekter 

(Boehm, 1991) (Keil, et al., 1998), og det er mange forslag til hvordan man kan ta høyde for ulike 

typer problemer som typisk kan oppstå. Risikomomentene det fokuseres på er mangfoldige og kan for 

eksempel være:  

 - Misforståelser i kravspesifiseringen 

 - Mangel på brukerinvolvering 

- Mangel på støtte fra ledelse 

- Ikke klare å oppfylle brukernes virkelige ønsker 

- Konflikter i organisasjonen det utvikles for 

- Endringer i organisasjon/kontekst som fører til endrede krav 

Dette er bare noen av de mange problemene som kan ramme et utviklingsprosjekt.  Disse 

risikofaktorene kan grovt deles inn i to grupper; faktorer som utvikleren har kontroll over og faktorer 

som ligger helt eller delvis utenfor utviklerens kontroll.  Det er tilsynelatende enklere å innføre et 

apparat som kan behandle risikomomentene som til en viss grad ligger innenfor utviklerens kontroll.  

Samtidig er det slik at risikomomentene som befinner seg utenfor en systemutviklers kontroll kan være 

vel så alvorlige for et prosjekt.  Å sørge for at et prosjekt kan ta høyde for plutselige endringer i 

bedriften man utvikler et program for kan være vanskelig. For det første fordi det er vanskelig å 

forutse hva slags endringer som faktisk kan forekomme, og fordi det er vanskelig å forutse hva slags 

betydning disse endringene kan få for prosjektet. Det er altså snakk om å forsøke å kontrollere et 

ukjent antall ukjente faktorer, noe som kan by på utfordringer. 

“[These] risks are among the most difficult to anticipate and plan for because there is a dearth of 

experience in dealing with them.” (Keil, et al., 1998 s. 6) 
 

På grunn av usikkerhetsmomentene rundt denne typen risikofaktorer, er det vanskelig å utarbeide 

konkrete metoder for å forsøke å unngå dem.  Det er allikevel i høyeste grad faktorer som kan ramme 

utviklingsprosjekter.   
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En utviklingsprosess er underlagt et sett synlige forutsetninger i form av de formelle kravene som 

stilles til applikasjonen. Samtidig eksisterer det også et sett ”skjulte” forutsetninger i form av 

risikomomentene som ligger mer i periferien av utviklerens kontroll.  Med dette mener jeg at et 

prosjekts synlige forutsetninger bygger på at de ukontrollerbare risikofaktorene ikke inntreffer, men 

hvis de inntreffer vil de synlige forutsetningene kunne endres på mange plan.  De skjulte 

forutsetningene er derfor å regne som helt grunnleggende forutsetninger for at de synlige 

forutsetningene opprettholdes.  En nøkkel til å forstå hvordan man i en utviklingsprosess kan forsøke å 

øke motstandskraften mot noen av disse risikomomentene, kan være å først få en forståelse av hvordan 

de synlige forutsetningene preger prosessen på ulike områder.  

 

2.3.3 Valg av utviklingsmetode  
 

Kravspesifikasjonen er i avgjørende grad med på å legge føringene for hvordan det ferdige systemet 

bør se ut, og dersom disse kravene endrer seg drastisk kan man ha en lang vei å gå i forhold til å legge 

om utviklingen.  Hvor lang denne veien er, har direkte sammenheng med hvor langt man har kommet i 

utviklingsprosessen.  I tilfeller der man arbeider med en endelig tidsfrist for programferdigstillelse, vil 

det alltid være et punkt i utviklingen hvor det rett og slett er for sent å innføre nye endringer, fordi man 

ikke kan har tid til å innføre disse endringene på alle nivåer i prosessen.  Men går det an å innføre nye 

elementer i utviklingsprosessen som kan bidra til å flytte dette punktet nærmere sluttføringen av et 

prosjekt, enn hva som er tilfelle i etablerte systemutviklingsmetoder? 

Overgangen fra lineære utviklingsmetoder som vannfallsmodellen (Sommerville, 2001 s. 45) til mer 

evolusjonære/inkrementelle metoder har bidratt til å redusere risikoen for at utviklingen skal ende opp 

med et produkt som ikke møter de endelige kravene. Vannfallsmodellen har riktignok både positive og 

negative sider ved seg:  

“A primary source of difficulty with the waterfall model has been its emphasis on fully elaborated 

documents as completion criteria for early requirements and design phases. For some classes of 

software, such as compilers or secure operating systems, this is the most effective way to proceed. 

However, it does not work well for many classes of software, particularly interactive end-user 

application.”(Boehm, 1988 s. 3) 

Det kan altså være et problem ved vannfallsmodellen at den belager seg i stor grad på at hvert nivå i 

prosessen må ferdigstilles og dokumenteres før man beveger seg videre.  Dette kan være både en 

styrke og en svakhet avhengig av hva slags prosjekt det er snakk om. Oppstår det behov for endringer i 

prosjektet, og man må gå tilbake i prosessen vil mye av arbeidet i de foregående delene måtte gjøres 

på nytt. 
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 Evolusjonære utviklingsmetoder implementerer en iterativ modell som tillater, og oppfordrer til, at 

man stadig skal vende tilbake til tidligere faser i utviklingen (Sommerville, 2001 s. 47).  Ved å jobbe 

etter en modell som inkluderer revisjoner av arbeidet som allerede er gjort, kan dette bidra til at man 

hele tiden har en mest mulig riktig kravspesifikasjon i forhold til alle kjente forutsetninger.  Dette vil 

igjen kunne bidra til at man unngår å bruke mye tid på faser i utviklingen som senere viser seg å være 

bortkastet fordi man hadde gjort svakheter i det underliggende grunnlaget for avgjørelsene som blir 

tatt.   

”The evolutionary development model is ideally matched to a fourth-generation language application 

and well matched to situations in which users say, “I can‟t tell you what I want, but 1‟11 know it when 

I see it.” It gives users a rapid initial operational capability and provides a realistic operational basis 

.for determining subsequent product improvements.” (Boehm, 1988 s. 3) 

Sett i forhold til en mer rigid vannfallsmodell kan en slik modell gi en bedre sjanse til å ende opp med 

et godt sluttprodukt, men jeg vil se nærmere på noen prinsipper som kan innføres i en slik modell for å 

forsøke å gjøre prosessen mer fleksibel. 

Åpen planlegging 

”Open planning” (Wagner, 1998) er et prinsipp som impliserer at man i en utviklingsprosess skal 

forsøke å utsette konkrete avgjørelser om viktige faktorer i prosjektet så langt inn i prosjektarbeidet 

som mulig.  Målsetningen er at man ved å formulere et design med så åpne beskrivelser som mulig, og 

beholde denne åpenheten helt til det ikke lenger er mulig for å komme videre i prosjektet, kan unngå å 

ta avgjørelser som senere må revurderes.   

“Openness implies that decisions about possible design trajectories are not made too quickly, and 

requires that the different actors present their work in a form that is open to the possibility of 

change.” (Wagner, 1998 s. 1) 

Wagner tar i artikkelen utgangspunkt i arkitektarbeid, men påpeker at det er store likheter mellom 

denne typen arbeid og design av informasjonssystemer, og viser hvordan analogien kan anvendes både 

i arkitektur og systemarbeid. Et viktig prinsipp i denne teorien er målet om å holde alle muligheter 

åpne lengst mulig, og for å oppnå dette innføres begrepet ”placeholders”. Placeholders skal fungere 

som et midlertidig element i designet, og holder muligheten for å innføre endringer på dette elementet 

åpent ved at beskrivelsen av hva som til slutt skal plasseres her er beskrevet i rike termer som 

beskriver hva man ønsker å ende opp med, uten at man legger sterke føringer på hvordan dette skal 

oppnås. 

“Open planning uses a much weaker structure for the ongoing project work than a sequential fixing of 

parameters and detailing of parts. We use the term meandering for expressing this difference. Design 

work no longer progresses along a line, in separable phases, but as an oscillating between 

preliminary fixing and re-opening.” (Wagner, 1998 s. 5) 
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Wagner konkluderer med at det viser seg å skape misforståelser og forvirring når man forsøker å 

bygge en felles analogi mellom arkitektprosjekter og systemutvikling, men påpeker at de ser et tydelig 

potensiale for anvendelse av prinsippet innenfor begge grenene.  Det påpekes at metoden kanskje er 

best egnet for såkalt participatory design (Sommerville, 2001 s. 329), der man jobber sammen med 

brukere av systemer i utviklingen. Denne utviklingsmetoden innebærer at forståelsen av systemet kan 

endre seg både hos brukere og utviklere underveis i prosessen, og utviklerne er avhengig av å ha en 

god forståelse av brukernes beskrivelser og meninger for å kunne implementere kritiske elementer.  En 

brukers evne til å formidle slike beskrivelser vil kunne endre seg underveis i prosessen, avhengig av 

kontekst og forståelse av problemområdet, og det vil derfor kunne være nyttig å holde en del 

avgjørelser åpne lengst mulig. 

2.3.4 Når forutsetningene endres – endringsstrategi 
 

Hvis man kommer til et punkt i utviklingen der det av ulike grunner oppstår et behov for å innføre 

endringer i et informasjonssystem, er det viktig å kartlegge en del sider ved denne prosessen før man 

går videre. 

Sommervilles bok Software Engineering diskuterer hvordan forløpet i en endringsprosess ideelt bør se 

ut, og jeg viser hans forslag til hvordan dette bør foregå i Figur 4.  

 

Innføring av endringer i et system kan altså ifølge Sommerville foregå på følgende måte:  

1. Forslag til endringer bringes opp 

2. Det gjøres en analyse av systemet og de foreslåtte endringene for å avgjøre hvilke endringer som må 

gjøres i kravspesifikasjon og design.  Som et resultat av denne prosessen går man enten tilbake og 

bearbeider forslagene til endringer eller går videre til punkt 3 

Figur 4: Ideell strategi for endring i programvare  (Sommerville, 2001 s. 610) 

Proposed 

changes 

Requirements 

analysis 

Requirements 

updating 

Software 

development 
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3. Kravspesifikasjon og design oppdateres på bakgrunn av hva man fant ut i forrige punkt 

4. Arbeidet med å videreutvikle/endre programkoden kan begynne 

Sommervilles poeng er at man ideelt sett bør innføre endringer ved å la endringene påvirke hele 

utviklingsprosessen helt fra kravanalyse til det ferdige endrede programmet.  Grunnen til at det bør 

foregå på denne måten er at man reduserer risikoen for å innføre nye feil og problemer i programmet, 

ved at man gjennom en grundig kravanalyse og en ny iterasjon av designprosessen vil kunne avdekke 

problemer med endringene som ikke umiddelbart var åpenbare. 

Dette er altså en såkalt ideell endringsstrategi, men i mange tilfeller vil det kunne oppstå behov for 

endringer hvor man konkluderer med at det ikke er tid eller ressurser til å gjennomføre en så 

omstendelig prosess.  Dette kan for eksempel være hvis man avdekker kritiske feil i et kjørende 

system, der det vil være viktig å få rettet feilen så raskt som mulig.  En typisk prosess for slike tilfeller 

vises i Figur 5. 

 

Her gjør man altså ikke tilbakevirkende endringer ved å gjennomføre nye kravanalyser og 

videreutvikle designet før man gjennomfører de endelige endringene.  Sommerville påpeker at faren 

ved en slik gjennomføring er at man over tid risikerer å opparbeide seg en inkonsistens mellom 

kravspesifikasjon, design og kode.  I tillegg ligger det et faremoment i tidsaspektet ved denne typen 

endringer.  Ettersom det gjerne haster å få på plass en endring for å rette en feil, risikerer man at man 

ender opp med ”raskeste løsning” fremfor ”beste løsning”, og kan dermed innføre fremtidige 

problemer ved videre utvidelser. 

Disse to tilnærmingene til innføring av endringer i et system beskriver på mange måter ytterpunktene 

for hvordan endringer kan gjennomføres. Det ene tilfellet tar sikte på å sikre hele prosessen ved å 

innføre endringer i alle utviklingsfasene, mens det andre ser helt bort fra disse fasene og 

implementerer endringene direkte i programkoden. 

 

 

Change 
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source code 

Modify source 
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Deliver 
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Figur 5: The emergency repair process (Sommerville, 2001 s. 611) 
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3 Metode 

 
Jeg vil her gi en metodebeskrivelse for å klargjøre valg av metode i ulike faser av utviklingen.  Dette 

vil i hovedsak dreie seg om å beskrive utviklingsmetode sett i et tradisjonelt 

systemutviklingsperspektiv. 

3.1 Oversikt 
Før utviklingen av programmet startet, hadde jeg en klar formening om at dette ville bli en krevende 

oppgave, både med tanke på kodens kompleksitet og krav til ytelse. I tillegg så jeg for meg en relativt 

bratt læringskurve i forhold til å sette meg inn i de tekniske sidene ved utviklingen, som for eksempel 

bruk av tredjeparts-API (beskrevet i Tekniske data, plattformvalg), utviklingsverktøy og lignende.  På 

bakgrunn av disse vurderingene gjorde jeg noen valg i forhold til fremgangsmåte og metode.  Det 

syntes hensiktsmessig å benytte meg av flere utviklingsmodeller, avhengig av hvor i 

prosjektprogresjonen jeg befant meg. 

 

3.2 Innledende prototyping 

 
I den innledende fasen av programmeringen var det mye nytt stoff som måtte læres, samtidig som det 

var viktig å opprettholde en viss progresjon på prosjektet.  Denne situasjonen gjorde det veldig nyttig å 

etablere en prosess der jeg benyttet meg av ”bruk-og-kast” prototyping (throw-away prototyping) 

(Sommerville, 2001 s. 178).   
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Figur 6: Throw-away prototyping (Sommerville, 2001 s. 179) 
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Ved å lage små enkeltstående programmer der jeg testet ut forskjellige måter å implementere 

forskjellig funksjonalitet på, oppnådde jeg flere fordeler.  For det første tillot det at jeg kunne 

konsentrere meg om det gjeldende problemet på et ”mikronivå”, uten å måtte ta hensyn til at det skulle 

passe inn i den større sammenhengen. Dette tillot relativt fri eksperimentering, og i de fleste tilfeller til 

slutt opp med en løsning som var tilfredsstillende sett i forhold til kravspesifikasjonen.  Dette leder til 

den andre fordelen med denne metoden; nemlig at koden som jeg til slutt satt igjen med etter en syklus 

av små prototyper av et spesielt problemområde, i mange tilfeller kunne benyttes direkte i det 

helhetlige prosjektet.  Med tanke på progresjon mener jeg denne metoden var uvurderlig, ettersom det 

tillot meg å bevege meg vekk fra det store bildet, og konsentrere om ett og ett problem.  Prototypingen 

på dette stadiet ble i all hovedsak brukt til å teste ut fremgangsmåter for de viktigste delene i 

programmet som jeg allerede på dette tidspunktet visste måtte på plass.  Eksempler på dette kan for 

eksempel være fremgangsmåte for hvordan man kan generere og kontrollere et virtuelt terreng, 

hvordan laste inn og behandle en 3D-modell fra fil og andre basale komponenter i programmet. 

 

3.3 Overordnet utviklingsmetode 

 
Etter hvert som de grunnleggende komponentene begynner å ta form etter utstrakt prototyping, melder 

behovet seg for å sette bitene sammen til et større system.  Et program av denne typen har et stort 

antall innbyrdes avhengigheter mellom klasser, og det kreves i tillegg et apparat for å binde disse 

delene sammen til en kontrollert mekanisme.  Resultatene fra prototypingen i den innledende fasen var 

i mange tilfeller direkte anvendbare i det ferdige programmet, men det krevdes altså et apparat rundt 

disse delene for å oppnå et fungerende system.  Arbeidet med å bygge disse mindre delene inn i det 

overordnete systemet gir grunnlag for å endre utviklingsstrategi. 

Prosjektet er relativt sett å regne som et lite systemutviklingsprosjekt, og dermed faller en del av 

risikomomentene man ser ved større prosjekter bort. Dette betyr at man ikke nødvendigvis behøver å 

benytte seg av de ”store” utviklingsmodellene som benyttes i større sammenhenger, men i stedet kan 

vurdere noen av de mer dynamiske modellene som legger vekt på raske resultater og stor fleksibilitet. 

Sommerville beskriver en fremgangsmåte for en objektorientert designprosess (Sommerville, 2001 ss. 

267-282), der det trekkes frem viktige momenter ved denne typen.  Denne prosessen oppsummeres 

ved følgende punkter: 

1 Forstå og definere konteksten og anvendelsesmåten for systemet 

2 Designe systemarkitekturen 
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3 Identifisere de viktigste objektene i systemet 

4 Utvikle designmodeller 

5 Spesifisere objektgrensesnitt 

Disse fem nøkkelpunktene gir en beskrivelse av hvordan man kan identifisere en god arkitektur for et 

ferdig program, og er i tillegg godt egnet for mindre prosjekter.  Dette fremstår som en god modell for 

utvikling av et prosjekt av typen SimTech.   

3.4 Prototyping på delmoduler underveis 
 

Når systemarkitekturen var på plass og de viktigste delene begynte å fungere sammen i den totale 

strukturen, dukket det igjen opp et behov for å kunne gjøre prototyping, uavhengig av den store 

arkitekturen.  Dette kunne for eksempel være når jeg trengte klasser som skulle ta seg av behandling 

av tastaturkommandoer, kunstig intelligens for bilene og lignende.  Ettersom jeg allerede hadde 

bestemt objektgrensesnitt for kommunikasjon mellom klassene, var det i de fleste tilfeller problemfritt 

å eksperimentere med frittstående programmer for slike løsninger, for til slutt å kunne implementere 

klassene i den endelige arkitekturen. 

Det viste seg underveis i arbeidet at det i flere tilfeller var meningsfullt å tillate en viss syklisk 

arbeidsmetodikk mellom arbeidet i punkt 3.3 og prototypearbeidet beskrevet i dette avsnittet.  Dette 

fordi prototypearbeidet beskrevet her i flere tilfeller ga indikasjoner på nyttige endringer jeg kunne 

innføre i den helhetlige arkitekturen og i grensesnittene for objektene.  Sett i lys av dette fungerte 

arbeidet med prototyper både som et nyttig verktøy for frittstående eksperimentering og som en 

kontroll og verifiseringsmekanisme for den helhetlige arkitekturen.  

3.5 Forskningsmetode  

Kapittel 8 gir en redegjørelse for hvordan man kan identifisere krav og forventninger til et 

utviklingsprosjekt, og diskuterer hvordan dette utgjør et sett av forutsetninger for utviklingen.  I den 

forbindelse benytter jeg min egen utviklingsprosess som en tråd gjennom diskusjonen.  Metoden som 

benyttes i dette kapittelet vil i hovedsak være basert på bruk av litteratur og en studie, hovedsakelig i 

form av en walkthrough (Skagestein, 2002 s. 348), av mitt eget prosjekt.  Med støtte av litteraturen 

som trekkes inn vil målet være å komme frem til et rammeverk for hvordan systemutviklingsprosesser 

bedre kan forholde seg til forutsetninger og endringer i disse. 

Metoden for studien av mitt eget prosjekt vil ha som mål å vurdere hovedtrekk i arkitektur og 

implementasjon, og vil ikke berøre temaer som vurdering av kvalitet på programkode og lignende. 
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4 Introduksjon av applikasjonen 

 
Som nevnt i innledningen var utgangspunktet for at dette prosjektet ble satt i gang at det skulle foregå 

et parallelt masterprosjekt som skulle utvikle en fysisk bilmodell, som sammen med dette 

simuleringsprogrammet skulle utgjøre en fullstendig simulatorinstallasjon.  Med dette som 

utgangspunkt, har hovedfokuset for utviklingen av programvaren vært å ende opp med et produkt som 

kunne settes sammen med en fysisk bilmodell og tilby funksjonalitet i samhandling med bilen.  

Ettersom dette var ment å være en permanent installasjon, var det også viktig at programmet hadde 

gode muligheter for utvidelser.  Dette betyr at jeg har lagt vekk på å forsøke å jobbe litt bredt, fremfor 

å spisse applikasjonens funksjonalitet på bestemte områder. På den måten ønsket vi å få på plass en 

grunnleggende struktur som det var mulig å ta i bruk i den ferdige installasjonen så raskt som mulig, 

selv om dette betydde at man ikke hadde veldig avansert funksjonalitet på plass med tanke på bruk i 

forskningssammenheng.  Dette fordi hovedfokuset for programmet var å inngå som en kompletterende 

del i den ferdige installasjonen, som igjen var ment å brukes til forskning på bruk av IT i bil, 

fortrinnsvis utrykningskjøretøy. 

4.1 Applikasjonens primærfunksjon 
Programmets hovedfokus er å tilby et rammeverk som har støtte for grafisk fremstilling av 

kjøreomgivelser, legge til rette for simulert trafikk som kan skape et tilstrekkelig nivå av troverdighet 

og tilby muligheter for at en bruker selv kan skape og tilpasse de virtuelle omgivelsene. Programmet 

har ved levering mulighet for å generere virtuelle kart, som brukeren deretter kan plassere objekter 

som hus, veier, biler og lignende på for å utforme et kjøremiljø.  Disse miljøene kan lagres og 

gjenopprettes på et senere tidspunkt.  Programmet kan på dette tidspunktet best beskrives som en 

plattform som kan utvides i en rekke retninger, med utgangspunkt i funksjonaliteten som allerede 

finnes i programmet. 

4.2 Anvendelsesområder 
Programmet er i skrivende stund ikke en fullt utviklet simulator, men kan ved videre utvikling tenkes 

brukt på flere forskningsområder.  Den kan naturligvis videreutvikles til å fylle den opprinnelige 

tenkte rollen som en simulator koblet til en bilinstallasjon, og dermed brukes til forskning på 

applikasjoner og utstyr i bil.  Det kan også tenkes at den åpne arkitekturen tilrettelegger for videre 

uttesting av algoritmer og metoder for simulering av trafikk, både med tanke på å fremstille en mest 

mulig virkelighetstro trafikkflyt, men også forskning på årsaker til kødannelser, trafikklysstyring og 

lignende. 
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4.3 Begrensninger og utelatelser 
Ettersom det parallelle prosjektet i løpet av arbeidet med denne oppgaven ble dreid i en annen retning, 

vil fellesdelen som i utgangspunktet var ment å utvikles bortfalle.  Dette betyr at det ikke var 

anledning til å utvikle noe grensesnitt for kommunikasjon med utenforstående applikasjoner, og at 

programmet ikke tilbyr noen fullstendig fremstilling av en ”kjøreopplevelse” i det grafiske miljøet 

som brukeren kan lage. 
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5 Kravspesifikasjon og design 
 

Basert på metodikken jeg har beskrevet i kapittel 3, vil jeg her utrede kravspesifikasjon og design for 

simuleringsprogrammet. 

5.1 Systemkontekst og anvendelsesmodus 
 

Konteksten for systemet er grovt beskrevet i oppgavens innledende kapitler.  Programmets skulle 

opprinnelig gi en plattform for simulering av trafikksituasjoner med fokus på utrykningskjøretøyer, i 

samarbeid med en tilpasset bilmodell.  Etter hvert som det ble klart at den planlagte bilinstallasjonen 

ikke ble noe av, falt denne konteksten bort.  Ettersom programmet er utviklet med den opprinnelige 

målsetningen som grunnlag, har programmet nå ikke en klart definert systemkontekst i form av andre 

maskiner eller programmer.  På grunn av frafallet av simulatorinstallasjonen, fremstår programmet 

fremstår i dag mer som en plattform for videre utvikling, enten mot en tilsvarende installasjon, eller i 

andre retninger.  Dette kapittelet vil beskrive kravspesifikasjon og design med utgangspunkt i de 

opprinnelige forutsetningene, ettersom det var dette jeg forholdt meg til da disse ble utformet. 

Brukerne av programmet vil, slik jeg ser det for meg, være forskere, og det vil være viktig å tilby et 

brukergrensesnitt som tilbyr gode tilpasningsmuligheter for brukere som ikke har inngående kjennskap 

til systemarkitekturen.   

5.1.1 Anvendelsesmodus 
 

Jeg vil her redegjøre for de viktigste interaksjonsmulighetene mellom bruker og systemet, i form av 

use-case diagrammer som beskriver interaksjonsprosessen.  Sommerville foreslår bruk av use-cases 

for å modellere og beskrive brukerens interaksjonsformer mot systemet (Sommerville, 2001 s. 270) , 

noe jeg også fant nyttig å bruke både for å identifisere hvilke muligheter brukeren skulle tilbys og for å 

ha en klar definisjon av programmets grensesnitt utad.  Det kan tenkes to typer brukere av 

programmet, som i mange tilfeller kan tenkes å utføre de samme oppgavene.  Den ene typen bruker er 

en slags systemoperatør som for eksempel jobber med programmet ved å utarbeide landskaper og 

simuleringsomgivelser for bruk i eksperimenter.  Den andre typen er en testperson som kun benytter 

programmet i form av ferdig utarbeidete simuleringsomgivelser i et kontrollert eksperiment.  Samtidig 

vil det kanskje være naturlig at systemoperatørrollen i form av en forsker også vil kunne benytte 

programmet til eksperimenter uten å bringe inn utenforstående testbrukere.  Jeg vil derfor beskrive de 

viktigste oppgavene brukeren kan utføre i programmet ved hjelp av use-case-diagrammer, først ved å 

gi en beskrivelse av hvilke hovedoppgaver brukeren skal kunne utføre i systemet: 
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5.1.1.1 Detaljering og beskrivelse av use-cases fra  Figur 7 

 

Dette avsnittet vil en videre utdypning av de ulike interaksjonsmulighetene beskrevet i diagrammet fra 

foregående avsnitt, ved å beskrive typen brukere som er involvert i hvert tilfelle, hvilke data som 

involveres og lignende. 

Use-case: Oppstart 

Aktør: Systemoperatør/testperson 

Data: Data for størrelse på et tilfeldig generert landskap blir 

lest, enten fra fil eller fra standardverdier i 

programkoden. 

Stimuli: Systemet ble startet av bruker 

Respons: Systemet starter opp, og laster alle data som er 

nødvendig for en standard kjøring av programmet 

Kommentar: Dataene som bestemmer utformingen av det tilfeldig 

genererte landskapet er enten basert på 

standardverdier i koden, eller leses fra fil dersom en 

slik fil eksisterer. 

 

Tabell 1: Use-case – Oppstart 

Oppstart 

Lagre kart til fil 

Laste kart fra fil 

Opprette og 

utarbeide nye kart 

Testkjøring 

Figur 7: Use-case A – overordnete interaksjonsmuligheter i programmet 

Avslutt 

program 



43 

 

 

Use-case: Opprette og utarbeide nye kart 

Aktør: Systemoperatør 

Data: Data om nye objekter, objekt-plasseringer og lignende 

Stimuli: Bruker har startet programmet i ”Editor-modus”. 

Respons: Systemet behandler input fra bruker, og oppretter og 

lagrer datastrukturer for å ta vare på brukerens 

endringer. 

Kommentar: Dette er standard modus for å opprette/videreutvikle 

nye landskaper og omgivelser for bruk i videre 

simulering. 

 

Tabell 2: Use-case - Opprette og utarbeide nye kart 

 

 

Use-case: Laste kart fra fil 

Aktør: Systemoperatør/testperson 

Data: Data fra fil 

Stimuli: Bruker velger å laste landskap fra fil 

Respons: Systemet gjenoppretter et kart basert på dataene som 

leses inn. Dersom filen ikke finnes, eller det oppstår 

feil ved lesing av filen, gis en feilmelding og 

prosessen avbrytes. 

Kommentar: Benyttes enten for å laste inn et lagret kart til bruk i en 

simuleringskjøring eller for å jobbe videre med 

utformingen av et tidligere lagret kart. 

 

Tabell 3: Use-case - Laste kart fra fil 
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Use-case: Lagre kart til fil 

Aktør: Systemoperatør 

Data: Alle viktige datastrukturer skrives til fil 

Stimuli: Bruker instruerer systemet til å lagre landskapet til fil. 

Respons: Systemet lagrer alle viktige data til fil, for å 

muliggjøre gjenoppretting av landskapet på et senere 

tidspunkt. 

Kommentar: Filene som opprettes navngis uti fra prosjektnavnet 

brukeren har oppgitt for gjeldende prosjekt.  Dersom 

filer med samme navn allerede eksisterer, blir disse 

overskrevet av de nye dataene. 

 

Tabell 4: Use-case - Lagre kart til fil 

 

Use-case: Testkjøring 

Aktør: Systemoperatør/testperson 

Data: Informasjon om kartets oppbygning, data om bilene 

som skal benyttes i simuleringen og andre data 

behandles. 

Stimuli: Brukeren initierer en testkjøring 

Respons: Systemet starter en testkjøring dersom alle data som 

behøves er på plass.  

Kommentar: Systemet vil sjekke om viktige elementer er på plass 

før testkjøringen kan starte. Et eksempel på slike 

elementer er at det eksisterer minst en komplett 

reiserute for de simulerte bilene. 

 

Tabell 5: Use-case - Testkjøring 
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Use-case: Avslutt program 

Aktør: Systemoperatør/testperson 

Data: Alle data i programmet 

Stimuli: Bruker avslutter programmet 

Respons: Systemet rydder opp i alle eksisterende data, før 

systemet avsluttes 

Kommentar: Systemet vil normalt avslutte uten å spørre om bruker 

ønsker å lagre endringer. Dette er et punkt jeg vil se 

nærmere på, og vurdere om en slik forespørsel bør 

komme før programmet avsluttes, for å unngå at 

brukeren mister data etter en redigeringsjobb. 

 

Tabell 6: Use-case - Avslutt program 

 

5.2 Systemarkitektur 
 

Slik jeg ser det er en av de store utfordringene ved utviklingen av denne typen applikasjoner å finne en 

god systemarkitektur.  Programmer av denne typen stiller store krav til kontrollert minnebruk, god 

organisering av ressurser og rask responstid.  Det er derfor viktig å finne en god måte å organisere 

programmet på og komme fram til gode kontrollmekanismer. Jeg vil redegjøre for en grov oppdeling 

av programmets hoveddeler her, mens det vil bli en gitt en nærmere beskrivelse av viktige 

komponenter i kap. 6.  

Ettersom programmet er fundert på en grafisk gjengivelse av virtuelle omgivelser vil en stor del av 

programmet være konsentrert om kontroll av og gjengivelse av grafiske elementer.  Basisen for 

grafikken ligger i bruk av DirectX, og det vil derfor være nødvendig å opprette et rammeverk for 

standardisert kommunikasjon med nettopp DirectX’ grensesnitt.  Kjernen i grafikkmotoren vil av den 

grunn bestå av et antall klasser som sørger for denne kommunikasjonen, og tilbyr et standardisert 

grensesnitt mot grafikkort som alle objekter på høyere lag i koden kan benytte når nødvendig.  I tillegg 

til kommunikasjon med grafikkortet vil det også være nødvendig å opprette mulighet for behandling 

av tastatur, mus og andre styringsenheter, som jeg også vil knytte opp mot DirectX.  Dette betyr at den 

grunnleggende kjernemodulen i programmet vil tilby kommunikasjon med maskinvare, og formidle 

denne kommunikasjonen til og fra klasser lenger opp i klassehierarkiet.  Jeg vil i denne 

sammenhengen kalle denne systemmodulen for Maskinvarekommunikasjon. 

Når laget for kommunikasjon med maskinvaren er på plass, vil det være nødvendig å etablere et 

system for behandling av ressursene som benyttes i programmet.  Med ressurser mener jeg her 
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bildefiler, effektfiler (shaders), 3D-modeller og lignende data som benyttes i større eller mindre grad 

på forskjellige nivåer i programmet.  Med tanke på at et program av denne typen kan ende opp med å 

benytte store mengder bildefiler til teksturering av 3D-modeller kan det være nyttig, og kanskje helt 

nødvendig, å ha et system som sørger for sikker oppretting og fjerning av denne typen ressurser.  Et 

slikt apparat vil også kunne benyttes til å optimalisere bruken av ressursene, ved at man kan bygge inn 

gjenbruksfunksjonalitet og deling av for eksempel bildefiler som benyttes flere ganger i samme modell 

eller deles av forskjellige modeller.  Optimalisering av denne typen vil være unødvendig komplisert og 

uoversiktlig å skulle gjøre manuelt uten å ha et helhetlig system å støtte seg på.  Denne nye 

systemmodulen kan for enkelhets skyld kalles Ressurskontroll.  

Med et apparat for styring av kommunikasjon med maskinvare og behandling av grafiske ressurser på 

plass, kan man nå innføre en ny modul som tar seg av opprettelse og kontroll av alle objekter som kan 

tenkes brukt i utformingen av det grafiske miljøet.  En Objektkontroll-modul som tar seg av alle 

forespørsler om opprettelse av nye grafiske elementer, som for eksempel et nytt hus som skal plasseres 

ut på det virtuelle terrenget.  Dette laget i arkitekturen vil ved hjelp av grensesnittene som tilbys i de to 

underliggende lagene kunne ta seg av innlesing av modeller fra fil og organisere slike elementer i 

passende datastrukturer som muliggjør tilgang til objektene på forskjellige måter. 

Ved hjelp av de tre foregående lagene i arkitekturen, vil systemet nå være i stand til å kommunisere 

med maskinvare for å tegne grafikk på skjermen, kommunisere med systembrukeren, behandle både 

interne og eksterne systemressurser og kunne opprette datastrukturer som kontrollerer disse 

ressursene.  Det vil si at man nå vil være i stand til å for eksempel be programmet lese inn en 3D-

modell av en bil fra fil, og tegne denne på skjermen.  Det behøves riktignok et element til for å kunne 

fremstille en noenlunde troverdig virtuell omgivelse, nemlig muligheten til å tilføre disse objektene en 

form for logikk og simulert oppførsel (kunstig intelligens i ulik grad).  Man må derfor innføre et lag 

som kan opprette og kontrollere en logikk for hvert element i systemet som har behov for det.  Dette 

laget vil tilby forskjellige klasser som implementerer algoritmer for denne bruken. 

Disse fire hoveddelene utgjør i grove trekk ”simuleringsmotoren”, ved å tilby verktøy for å utføre alle 

viktige funksjoner i programmet.  Ved å implementere denne motoren som et frittstående bibliotek, 

med et tydelig grensesnitt for tilkobling utenfra kan man deretter utvikle en klientapplikasjon som 

henter inn dette biblioteket og benytter det til å presentere en simulator.  Fordelene med denne 

delingen mellom klientprogrammet og selve kjernen er at man kan gjøre endringer i både klient- og 

kjerneprogrammet uavhengig av hverandre, og forhåpentligvis bedre legge til rette for videre 

utvidelser og vedlikehold.  Forutsetningen for at man skal kunne gjøre uavhengige endringer i 

klient/simuleringsmotoren er at man ikke innfører endringer som forandrer 

kommunikasjonsgrensesnittene mellom disse lagene.  Figur 8 viser en hierarkisk fremstilling av de 

fem hoveddelene i programmet.  
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Figur 8 viser hvordan de forskjellige delene av programmet forholder seg til hverandre lagmessig, men 

sier ingenting om hva slags forbindelse som kan tenkes i mellom hvert lag.  Figur 9 er ment å gi et 

eksempel på hvordan data beveger seg gjennom lagene i applikasjonen.  For eksempelets skyld vil jeg 

anta følgende scenario: Brukeren har startet programmet og har utarbeidet et kart med noen 

veistrekninger og noen kjøreruter som en virtuell bil ved hjelp kunstig intelligens (KI) kan manøvrere 

seg gjennom.  Brukeren gir instruksjoner til klientprogrammet om å opprette et nytt bilobjekt i scenen 

(A).  Klientprogrammet vil som en følge av denne kommandoen sende en forespørsel (B) til 

objektkontrollaget om å opprette et nytt bilobjekt.  Objektkontrollaget vil opprette et nytt bilobjekt, og 

ettersom dette bilobjektet består av blant annet en 3D-modell som leses inn fra fil, og bildefiler som 

Logikk/KI 

Objektkontroll 

 

Ressurskontroll 

Maskinvarekommunikasjon 

 

Figur 8: Systemarkitektur, lagdeling 

Klientprogram 
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gir tekstur til modellen, sendes en forespørsel (C) til Ressurskontrollaget.  Dette laget vil som en følge 

av forespørselen forsøke å finne den aktuelle modellfilen og lese denne inn, sammen med de 

tilhørende teksturfilene.  Bilobjektet har nå blitt tildelt alle grafiske data som behøves for å tegne den 

på skjermen, ved at det har en 3D-modell og tilhørende teksturer tilgjengelig i Ressurskontrollaget. 

 

Ettersom brukeren var ute etter en bil som skulle manøvrere seg gjennom kartet han hadde laget, 

trenger bilen en viss intelligens for å oppnå dette.  Objektkontrollaget sender derfor informasjon (D) 

om hva slags objekt som ønsker å få tildelt et handlingsmønster (og kanskje informasjon om andre 

objekter som kan ha innvirkning på den nye bilen) til Logikk/KI-laget.  Dette laget svarer finner en 

passende løsning på forespørselen basert på informasjonen som ble mottatt, og returnerer (E) en form 

for logikk tilbake til Objektkontrollaget.  Bilobjektet er nå utstyrt med all informasjon det behøver for 

å bevege seg gjennom scenen, og samtidig la dette bli tegnet på skjermen. Objektkontrollaget sender 

Kommunikasjon 

med maskinvare 

 

Ressurskontroll 

 

Objektkontroll 

 

Logikk/KI 

 

Klient-

applikasjon 

 

C 
F 

E 

D 

G 

B 

A 

Figur 9: Eksempel på avhengighetsforhold og dataflyt i systemet 
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derfor beskjed (F) til Maskinvarelaget om at den ønsker at den nye bilen skal tegnes på skjermen.  Ved 

hjelp av dataene som nå kan finnes i bilobjektet kan Maskinvarelaget tegne bilens 3D-modell på 

skjermen.  Når dette er utført kan programmet returnere data om oppdateringene som har skjedd (G) 

tilbake til Klientprogrammet. 

Dette er en forenklet fremstilling av hvordan data og kommunikasjon kan tenkes å bevege seg 

gjennom programmet basert på den foreslåtte systemarkitekturen, men kan gi et oversiktsbilde av 

hvordan lagene må kunne kommunisere seg i mellom.  Denne informasjonen er med på å tydeliggjøre 

hvilke objekter jeg kan tenkes å trenge i programmet, og kan også bidra til å synliggjøre hvilke krav 

jeg må stille til objektgrensesnittene. 

 

5.3 Identifisering av de viktigste objektene i systemet 

 
Prosessen med å identifisere (de viktigste) objektklassene i systemet er en oppgave som blir enklere jo 

mer man vet om systemet som skal utvikles.  Informasjon om alle sider ved programmet er nødvendig 

for å kunne gjøre en fullstendig kartlegging, og det vil i mange tilfeller ikke være mulig å danne seg et 

fullstendig bilde av dette før utviklingen av systemet begynner.  Systemarkitekturen beskrevet i 

foregående avsnitt gir en del antydninger til hvilke objekter man trenger, men det vil fortsatt være en 

mengde klasser som ikke kan leses direkte ut av dette.  Kravspesifikasjonen, programdomenenet, 

brukskontekst og selve formålet med programmet gir ytterligere informasjon som kan benyttes til å gi 

et rikere grunnlag for dedusering av hvilke klasser som kan tenkes å være nødvendige i det ferdige 

systemet.  

Da jeg startet prosjektet hadde jeg ikke inngående teknisk kunnskap om DirectX, og hadde derfor 

heller ikke et veldig godt grunnlag for å kunne bestemme nøyaktig hvilke klasser jeg behøvde for å 

bygge modulen for maskinvarekommunikasjon.  Det samme gjaldt hele området rundt 

ressursstyringen på neste nivå i systemarkitekturen.  For å komme frem til en oversikt over de 

elementære klassene på dette nivået i programmet, var det derfor nødvendig å finne ut hvilke 

elementer som måtte være på plass og forstå arkitekturen i grove trekk.  Ved flere tilfeller i prosessen 

oppstod det paradoksale tilfeller der det var vanskelig å ”vite hva jeg faktisk trengte å vite”, for å 

komme videre.  Det var altså i mange tilfeller vanskelig å danne seg et fullstendig bilde av hva jeg 

trengte før jeg faktisk trengte det, noe som har betydd at jeg underveis har innført mange nye klasser 

som jeg behøvde.  Denne opplevelsen har gjort seg gjeldende i utviklingen på flere av nivåene i 

arkitekturen, og jeg har flere ganger gjort små eller store endringer i hovedarkitekturen på grunnlag av 

slike oppdagelser.  En redegjørelse for de viktigste klassene i systemet vil bli gitt i kapittel 6.  
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5.4 Designmodell 
 

Designmodellen er ment å gi en helhetlig oversikt over systemets design ved å beskrive viktige klasser 

og forholdet mellom disse.  Det vil ikke være hensiktsmessig å gi en fullstendig oversikt over dette i 

teksten her, men jeg vil referere til kapittel 6. 

5.5 Spesifisering av objektgrensesnitt 

 
Utvikling av objektgrensesnitt er en viktig oppgave ved utvikling av systemer av en viss størrelse.  

Arbeidet i denne fasen går ut på å bestemme hvordan objektene i programmet skal kommunisere med 

hverandre, ved å utarbeide ”maler” for hvordan klassene skal utformes.  Å bestemme denne typen 

informasjon på et tidlig tidspunkt er både viktig og nyttig av flere grunner.  Det er spesielt viktig i 

systemutvikling der flere personer bidrar med programkode til samme program, ettersom det sørger 

for at delene passer sammen når de settes inn i det ferdige systemet, men kan også være av stor 

betydning i et enmannsprosjekt som dette.  Ved å ha et tydelig mønster for hvilken informasjon 

forskjellige klasser må ha tilgang til, hvordan de skal få tilgang til denne informasjonen og hvordan 

klassene skal kommunisere seg i mellom, blir det mulig å jobbe parallelt på flere klasser.  Det kan 

også gi større muligheter for å benytte seg av gode løsninger for arv i klassehierarkiene og det 

reduserer risiko for å innføre dårlige eller feilaktige løsninger, ved at man etter hvert vil kunne ha en 

velprøvd løsning for klasseimplementasjon. 

Ved utarbeidelsen av grensesnitt for objektene i programmet, ble disse bestemt av et par klare 

målsettinger. Tydelige og gjennomgående grensesnitt for klassene i bestemte deler av programmet vil 

gjøre det lettere å utvide med nye klasser i den samme delen.  Tanken er at man ved å ha klare 

grensesnitt å forholde seg til kan vie mindre tid til å gruble på overordnete detaljer rundt 

implementasjonen av en gitt klasse.  Ved å gjøre en grundig forhåndsanalyse av hvilke data objektene 

må ha tilgang til, og hvordan disse dataene skal deles mellom objektene, kan man etablere klare linjer 

for utviklingen videre.  En slik forhåndsanalyse kan riktignok føre til at man bestemmer seg for 

detaljer i grensesnittet som det på et senere tidspunkt i utviklingen viser seg må revurderes. 
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6 Teknisk beskrivelse av applikasjonen 
 

Dette kapittelet vil gi en teknisk oversikt over hvordan programmet er bygget opp, redegjøre for 

viktige sammenhenger i koden og gi bakgrunnsinformasjon som sammen med informasjonen i neste 

kapitel kan lette eventuelle videre utvidelser senere.  Når det gjelder tanker og diskusjon rundt 

konkrete designavgjørelser, vil det forekomme både i dette kapittelet og i kapittel 8.  Det vil derfor 

være noe overlapp mellom disse to kapitlene. 

I klassediagrammene vil jeg, dersom ikke annet påpekes, markere abstrakte klasser med kursivert 

tittel, for å skille disse fra klasser som kan benyttes til å opprette objekter.  

6.1 Tekniske data, plattformvalg 
 

Programmer som skal levere interaktiv tredimensjonal grafikk må ha lav responstid i forhold til 

brukerinteraksjon, og generelt være i stand til å utføre oppgaver raskt.  Dette betyr at det er viktig å 

finne velge et programmeringsspråk som kan levere programkode som kompilerer til et effektivt og 

raskt program.  Jeg ønsket å benytte meg av et objektorientert språk, og valget stod da mellom de mest 

utbredte kompilerende språkene, C#, Java og C++.  C var utelukket, ettersom det ikke tilbyr 

objektorientering.  Et eksperiment som sammenlignet effektiviteten mellom programmer skrevet i 

Java, C og C++ konkluderer med at: ”The median runtime of the Java programs is over three times 

that of the C/C++ programs”(Prechelt, 1999 s. 3), for programmer som skulle utføre samme 

oppgave. Videre konkluderes det med: ”The average memory requirement of the Java programs is 

two to three times that of the C or C++ programs”(Prechelt, 1999 s. 3).  Disse forholdstallene er 

ikke nødvendigvis like for alle typer programmer, men gir en indikasjon på at C++ gir klart 

raskere programmer enn programmer skrevet i Java.  C++-programmene er heller ikke like 

krevende i forhold til hvor mye av datamaskinens internminne som legges beslag på under 

kjøring.  Ettersom C# ligger mye nærmere Java enn C++ i ytelse var også dette språket utelukket, 

sammenlignet med C++.  C++ er også det klart mest brukte språket i utvikling av spill, og 

lignende applikasjoner. Jeg valgte derfor å programmere i C++. 

Når det kom til valg av hvilken API
2
 jeg skulle bruke til utvikling av grafikkmotoren, stod valget 

mellom de to store, OpenGL og DirectX. Her var det fra et teknisk ståsted ikke var noe klart valg, 

ettersom begge plattformer støtter all teknologi jeg ønsket å benytte.  Begge plattformene har stor 

utbredelse og det eksisterer derfor mye dokumentasjon, både på nett og i bokform, for begge 

                                                      
2
 Application Programming Interface. For nærmere forklaring, se Ordforklaringer 



52 

 

alternativene, men tilsynelatende med en liten fordel til DirectX. DirectX er en proprietær Microsoft-

teknologi, mens OpenGL er open source og støtter flere plattformer (og portabilitet mellom disse).  

Jeg anså ikke portabilitet for å være noen tungtveiende egenskap, med tanke på bruksområdet til 

programmet, nemlig en fast installert simulator. Jeg mente derimot at det relativt store antallet 

nettsider og bøker som omhandler grafikk- og spillutvikling i DirectX var langt mer tungtveiende for 

mitt valg. God tilgang til dokumentasjon, og at jeg hadde kikket litt på DirectX fra før, men aldri 

hadde brukt OpenGL, gjorde at jeg valgte DirectX. 

 

6.2 Programarkitektur 
 

Dette kapittelet vil gi en gjennomgang av programstrukturen og gi en beskrivelse av viktige 

sammenhenger i programkoden.  Programmet er i sin helhet programmert på engelsk, inkludert 

kommentarer i koden, og for å unngå altfor mye rar oversettelse fra engelsk til norsk vil jeg tillate meg 

å bruke en del engelske uttrykk når jeg referer til uttrykk og elementer i sammenheng med 

programkoden. 

 

6.2.1 Om DirectX 
 

Det synes hensiktsmessig å gi en kort introduksjon av DirectX, og da spesielt de delene jeg benytter 

meg av i oppgaven, for lettere å kunne skissere opp prosjektets programstruktur i på en forståelig 

måte.  

DirectX består i grove trekk av et antall grensesnitt for tilgang til grafikkort, lydkort, kontrollenheter 

og et antall andre funksjoner.  Den overordnede arkitekturen er skissert i Figur 10, og grensesnittene 

jeg benytter i oppgaven er markert med skravering. 
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Direct3D tilbyr et grensesnitt mot grafikkortet, mens DirectInput er grensesnittet mot kontrollenheter 

som tastatur, mus og mer uvanlige enheter som ratt og pedaler. Via disse grensesnittene oppretter man 

enheter (devices) som gir tilgang til den tilkoblete maskinvaren.  DirectX er objektorientert (i 

motsetning til OpenGL som er proseduralt), og alle funksjonskall mot disse enhetene foregår via 

medlemsfunksjoner tilhørende disse objektene.  Dette betyr at man oppretter en Direct3D-enhet for å 

få tilgang til funksjoner på grafikkortet, og en DirectInput-enhet for å få tilgang til alle tilkoblede 

styringsenheter som mus og tastatur. Microsofts DirectX SDK-dokumentasjon gir en mer detaljert 

beskrivelse av funksjonalitet og systemarkitektur (Microsoft, 2008). 

 

6.2.2 Overordnet struktur 
 

Programmets kjerne, som legger grunnlaget for all kommunikasjon med grafikkortet finner man i 

klassen STXDevice, som kort sagt er en klasse som tilbyr et grensesnitt mot maskinvaren, via 

DirectX’ Direct3D enhet.  Denne klassen arver fra BaseDevice, noe som skyldes min opprinnelige 

plan om å utvikle en API-uavhengig implementasjon, der man uten store endringer for eksempel 

kunne erstatte hele DirectX med OpenGL som API for rendring av grafikk.  Jeg vil diskutere denne 

ideen om plattformuavhengighet i kapittel 8.  STXDevice og BaseDevice tilbyr sammen et stort utvalg 

av funksjoner for interaksjon med DirectX, og i tillegg inneholder BaseDevice et sett funksjoner som 

implementerer en ”objektfabrikk” (object factory), som tar seg av trygg opprettelse og fjerning av 

objekter som har relasjoner til STXDevice-klassen. Disse objektene kalles Core Device Objects 

DirectX 9 

Direct3D 

DirectMusic DirectShow 

DirectPlay DirectSound 

DirectInput 

Figur 10: DirectX 9, arkitektur 
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(CDOs), inspirert av Stefan Zerbsts Render Device Objects, i hans forslag til oppbygning av en 3D-

motor (Zerbst, 2006 s. 90).  Navnet er ment å tydeliggjøre at dette er objekter som har en naturlig 

tilhørighet til grafikkmotoren og STXDevice-klassen. 

 

 

Figur 11 og Figur 12 viser de sentrale komponentene i motoren som styrer grafikken og behandler 

brukerens styring fra mus og tastatur.  Det finnes riktignok et større antall av de såkalte CDO’ene som 

vises i Figur 12, inkludert klasser for opprettelse av fonter, vertex-buffere, index-buffere og shaders,  

 

Apparatet som utgjøres av STXDevice og CDO-klassene implementerer et omfattende tilgangslag mot 

DirectX og ressursene som benyttes i denne sammenhengen.  De aller fleste basisfunksjoner som kan 

tenkes brukt i sammenheng med grafisk representasjon på skjermen er implementert i funksjoner i 

Kjernemoduler 

BaseDevice 

STXDevice 

STXDIDevice 

Keyboard Mouse 

 
Figur 11: Kjernemoduler 

ICoreDeviceObject 

Material Texture 

Effect Mesh 

Et utvalg CDO-klasser 

Figur 12: Core Device Objects 
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dette laget.  Eksempler på dette er funksjoner som setter diverse rendering states på grafikkortet, 

bytter mellom fullskjermsvisning og vindusvisning, forandrer innstillinger for lyssetting av scenen og 

muliggjør wire-frame rendering. Dette laget inneholder funksjonalitet som går utover de behovene jeg 

har hatt underveis i arbeidet, men er implementert med tanke på videre utvidelser. 

 

6.2.3 Ressursstyring 
 

Ved å bygge på strukturen beskrevet i 6.2.2 har alle utvidelser i forbindelse med håndtering av 

ressurser som for eksempel import av 3D-modeller, teksturer og lignende kunne implementeres ved 

hjelp av nye klasser som i stor grad fungerer som uavhengige moduler.  Samtidig har det vært viktig å 

implementere så mye egenkontroll i disse objektene som mulig, for på den måten å skape objekter som 

i ulik grad hjelper objekter høyere opp i hierarkiet med å holde orden på ressurser.  Dette betyr for 

eksempel at minnebruken bedre kan holdes under kontroll, uten at man trenger å tenke alt for mye på 

implementasjonen når man innfører nye objekter høyere opp i hierarkiet, som benytter seg av disse 

klassene.  Å regulere hvor mye av datamaskinens internminne som til enhver tid okkuperes av 

ressursene i programmet er et viktig skritt på veien mot å gjøre programmets ytelse best mulig, spesielt 

med tanke på at programmet i fremtiden kan utvides ytterligere og at datamengden som må holdes 

under kontroll kan vokse ytterligere fra dagens nivå. 

Et eksempel på denne typen kontrollklasser er klassen TextureManager, som er ment å understøtte 

opprettelse og sletting av teksturer i systemet, samtidig som den holder en oversikt over hvilke 

teksturer som allerede er opprettet.  Dette betyr at når en 3D-modell opprettes et eller annet sted i 

programmet, vil det automatisk bli opprettet nye objekter av klassen Texture (forutsatt at modellen 

benytter seg av teksturer), som igjen gjør funksjonskall til TextureManager-objektet for å be om 

opprettelse av teksturen fra en bildefil.  Dersom TextureManager-objektet finner ut at denne bildefilen 

allerede har blitt lastet inn (etter forespørsel fra et tidlige Texture-objekt), vil den unngå å laste inn 

denne filen på nytt, og i stedet returnere en peker til det eksisterende objektet.  Det er også 

funksjonalitet for å gi sikker fjerning av teksturer fra systemet. TextureManager-klassen har en 

referanseteller på hver nye tekstur som lastes inn i systemet, og denne telleren øker hver gang et objekt 

ber om å få tilgang til den bestemte teksturen.  Ved hjelp av denne telleren kan objektene som benyttet 

teksturen trygt si ifra at de ikke lenger trenger tilgang til filen lenger.  TextureManager-klassen vil da 

redusere referansetelleren til den angitte bildefilen, og hvis referansetelleren nå viser at ingen objekter 

i systemet benytter bildefilen kan den trygt fjernes fra systemet.  Dette systemet tillater en relativt 

robust måte å holde kontroll på når et objekt kan fjernes trygt fra systemet, og når det ikke kan det. 
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Det bør imidlertid bemerkes at TextureManager-klassen opererer med bildefilenes filnavn som 

identifikator, og dersom to forskjellige objekter benytter seg av forskjellige teksturer som har like 

filnavn, vil det åpenbart kunne oppstå forviklinger.  Slike kontrollmekanismer finnes flere steder i 

programmet, og er forhåpentligvis med på å holde ytelsen på et akseptabelt nivå, samtidig som det kan 

forenkle videre utvidelser av programmet, ved å fjerne noe av ansvaret fra programmereren som lager 

de eventuelle utvidelsene. 

6.2.4 Generering av terrenget 
 

Terrenget i programmet genereres ut fra et høydekart
3
 (height map), som bestemmer hvordan 

terrengets profil blir seende ut.  Programmet støtter både tilfeldig genererte høydekart eller høydekart 

basert på en ekstern bildefil.  Terrenget bygges opp av en rekke mindre deler, patches, som kort 

forklart er selvstendige meshes som til sammen utgjør den totale terreng-meshen.  Ved å dele opp 

terrenget i flere mindre biter gir det muligheten til å velge hvilke deler av terrenget som skal tegnes på 

skjermen ved å benytte en teknikk kalt culling (Akenine-Möller, et al., 2002 s. 357).  Dette fungerer 

ved at man ved hjelp av enkel testing kan avgjøre om et objekt, deler av terrenget eller lignende 

befinner seg i kameraets synsvinkel.  Dersom objektet er utenfor kameravinkelen kan man unngå å 

bruke tid og ressurser på å behandle dette objektet før neste bilde skal tegnes opp på skjermen.  Dette 

er en test som er relativt enkel å implementere, men som kan bidra til en betydelig hastighetsøkning i 

programmet, ved at programmet unngår å bruke tid på ting som det til slutt viser seg å være bortkastet 

å konsentrere seg om. 

Programmet deler også opp terrenget i såkalte tiles. Dette er ikke en fysisk oppdeling som i tilfellet 

med terreng-patches beskrevet over, men er en logisk inndeling av terrenget i små kvadrater som 

utgjør et slags rutenett på terrenget.  Disse kvadratene kan benyttes til flere ting.  For det første kan 

man relatere et gitt punkt på terrenget til en gitt tile, og på den måten kunne binde objekter til bestemte 

deler av kartet utover de spesifikke verdenskoordinatene for objektet. Man kan knytte data til en tile, 

og dersom det er ønskelig kan man for eksempel legge til objekt-lister i MapTile-klassen, og på den 

måten knytte kartobjekter til bestemte tiles. Programmet benytter tiles når det kontrollerer hvordan 

musepekeren beveger seg over terrenget, og bestemmer derfor hvordan objekter kan utplasseres med 

musen.  Dette betyr at musepekeren ”hopper” fra tile til tile over terrenget, og kan være en støtte når 

man for eksempel skal plassere ut en rekke vei-elementer etter hverandre. 

En annen viktig funksjonalitet disse kvadratene tilbyr er muligheten for å benytte en rekke forskjellige 

algoritmer for stifinning (path finding) for objekter som skal bevege seg over terrenget.  Ved å bygge 

opp såkalte tile sets, og binde tiles sammen på forskjellige måter kan man implementere ulike regler 

                                                      
3
 Et raster av tallverdier som avspeiles i hvordan høydedataene i terrenget blir seende ut.  Se ordforklaringene i 

begynnelsen av oppgaven for en nærmere beskrivelse 
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for hvordan objekter kan bevege seg fra en tile til en annen.  Kjente stifinnings-algoritmer som A* 

(Buckland, 2004 ss. 241-246) og andre graf-algoritmer kan implementeres på grunnlag av denne 

strukturen, ved å benytte tiles som grafnoder.  Denne muligheten til å utvide logikken i programmet i 

fremtiden var en viktig grunn til at jeg valgte å benytte meg av tiles. 

 

6.2.5 Objektrepresentasjoner 
 

Alle fysiske objekter i de grafiske omgivelsene er representert som selvstendige klasser, slik at når 

man for eksempel velger å plassere en ny bygning på kartet, vil et Building-objekt opprettes.  Jeg vil 

kalle den generelle mengden av disse objektene for ”verdens-objekter” i den påfølgende teksten, for å 

skille disse fra objektinstanser av klasser.  For å holde en gjennomgående struktur i utarbeidelsen av 

denne typen klasser, har jeg valgt å innføre en interface-klasse kalt Object.  Alle klassene som 

representerer slike verdens-objekter implementerer dette grensesnittet.  Denne sammenhengen er 

beskrevet i Figur 13, som viser noen av klassene som implementerer Object.  Denne figuren viser også 

at jeg har innført en ny interface–klasse kalt MovingObject som arver Object.  MovingObject utvider 

Object med en del nye medlemsattributter og funksjoner som er nødvendige i klassene som skal 

representere objekter som er i bevegelse, for eksempel biler. 

 

Object-klassen inneholder et sett av virtuelle funksjonsdefinisjoner (Figur 14), som er ment å definere 

et sett av funksjoner som alle objekt-klassene må implementere. 

Object 

Building MovingObject 

Car 

Road TrafficLight 

Figur 13: Klassehierarki - kartobjekter 
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Figur 14: Object-klassens funksjoner 

 

Funksjonene Render(Camera*) og Update(deltaTime) benyttes ved gjennomløping av objektene 

mellom hver skjermoppdatering, og sørger for henholdsvis rendring av objektet til skjermen og 

oppdatering av objektets data.  De øvrige funksjonene er i hovedsak ment å gi tilgang til viktige data i 

objektene (Figur 15), som for eksempel objektets nåværende posisjon i scenen eller en peker til 

objektets MeshInstance.   

 

Figur 15: Object-klassens variabler 
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MeshInstance er en klasse som representerer en konkret instans av en 3D-modell.  Ved å laste inn 

modellen kun én gang, og representere modellen i et objekt av klassen XMesh, kan man benytte 

modellen i et ubegrenset antall verdensobjekt-representasjoner ved å benytte MeshInstance-objekter 

som beholdere for den spesifikke modellen.  MeshInstance fungerer ved at et objekt av denne klassen 

inneholder en peker til et konkret XMesh-objekt, men inneholder også informasjon om posisjon, 

skalering og rotasjon.  Når et nytt Building-objekt opprettes vil dette objektet få tildelt sitt eget 

MeshInstance-objekt, som igjen referer til et bestemt XMesh-objekt.  På denne måten vil det kunne 

eksistere et stort antall MeshInstance-objekter i programmet som alle peker til det XMesh-objektet (se 

Figur 16). 

 

 

 I Figur 16 er Building A, B og C objekter av samme type, og benytter derfor samme mesh for å 

representere modellen sin, men de har forskjellige plasseringer, rotasjon og skalering i scenen.  Ved 

hjelp av MeshInstance-objektene kan de oppnå nettopp dette uten å måtte laste inn samme mesh 

mange ganger. 

 

6.2.5.1 ObjectFactory  

 

En sentral komponent i programmet som er med på å kontrollere verdensobjektene er klassen 

ObjectFactory.   Denne klassen er involvert i alle sider ved oppretting, oppdatering og sletting av 

Building A 

Building B 

Building C 

MeshInstance 

MeshInstance 

 

MeshInstance 

 

XMesh 

Figur 16: Sammenhengen mellom MeshInstance og XMesh 



60 

 

verdensobjektene.  Figur 17 viser klassedeklarasjonen, og jeg vil gi en kort beskrivelse av de viktigste 

elementene.   

 

Figur 17: ObjectFactory - funksjoner og variabler 

 

Funksjonen CreateObject() benyttes hver gang et nytt objekt som arver fra Object-grensesnitt skal 

opprettes.  Parameterne som sendes til CreateObject bestemmer typen objekt som skal opprettes, det 

nye objektets posisjon, rotasjon og skalering.  Denne generaliserte måten å opprette objektene på er 

Figur 18: Objekt-kategorier 
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basert på at jeg har definert et antall gyldige objektkategorier (Figur 18) og et antall underkategorier 

(varianter) som sammen bestemmer hva slags objekt ObjectFactory skal opprette. 

 

Objektvariantene angir underkategoriene under hver objektkategori, slik at man kan be ObjectFactory 

om å opprette et objekt av kategorien OBJ_CAR, og angi hvilken bilvariant man ønsker, for eksempel 

CAR_SMALL_RED.  CreateObject() returnerer en peker til objektet som ble opprettet, men kanskje 

viktigere; ObjectFactory-klassen legger det nye objektet til i en av sine datastrukturer.  Klassen har 

egne datastrukturer for de forskjellige typene objekter som kan opprettes, og det er på denne måten 

programmet holder kontroll over alle nye verdensobjekter som opprettes. 

Render()- og Update()-funksjonene fungerer ved at de kaller alle objektenes respektive Render() og 

Update(). 

 

Skrive objektene til fil for gjenoppretting på et senere tidspunkt 

SaveObjects() i ObjectFactory-klassen sørger for å lagre alle objektene som eksisterer i scenen, ved å 

hente ut all informasjon som behøves for å kunne gjenopprette scenen på et tidligere tidspunkt.  

Informasjonen som lagres om for eksempel et objekt av typen Building er hvilken bygningsvariant det 

dreier seg om, objektets posisjon i scenen og objektets rotasjon (Figur 19 viser hvilke data som lagres).  

Ved hjelp av denne informasjonen kan man ved innlesing av filen gjøre kall til CreateObject() og 

opprette objektene slik de var ved lagringstidspunktet.  Det er nettopp dette LoadObjects() gjør når den 

leser inn filen. 

 

Figur 19: SaveObjects: Hvilke data som lagres 
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6.2.5.2 ”Intelligente” objekter 

 

Utarbeidelse av god kunstig intelligens eller bevegelsesmønstre for bilene i programmet kan ha 

avgjørende betydning for i hvilken grad simuleringen oppfattes som god av en bruker.  Jeg referer i 

avsnitt 2.1.2 til tre punkter (innlevelse, presentasjon og interaksjon) som har betydning for hvor 

troverdig en virtuell omgivelse oppfattes av en bruker.  To av disse punktene berøres av måten de KI-

kontrollerte bilene implementeres på: Innlevelsen, som styres av i hvilken grad brukeren oppfatter 

omgivelsene som plausible i forhold til virkeligheten, og interaksjonen som refererer til i hvilken grad 

brukeren kan interagere med omgivelsene.  Med en svak implementasjon av bilene, vil begge disse 

punktene svekkes fra et brukerperspektiv. 

Verdensobjektene som skal bevege seg fra A til B i scenen har behov for å bli tildelt en form for 

”intelligens” for å sette opp et regelsett for hva som er lov og ikke, og for å kontrollere hvordan de 

faktisk skal komme seg fra A til B. For å oppnå dette måtte jeg innføre et system som objektene kunne 

”koble” seg på, og som gav dem en viss intelligens i forhold til disse oppgavene. 

Klassen SteeringBehaviors inneholder et antall funksjoner og datastrukturer som kan hjelpe et objekt 

med manøvrering gjennom terrenget, kontrollere objektets fart ved hjelp av enkel fysikk og 

opprettholde et visst innbyrdes samarbeid mellom denne typen bevegelige objekter. 

Denne klassen er i stor grad basert på Mat Bucklands forslag til kunstig intelligens for autonome 

spillagenter (Buckland, 2004 ss. 85-132).  Min implementasjon er ved prosjektavslutningen litt 

begrenset i forhold til en målsetting om å gi bilene et virkelighetsnært bevegelsesmønster.  Jeg har i 

hovedsak konsentrert om å gi bilene evnen til å manøvrere fra et punkt til et annet, og sette regler for 

hvordan denne manøvreringen.  Bilene kan for eksempel settes til å benytte en oppførsel som gjør at 

de ikke senke farten når de nærmer seg målet (ref. programkoden: Seek-algoritmen). Alternativt kan de 

instrueres til å redusere farten etter hvert som de nærmer seg målet, for til slutt å stoppe helt opp når 

målet er nådd (ref. programkoden: Arrive-algoritmen). Grunnen til at jeg valgte å implementere disse 

to oppførslene var at jeg vurderte disse som de to viktigste for å simulere bevegelsesmønstrene til biler 

i bytrafikk.  Ved å benytte Seek kan bilene manøvrere seg gjennom et antall navigeringsmål uten å 

senke farten mellom hvert mål.  Ønsker man derimot at bilen skal stoppe når målet er nådd, for 

eksempel i et lyskryss, kan man benytte Arrive.  Ved å kombinere disse to oppførslene kan man etter 

min vurdering oppnå et relativt naturlig bevegelsesmønster gjennom et bymiljø.   
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Figur 20: Steeringbehaviors - Endre oppførsel for KI 

 

Det er et par utfordringer i forbindelse med å få disse bevegelsesmønstrene til å fungere 

tilfredsstillende.  For det første er bilenes akselerasjon, maksfart og deselerasjon styrt av en enkel 

implementasjon av Newtons fysikklover (Buckland, 2004 ss. 28-40). Dette betyr at bilenes angitte 

masse og kraften som tillates å virke på bilene er med på å bestemme hvordan bilene oppfører seg. Det 

er derfor nødvendig å finne frem til verdier for masse og kraft som gir et troverdig bevegelsesmønster 

når bilene tar krappe svinger, eller skal gjøre raske oppbremsninger.  Den andre utfordringen er at man 

på en eller annen måte må kontrollere hvordan man skal bestemme hva slags oppførsel bilene skal 

velge til enhver tid.  Jeg har så langt i utviklingen valgt å la bilens gjeldende målnode bestemme bilens 

oppførsel.  Tanken bak dette er at jeg ved å la noden bilen er på vei mot bestemme hva bilen skal 

gjøre, kan bygge inn regler for bilenes bevegelsesmønstre når man utformer kartene (se avsnitt 7.1.2 

om å lage kjøreruter ved hjelp av navigasjonsnodene).  En ”ende-node” (siste node i en kjørerute) vil 

for eksempel instruere bilene som er på vei mot den, til å benytte ”arrive”-reglene. Det samme kan 

tenkes å være tilfelle ved noder som leder inn i lyskryss.  Disse lyskryssnodene kan ha skiftende 

instruksjoner avhengig av det gjeldende lyssignalet for den aktuelle kjøreretningen i krysset.  Er det 

rødt lys vil noden gi instruksjoner om ”arrive”, er det grønt lys vil den gi instruksjon om ”seek”.  Man 
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kan også tenke seg en annen instruksjon for gult lys, som for eksempel ber bilene om å senke farten 

inn mot noden, for å avvente om lyset skifter til rødt før de passerer noden. 

 

6.2.5.3 Navigasjonsnoder 

 

For å tillate navigering for de KI-styrte bilene har jeg innført en klasse som representerer bestemte 

navigasjonsdestinasjoner i terrenget.  Klassen Node beskriver en bestemt posisjon i scenen, og har 

også en grafisk fremstilling for å gjøre det enklere å plassere disse ut på terrenget.  Figur 21 viser de 

private medlemsvariablene klassen inneholder. 

 

Nodene brukes for å bygge opp kjøreruter for bilene i simuleringen, og kan representeres som tre 

forskjellige nodetyper; startnode, ”vanlig” node og sluttnode. Disse tre variantene angir hva slags 

funksjon noden har i en gitt kjørerute.  En startnode angir starten på en kjørerute, de regulære nodene 

utgjør alle noder gjennom kjøreruten frem til en sluttnode som angir slutten på kjøreruten.  Avsnitt 

7.1.2 gir en nærmere beskrivelse av hvordan kjørerutene bygges opp. 

Vektoren m_vNextNode er en liste over såkalte ”neste-noder”, som er alle nodene som er direkte 

tilkoblet den gjeldende noden.  På denne måten kan en gitt node lede til én eller flere noder og bilene 

kan derfor velge tilfeldige retninger på forskjellige punkter gjennom kjøreruten.  Nodene inneholder 

også et indekssystem som benyttes ved lagring av nodestrukturene.  Disse indeksene er rett og slett 

bare en angivelse av de gjeldende indeksene noden og foreldrenoden har i den globale nodelisten, og 

er nødvendige for å kunne gjenopprette en tidligere kjørerute fra fil.   

 

 

Figur 21: Node - medlemsvariabler 
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6.2.6 Overordnet kontroll av simuleringen 
 

Jeg har i løpet av utviklingen innført flere klasser som er delaktige i å styre hvordan man får tilgang til 

de forskjellige delene av programmet, og hvordan disse fungerer sammen. Figur 22 viser 

forbindelsene mellom noen av de viktigste klassene i programmets øvre lag. 

ObjectFactory som jeg allerede har beskrevet er ment å innføre en kontroll over opprettelse og tilgang 

til kartobjektene.   

 

 

Figur 22: Viktige koblinger i topp- og mellomlagsklassene 
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6.2.6.1 WorldManager 

 

Klassen WorldManager fungerer som et kontaktpunkt mellom klientprogrammet og 

simuleringsmotoren, og gir klientprogrammet tilgang til henholdsvis ObjectFactory-, NodeManager og 

CarManager-objektene som kan eksistere i programmet.  I tillegg gir denne klassen tilgang til en rekke 

høynivåfunksjoner som styrer funksjonalitet i de lavere lagene, som for eksempel lagring av 

kjøremiljøer, funksjonskall til grafikklaget og lignende. 

 

6.2.6.2 CarManager 

 

Dette er en relativt liten kontrollklasse som har som oppgave å kontrollere de KI-kontrollerte bilene.  

CarManager-klassen oppretter en angitt mengde biler, sørger for at disse bilene skaffer seg en 

kjørerute og starter og stopper trafikken.  Bilene settes i gang ved at en ny bil starter på sin startnode 

med faste intervaller. 

6.2.6.3 NodeManager 

 

NodeManager-klassen er som navnet tilsier, kontrollklasse for navigasjonsnodene i programmet.  All 

opprettelse og interaksjon med nodene skjer gjennom denne klassen, og nodene som opprettes lagres i 

i vektoren m_vAllNodes, med en kopi til m_startNodes dersom den nye noden er en startnode. Kopien 

til m_startNodes er kun ment å gi en rask tilgang til alle startnodene, uten å måtte løpe igjennom den 

fullstendige nodelisten og sjekke hver nodes type.  Klassen er også ansvarlig for å lagre 

nodestrukturen på et brukeropprettet terreng til fil. 

 

6.2.7 Debug-klassen 
 

Klassen Debug er en liten verktøyklasse som jeg benytter i de fleste delene av programmet.  Klassen 

oppretter som standard en fil med navn ”Debug.txt”, og tilbyr et utvalg Print()-funksjoner som kan 

skrive til denne filen.  Benyttes hovedsakelig for å skrive status- og feilmeldinger til filen, og har i 

mange tilfeller gjort feilsøking litt enklere.  Klassen er liten og inneholder ikke mye funksjonalitet, 

men benyttes såpass ofte i programkoden at jeg mener den bør nevnes. 
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6.2.8 DemoApp 
 

Dette er klientapplikasjonen. Som navnet tilsier, og som jeg skriver om i kapittel 8, ble 

klientprogrammet benyttet som en stadig voksende testplattform for ny funksjonalitet underveis i 

arbeidet.  DemoApp arver SimTech-klassen som i utgangspunktet var ment å fungere som eneste 

bindeledd mellom klient og simuleringsprogrammet, en funksjon som etter hvert gradvis ble overtatt 

av WorldManager-klassen.  DemoApp oppretter programvindu og benytter ulike funksjoner fra 

hovedprogrammet for å behandle kommandoer fra tastatur og mus.  Klientapplikasjonen er ment å 

kunne byttes ut, uavhengig av resten av programmet. 
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7 Programmets funksjonalitet og 

brukergrensesnitt 
 

Dette kapittelet vil gi en gjennomgang av hvilke muligheter som ligger i programmet slik det fremstår 

ved levering av oppgaven.  Jeg vil beskrive hvilke muligheter man har til å redigere kart, designe 

reiseruter for AI-kontrollerte biler og lagring og lasting til og fra fil. Funksjonaliteten jeg beskriver her 

vil i hovedsak samsvare med, eller være deler av et av use-case diagrammene fra kapittel 5.1. 

 

Figur 23: Skjermbilde fra bakkenivå 

7.1 Funksjonalitet 
 

Programmet gir mulighet for å generere et virtuelt terreng som man så kan utplassere objekter på ved å 

velge disse fra menyen øverst i vinduet.  Man kan manipulere de forskjellige objektenes orientering og 

vinkel før man plasserer dem.  Videre kan man sette opp kjøreruter og bevegelsesmønstre for bilene 
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som skal trafikkere landskapet ved å plassere ut noder som bindes sammen til en eller flere 

”reiseruter” gjennom terrenget.  Videre kan man generere et antall biler som vil velge tilfeldig mellom 

de tilgjengelige kjørerutene og følge disse gjennom kartet.  Kartene som utarbeides på denne måten 

kan lagres til fil, og leses inn igjen på et senere tidspunkt. 

 

 

Figur 24: Skjermbilde - fugleperspektiv 

 

 

7.1.1 Plassere ut kartobjekter 
 

Ved å velge mellom de forskjellige kategoriene av kartobjekter fra menyen i programmet kan man for 

eksempel plassere ut en bygning på kartet.  Etter man har valgt hvilket objekt man vil plassere ut, vil 

det valgte objektet denne helt til man klikker venstre mustknapp.  Objektet plasseres da ut nøyaktig 

der objektet/musepekeren befinner seg.  Før man plasserer objektet ved å klikke, har man noen 

muligheter til å endre objektets orientering, høyde og vinkel, og gjøres ved følgende kommandoer: 
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- Rull musehjul opp/ned – roter objektet rundt sin egen Y-akse 

- Ctrl + musehjul og Shift + musehjul endrer objektets vinkel i forhold til henholdsvis Z- og 

X-aksen. 

- ’X’ + musehjul endrer objektets høyde på Y-aksen 

Dersom man ikke ønsker å plassere objektet på kartet, har man muligheten til å avbryte 

objektplasseringen ved å klikke høyre musetast. Objektet forsvinner da fra musepekeren. 

Man har også én angremulighet etter man har plassert ut et objekt på kartet, ved at man kan trykke 

Ctrl-Z for å fjerne sist plasserte objekt. 

Disse kommandoene er gyldig for alle typer kartobjekter (hus, veier, vegetasjon osv).  Dersom man 

skal plassere ut flere like objekter etter hverandre kan man benytte ”R” for å hente det sist brukte 

objektet, og på den måten slippe å gå via menyen for å hente det frem igjen. 

 

7.1.2 Lage kjøreruter for biler 
 

Man kan bygge opp kjøreruter for de datastyrte bilene i programmet ved å plassere ut det jeg har kalt 

”noder” på kartet.  Alle kjøreruter må begynne med en Startnode og slutte med en Sluttnode.  Mellom 

start- og sluttnoden kan man plassere ut et antall ”vanlige noder” som leder fra en node til en annen, 

og på den måten binder et antall noder sammen til å utgjøre en fullstendig kjørerute.   

Regelsettet jeg følger her er at hver node, bortsett fra Startnoder, må ha en ”foregående node” som 

leder til den nye noden som plasseres ut. Sagt på en annen måte vil alle noder bortsett fra Sluttnoder, 

ha en eller flere pekere til ”neste-noder”, og fungerer i praksis som en ensrettet graf.  Det vil alltid 

være det systemet definerer som ”gjeldende node” som settes som en ny nodes ”foregående node”, og 

som dermed får en peker til den nye noden man plasserer ut.  Ved normal utplassering av noder, vil 

den forrige noden som ble plassert ut fungere som ”gjeldende node” idet den neste noden plasseres ut.  

Man kan endre ”gjeldende node” før man plasserer en ny, ved å klikke på en node.  ”Gjeldende node” 

vil alltid markeres ved at en liten rød pil er plassert over noden.  En node kan ha mer enn en peker til 

andre noder, slik at man kan bygge opp alternative ruter gjennom en bestemt node. 
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7.1.3 Lagring og innhenting av lagrede kart  
 

Man kan etter at man har jobbet med utformingen av et kart lagre kartet til fil. Dette gjøres ved å velge 

”Save map” fra filmenyen.  Alle data som behøves for å gjenopprette kartet vil da skrives til fil. 

Tilsvarende kan man hente inn et kart fra fil ved å velge ”Load map” fra filmenyen. Programmet vil da 

lese inn data fra fil, og gjenoppbygge kartet ved hjelp av denne informasjonen. 

7.2 Brukergrensesnitt 
 

Jeg har kommet noe inn på brukergrensesnittet i de foregående avsnittene, i form av 

musekommandoer ved utplassering av objekter.  Programmet har ikke et veldig omfattende 

brukergrensesnitt, og består i hovedsak av de fire menytilgangene øverst i vinduet (uthevet i Figur 26). 

Startnode 

”Vanlige noder” 

Sluttnode 

Figur 25: Noder - kjøreruter 
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Man får tilgang til menyen via ”ALT”-tasten på tastauret.  Manøvrering mellom de forskjellige 

menyene kontrolleres så med piltastene.  De fire valgene på menylinjen er File, Editor, Traffic Control 

og Help.  File benyttes kun til lagring av kartet, innlasting av kart fra fil og avslutning av programmet.  

Editor inneholder alle de forskjellige kartobjektene som kan legges til som objekter i kartet. Traffic 

Control benyttes for å generere et sett med datastyrte biler, og for å starte og stoppe trafikken.  Help 

inneholder tilgang til programmets svært enkle innebygde hjelpefunksjon. I tillegg til disse 

menyfunksjonene kommer den grunnleggende kontrollen med mus, som jeg har beskrevet tidligere i 

dette kapittelet.  Som man forstår av dette er brukergrensesnittet ikke veldig godt utbygd, noe jeg vil 

komme tilbake til i diskusjonen rundt programmets svakheter i prosjektoppsummeringen. 

 

 

 

 

Figur 26: Skjermbilde - meny 
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DEL III 
 

Prosjektevaluering, konklusjon og veien videre  
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8 Forutsetninger og rammebetingelser i 

systemutvikling 
 

Dette prosjektet har underveis vært utsatt for uforutsette hendelser, noe som har påvirket arbeidet på 

forskjellige måter.  Denne typen utenforstående påvirkning er ikke uvanlig når 

systemutviklingsprosesser gjennomføres, og de kan påvirke arbeidet i forskjellig grad.  Noen ganger 

vil prosjektet kunne videreføres omtrent som før, andre ganger må store endringer innføres.  Kanskje 

skulle man gjerne gjort store endringer, men tids- eller ressursbegrensninger gjør dette vanskelig, og i 

noen tilfeller vil hele prosjektet måtte kanselleres.  Det er mange ulike faktorer som kan påvirke en 

utviklingsprosess, og det er mange ulike utfall av slike endringer.   

Da det ble klart at det ikke ville bli noen simulatorinstallasjon som programmet mitt skulle bli en del 

av, måtte jeg vurdere prosjektets situasjon på dette tidspunktet.  Bortfallet av bilinstallasjonen betydde 

at det ikke ville bli noe av den planlagte fellesdelen; utviklingen av kommunikasjonsgrensesnittet.   

Det hadde allerede fra starten av vært meningen at programmet måtte videreutvikles etter 

masteroppgavens avslutning, og programmet har derfor en godt utbygd grunnfunksjonalitet.  Samtidig 

ville utelatelsen av forskning på kommunikasjonsdelen bety at programmet miste noe av den 

opprinnelig tiltenkte funksjonaliteten. Jeg måtte derfor vurdere om det ville være et alternativ å 

forsøke å implementere mer ”spisset” funksjonalitet i programmet, enn hva som opprinnelig var 

planlagt. En av mulighetene kunne for eksempel være å utvikle programmet til en plattform for 

eksperimentering med kunstig intelligens i forbindelse med trafikkstyring.  En annen mulighet kunne 

vært å fokusere på implementasjon av mer avanserte grafiske muligheter eller finne nye måter å 

konstruere terrenget og resten av omgivelsene på.  Flere av disse utvidelsene kunne vært av interesse 

sett fra et forskningsmessig perspektiv.  Imidlertid ville denne typen utvidelser være tidkrevende, og 

det var ikke veldig mye tid igjen til å gjennomføre såpass store utvidelser.  Samtidig gjenstod fortsatt 

arbeid på det eksisterende programmet, og konklusjonen ble at en såpass omfattende utvidelse i en ny 

retning ikke var mulig å gjennomføre innenfor gitte rammebetingelser.  De opprinnelige 

forutsetningene jeg hadde jobbet under, hadde endret seg såpass mye at det syntes vanskelig å 

gjennomføre store endringer i løpet av tiden som gjenstod.  Denne situasjonen gjorde det klart for meg 

hvordan et prosjekts forutsetninger legger føringer på arbeidet, og hvordan endringer i disse 

forutsetningene kan skape problemer.  Dette er det interessant å se nærmere på, ettersom dette er en 

realitet de aller fleste utviklingsprosjekter må forholde seg til.  Jeg har derfor valgt å foreta en analyse 

av mitt eget prosjekt, med et mål om å komme frem til en generell forståelse av hvilken betydning et 

prosjekts forutsetninger har for prosessen. 



75 

 

Kapittel 2.3 gir en gjennomgang av hvordan man identifiserer forutsetningene for et prosjekt, og 

hvordan disse forutsetningene kan virke inn på avgjørelser som fattes på ulike stadier i en 

utviklingsprosess.  Jeg vil benytte denne teorien til å gjøre en gjennomgang og vurdering av hvordan 

forutsetningene for mitt prosjekt påvirket utviklingen.  Gjennom en redegjørelse for arbeidet mitt i de 

ulike fasene, vil jeg forsøke å relatere dette opp mot forutsetningene jeg jobbet under, og hvilken 

betydning dette hadde for arbeidet.  Målet med dette er å komme frem til hvordan systemutviklere kan 

være mer bevisst på valgene som gjøres underveis, og i hvilken grad prosjektforutsetningene bør, og 

vil, påvirke disse valgene.  Det er også interessant å se på om det er mulig å innføre metoder som kan 

gjøre et prosjekt mindre sårbart for store endringer i disse forutsetningene. Som bakgrunn for min 

analyse vil jeg forsøke å trekke opp en tidslinje for prosjektet som setter viktige avgjørelser jeg gjorde 

underveis i arbeidet, inn i en større sammenheng der rammebetingelser og andre faktorer er en del av 

bildet.  En del av dette arbeidet vil være å trekke frem hva jeg mener var viktige skilleveier i 

prosjektets vei mot målet, og redegjøre for hvordan og hvorfor jeg valgte den videre retningen ved 

disse.  Hvordan tenkte jeg da jeg valgte som jeg gjorde, og hvordan kunne jeg tenkt dersom målet 

hadde vært et annet.   

 

I avsnitt 8.1 vil jeg redegjøre for hvilke valg jeg tok på ulike stadier, og gi en begrunnelse for valgene 

med forankring i de gjeldende forutsetningene.  I avsnitt 8.2 vil jeg diskutere de ulike valgene jeg tok, 

og vurdere betydningen valgene fikk for prosjektet som helhet.  Målsettingen for denne diskusjonen 

vil være å komme frem til en identifisering av hvilken betydning prosjektrammer har for valgene en 

utvikler gjør, og hvordan dette påvirker mulighetene for å imøtekomme krav til endringer. Som et 

resultat av dette vil jeg forsøke å skissere et rammeverk for hvordan prosessen kan forbedres i 

sammenheng med at forutsetninger endres. 

 

 

8.1 Redegjørelse for forutsetningenes betydning i dette 

prosjektet 
 

Utviklingsprosjekter blir uvilkårlig preget og styrt av et sett forutsetninger. Disse forutsetningene blir 

antydet av programmets tiltenkte bruk, og blir tydeliggjort etter hvert som detaljer rundt systemets 

bruk og bruksmiljø fastsettes i en kontinuerlig utviklingsprosess.  Gjennom prosessen vil det dannes et 

stadig mer detaljert bilde av alle sider rundt problemområdet programmet skal løse.  Programmets 

fremtidige brukere blir kanskje intervjuet, og deres ønsker og forventninger vil inngå som en del av 

vurderingene som gjøres.  Man analyserer systemkonteksten og bestemmer hvordan programmet må 



76 

 

tilpasses de fremtidige arbeidsbetingelsene.  Forutsetningene som bestemmer utviklingen ser ut til å bli 

mer og mer sementert etter hvert som man innhenter denne typen informasjon.  Summen av alle disse 

vurderingene vil være med på å gi et grunnlag for at programmet til slutt skal ende opp som et godt 

produkt som imøtekommer brukernes forventninger, løser sin tiltenkte oppgave på en god teknisk 

måte og er lett å vedlikeholde og utvide.   

 

8.1.1 Planleggingsfasen 
 

Planleggingsfasen består av å finne ut mest om mulig om programmet som skal utvikles, for så å 

benytte informasjonen til å legge en plan for hvordan man kan ende opp med et program som dekker 

det fremtidige behovet best mulig.  Når det gjelder programmet jeg har utviklet var det gjennom hele 

planleggingsfasen meningen at programmet skulle inngå i en installasjon der en datamaskin med dette 

programmet skulle kobles sammen med en ombygd bil.  Rammene og prioriteringene for programmet 

ble dermed bestemt med dette som grunnlag.  En enkel skisse av den planlagte installasjonen vises i 

Figur 27. 

 

 

Datamaskin m/ 

programmet 

installert 

Tilpasset 

bilcockpit 

Stor skjerm eller 

lerret 

Figur 27: Skisse - den ferdige installasjonen 
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Programmet skulle installeres på en maskin og fungere som mellomledd mellom bilen og skjermen, og 

generere bilder på skjermen basert på hvilke handlinger som ble utført i bilen kombinert med logikken 

i programmet.  En del av arbeidet med å konstruere den tilpassete bilen, var å lage elektronikk som 

skulle gi meningsfylte data (sett fra mitt programs ståsted) fra bilens kontrollapparat som gass, brems, 

girskifte og rattbevegelser.  Bilen skulle også kunne motta data fra mitt program for å muliggjøre 

oppdatering av speedometer og andre instrumenter.  Den delen av oppgaven som skulle løse problemet 

med kommunikasjon mellom bilen og dataprogrammet skulle løses som en fellesdel i min og min 

medstudents oppgaver.  Den overordnete dataflyten mellom de forskjellige komponentene så vi for oss 

ville være omtrent som beskrevet i Figur 28. 

 

 

 

De viktigste ytre rammene som staket ut kursen for prosjektet var som følger: 

- Simulatoren skulle ha en fast plassering og i første omgang benyttes til forskning på bruk 

av kommunikasjons- og informasjonssystemer i utrykningskjøretøyer. 

- Arbeidet med utviklingen var begrenset i tid til normal tidsbruk for en masteroppgave 

- Ettersom det var en relativt omfattende oppgave å bygge dette systemet (bil/program), og 

systemet var ment å kunne brukes også etter masteroppgavens avslutning, var det viktig å 

tenke langsiktig i forhold til løsningene. 

Program Bil 

Skjerm 

Informasjon om fart, 

bilens krengning og evt. 

kollisjoner og lignende 

Data fra gass, gir, brems og ratt 

Oppdatering av 

grafikk basert på 

data fra bil/program 

Figur 28: Dataflyt i installasjonen 



78 

 

- Som en følge av punktet over var det også et poeng å legge til rette for at man kunne 

utvide bruksområdene utover den primære bruken prosjektet hadde som mål. 

 

Dette var de foreløpige forutsetningene planleggingen forholdt seg til, og som skulle få betydning for 

den videre utviklingen. 

 

8.1.1.1 Hovedmålsettingene blir vedtatt 

 

På bakgrunn av rammebetingelsene og målsetningene beskrevet i foregående avsnitt, skisserte jeg opp 

hvilke elementer som absolutt måtte være på plass, hvilke elementer det hadde vært fint å få på plass 

og hvilke elementer jeg allerede før prosjektet ble satt i gang mente det ville være urealistisk å skulle 

implementere. 

Det grunnleggende prinsippet jeg la til grunn var at programmet måtte være utformet med én 

gjennomgående tanke som utgangspunkt: Tidsaspektet betydde at jeg ikke ville ha mulighet til å 

implementere alle de sider ved simulatoren som burde være på plass for at programmet skulle kunne 

simulere en trafikksituasjon på en troverdig måte (se kapittel 2.1.2).  Jeg måtte derfor ta hensyn til 

dette i utviklingen, og forsøke å legge til rette for at det var mulig å implementere disse delene etter at 

jeg hadde levert fra meg programmet.  Avsnitt 2.3.1 beskriver hvilke faktorer som er med på å 

bestemme kravene som stilles til et program som skal utvikles. Et viktig punkt i den forbindelsen er å 

ha et bevisst forhold til domenet programmet må forholde seg til, og i dette tilfellet er en viktig del av 

domeneforståelsen at programmet skulle eksistere i en permanent installasjon.  Ettersom en slik 

installasjon er både ressurs- og plasskrevende var det naturlig å fokusere på å gi programmet mulighet 

for en lang levetid, i form av muligheter for utvidelser og tilpasninger. En fellesnevner var at det 

syntes viktig å fokusere på å gi programmet utvidelsesmuligheter både når det gjaldt utvidelser jeg så 

for meg ville være nødvendige, og andre uforutsette behov som kunne dukke opp.  For å oppnå dette 

mente jeg det var viktig å bygge opp en tydelig stamme i programmet, som man uten alt for mye 

arbeid kunne implementere nye deler i.  Dette betydde at en overordnet hovedmålsetting ble å lage et 

program som kunne bygges videre på uten at man måtte gjøre store endringer i eksisterende kode. 

Dette kunne bety at jeg måtte bruke mer tid på å utvikle de grunnleggende funksjonene i programmet, 

på bekostning av mer avansert synlig funksjonalitet, men i et langsiktig perspektiv var dette påkrevd. 

Videre kom jeg frem til at det var viktig at programmet tillot at simuleringsmiljøene kunne tilpasses av 

brukeren på en enkel måte, rett og slett for å kunne tilpasses ulike brukssituasjoner.  Dette ville etter 

min mening øke nytteverdien til programmet ved at jeg ikke låste programmet til en idé om hva en 
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brukssituasjon ville kreve, lenge før programmet ble tatt i bruk. Den andre hovedmålsetningen ble 

dermed å legge et fokus på at brukeren hadde mulighet til selv å lage og tilpasse kartene og måten 

disse ble brukt på. 

Hovedmålsettingene beskrev dermed hva jeg mente det var essensielt å fokusere på i utviklingen, 

samtidig som det ble klargjort at en del ønskelig funksjonalitet måtte utelukkes som et resultat av 

tidsrammer og forutsetninger.   

8.1.1.2 Programstrukturen på skissestadiet 

 

Basert på hovedmålsetningene beskrevet i foregående avsnitt, begynte arbeidet med å kartlegge hvilke 

deler programmet burde bestå av.  En del av denne vurderingen var også å ta høyde for hvilke deler 

jeg mente programmet burde inneholde, men som ikke kunne implementeres innenfor tidsrammene for 

prosjektet.  På bakgrunn av kunnskapen om systemet så langt, ble det utformet et foreløpig utkast til 

hvordan dataflyten ville foregå mellom de generaliserte hoveddelene i systemet. Denne er beskrevet i 

Figur 29, og er i prinsippet en videre detaljering av Figur 28. 

 

 

Simulerings-”motoren” i Figur 29 referer til den største delen av programmet, og inkluderer alt som 

har å gjøre med grafikk, styring av simuleringsverdenen og ressurskontroll.  Jeg hadde på dette 

tidspunktet bestemt meg for at jeg skulle implementere simuleringsmotoren som en frittstående modul, 

og benytte et klientprogram som hentet inn motoren som et bibliotek. Dette ville gjøre det mulig å 

isolere programkode for opprettelse av programvinduet og andre deler som er tett knyttet opp mot 

DirectX/maskinvare 

Simulerings-

”motoren” Klientprogram 

Bilens kommunikasjonsenhet 

Data for 

grafikk/brukerstyring 

Generelle data om 

tilstanden i systemet 

Data til og fra bilen. 

Fartsendringer o.l 

Figur 29: Dataflyten i systemet 
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operativsystemet (OS), i klientprogrammet, og på den måten holde simuleringsmotoren mer 

plattformuavhengig.  Videre la dette bedre til rette for at man i fremtiden kunne gjøre utvidelser i 

simuleringsmotoren, men beholde klientprogrammet uendret.  Målet var altså at man kunne bytte ut 

hele simuleringsdelen med en ny versjon, og slippe å programmere de OS-spesifikke delene på nytt.  

Denne avgjørelsen var tett knyttet opp til hovedmålsettingen om å tillate ulike fremtidige endringer i 

programmet. 

Med denne generelle ideen om hvordan data skulle bevege seg i systemet, måtte en mer detaljert 

struktur for de indre delene i programmet utarbeides. Det ble tatt utgangspunkt i at kjernen i 

programmet måtte bygges rundt funksjonaliteten jeg ønsket å hente ut av DirectX, og at det ville være 

en fordel å forenkle tilgangen til denne funksjonaliteten mest mulig for å gjøre arbeid på nivåene 

høyere opp i programmet enklere.  På dette stadiet i utviklingen virket det fornuftig å implementere 

laget over grafikk-API’en (i mitt tilfelle DirectX) på en måte som gjorde det uavhengig av hvilket API 

som lå i bunnen.  Målet var å gjøre programmet plattformuavhengig i forhold til om man på et senere 

tidspunkt ønsket å bytte ut DirectX med for eksempel OpenGL.  

Hva resten av programkjernen måtte inneholde var fortsatt ikke avklart, ettersom det fortsatt eksisterte 

et antall ukjente faktorer.  Det eksisterte nå planer for hvordan kommunikasjon med grafikkortet 

kunne gjøres for vise grafikk på skjermen, men ingen struktur rundt den grunnleggende 

kommunikasjonen.  Det eneste DirectX tilbyr i denne sammenhengen er et sett definerte kommandoer 

og tilgang til datastrukturer som er koblet til maskinvaren, i dette tilfellet grafikkortet.  Hvordan man 

bruker disse kommandoene og hva man fyller disse datastrukturene med er helt opp til 

programmereren.  Det var altså ikke nok å basere seg på at kjernen kun var et rammeverk rundt 

DirectX.  Jeg måtte forsøke å se for meg hvilken funksjonalitet jeg ville trenge, utover de atomiske 

tilgangsfunksjonene til grafikk-APIet.  Detaljkunnskapen min om DirectX var begrenset så tidlig i 

prosessen, og jeg var ikke kvalifisert til å foreta noe endelig valg om hva denne kjernen burde 

inneholde.  Jeg bestemte meg derfor for at jeg ville ta utgangspunkt i å implementere grunnleggende 

funksjonalitet mot DirectX og at dette laget kunne utvides etter hvert som nye valg oppstod.  På dette 

tidspunktet var det derfor ganske klart hva jeg ville at denne delen av programmet skulle tilby, men 

ikke konkret hva jeg måtte lage for å oppnå den ønskede funksjonaliteten. 

Det foreløpige skisserte kjernelaget vil legge til rette for at man kan sende geometriske data til 

grafikkortet (avsnitt 2.2.1 gir en beskrivelse av hvordan geometri representeres i 3D-grafikk), men det 

har ingen funksjonalitet for hvordan man kan opprette og organisere geometrien (modellene) i 

systemet.  Det samme gjelder behandling av ressursene som er med på å komplettere modellene, for 

eksempel bildefiler som sørger for modellenes teksturering.  Hvorvidt denne typen funksjonalitet 

burde inngå i det jeg har definert som programkjernen eller befinne seg på et nytt lag over var en 

problemstilling som måtte vurderes. Det er snakk om å finne måter å organisere ressurser som 
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importerte 3D-modeller, bildefiler, implementasjon av shaders og andre elementer som kan sies å ha 

en nær kobling til flyten av grafikkdata som sendes til grafikkortet.  En del av disse ressursene kan 

også sies å ha en tett tilhørighet til klassene som representerte de virtuelle objektene i 

simuleringsverdenen, som klassene for bygninger og biler, ettersom det faktisk er opprettelsen av 

objekter fra disse klassene som vil bringe disse dataene inn i systemet. 

Jeg vurderte det dit hen at dette var ”systemdata” som hørte hjemme nær kjernen og grafikkortet, men 

valgte samtidig å innføre et nytt lag i systemet som skulle ligge over kjernen og kontrollere disse 

systemdataene og fungere som bindeledd mot objektene lenger opp i systemet som hadde koblinger til 

disse dataene.  Jeg valgte altså å si at klassene som representerte isolerte objekter av teksturer og 

modeller hørte til i kjernelaget, og skilte ut et sett klasser som bandt disse sammen i et overliggende 

lag.  Dette laget vil inneholde klasser som organiserer data som teksturer og modellfiler.  Lagets 

oppgave vil hovedsakelig være å opprette nye objekter i kjernelaget etter hvert som andre deler av 

programmet har behov for det.  Samtidig må dette laget opprettholde en oversikt over opprettede data 

og forsøke å effektivisere bruken av disse mot klassene lenger opp i hierarkiet.   

På dette punktet i utviklingen måtte strukturen for den delen av programmet som skulle representere 

de fysiske objektene i den virtuelle virkeligheten defineres.  Dette er objektene som utgjør den visuelle 

representasjonen av verdenen som skal simuleres.  Jeg hadde en ganske klar formening om hvilke 

hovedgrupper av objekter jeg måtte definere, og disse omfattet objektrepresentasjoner av bygninger, 

veier, biler og fotgjengere.  Det neste laget i koden skulle inneholde disse klassene, og det var et 

problem å bestemme hvordan jeg skulle organisere disse objektene.  Det er mange faktorer å ta hensyn 

til i denne delen, blant annet hvordan jeg kan kontrollere et stort antall objekter som i ulik grad er 

aktive i den virtuelle scenen, opprette og fjerne disse ved behov, og sørge for å organisere disse 

dataene slik at de kan lagres til filer.  

Jeg så for meg en generell struktur på denne delen, men detaljene i implementasjonen var fortsatt 

ganske uklare for meg.  Det ville være nødvendig å finne en måte å ta vare på og gi tilgang til alle 

objekter som ble dynamisk opprettet av brukeren.  Min målsetning om å skulle ha mulighet for å lagre 

de virtuelle omgivelsene til fil tilførte mer kompleksitet, fordi jeg var avhengig av å finne strukturer 

som tillot objektkontroll både via brukerstyrte kommandoer og når programmet leste inn 

objektinformasjon fra fil.  De viktigste avgjørelsene om hvordan jeg skulle oppnå dette ble tatt etter 

flere runder med prototyping og testing. 

Det øverste laget i arkitekturen skulle tilslutt tilføre, det som så langt er en stor mengde løst 

sammenbundne data, en grad av styring og kontroll.  Dette gjaldt kontroll både i forhold til valg 

brukeren tar under kjøring av programmet, og en mer generell styring av hvordan programmet 

behandler objektene som eksisterer på lavere lag.  Dette laget måtte tilby en rekke tilgangspunkter for 

klientapplikasjonen, slik at man kunne opprette objekter og interagere med programmet.  For å oppnå 
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dette så jeg for meg noen klasser som samlet trådene fra lagene under, og som kunne tilby oversiktlige 

måter å gjennomføre oppgavene i programmet på. 

Den grove strukturen programmet skulle bygges rundt begynte etter hvert å ta form, og jeg endte opp 

med en løsning som beskrevet i Figur 30. 

 

Hvor skarpt skillelinjene mellom lagene i arkitekturen ville fremkomme i programkoden var på dette 

tidspunktet ikke helt avklart, og jeg arbeidet med å utforme systemarkitekturen fungerte mer som et 

verktøy for å kartlegge hvilke deler systemet burde bestå av, enn en streng ramme for hvordan jeg 

skulle dele opp programmet.  Avgjørelsene som er tatt så langt i prosessen viser at mye av 

prioriteringene i utarbeidelsen av systemarkitekturen er fundert i tanken om å tilrettelegge for 

utvidelser.  Lagdelingen og utskillelsen av klientprogrammet er ment å tillate utskiftning eller 

utbygging av enkeltkomponenter. 

Programkjernen 

Ressursstyring 

Simuleringskontroll 

Klientprogram Kommunikasjons-

grensesnitt mot bilen 

Objektkontroll 

Figur 30: Skisse av programstruktur 
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8.1.2 Designavgjørelser 
 

Med en plan for hvilke hoveddeler programmet skulle bestå av, måtte jeg avgjøre hvordan disse delene 

skulle utformes i praksis. Dette avsnittet vil gjennomgå noen av designavgjørelsene som ble fattet i 

løpet av prosessen.  Jeg redegjør for en del av designavgjørelsene mine i kapittel 6, og jeg vil derfor 

ikke gi en fullstendig gjennomgang av alle programområdene her.  Jeg vil i stedet trekke frem deler av 

designet jeg mener var mest preget av forutsettingene og hovedmålsettingene mine, og forklare 

hvordan forutsettingene spilte inn i avgjørelsene som ble fattet.  Avsnitt 8.2 vil gi en videre diskusjon 

av hvilken betydning disse avgjørelsene fikk for programmet. 

 

8.1.2.1 Programkjernen (STXDevice og CDO-klassene) 

 

På bakgrunn av hovedmålsettingen om robusthet og senere utvidelser, ble designet for programkjernen 

ganske omfattende.  Dette gjaldt særlig funksjonaliteten mot DirectX og de innledende planene om å 

frigjøre denne delen fra noen spesifikk implementasjon av grafikksystemet.  Jeg brukte mye tid på å 

kartlegge funksjonaliteten jeg ønsket å benytte meg av i DirectX og på å bygge opp et sett av 

funksjoner som skulle gi tilgang til denne funksjonaliteten.  Utgangspunktet for at jeg viet dette såpass 

mye oppmerksomhet var at jeg ønsket et uavhengig grensesnitt mot maskinvaren, slik at det på et 

senere tidspunkt skulle være mulig å bytte ut DirectX med for eksempel OpenGL.  I tillegg var en 

grunnleggende tanke om å tilby bred funksjonalitet for fremtidig bruk, en motivasjon.  Målet med 

dette skulle være at programmets interne funksjoner skulle tilby all nødvendig funksjonalitet mot 

grafikkortet, og på den måten unngå at andre deler av programmet måtte funksjonskall direkte mot 

DirectX. 

Jeg redegjorde i avsnitt 8.1.1.2 for at programkjernen skulle bestå av mer enn bare 

mellomlagsfunksjonalitet mot Direct3D
4
.  En del av kjernefunksjonaliteten ville også inkludere klasser 

for ressurshåndtering og andre systemrelaterte oppgaver.  Ved å bygge funksjonalitet for dette inn i 

kjernestrukturen ender kjernen som helhet opp som et av de mest omfattende lagene i 

programarkitekturen.  Prioriteringen av å konstruere en såpass stor systemdel for bruk i høyere 

arkitekturlag var fundert i målsetningen min om å oppnå en solid grunnfunksjonalitet med muligheter 

for utvidelser.  Jeg vil diskutere ulike sider ved denne avgjørelsen i avsnitt 8.2. 

                                                      
4
 3D-grafikkdelen av DirectX 
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Mitt programs arkitektur rundt CDO-klassene
5
 og deres kobling til STXDevice-klassen er i stor grad 

basert på Stefan Zerbsts bok om utvikling av 3D-motorer (Zerbst, 2006).  Arbeidet med kjerneklassene 

(CDO-klassene) er i hovedsak basert på et prinsipp om at programmets fundament er STXDevice-

klassen (klassen som tilbyr grensesnittet mot DirectX).  Uten en instans av denne klassen er 

programmet ikke i stand til å kommunisere med maskinvare, kan ikke tegne grafikk på skjermen og 

lignende.  Programmet er altså avhengig av en instans av denne klassen, mens de øvrige CDO-

klassene er ment å utgjøre en verktøykasse for mulige utvidelser som kan tenkes brukt (se Figur 12 for 

et eksempel på CDO-klasser).  Det vil for eksempel kunne tenkes at man ønsker å opprette en scene 

som inneholder et antall 3D-modeller (Mesh-klassen), men som ikke har noen teksturer (Texture-

klassen).  På grunn av avhengighetsforholdet resten av kjernelaget har til STXDevice, kan STXDevice 

fungere som kontrollklasse for CDO-klassene.  Dersom man ønsker å opprette et CDO-objekt kaller 

man CreateObject()-funksjonen i STXDevice, og et objekt av ønsket type opprettes.  STXDevice 

fungerer som en objektfabrikk for CDO-klassene, og holder orden på hvilke objekter som er opprettet 

og i hvilken grad de ulike objektene er i bruk i programmet.  Det kan argumenteres for at ville være 

ryddigere å opprette en egen kontrollklasse for hele kjernelaget, for på den måten å beholde 

STXDevice-klassen som en rendyrket device-klasse (grensesnitt mot DirectX’ devices), men jeg 

mener klassens sentrale posisjon i kjernelaget kan forsvare at den tildeles denne ekstra 

funksjonaliteten. 

Programkjernen er nok den delen av programmet som i størst grad er preget av de opprinnelige 

forutsetningene for prosjektet.  Dette kommer til uttrykk i at denne delen inneholder mye programkode 

som går ut over funksjonaliteten jeg i utgangspunktet hadde behov for i de delene av programmet jeg 

hadde mål om å ferdigstille.  Jeg kunne nok fullført programmet med en mer begrenset mengde 

programkode i dette laget og allikevel kunnet vise nøyaktig samme grafiske fremstilling på skjermen.  

Grunnen til at denne delen ble såpass omfattende er å finne i målsettingen om utvidbarhet og robusthet 

i forhold til utvidelsene.  Jeg hadde som mål å isolere de øvrige programlagene fra DirectX, og 

behøvde mye kode i kjernen for å oppnå dette.  Når målet var å bygge opp en plattform som gjorde 

resten av programmet uavhengig fra DirectX, var det også nødvendig å tilby god funksjonalitet i dette 

laget.  Dette fordi hvis DirectX ikke skulle være ”tilgjengelig” i resten av programmet, måtte jeg ta 

høyde for at videre utvidelser kunne ha andre behov i DirectX enn jeg for øyeblikket hadde.  Jeg 

diskuterer denne avgjørelsen i avsnitt 8.2.2. 

8.1.2.2 Ressurshåndteringen 

 

Arkitekturlaget som jeg har kalt ”Ressursstyring” i tidligere beskrivelser av arkitekturen er konsentrert 

om å organisere og optimalisere programmets bruk av bildefiler og 3D-modeller.  Valget om å bruke 

                                                      
5
 Core Device Objects, se ordforklaringer 
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tid på å implementere klasser som tok seg av dette var igjen basert på målsettingen om å forenkle 

videre utvidelser, både mine egne og fremtidige.  I denne sammenhengen betydde dette å utstyre 

programmet med mest mulig automatisert behandling av forskjellige generelle data/ressurser som 

lagene over ville kunne benytte seg av.  Dette lagets bidrag til dette er å innføre TextureManager- og 

MeshFactory-klassene som skal forbedre programmets evne til å behandle grafiske ressurser på en 

selvstendig måte.  Disse klassene tar seg av innlesing av mesh-modeller og tilhørende bildefiler fra fil.  

Denne typen ressurser kan relativt enkelt leses inn og tas i bruk ved hjelp av kall til DirectX, men uten 

en kontrollfunksjonalitet rundt dette vil man på sikt kunne støte på noen problemer.  Når man har 

hentet inn en modell fra fil og oppretter et antall tilhørende teksturobjekter, er man i prinsippet klar til 

å tegne modellen på skjermen.  Dersom man skal ta i bruk et større antall utgaver av den samme 

modellen, eller de samme teksturfilene, kan det være nødvendig å innføre et større apparat.  Dersom 

man ønsker å representere femten helt like biler på skjermen, behøver man i prinsippet ikke lese inn 

den samme bilmodellen fra fil femten ganger, og heller ikke representere femten utgaver av den 

samme modellen i programkoden.  Femten helt like biler på forskjellige steder kan konseptuelt sett 

representeres som den samme bilen på femten forskjellige steder samtidig.  Dersom bilmodellen er 

den samme for alle de forskjellige instansene som skal representeres, kan man ved å benytte én utgave 

av bilmodellen, tegne den samme bilen på femten forskjellige steder i scenen.  Ved å redusere antall 

bilmodeller som fysisk befinner seg i datamaskinens minne fra femten til en, reduserer man dermed 

programmets totale minnebruk under kjøring.  Denne reduksjonen av programmets minnebruk blir 

større jo flere like modeller man benytter i scenen, og kan i mer omfattende eksempler være av stor 

betydning for programmets ytelse. Denne optimaliseringen oppnås i programmet ved hjelp av 

MeshFactory- og MeshInstance-klassene.  Et MeshInstance-objekt inneholder ikke en mesh-modell, 

men peker til en utgave av modellen som er lastet inn av programmet.  MeshInstance-objektet er altså 

én bestemt representasjon av en modell som mange MeshInstance-objekter kan peke til.  Et 

MeshInstance-objekt beskriver en bestemt representasjon av en modell, ved å angi posisjon, rotasjon 

og skalering for modellens representasjon. 

Når det gjelder bruk av teksturfiler gjelder omtrent de samme prinsippene som for bruken av 3D-

modeller: Har man lastet inn en bildefil én gang, behøver man ikke gjøre det gjentatte ganger hver 

gang man behøver tilgang til det samme bildet.  TextureManager-klassen holder orden på hvilke 

bildefiler som er lest inn i programmet, og identifiserer disse med filens navn.  Dette betyr at når man 

ber TextureManager-objektet om tilgang til en navngitt bildefil vil det først sjekke om dette filnavnet 

allerede finnes i systemet, og i så fall returnere en peker til dette.  Finnes derimot ikke filnavnet i 

systemet allerede, leses filen inn og gjøres tilgjengelig for resten av programmet. 
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8.1.2.3 Implementasjon av ”verdensobjektene” 

 

”Verdensobjektene”, alle objektene som kan plasseres ut i den virtuelle scenen, ble viet en del 

oppmerksomhet i utviklingen.  Dette var mye av samme grunn som at jeg viet programkjernen mye 

tid, nemlig med tanke på videre utvidelser og at fremtidige brukere skulle ha muligheter i flere 

retninger.  Arkitekturen jeg valgte for implementasjonen ble utformet med tanke på at jeg ikke visste 

hva slags objekter fremtidige brukere kunne tenkes å ville hente inn, og bruke, i programmet. Deler av 

problemet med å ikke kunne forutse hvilke nye klasser fremtidige utviklere vil ønske å implementere, 

gjøres mindre problematisk ved at programmet er objektorientert.  Modulariseringen av koden som 

oppnås gjennom klasseinndelingen gjør at det i utgangspunktet vil være lettere å implementere nye 

deler i programmet.   Allikevel er det ikke nødvendigvis problemfritt å legge til nye klasser i et 

system.  Den eksisterende arkitekturen, de eksisterende klassenes grensesnitt og andre faktorer kan 

medvirke til å gjøre utvidelser enklere eller mer kompliserte.  Jeg ønsket derfor å bygge en struktur 

som var oversiktlig, og som lett kunne utvides med flere objekttyper.  For å oppnå dette valgte jeg å 

utvikle ObjectFactory-klassen (beskrevet i avsnitt 6.2.5), som skulle kunne utvides med noen få linjer 

kode for å kunne behandle helt nye typer verdensobjekter. Tanken var at jeg ikke visste hva fremtidige 

brukere ønsket av funksjonalitet, og det var viktig å ha dette i tankene når jeg implementerte mine 

egne ideer om hva programmet burde inneholde.   Kapittel 6.2.5.1 gir en beskrivelse av hvordan denne 

klassen er bygget opp, og hvordan den er basert på at alle ”verdens-objekter” er fundert i et sett 

kategorier som definerer objekttype og underkategori.  Objektfabrikken avgjør hvilken kategori og 

underkategori det nye objektet skal relateres til, for deretter å opprette et nytt objekt på grunnlag av 

dette.  Ved å legge til nye kategorier og underkategorier av objekttyper kan man innføre nye 

objekttyper i programmet.  Utvidelsene som kreves i ObjectFactory-klassen vil da i hovedsak bestå i å 

legge til programkode som kan identifisere det nye objektets kategori før objektopprettelsen. Dersom 

man ønsker å utvide med helt nye objektkategorier som ikke har en naturlig tilhørighet til noen av de 

eksisterende kategoriene, vil det også være nødvendig å legge til en ny datastruktur som kan 

”oppbevare” listen av de nye objektene. 

Utviklingen av denne delen er preget av at dette er en del av programmet som kan tenkes å utvides 

med helt nye objekttyper av fremtidige brukere.  Denne delen er stort sett ferdigutviklet i forhold til de 

behovene jeg mener man vil ha for en enkel simuleringssituasjon, men er samtidig bygget rundt 

forutsetningen om at behovet for videre utvidelser kan være tilstede. 
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8.1.2.4 Tidsaspektet 

 

En systemarkitektur som beskriver hvordan programmets forskjellige lag bygger på hverandre, vil 

ikke nødvendigvis føre til at utviklingen av de forskjellige lagene foregår i kronologisk rekkefølge fra 

bunnen og opp, eller motsatt.  Det kan eksistere avhengighetsforhold mellom lagene som ikke 

nødvendigvis kommer eksplisitt frem i lagmodellen eller det kan dukke opp behov for endringer 

underveis i arbeidet med programmeringen.  Det er mange omstendigheter som kan reflekteres i 

hvordan utviklingsprosessen organiseres.  Det er altså ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom 

lagdelingen i arkitekturen og hvordan man faktisk arbeider seg gjennom utviklingen av disse lagene.  

Under arbeidet med dette programmet jobbet jeg med moduler i flere av lagene innenfor samme 

tidsrom, og hadde flere iterasjoner på flere av lagene etter hvert som andre lag ble mer og mer 

ferdigstilt.  En enkel fremstilling av hvordan de forskjellige lagene kom på plass, og etter hvert 

kanskje ble endret, vises i Figur 31.  Meningen med denne figuren er å vise de forskjellige delenes 

utvikling i relasjon til tidsforløpet gjennom prosjektet. 

 

Figuren viser hvordan jeg begynte utviklingen ved å arbeide med det jeg referer til som ”kjernen”, 

nemlig grafikkmodulen.  Jeg valgte å fokuserte på denne delen tidlig i arbeidsprosessen av flere 

grunner.  For det første anså jeg det for å være viktig å på et tidlig tidspunkt få best mulig oversikt 

over funksjonaliteten i DirectX,  med tanke på det videre arbeidet med programmet.  Ved å jobbe med 

å utvikle dette laget ville jeg av nødvendighet måtte få en viss innsikt og forståelse i viktige sider ved 

DirectX.  For det andre virket det logisk å begynne med det som bokstavelig talt er den mest synlige 

Grafikkmodul 

(kjernen) 

Ressurs-

kontroll 

Objekt-

kontroll 

Logikk/KI Klient-

program 

Tidslinje for når nye implementasjoner av modulene ble rullet inn i prosjektet. 

Figur 31: Tidslinje - Modul-implementasjonen 



88 

 

delen av programmet, nemlig det som vises på skjermen.  Dersom jeg ikke hadde funksjonalitet på 

plass som faktisk kunne vise grafikk, ville jeg måtte utarbeide midlertidige løsninger for å teste annen 

funksjonalitet i programmet.  En tredje grunn til å tidlig å fokusere på denne delen, er at resten av 

programmet direkte, eller indirekte, vil måtte forholde seg til programkoden som befinner seg her.  Ser 

man på lagdelingen jeg har skissert opp tidligere, ser man at kjernemodulen befinner seg helt nederst, 

med et antall forskjellige lag over seg.  Går man ut i fra et prinsipp om at lag høyere opp i arkitekturen 

kan henvende seg til lag som befinner seg på et lavere nivå, men ikke omvendt, kan det argumenteres 

for at kjernemodulens implementasjon kan ha betydning for mange av de andre lagene.  

Kjernemodulen inneholder også klasser for representasjon av de grafiske ressursene i systemet, og det 

var definitivt nyttig å for eksempel kunne opprette et 3D-objekt fra fil for diverse testformål på et så 

tidlig tidspunkt som mulig. 

Arbeidet med å programmere et lag som skulle organisere bruken av de grafiske ressursene i systemet 

fulgte som en naturlig utvidelse etter at kjernemodulen var noenlunde på plass.  Med mulighetene som 

lå i kjernens CDO-klasser for representasjon av grafiske ressurser, var det greit å ”komplettere” 

behandlingen av denne typen ressurser.  Ved å gå fra muligheten til å kunne representere 3D-modeller 

og teksturer i isolerte utgaver til å kunne organisere et stort antall av disse på en gang, åpnet dette for 

friere uttesting av lagene som skulle utvikles senere.  Utviklingen av de to nederste lagene kan sies å 

utgjøre programmets ”infrastruktur”, og det man investerer av tid på disse delene vil ideelt sett kunne 

spares inn ved å forenkle implementeringen av lagene over.  Jeg vil diskutere sider ved denne 

påstanden i avsnitt 8.2.  Figur 31 viser at jeg gjorde endringer på kjernemodulen også etter at 

ressurskontrollen var implementert, og dette var endringer som kom som følge av oppdagelser jeg 

gjorde i arbeidet med ressurskontrollen.  Dette var i hovedsak mindre justeringer i forhold til hvordan 

jeg representerte teksturer og modellobjekter i kjernelaget.  Figuren viser også at jeg har gjentatte 

iterasjoner av klientprogram-implementasjonen.  Dette er ment å illustrere at klientprogrammet ble 

benyttet som en testplattform gjennom hele prosessen, der jeg testet ut funksjonaliteten i de 

underliggende lagene etter hvert som de kom på plass.  Det er altså ikke en fullt utviklet klient som 

endres radikalt gjentatte ganger gjennom prosessen, men et stadig voksende testprogram som utvikler 

seg gradvis. 

Arbeidet med objektkontroll-laget ble igangsatt når de to underliggende lagene stort sett var på plass, 

og var et resultat av gjentatt prototype-arbeid med enkeltstående og fåtallige objektrepresentasjoner.  

Ved å ”hardkode” enkeltstående objekter i klientklassen, oppnådde jeg en viss forståelse av 

problemene jeg stod overfor i dette laget, og objektkontrollen ble gradvis utviklet som et resultat av 

dette. Problemene her bestod i hovedsak av hvilke data de enkelte objektene måtte utstyres med, og 

hvordan jeg best kunne kontrollere et større antall objekter av forskjellige varianter. 
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Utviklingen av det øverste laget i simuleringsmotoren, logikk/KI-laget, kom som en forlengelse av 

objektimplementasjonen i det foregående laget.  Dette laget skal tilby funksjonalitet som kan utstyre 

programmets verdensobjekter med regler for hvordan de skal bevege seg i scenen, og medførte også 

justeringer i objektkontroll-laget som et resultat av hvordan jeg implementerte logikken.  Dette var 

eksempelvis endringer som hvilke data et bilobjekt måtte inneholde for å kunne bevege seg 

”intelligent” i scenen. 

 

8.2 Diskusjon 
 

Jeg vil i dette avsnittet diskutere noen av sidene ved prosessen som jeg avsnitt 8.1 omtalte som 

nøkkelpunkter i prosessen, og vurdere i hvilken grad valgene var veloverveide i forhold til 

prosjektrammene.  Jeg vil også forsøke å skissere opp alternative retninger jeg kunne tatt på disse 

kritiske punktene i prosessen, både i forhold til programmets opprinnelige rammebetingelser og i 

relasjon til de alternative løsningene jeg diskuterte i dette kapittelets innledning.  Gjennom 

diskusjonen ønsker jeg å komme frem til en identifisering av hvilken betydning prosjektrammene har 

hatt for valgene jeg har gjort, og forsøke å generalisere dette til utviklingsprosjekter generelt. En 

naturlig forlengelse av denne diskusjonen vil være å se på hvordan beslutninger som er styrt av 

prosjektbetingelsene, kan påvirke mulighetene for å imøtekomme situasjoner der forutsetningene 

endres. Det endelige målet for diskusjonen rundt disse punktene vil være å se om kunnskapen om 

forutsetningenes påvirkning på prosessen, kan omsettes i et rammeverk som kan styrke eksisterende 

utviklingsmodellers evne til å hanskes med endringer i forutsetninger og rammebetingelser. 

 

8.2.1 Om utviklingsprosessen 
 

Programmets formål var klart definert ved prosjektoppstarten; det skulle fungere som en utvidelse av 

bilinstallasjonen og muliggjøre en slags kjøreopplevelse i denne.  Dette la premissene for hvilke 

avgjørelser jeg skulle ta underveis i planleggingen.  Ved å redegjøre for mine valg underveis og trekke 

inn prinsipper og teori som kunne forbedret denne, er målet å komme frem til punkter som kan styrke 

utviklingsprosesser generelt. 

Kartlegging av krav og forutsetninger 

 Jeg har redegjort for hvordan innhenting av informasjon rundt systemet som skal utvikles, kan foregå 

i avsnitt 2.3.1.  Denne informasjonen er med på å bestemme de videre forutsetningene man jobber 
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under når utviklingen av programmet settes i gang.  Ved å studere programmets domene, intervjue 

fremtidige brukere og avklare motstridende krav fra brukere kan man opparbeide seg en forståelse av 

hvordan det endelige systemet skal være.  Denne prosessen kan gi verdifull informasjon om det 

fremtidige systemet, men kan også være sårbar for mangelfull, eller direkte feil, informasjon som tas 

med i utformingen av den endelige kravdokumentasjonen.  Ettersom kravspesifikasjonen er helt 

avgjørende for hvordan resten av utviklingen og det ferdige programmet blir, er det ekstremt viktig å 

forsøke å gjøre denne delen av prosessen så robust som overhodet mulig. 

Boehm introduserer en tilnærming til systemutviklingen som han kaller Value-Based Software 

Engineering (Boehm, 2003).  I utformingen av et prosjekts kravdokumentasjon, kan det være 

vanskelig å gi de forskjellige kravene som kommer frem en prioritering som yter systemet 

rettferdighet.  Er kravene til bruker A mer tungtveiende enn kravene til bruker B?   

” Much of current software engineering practice and research is done in a value-neutral setting, in 

which every requirement, use case, object, and defect is treated as equally important; methods are 

presented and practiced as largely logical activities; and a “separation of concerns” is practiced, in 

which the responsibility of software engineers is confined to turning software requirements into 

verified code.” (Boehm, 2003 s. 1) 

Boehm mener altså at tradisjonell systemutvikling i for stor grad vurderer alle krav som tilnærmet like 

viktige i utredningen av kravspesifikasjonen.  Ved å fokusere mer på å forsøke å gi ulike faktorer i 

systemdomenet og interessegrupper en relativ verdi i forhold til hverandre, vil det være enklere å 

vurdere hvilke krav som bør ha høy prioritet i den videre utviklingen. Boehm sier videre: 

“[..] value-neutral software engineering principles and practices are unable to deal with most of the 

sources of software project failure. [..] most software project failures are caused by value-oriented 

shortfalls such as lack of user input, incomplete requirements, changing requirements, lack of 

resources, unrealistic expectations, unclear objectives, and unrealistic time frames.”                

(Boehm, 2003 s. 1) 

Det er altså ifølge Boehm slik at en verdinøytral tilnærming til systemutvikling kan gjøre det vanskelig 

å håndtere de fleste kilder til at utviklingsprosjekter ikke lykkes.  På bakgrunn av dette kan det virke 

fornuftig å implementere en verdibasert tilnærming til problemene rundt kravspesifisering og 

identifisering av forutsetninger. 

 

I utviklingsprosessen for dette programmet var ikke gruppen av interessenter spesielt stor, ettersom 

den stort sett bestod av meg, studenten som skulle utvikle bilinstallasjonen og fremtidige brukere av 

systemet, som på det tidspunktet var en udefinert gruppe.  Kartleggingen av kravene til applikasjonen 

foregikk i hovedsak ved å analysere det fremtidige bruksområdet og kravspesifikasjonen ble i stor grad 

bygget rundt de tekniske kravene.  De tekniske kravene ble vektet etter hva som virket overordnet for 

å få systemet på plass og sikre videre utvikling.  Ved å innføre en mer systematisk verdibasert vekting 

av disse kravene, kan det tenkes at noen av vurderingene ville endt opp med andre konklusjoner enn 
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de gjorde.  Sett i ettertid ser jeg for eksempel at kravet om store muligheter for videreutvikling på noen 

områder endte opp med å bli et tveegget sverd.  Da det ble klart at det ikke ble noe av bilinstallasjonen 

hadde jeg investert mye tid i å jobbe med de nedre lagene i systemarkitekturen nettopp for å oppnå den 

solide grunnstrukturen jeg hadde som målsetting.  Dette betydde at programmet, selv etter at det ble 

klart at installasjonen ikke blir realisert, etter min mening har gode muligheter til å utvikles videre til 

annen bruk.  Men dette betydde også at jeg hadde investert såpass mye tid på deler av utviklingen at 

det ikke var tid til å utvikle de nedprioriterte delene til et nivå som ville gitt programmet en mer 

definert og nyskapende funksjonalitet, uten bilinstallasjonen.  En mer inngående analyse av kravene til 

applikasjonen, kanskje med støtte i Boehms verdibaserte prinsipper, kunne kanskje gitt en annen 

prioritet på noen av kravene jeg satte.   

Utformingen av kravspesifikasjonen er en krevende prosess, og det er mange faktorer som spiller inn.  

Det er ikke nødvendigvis nok å klassifisere og prioritere de ulike funksjonelle kravene til programmet 

som skal utvikles.  Ved å fokusere på ønsket funksjonalitet og systemets bruksdomene kan man 

utforme et detaljert bilde av hvordan programmet bør utformes.  Dette prosjektet viser allikevel at det 

kan være god grunn til å ha et bredere fokus under utarbeidelsen av kravspesifiseringen enn å 

kartlegge krav til funksjonalitet, grensesnitt og arkitektur.  En vel så viktig del av kravspesifiseringen 

kan være å identifisere hvilke risikofaktorer som kan påvirke utviklingsprosessen.  Ved å kartlegge 

ulike problemområder som kan spille inn i ulike faser av utviklingen, kan man også bygge et 

sikkerhetsapparat inn i prosessen. Risikofaktorene kan grovt sett deles inn i to grupper, de faktorene 

som utvikleren til en viss grad har kontroll over, og faktorer som ligger utenfor utviklernes 

kontroll(Keil, et al., 1998).  Utvikleren har for eksempel kontroll over hvordan kravspesifisering basert 

på de fremtidige brukernes ønsker foregår.   Denne prosessen kan derfor gjennomføres med et bevisst 

forhold til risikoen for å trekke gale slutninger som et resultat av hva brukerne ønsker seg. Ved å bruke 

mye tid på kommunikasjon med brukerne, kommunisere hva som er mulig og hva som ikke er mulig, 

og kvalitetssikre informasjonen som kommer frem kan man langt på vei redusere risikoen for feil i 

denne prosessen.  Det kan derimot være vanskeligere å forholde seg til mer perifere risikofaktorer som 

at det kan oppstå endringer i systemdomenet eller at budsjettet for utviklingen reduseres kraftig.  Dette 

er problemer som ligger utenfor utviklernes kontroll, men som kan ha stor innflytelse på 

utviklingsprosessen. 

Jeg redegjør for hvilke risikofaktorer som kan true et prosjekt i avsnitt 2.3.2, der jeg også innfører 

begrepsbruken synlige og skjulte forutsetninger.  En utviklingsprosess er underlagt et sett synlige 

forutsetninger i form av de formelle kravene som stilles til applikasjonen. Dette er krav til 

funksjonalitet, basert på brukernes tilbakemeldinger og kunnskap om programdomenet, og disse 

forutsetningene kan i stor utstrekning kvalitetssikres gjennom prosessen.  Samtidig eksisterer det også 

et sett ”skjulte” forutsetninger i form av risikofaktorene som ligger i periferien av utviklerens kontroll.  

Med dette mener jeg at et prosjekts synlige forutsetninger baserer seg på at disse ukontrollerbare 
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risikofaktorene ikke inntreffer.  Hvis de allikevel gjør det, vil de synlige forutsetningene kunne endres 

på mange plan.  En nøkkel til å forstå hvordan man i en utviklingsprosess kan forsøke å øke 

motstandskraften mot noen av disse risikomomentene, kan være å først få en forståelse av hvordan de 

synlige forutsetningene preger prosessen på ulike områder. 

Mine prioriteringer i utformingen av kravspesifikasjonen var bygget på kravet om at langsiktige 

løsninger i programmet skulle velges fremfor løsninger som ga mer umiddelbar funksjonalitet.  Dette 

var begrunnet i at en simulatorinstallasjon nødvendigvis må kunne benyttes i et visst tidsrom etter 

ferdigstillelse, og helst kunne tilpasses forskjellig bruk.  I terminologien jeg innførte i forrige avsnitt 

ble altså langsiktighet en viktig synlig forutsetning.  Ved å fokusere ensidig på denne typen synlige 

forutsetninger ble programmet etter hvert preget av løsninger som tok tid å implementere, men som 

ikke nødvendigvis ga programmet funksjonalitet det var behov for på kort sikt.  Et fokus på de 

usynlige forutsetningene som lå i bunnen av prosjektet, ville ikke nødvendigvis endret denne 

prioriteringen, men ville gitt et bedre grunnlag for å ta viktige avgjørelser.  En svært viktig usynlig 

forutsetning for prosjektet mitt, var selvfølgelig at hele prosjektet baserte seg på at det faktisk ble 

bygget en simulator.  Når denne forutsetningen ikke lenger er til stede, svekkes de synlige 

forutsetningenes betydning for utviklingsprosessen.  Ved å gjøre denne forutsetningen langt mer 

fremtredende i prosjektplanleggingen ville beslutningsgrunnlaget for utformingen av arkitektur og 

funksjonalitet blitt et helt annet.  Ved å legge forutsetningen om at det faktisk eksisterer en simulator 

som en grunnstein i prioriteringene som ble gjort, ville de andre forutsetningene nødvendigvis måtte 

gis en annen prioritet.  Dette er en problematisk balansegang fordi man på den ene siden har en rekke 

ønsker for funksjonaliteten som ønskes utviklet, mens det på den andre siden ligger prioriteringer om å 

fokusere på problemer som kan oppstå.  Risikofaktorene som utgjør disse usynlige forutsetningene for 

et prosjekt er av en slik karakter at det er vanskelig å gi en tallfestet sannsynlighet på om de vil kunne 

inntreffe eller ikke.  Dette representerer et problem fordi det ikke er mulig å veie prioriteringene 

mellom de synlige og skjulte forutsetningene opp mot hverandre på et objektivt grunnlag.  En mulig 

løsning på dette problemet kan ligge i Boehms prinsipp om verdibasert utvikling (Boehm, 2003).  Ved 

å innføre en bevisst verdibasert vekting i kartleggingen av alle synlige forutsetninger for systemet, kan 

man utarbeide en prioritering av disse.  Med en klar formening om hvilken prioritet de ulike kravene 

har i forhold til hverandre er man bedre rustet til å vurdere i hvilken grad de ulike kravene kan være 

truet av at de skjulte forutsetningene brister.  Denne trusselvurderingen ville ikke vært like verdifull 

dersom man ikke allerede hadde gjort en gjennomtenkt vurdering av de ulike kravenes viktighet i det 

ferdige systemet.  Med en slik prioritering kan man avgjøre om noen av de høyest prioriterte kravene 

er truet av de identifiserte risikofaktorene.  Dersom det viser seg at noen av de høyest prioriterte 

kravene kan risikere å bli umulige å gjennomføre i en situasjon der en risikofaktor inntreffer, må man 

gjøre en vurdering av prioriteringene.  En slik situasjon kan løses på forskjellige måter.  Ved å gjøre en 



93 

 

analyse av hvorvidt den ukontrollerbare risikofaktoren kan imøtekommes med en alternativ strategi, 

kan man avgjøre om det er forsvarlig å opprettholde et høyt prioritert krav selv om det kan trues.  

Keil et al. beskriver måter man kan imøtekomme slike ukontrollerbare risikofaktorer på: 

“Contingency planning, including concepts and tactics associated with disaster planning, is the most 

sensible strategy for dealing with [such] risks. Scenarios represent another approach for developing 

plans to deal with these risks should they occur.”(Keil, et al., 1998 s. 7) 

Dersom det er mulig å komme frem til en måte å behandle slike trusler på, kan det være forsvarlig å 

opprettholde den originale prioriteringen av kravet.  Hvis det derimot ikke viser seg mulig å finne noe 

mottiltak vil en mer helhetlig vurdering av prosessen være nødvendig.  Er det slik at kravets prioritet 

må opprettholdes for å utvikle programmet man ønsker, eller finnes det andre måter å løse problemet 

på?  Hvis konklusjonen er at kravet ikke kan fravikes, vil man ta en kalkulert risiko ved å gå videre 

med prosjektet, men dette kan nok i noen tilfeller være nødvendig for å oppnå de resultatene man er 

ute etter. 

I dette prosjektets tilfelle ville det være naturlig å veie kravet om utvidelsesmuligheter i tilknytning til 

bruken i bilinstallasjonen, opp mot faren for at bilinstallasjonen ikke ble ferdigstilt.  Kravet til 

utvidelsesmuligheter innebar at det ville brukes mye tid på å implementere dette.  Hvis simulatoren da 

ble kansellert ville dette være tid som kanskje hadde gått til spille, på bekostning av muligheten til å gi 

programmet annen funksjonalitet.  Risikomomentet som viste seg å ligge i at bilinstallasjonen ikke ble 

noe av, innebar at prioriteringen av utvidelsesmuligheter tett knyttet opp til funksjonaliteten i 

simulatoren, kanskje var en gal prioritering.  En vurdering av i hvilken grad fokus på 

utvidelsesmuligheter var en avgjørende faktor for den tiltenkte bruken, kunne hjulpet.  Kanskje var det 

andre sider som burde vært prioritert høyere på grunn av de skjulte forutsetningene i prosjektet. 

 

Valg av utviklingsmetode 

Sluttproduktet for dette prosjektet skulle være et sanntids grafisk simuleringsprogram som skulle 

fungere sammen med en tilpasset bil.  Denne kortfattede informasjonen gir en del informasjon om 

hvilke krav som kan stilles til det ferdige programmet.  ”Sanntids simuleringsprogram” hinter om at 

programmet må ha evnen til å gi raske tilbakemeldinger til brukeren, samtidig som det skal kunne 

simulere noe (i mitt tilfelle også vise simuleringen ved hjelp av tredimensjonal grafikk).  Målsettingen 

om kommunikasjonsfunksjonalitet med bilen betydde at det måtte legges til rette for dette i de delene 

av programmet som kunne berøres, ettersom det ikke var mulig å begynne utviklingen av denne delen 

før bilprosjektet var et stykke på vei.  Det er altså allerede nå etablert et sett av forutsetninger for 

prosjektet: 
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1. Programmet må være raskt med god responsevne til brukeren 

2. Programmet må ha en grafisk fremstilling av simuleringen som foregår 

3. Programmet må ha en åpen arkitektur for å tillate kommunikasjon med bilen når dette blir 

aktuelt 

Videre var det klart at simulatoren skulle være en permanent installasjon, som kunne tenkes brukt i 

lang tid fremover, også etter at arbeidet med masteroppgaven var avsluttet.  Et naturlig krav til 

programmet ville derfor være å gjøre det mulig å tilpasse og utvide det for å imøtekomme nye 

bruksscenarioer i fremtiden.  I sammenheng med at programmet kunne tenkes å bli utviklet videre i 

fremtiden var det viktig å sørge for at programmet ble utviklet med dette i tankene, både når det gjaldt 

programarkitektur og programmets interne oppbygning.  Programmet måtte bygge på en solid 

grunnplattform som gjorde utvidelser på de høyere lagene enklere, og som tillot slike utvidelser uten å 

bringe problemer inn i den eksisterende programkoden. 

De nye kravene som kommer frem er at programmet må: 

4. Bygge på en arkitektur som tillater videre utvikling av systemet 

5. Ha en solid grunnstruktur i de nederste lagene i arkitekturen for å gjøre utvidelser enklere 

og mer robust 

Disse fem kravene utgjør allerede en ganske god retningslinje for arbeidet med programmet, og det 

gjenstår nå å velge en utviklingsmodell som kan bistå i å oppfylle disse kravene.  Med tanke på at jeg 

begynte på dette prosjektet uten å ha inngående kjennskap til verken DirectX eller programmering av 

denne typen programmer, var dette også en del av vurderingen.   

Begrenset detaljkunnskap om problemområdet betydde at det var en del usikkerhetsmomenter i 

forhold til utviklingen.  Jeg måtte lære underveis, og det virket derfor utelukket å basere seg på en 

modell som krevde at hver fase av utviklingen var godt dokumentert og planlagt før utviklingen kunne 

begynne.  En vannfallsmodell
6
 virket derfor uaktuell i forhold til en mer dynamisk modell som tillot 

eksperimentering og tilbakevirkende endringer i systemet.  En objektorientert utviklingsmodell ville 

bygge opp under det objektorienterte problemområdet oppgaven skulle løse, i form av at det skulle 

simulere virkelige ”objekter” som biler osv.  En utviklingsmodell basert på å skulle identifisere viktige 

objekter og objektgrensesnitt virket som en god løsning på flere av problemene mine.  Ved å kunne 

definere objektgrensesnitt som sikret kompatibilitet med eksisterende og fremtidige objekter, og 

samtidig utsette å definere innholdet i noen av disse objektklassene, ville dette tillate den grad av 

eksperimentering og uttesting jeg ønsket.  I tillegg ville det gjøre det mulig å modularisere 

programkoden på et tidlig nivå for å gjøre det mulig å bytte ut enkeltmoduler dersom behovet meldte 

                                                      
6
 Se avsnitt 2.3.3 
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seg, for eksempel i forbindelse med kravet om rask respons eller kommunikasjon med 

bilinstallasjonen.  

Jeg valgte på bakgrunn av dette å basere meg på en objektorientert utviklingsmodell.  Ved å benytte 

meg av prototypeutvikling av enkeltmoduler viste dette seg å være en modell som fungerte godt i 

utviklingen av simuleringsprogrammet.  Dette er også en modell som på mange måter er mer fleksibel 

i forhold til endringer i de opprinnelige prosjekt-forutsetningene enn en mer rigid modell vil være, 

ettersom det er rom for å gjøre endringer både i arkitektur og design underveis. 

Tilpasning av utviklingsmodellen for å oppnå større fleksibilitet 

Den objektorienterte utviklingsmodellen jeg har beskrevet ga meg en viss fleksibilitet i forhold til å 

kunne velge når jeg implementerte ulike klasser, og ga rom for utprøving.  Det kan allikevel være 

nyttig å vurdere om denne modellen kan tilføres andre verktøy for å øke fleksibiliteten.  Jeg beskriver 

bruken av open planning i avsnitt 2.3, og en del av denne strategien er bruk av placeholders.  Dette 

prinsippet baserer seg på at man forsøker å utsette endelige avgjørelser om implementasjonsdetaljer i 

programmet så lenge som mulig, for på den måten å kunne ta hensyn til endringer eller ny informasjon 

som avdekkes.  Dette er et prinsipp jeg til en viss grad benyttet meg av i utviklingen av programmet, 

spesielt i overgangen mellom utredningen av systemarkitekturen og inn i designfasen. Min bruk av 

dette prinsippet var i hovedsak fundert i å kunne ta høyde for ”indre” endringer i prosjektarbeidet, i 

form av at jeg under arbeidet oppnådde en gradvis bedre forståelse av problemområdet.  Jeg hadde en 

rekke klasser og ubestemte datamengder som jeg ikke visste nøyaktig hvordan jeg skulle 

implementere, men hadde en idé om hva de skulle gjøre. Dette videreførte jeg også fra designfasen til 

implementeringsfasen, og overgangen fra placeholders til entydige objekter ble i de fleste tilfellene 

realisert gjennom prototypearbeidet mitt.  Open planning er et prinsipp som antyder at man kan 

benytte seg av en del grep når man skal beskrive og antyde deler av et design.  Man kan nok ved å 

innføre prinsippet som en del av en evolusjonær utviklingsmetodikk i mange tilfeller oppnå større 

muligheter for å komme videre på områder i prosjektet som er innbyrdes avhengig av andre, uten at 

man behøver å ha en klar løsning for alle disse elementene.  Metoden kan derfor være med på å 

forflytte det ”kritiske punktet” for når det er for sent å innføre nye endringer nærmere deadline, sett i 

forhold til hva en metode som belager seg på at man må ha klare definisjoner av alle elementer er i 

stand til.  Jeg benyttet som sagt dette prinsippet som et verktøy for å øke mine egne muligheter til 

eksperimentering og utesting, men det vil i vel så stor grad kunne øke et prosjekts sårbarhet for 

endringer i de mer generelle rammebetingelsene. 

Når det gjelder store ytre endringer i forutsetningene for et utviklingsprosjekt, vil det alltid eksistere et 

kritisk punkt for når slike endringer kan fanges opp.  Har prosjektet passert dette kritiske punktet kan 

det være for sent å innføre store endringer uten å utsette ferdigstillelsen av prosjektet eller hente inn 
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mer ressurser.  Allikevel kan man gjøre prosessen mindre sårbar for endringer ved å innføre metoder 

som for eksempel open planning i arbeidet. 

8.2.2 Vurdering av designavgjørelsene i forhold til forutsetningene 
 

Denne delen vil ta for seg noen av designavgjørelsene jeg gjorde underveis, og diskutere om jeg kunne 

valgt annerledes ut i fra de opprinnelige forutsetningene, spesielt med et fokus på mulighetene for 

videre utvidelser. 

Maskinvarelaget i programmet ble utformet med tanke på å isolere programmets interne funksjonskall 

mot grafikkortet fra DirectX, for på den måten å gjøre det mulig å benytte en oppdatert DirectX-

utgave, eller bytte ut hele DirectX med en annen API, på et fremtidig tidspunkt.  Også andre deler av 

programmet ble utviklet ut over funksjonaliteten jeg trengte der og da, for å åpne arkitekturen for 

fremtidige utvidelser.  Sett fra et generelt systemutviklingsperspektiv er det god praksis å lage en så 

åpen arkitektur som mulig for å legge til rette for vedlikehold og endringer i fremtiden.   

Sommerville referer til en undersøkelse (Sommerville, 2001 s. 606) om vedlikehold av programvare, 

som konkluderte med at 65 % av alt vedlikehold av programvare var rettet mot å utvide 

programvarens funksjonalitet og endre den eksisterende funksjonaliteten (Figur 32).  Tilpasning til 

andre operativsystemer (18 %) og feiloppretting (17 %) utgjør små andeler av det totale vedlikeholdet.  

Dette viser at mye av arbeidet med eksisterende applikasjoner er konsentrert om å utvide og tilpasse 

funksjonaliteten.   

 

 

Figur 32: Software maintenance (Sommerville, 2001 s. 606) 
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Avgjørelsen om å konstruere programmet på en måte som gjorde at mulighetene for utvidelser var 

tilstede var derfor viktig i forhold til målsetningen om å sikre programmet en lang levetid i 

simulatorinstallasjonen.  Dette betydde at jeg ikke bare kunne ta hensyn til behovene jeg så for meg 

for min egen utvikling, men også måtte forsøke å ta høyde for fremtidige behov.  Svakheten med 

denne avgjørelsen er at jeg hadde begrenset tid til å fullføre programmet, og arbeidet med å 

implementere dette laget ville nødvendigvis bety at jeg ville ha mindre tid til å utvide andre deler av 

programmet. Dette problemet hadde jeg diskutert i planleggingsfasen, og avgjørelsen er begrunnet 

med at det på det tidspunktet var viktigere å få på plass et program som var utformet med tanke på 

videre utvikling enn å ”snekre” sammen kode som, for min egen del, ville gitt raskere resultater på 

andre lag i programmet. 

Jeg mener derfor at avgjørelsen om å bruke mye tid på å bygge et solid rammeverk i bunnen, isolert 

sett, var fremtidsrettet og relativt velfundert, men jeg tok ikke høyde for at rammebetingelsene for 

programmet kunne endres drastisk.  Det er først da det blir klart at det ikke ble noe av 

simulatorinstallasjonen at avgjørelsen byr på utfordringer.  Programmet skulle ikke lenger bli en del av 

et permanent system som vi hadde hatt forhåpninger om at skulle bli videreutviklet i lang tid fremover.  

Med dette svekkes argumentet om at utvidelsesmuligheter burde stå i fokus, ettersom tiden jeg brukte 

på å implementere dette gjorde det vanskelig å gjøre helomvending når endringene oppstod.   

Etter hvert som utviklingen gikk sin gang, oppdaget jeg at noe av arbeidet jeg hadde gjort i utviklingen 

av kjernen begynte å legge begrensninger på hvordan jeg kunne benytte grafikksystemet i de øvre 

lagene. Noe av dette lot seg enkelt løse ved å omarbeide de gjeldende delene i kjernelaget, men jeg 

brøt etter hvert noen av mine egne prinsipper for programmet, ved å omgå mine egne ”mellomlags”-

funksjoner, og i stedet gjorde direkte kall til DirectX-funksjonene.  Dette skyldes to faktorer; kort tid 

til levering og svakheter i den opprinnelige implementasjonen.  Jeg la ned relativt mye arbeid i å 

bygge ut kjernelaget, men gjorde dette på et tidspunkt hvor jeg fortsatt var i en læringsfase, både i 

forhold til DirectX-funksjonaliteten og i forhold til mine fremtidige behov i programmet.  Dette 

betydde at jeg etter hvert fant ut at noen av funksjonene jeg hadde laget i kjernelaget ikke dekket 

behovene som oppstod, eller at jeg hadde implementert dem med andre datatyper enn jeg etter hvert 

hadde funnet ut var mest hensiktsmessig for meg.  Valget stod da mellom å gå tilbake til kjernelaget 

og bruke enda mer tid på å forandre og utvide dette, eller omgå hele problemet ved å gjøre direkte 

funksjonskall til DirectX.  

Det er i ettertid lett å se at prioriteringen av å fokusere såpass mye på å bygge et bredt fundament i 

programmet gjorde det vanskelig å tilpasse seg plutselige endringer innenfor en gitt tidsramme. 

Samtidig betyr utviklingen av dette laget at programmet på sikt bør være bedre rustet til å benyttes til 

andre formål enn det opprinnelig tiltenkte.  Avgjørelsen om å fokusere på robusthet og bred støtte ble 
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tatt på bakgrunn av de forutsetningene som forelå ved prosjektets oppstart, men med for lite fokus på 

at dette prosjektet faktisk kunne rammes av store endringer. 

 

8.2.3 Muligheter for ny funksjonalitet i programmet 
 

Jeg beskriver strategier for endringer i programmer i avsnitt 2.3.4.  I mitt tilfelle oppstod et mulig 

behov for endringer da bortfallet av bilinstallasjonen ble klart.  Jeg har allerede redegjort for at jeg 

mener det var for sent å innføre store endringer i programmet på dette tidspunktet, og sluttførte derfor 

arbeidet med å utvikle en utvidbar simuleringsplattform.  I det følgende vil jeg allikevel beskrive 

hvordan jeg mener jeg, under andre betingelser, kunne gått frem for å vri programmet over mot en av 

retningene jeg antyder i innledningen til dette kapittelet.  Dette vil berøre endringer som jeg 

argumenterer for måtte være innført tidligere i prosessen enn jeg mener jeg hadde mulighet for, men er 

ment å illustrere hvordan avgjørelsene tatt tidlig i prosjektet har innvirkning på hele prosessen. 

Jeg nevnte i innledningen til dette kapittelet at et av alternativene jeg vurderte da det ikke ble noe av 

bilinstallasjonen var å utvide eller endre simuleringsprogrammets funksjonalitet. Målet med dette ville 

vært å gi programmet en mer meningsfull og nyskapende funksjonalitet, uavhengig av bilinstallasjons-

konteksten. Jeg kom frem til at jeg ikke ville rekke å gjøre noen store betydningsfulle endringer, og 

måtte avskrive denne muligheten. For å gi et videre innblikk i designavgjørelsene som har blitt tatt 

underveis, mener jeg det kan være interessant å bruke litt tid på å se hvordan et slikt scenario kunne 

utspilt seg dersom jeg skulle gått videre med denne ideen.  Jeg vil forsøke å redegjøre for hvordan jeg 

kunne bygget videre på de komponentene jeg allerede har implementert der jeg mener det er 

hensiktsmessig, men også trekke fram deler jeg mener kunne vært forenklet eller fjernet for å spare tid. 

Et av alternativene kunne vært å fokusere på den delen av programmet som kontrollerer bilene.  Det 

kan være en kompleks oppgave å utvikle tilsynelatende intelligent oppførsel for datakontrollerte 

objekter, og oppgavene som skal løses i forbindelse med styring av biltrafikk i et bilmiljø er mange.  

Det kunne da vært snakk om å utvikle kunstig intelligens (KI) for bilene som isolerte objekter, og for 

bilene som en kollektiv enhet både på makro- og mikronivå.  Med mikronivå mener jeg her hvordan 

bilene oppfører seg i forhold til andre biler og objekter i umiddelbar nærhet til den gjeldende bilen, og 

makronivå betegner den totale kollektive oppførselen til bilene i hele scenen. 

For å kunne avgjøre hvilke deler av den eksisterende koden som eventuelt vil legge begrensninger på 

en slik utvidelse, må jeg først identifisere hvilke nye krav utvidelsen ville medført.  Ettersom dette er 

snakk om et slags ”hva hvis..?”-scenario, vil jeg ikke gjøre en dyptgående analyse, men forsøke å 

bestemme noen hovedpunkter som jeg tror ville vært av betydning.  
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Viktige krav som må oppfylles 

- Systemet må kunne tilby mulighet for å tildele bilobjektene kunstig intelligens på en 

ryddig måte.  Man bør også ha mulighet til å bytte implementasjon/algoritmer for den 

kunstige intelligensen på en enkel måte, gjerne uten å måtte starte programmet på nytt. 

- Programmet må kunne tegne et betydelig antall biler på skjermen samtidig, for å tillate 

testing på en stor skala. 

- Systemet bør ha gode muligheter for loggføring av viktige data i forbindelse med 

eksperimenteringen. Dette for å tillate et bredere spekter av analyse utover rent visuell 

observasjon av simuleringen. 

Ved å gå ut i fra denne noe sparsommelige kravlisten, vil jeg nå redegjøre for to alternative retninger 

for utviklingen:  

A: Et scenario der jeg tar utgangspunkt i at jeg skulle bygge videre på den eksisterende koden for å 

utvide programmet med den nye funksjonaliteten.  Dette scenarioet baserer seg derfor på at jeg ville 

hatt ”ubegrenset” med tid til å videreføre utviklingen som allerede er gjort, og vil vurdere i hvilken 

grad den eksisterende koden ville muliggjort en slik prosess. 

B: Et scenario der jeg antar at jeg på et tidlig nok tidspunkt bestemte meg for å implementere denne 

nye funksjonaliteten.  Problemstillingen her vil være å bestemme hvordan jeg kunne gått frem for å få 

nok tid til å gjennomføre dette innenfor de virkelige tidsrammene for prosjektet.  Hva kunne jeg 

forenklet, og hvor burde jeg konsentrert hovedtyngden av arbeidet? 

Dette vil ikke bli noen veldig dyptgående analyse, men er ment å fungere som en kortfattet vurdering 

av systemets arkitektur, sett fra to ulike perspektiver. 

 

A. Bygge videre på den eksisterende programkoden 

Jeg vil gå gjennom hoveddelene av programmet og forsøke å argumentere for i hvilken grad de 

eksisterende delene ville kunne være til hjelp eller til hinder for videre utvikling.  Denne tenkte 

utvidelsen langt på vei er en forlengelse av planen jeg har jobbet etter, og det vil forhåpentligvis være 

slik at det ikke eksisterer noen store hindre for en slik utvidelse. En utvidelse av denne typen kunne 

vært gjennomført med den ideelle endringsstrategien beskrevet i kap. 2.3.4.  Ved å gjøre en vurdering 

av hva som allerede var på plass i programmet, og hvilke deler som måtte utvides eller endres, kunne 

en fullstendig utviklingssyklus blitt gjennomført, der endringer ble implementert helt fra 

kravspesifiseringen frem til implementasjon. 
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Det eksisterende programmet har fra begynnelsen av ment å tillate utvidelser, og det bør være 

muligheter for å legge til nye deler uten å måtte gjøre store endringer.  Lagdelingen som helhet bør 

gjøre det mulig å endre deler av programmet på en grei måte der det skulle være nødvendig.  

Maskinvarelaget og resten av kjernen vil slik jeg ser det kunne tilby de aller fleste funksjoner som kan 

tenkes brukt i en slik utvidelse.  Jeg vil derfor si at dette laget vil gjøre en utvidelse enklere, enn hva 

tilfellet ville vært om laget hadde vært tynnere.  Ressurshåndteringen er i denne sammenhengen også 

skalert i forhold til en slik videre utvidelse, og vil slik jeg ser det ikke måtte endres nevneverdig.  

Når det gjelder objektkontrollaget vil dette lagets påbygningsmuligheter avhenge av hvor omfattende 

utvidelser man ønsker å gjøre, i en større grad enn de foregående lagene gjør.  Grunnen til dette er at 

implementasjonen min av hvordan jeg oppretter og tar vare på objektene i dette laget er mer preget av 

forutsetningene i kombinasjon med mine behov underveis i arbeidet, enn det mer generelle 

grafikk/maskinvare-laget er.  Avhengig av hvor omfattende man ønsker å gjøre styringen av 

simuleringen i en eventuell utvidelse, vil dette laget muligens måtte tilpasses til hvordan man ønsker å 

organisere.  Mulige endringer vil kunne gå på å endre datastrukturene som tar vare på kartobjektene, 

for å oppnå en annen kategorisering og tilgangskontroll for logikken.  Objektene lagres i dag i lister 

som representerer forskjellige objektkategorier, slik at bilene ligger i én liste, mens bygninger ligger i 

en annen osv. Dette systemet fungerer greit for de behovene for kontroll over objektene jeg hadde i 

forhold til ønsket funksjonalitet, men er muligens for enkel dersom man ønsker en mer omfattende 

logikk i simuleringen. 

Når det kommer til min implementasjon av KI, og hvordan denne interagerer med bilene, er det også 

mulig at dette systemet vil måtte omstruktureres.  Dette er igjen litt avhengig av hvor omfattende 

system man ønsker å lage.  Slik det ser ut nå har bilene mulighet til å knytte en SteeringBehaviors-

klasse til seg, for på den måten å få et sett av muligheter for KI-assistert oppførsel.  Dersom man kan 

utvide SteeringBehaviors-klassen med mer funksjonalitet burde det i prinsippet være mulig å 

implementere ganske avansert oppførsel for bilene.  Det største problemet i forhold til en utvidelse av 

den kunstige intelligensen går på at jeg i dag ikke har noe system som gir et overordnet system for 

hvordan bilene forholder seg til hverandre.  Dersom man skal utvide systemet til å gjøre mer avansert 

simulering av trafikksituasjoner vil det være nødvendig å innføre et system som tillater bilene å ha en 

større bevissthet om hvordan situasjonen rundt den gjeldende bilen er.  Dette gjelder både informasjon 

om andre KI-biler foran og bak den gjeldende bilen og informasjon om den brukerstyrte bilen og 

hvordan bilene skal reagere på nærværet av denne.  Det vil også være nødvendig å bygge ut systemet 

jeg i dag benytter for å generere den virtuelle trafikken.  Det eksisterende systemet baserer seg på en 

enkel tilfeldig generering av et antall biler som ”pumpes ut” på de forskjellige tilgjengelige 

kjørerutene.  For en mer avansert simulering vil det være nødvendig å innføre større kontroll over 

måten dette gjøres på. 
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Selv om man må utvide programkoden en god del, vil det slik jeg ser det, ikke være nødvendig å 

forandre veldig mye på de eksisterende delene, noe som har sammenheng med at dette langt på vei er 

det scenarioet jeg har jobbet ut i fra. 

B. Innføre endringer på et tidligere stadium i prosessen 

Denne problemstillingen tar utgangspunkt i at et behov for endringer i programmet oppstod på et 

tidspunkt der jeg fortsatt ville hatt tid til å gjennomføre disse. Målet med gjennomgangen vil være å se 

på hvilke deler av programmet jeg kunne forenklet, og hvor jeg burde konsentrert hovedtyngden av 

arbeidet.  En endring av denne typen ville sannsynligvis ligget nærmere Sommervilles 

repareringsmodell beskrevet i kap. 2.3.4.  På grunn av begrensete tidsrammer ville det neppe vært 

mulig å gjøre en fullstendig gjentagelse av alle delene av utviklingsprosessen.  

Dersom målsettingen for prosjektet på et tidlig stadium ville vært å utvikle en simulering av en mer 

avansert trafikksituasjon enn jeg har implementert, ville det vært nødvendig å benytte mindre tid på 

noen av delene i programmet. 

Programkjernen er i hovedsak overdimensjonert i forhold til behovene som gjør seg gjeldende dersom 

man ønsker å tegne grafikk på skjermen. Dette skyldes som nevnt at utviklingen hadde et hovedfokus 

på videreutvikling, men med en mer konkret målsetting om å implementere spesifikk funksjonalitet på 

de høyere lagene ville dette måtte nedprioriteres.  Det meste av funksjonaliteten i kjernelaget 

konsentrerer seg om å isolere DirectX fra resten av programmet, og tilby tydelig funksjonell tilgang til 

viktige oppgaver mot grafikkortet og styringsenheter.  Ved å tillate direkte tilgang til DirectX fra alle 

deler av programmet som har behov for å tegne på skjermen eller kommunisere med tastatur eller mus, 

vil man kunne utelukke store deler av kjernelaget.  Et kraftig redusert kjernelag med grunnleggende 

funksjonalitet ville muliggjøre samme funksjonalitet som dagens program, men med langt mindre 

fokus på robusthet og videreutvikling.  Jeg mener det er dette laget som i størst utstrekning kan 

reduseres for å tillate raskere resultater på et funksjonelt nivå i de høyere lagene.  Ressursstyringslaget 

er også overdimensjonert i forhold til hva man strengt tatt behøver for å tegne et terreng med et antall 

biler til skjermen, og er også i hovedsak implementert med tanke på videre utvidelser.  Deler av dette 

laget konsentrerer seg riktignok også om å redusere programmets minnebruk for å øke 

programytelsen, og det vil være en avveining om det nye programscenarioet vil ha behov for dette 

eller ikke. 

De øvre lagene vil i hovedsak være egnet til å implementere den nye funksjonaliteten, og eventuelle 

problemer rundt disse redegjorde jeg for i scenario A. 

Konklusjonen i dette scenarioet er at det ville vært uhensiktsmessig å bygge et såpass bredt fundament 

i programmet som jeg valgte å gjøre, dersom målet hadde vært å utvikle den ”synlige” funksjonaliteten 
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til et mer avansert nivå enn dagens.  Dersom jeg hadde prioritert rekkefølgen i utviklingen i en annen 

rekkefølge enn jeg faktisk gjorde, ville det kanskje vært mulig å gjennomføre en slik endring på det 

tidspunktet bilinstallasjonen ble kansellert.  Jeg har redegjort for at jeg valgte å fokusere på 

implementeringen av de nederste lagene på et tidlig stadium i prosessen, og mener jeg hadde gode 

grunner til å gjøre det på denne måten i forhold til de opprinnelige forutsetningene.  Hadde jeg derimot 

lagt mer vekt på å ta høyde for store endringer i prosjektet virker det fornuftig å forsøke å utvikle de 

høyere lagene til et mer avansert nivå på et tidligere tidspunkt, og latt implementasjon av de nedre 

lagene komme nærmere slutten av prosjektet. Dette ville som jeg har redegjort for tidligere bydd på 

noen utfordringer i sammenheng med testing og prototyping, men ville absolutt vært en mulig løsning.  

På den måten ville jeg mot slutten av prosjektet hatt muligheten til å implementere et tynt lag i bunnen 

av applikasjonen som ga den absolutt nødvendige funksjonaliteten, og samtidig kunne videreutviklet 

logikken og annen funksjonalitet på de øverste lagene. 

Denne hypotetiske gjennomgangen av prosjektprogresjonen blir litt uvitenskapelig, men illustrerer 

hvordan avveiningene mellom å skulle fokusere på de ulike målsettingene for prosjektet og samtidig ta 

høyde for at endringer kan oppstå, kan være utfordrende. 

8.2.4 Oppsummering av diskusjonen - funn 
 

Formålet med dette kapittelet var å gjennom en analyse av mitt eget prosjekt undersøke om det kan 

innføres metoder som kan gjøre et systemutviklingsprosjekt mindre sårbart for endringer i de 

gjeldende forutsetningene. Som gjennomgangen har vist vil et prosjekt måtte forholde seg til 

forutsetningene som avdekkes gjennom kravspesifisering og risikofaktorer som kan spille inn på ulike 

områder av prosessen. 

I løpet av diskusjonen har jeg berørt en del sider både ved mitt eget prosjekt og utviklingsprosjekter 

generelt.  Jeg har redegjort for at kravspesifiseringen i et utviklingsprosjekt er med på å forme kun 

deler av forutsetningene man arbeider under gjennom utviklingen.  Ukontrollerbare, eller helt ukjente, 

risikofaktorer utgjør et sett skjulte forutsetninger som også kan ha innflytelse på prosjektprogresjonen.  

Ved å fokusere på forholdet mellom de åpenbare forutsetningene som finnes i kravspesifikasjonen og 

de skjulte forutsetningene som ligger i risikofaktorene kan man utarbeide en metode for å balansere 

risiko og målsettinger.  Som hjelp i denne vurderingen foreslår jeg å benytte Boehms metode for å 

tildele systeminteressenter, og andre faktorer som påvirker kravspesifiseringen, en relativ verdi.  Ved å 

benytte dette prinsippet kan vurderingen av hvor viktige ulike krav er, gjøres mer strukturert. 

Jeg argumenterer også for at det kan innføres hjelpemidler i utviklingsmodellen som kan gjøre 

prosjektet som helhet mer robust dersom det skulle oppstå betydelige endringer i prosjektets 

forutsetninger.  Ved å benytte evolusjonære utviklingsmetoder (objektorientert metode i mitt tilfelle) 
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oppnår man i utgangspunktet en viss fleksibilitet når endringer oppstår, sammenlignet med mer 

strukturerte fossefallsmetoder.  Dersom man i tillegg innfører elementer av abstrakt planlegging og 

modellering i denne metoden, kan man utsette avgjørelser som ellers kunne skapt problemer hvis 

forutsetningene endres.  Det vil allikevel alltid være et punkt i prosessen der abstrakt planlegging ikke 

kan opprettholdes uten at prosjektprogresjonen påvirkes. 

Når det gjelder utviklingen av programmet mitt konkluderer jeg med at prosjektet i for liten grad klarte 

å balansere kravspesifiseringen mot risikofaktorer utenfor min kontroll. Programmet er utviklet med et 

fokus på å bygge opp en bred plattform med gode utvidelsesmuligheter, men denne avgjørelsen 

bygger på forutsetningen om at programmet skal inngå i en simulatorinstallasjon.  Dette fokuset førte 

til at det ble brukt mye tid på å bygge ut langsiktig funksjonalitet, men når forutsetningene endret seg 

var det for lite tid til å spesialisere programmet i en tydelig retning. 
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9 Prosjektoppsummering og konklusjon 
 

Jeg vil i denne delen gjøre en oppsummering av hvordan jeg mener utviklingen av programmet har 

gått, med utgangspunkt i den opprinnelige målsetningen.  Jeg vil redegjøre for hvilke av målsettingene 

jeg mener jeg har nådd, hvilke jeg ikke har nådd, og til slutt forsøke å gi en objektiv gjennomgang av 

programmets svakheter og begrensninger. 

9.1 Gjennomgang av målsetninger 
 

Som et resultat av at de opprinnelige rammene for prosjektet endret seg underveis vil denne 

gjennomgangen fokusere både målsettingene som ble satt ved prosjektstart og målsettingene som ble 

en del av oppgaven underveis.  Endringene i prosjektet underveis vil ha en viss påvirkning på 

evalueringen av noen av målene, og jeg vil kommentere det spesifikt der det gjør seg gjeldende. 

Jeg vil først gjøre en summarisk gjennomgang av de tekniske delmålene beskrevet i innledningen, og 

til slutt gi en mer generell redegjørelse 

 

9.1.1 Tekniske delmål 

 

(I) Utarbeide et fleksibelt grensesnitt for kommunikasjon med bilinstallasjonen. 

Dette delmålet ble uaktuelt da bilinstallasjonen ble avviklet, og er derfor ikke oppfylt. 

 

(II) Gi simuleringsprogrammet en robust grunnstruktur som legger til rette for utvidelser av viktige 

deler av programmet. 

Første delmål (I) var å gi programmet en robust grunnstruktur for å gi et godt grunnlag for videre 

utvidelser og vedlikehold.  Dette punktet er det vanskelig å gi en endelig, objektiv vurdering av, 

ettersom mine oppfatninger av hva som fungerer, ikke nødvendigvis er allmenngyldige.  For å forsøke 

å konkludere på dette punktet vil jeg derfor fokusere på delene av prosjektet som det er mulig å danne 

seg en mer objektiv oppfattelse av, fremfor å fokusere på de mer programtekniske løsningene.  

Eksempler på sider som er aktuelle er systemets arkitektur, bruk av tydelige systemer i programkoden, 

programmets oppbygning med tanke på import av eksterne data og lignende. 
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Jeg har redegjort for systemets arkitektur i kapitlene 5, 6 og 8, og har påpekt fordeler og ulemper ved 

denne.  Programmets lagdeling bør i utgangspunktet være et positivt bidrag til utvidelsesmulighetene 

og i hvilken grad det vil være mulig å skifte ut deler av det eksisterende systemet.  Hvorvidt denne 

lagdelingen fremstår like tydelig i programkoden blir en delvis subjektiv vurdering, og jeg vil ikke 

påstå verken det ene eller andre i den forbindelsen.  Jeg har forsøkt å gi programkoden en tydelig 

oppdeling for å markere sammenhenger mellom de forskjellige modulene. 

Når det gjelder utformingen av de nederste lagene i arkitekturen, spesielt maskinvarelaget og 

ressurskontrollaget, mener jeg disse er såpass godt utbygd at de bidrar til å øke programmets 

robusthet, og med det, tilretteleggende for endringer på lagene høyere opp i systemet. Det samme 

mener jeg gjelder laget for objektkontroll, hvilket jeg har redegjort for i avsnittene 6.2.5 og 8.1.2.3.  

Jeg har forsøkt å tilføre denne delen en grad av generaliserbarhet ved å definere objektene med 

kategorier og underkategorier, og gi mulighet for konstruktører som kan utnytte dette. 

Logikk/KI-laget er, etter min mening, systemets svakeste del.  På grunn av begrenset tid er dette den 

delen jeg har fått jobbet minst med, og den har noen klare svakheter i den gjeldende 

implementasjonen.  For det første er den gjeldende kunstige intelligensen som bilene benytter ganske 

begrenset, og berører i hovedsak metoder for å bevege en bil mellom navigasjonsnodene på kartet.  

Videre er implementasjonen min av fysikkberegningene for bilenes bevegelser litt preget av ”prøv-og-

feil” metodikk, og fungerer ikke optimalt i sin nåværende form.  Jeg mener allikevel at noen av 

prinsippene jeg har innført i dette laget har kvaliteter som kan bygges videre på.  Dette gjelder blant 

annet metoden jeg benytter for å styre bilenes reaksjonsmønster i forhold til deres gjeldende målnode.  

Tanken om å utstyre nodene med informasjon som kontrollerer bilenes adferd på deres vei mot den 

gjeldende noden, mener jeg er såpass fleksibel at den kan bygges videre på. 

For å oppsummere mener jeg summen av de store delene i programmet, spesielt på de tre nederste 

lagene (maskinvare/ressursstyring/objektkontroll) oppfyller målsettingen min om å gjøre programmet 

robust og utvidbart.  

 

(III) Utvikle programmet slik at brukerne selv kan utvikle og tilpasse simuleringsmiljøene. I tillegg 

må det være mulig å lagre og hente inn igjen disse miljøene i programmet for senere bruk. 

Programmet tilbyr et grensesnitt for utvikling og tilpassing av simuleringsmiljøene, beskrevet i 

kapittel 7.  Brukeren har mulighet til å bygge opp enkle omgivelser ved å plassere bygninger, veier, 

biler, trafikklys og andre kartobjekter.  Slik sett har jeg oppnådd målet om å gi brukerne muligheter til 

tilpasninger.  Jeg må allikevel si at jeg ikke er helt fornøyd med graden av tilpasning som er mulig, 

eller brukervennligheten rundt disse tilpasningene.  Jeg tror programmet ville blitt mer brukervennlig 

med et tilpasset brukergrensesnitt som tillot bruk av musen for å velge objekter og kommandoer.  Slik 
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det er nå består menyen i programmet av en tradisjonell ”Windows-meny” som man får tilgang til via 

tastaturet.  Dette systemet fungerer greit, men jeg mener det ville vært en forbedring å kunne 

kontrollere også denne delen med musen.  Det viste seg imidlertid å bli for tidkrevende å jobbe videre 

med å utvikle et eget brukergrensesnitt for dette, men dette er en utvidelse som det ikke skulle være 

noen store hindre for å implementere i klientapplikasjonen. 

Når det gjelder muligheten for å lagre og hente inn igjen miljøene som brukeren lager er denne 

funksjonaliteten dokumentert i avsnitt 6.2.5.  Systemet for lagring er basert på at objektene kan 

gjenopprettes fra et lite antall lagrede variable.  Systemet baserer seg på å benytte funksjonaliteten i 

verdensobjektenes konstruktører på samme måte som når objektene opprettes dynamisk i programmet 

av brukeren.  Dette betyr at systemet kan lagre relativt få data om hvert objekt for å redusere 

filstørrelsen ved lagring av store kart med mange kartobjekter.  Lagringssystemet ser så langt ut til å 

oppfylle sin rolle, og må derfor sies å tilfredsstille kravet om lagringsmuligheter for kartene. 

Totalt sett vil jeg si at målsettingene for brukertilpasning av miljøene og lagring av disse er nådd, selv 

om jeg ser forbedringsmuligheter i brukergrensesnittet. 

 

(IV) Utvikle programmet uten å benytte noen datatyper, modellformater eller annen teknologi som 

ikke er allment tilgjengelig, og som dermed vil kunne begrense muligheter for videre utvidelser og 

tilpasninger. 

Programmet benytter ikke andre eksterne grensesnitt eller biblioteker enn DirectX.  DirectX er 

tilgjengelig gratis fra Microsofts nettsider, og er i så måte allment tilgjengelig.  Jeg benytter DirectX 

både for kommunikasjon med grafikkort og tastatur/mus.  I tillegg er formatet for 3D-modeller jeg har 

programmert støtte for DirectX’ egne format.  Jeg redegjør kort for valget mitt av DirectX i avsnitt 

6.1, og kan i ettertid ikke se at bruken av DirectX legger noen begrensninger verken på bruken av 

programmet, eller for mulige utvidelser i fremtiden.  Det kan argumenteres for at valget av Microsoft-

teknologi (DirectX/Windows) er en begrensning i forhold til målet om å benytte ”allment tilgjengelig” 

teknologi.  Jeg kunne for eksempel valgt å utvikle programmet på en Linux-plattform kombinert med 

OpenGL, for på den måten å sørge for at hele plattformvalget vil være gratis.  Den opprinnelige 

forutsetningen var at programmet skulle installeres på en fast datamaskin i sammenheng med 

simulatorinstallasjonen.  Windows var av den grunn ikke et unaturlig valg som overordnet plattform 

for installasjonen på grunn av bredere støtte for en del maskinvare som grafikkort og styreenheter som 

ratt og pedaler, i forhold til for eksempel Linux. 

Med utgangspunkt i programmets opprinnelige forutsetninger og sett i en overordnet kontekst der 

videre utvidelser baserer seg på at programmet allerede er avhengig av en Windows-plattform er målet 

oppnådd. 
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(V) Identifisere naturlige utvidelser og videre arbeid med programmet, og legge til rette for at disse 

kan implementeres på enklest mulig måte 

Programmet i sin nåværende form består av en grafikkmotor med mulighet for utarbeidelse av grafiske 

miljøer for simulering.  Den kunstige intelligensen som er utviklet for bilene i programmet så langt er 

ikke veldig avansert, og vil slik jeg ser det være første utvidelse som bør gjennomføres dersom 

programmet skal benyttes i simuleringssammenheng.   

Ettersom programmet i utgangspunktet var ment å benyttes til simulering av trafikksituasjoner der 

uttrykningskjøretøy stod i fokus, har jeg gjort meg noen tanker om videre utvidelser i forhold til dette.  

Man kan utstyre kameraklassen (dvs. brukerens kjøretøy i dette tilfellet)  med to bounding spheres
7
 

som representerer henholdsvis rekkevidden til sirenelyden og  den visuelle ”rekkevidden” til 

utrykningskjøretøyet. Ved også å utvide MovingObject-klassen med tilsvarende bounding spheres, 

kan man utvikle et enkelt regelsett for hvordan bilene skal reagere i nærheten av det brukerstyrte 

utrykningskjøretøyet.  Figur 33 viser en skisse av hvordan jeg så for meg dette.  Den skraverte bilen er 

brukerstyrt, og de to hvite er KI-biler.  Tanken er at når brukerbilens store sirkel kolliderer med en KI-

bils store sirkel kan KI-bilen automatisk oppdatere sin gjeldende oppførsel til å gå inn i en ”vær  

 

 

 

                                                      
7
 ”Kule” som benyttes til å detektere kollisjoner med andre tilsvarende kollisjonsfigurer 

Visuell kontakt 

Sirenelyd 

Figur 33: Forslag til hvordan bilene kan "høre" sirener 
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oppmerksom”-modus, og for eksempel senke farten noe. Dersom brukerbilens store sirkel bryter med 

en KI-bils innerste sirkel kan KI-bilen tildeles en ny oppførsel, og for eksempel automatisk svinge til 

høyre for så å stoppe helt opp.  Disse forskjellige handlingsmønstrene slås av og på avhengig av om 

det fortsatt er kontakt mellom sirklene.  På denne måten kan man med et enkelt regelsett oppnå en 

grad av realistisk samhandling mellom brukerens utrykningskjøretøy og bilene i nærheten.  Dette er på 

ingen måte noen komplett løsning, men er ment å skissere en av tankene jeg hadde for en enkel videre 

utvidelse av den kunstige intelligensen. 

Et annet område i programmet jeg mener kan utvikles videre er brukergrensesnittet for utforming av 

kjøremiljøene.  Det baserer seg i dag på en enkel meny-løsning, og kan være litt tungvint i bruk 

dersom man skal jobbe med store kart med mange forskjellige kartobjekter. Det ideelle ville etter min 

mening være å utvikle menyer som hele tiden er synlige i programmet, og som implementerer en slags 

forhåndsvisning av de forskjellige kartobjektene.  Dette kan løses ved å implementere menyene som 

løsrevne mindre vinduer som kan ligge over programvinduet, og på den måten kan opereres med 

musen.  Når det gjelder det tekniske ved selve objektplasseringen, ville det også være en forbedring 

om man kunne ”trekke opp” veistrekninger med musen, fremfor å legge en og en vei-bit på terrenget. 

En forbedring av måten terrenget bygges opp på, kan være å innføre en mer strukturert oppdeling av 

kartet, for eksempel med en quadtree-struktur(Snook, 2003 s. 103).  Ved å innføre et slikt system, der 

de ulike delene av kartet ”vet” hvilke objekter som befinner seg på dem, vil systemet kunne skalere til 

bruk av flere objekter på en gang og større terreng.  Måten terrenget er bygget opp på i dag kan fint 

støtte en løsning der kartobjektene bindes opp mot spesifikke områder på kartet, og jeg benytter meg 

allerede av culling på terreng-bitene.  Fordelen med en løsning som quadtree er at det vil kunne gjøres 

mye raskere søk i terrengblokkene, for å avgjøre hva som er synlig for kameraet og ikke.  Dette er ikke 

en løsning jeg mener det er noe umiddelbart behov for å implementere, men i tilfeller der programmet 

skulle rendre veldig store terrengområder med mange kartobjekter kunne det være nødvendig å innføre 

en løsning som dette. 

 

9.2 Svakheter, mangler og begrensninger 

 
Jeg har allerede nevnt at KI-delen i programmet ikke er fullt utviklet. Med ikke fullt utviklet mener jeg 

at denne delen ikke tilfredsstiller de minstekrav jeg har redegjort for må være tilstede i en simulator 

for effektivt å kunne brukes til simulering.  Av deler som ikke er implementert i det hele tatt er for 

eksempel programkode for lydgjengivelse.  Bruk av lydeffekter kan være en sentral del av en 

simuleringsopplevelse, og er derfor en del jeg mener bør implementeres før programmet er komplett. 
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 Det største problemet med at oppgaven blir såpass omfattende er at det kan være vanskelig å fordype 

seg på spesielle områder, ettersom mengden av komponenter som må på plass for å oppnå et minimum 

av funksjonalitet er stor. Dette betyr at man etter hvert ender opp med en anselig mengde 

programkode, som igjen betyr at det kan bli en utfordring å holde programmet fritt for feil, og 

feilsøking kan bli en tidkrevende oppgave i seg selv.   

9.3 Konklusjon 
 

Dette prosjektet ble ikke helt som jeg så for meg fra begynnelsen av.  Kanselleringen av 

bilinstallasjonen fikk stor betydning for retningen prosjektet etter hvert tok, og betydde at deler av den 

planlagte oppgaven min ikke kunne gjennomføres. Dette bød på noen utfordringer, men samtidig var 

dette en situasjon som ga anledning til å gå litt utover den opprinnelige problemstillingen.  Sårbarheten 

i systemutviklingsprosjekter ble tydeliggjort og muligheten til å benytte mitt eget prosjekt til å studere 

dynamikken i et slikt prosjekt var i seg selv en interessant oppgave. 

Ser jeg bort fra endringene som oppstod i forhold til bilinstallasjonen, gikk utviklingen av 

simuleringsprogrammet stort sett etter planen.  Programmet er i dag et program som kan benyttes til å 

utforme virtuelle kjøremiljøer.  Fraværet av kommunikasjonsdelen mot bilinstallasjonen gjør at 

programmet fremstår som litt mer generisk enn hva som opprinnelig var meningen, men jeg mener at 

det eksisterer gode muligheter til videreutvikling av programmet til en mer spesialisert funksjonalitet. 

Ved å benytte mitt eget prosjekt til å reflektere over hvordan et utviklingsprosjekt blir styrt av et sett 

forutsetninger og rammer, har det gitt en dypere innsikt i ulike risikomomenter i denne typen arbeid.  

Samtidig har det å vurdere sitt eget prosjekt i etterkant av et prosjektforløp som ble preget av 

utenforstående endringer, vært en interessant prosess i seg selv. 

 

Simuleringsteknologi 

Jeg har i kapittel 2.1.3 vist at bruk av simuleringsprogrammer kan benyttes i en rekke situasjoner, og at 

dette kan ha en god læringseffekt i en opplæringssituasjon.  Det finnes allikevel usikkerhetsmomenter 

i forhold til bruken av denne typen teknologien, i sammenheng med at databasert simulering baserer 

seg på bruk av datamaskiner og en grafisk fremstilling av virtuelle omgivelser.  Det er funn som tyder 

på at personer med erfaring fra tidligere bruk av dataspill eller simulering har en bedre evne til å 

tilpasse seg og forstå simuleringen, enn personer med liten eller ingen tidligere slik erfaring.  Dette er 

en parameter det kan være nødvendig å ta hensyn til når man benytter simulering i en sammenheng der 

vurdering av en simulators læringseffekt eller lignende skal gjøres. 
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Når det gjelder hvilke krav som må stilles til et simuleringsprogram for at det skal oppfattes som 

anvendbart i en simuleringssituasjon, påpeker jeg i kapittel 2.1.2 noen faktorer som i ulik grad 

påvirker brukerens opplevelse av simuleringen.  Viktige faktorer i den forbindelse er graden av 

innlevelse, presentasjon og interaksjon. Graden av innlevelse brukeren opplever har sammenheng med 

i hvilken grad de virtuelle omgivelsenes fremstilling oppfattes som logiske av brukeren, og på den 

måten virker overbevisende.  Presentasjonen henspiller på om de virtuelle omgivelsene er i stand til å 

fremstille omgivelsene mest mulig visuelt likt den virkeligheten som simuleres.  Det siste punktet, 

interaksjon, gjelder hvordan simuleringsomgivelsene er i stand til å gi brukeren en følelse av å få 

troverdige reaksjoner og tilbakemeldinger på handlingene sine i det virtuelle miljøet.  Disse tre 

punktene vil kunne ha ulik betydning for en simuleringsapplikasjons troverdighet, avhengig av hva 

som simuleres. 

 

Simuleringsprogrammet 

Utviklingen av programmet har i hovedsak gått etter den opprinnelige planen, med klart unntak av 

utviklingen av kommunikasjonsdelen mot bilen. Fokuseringen på å utvikle en bred plattform med 

målsetting om videre utvidelser var i seg selv en fornuftig tanke, men gjorde det vanskelig å endre 

målsetting når behovet for dette oppstod.  Programmet har det meste av funksjonaliteten jeg hadde 

som målsetting å implementere, selv om jeg gjerne skulle sett at arbeidet med KI hadde kommet noe 

lenger.  Mulighetene for videreutvikling er til stede, noe som var en av de opprinnelige 

hovedmålsettingene mine for utviklingen av systemet. Endringene i prosjektets rammebetingelser har 

ført til at jeg har reflektert over valgene jeg gjorde, og noen av valgene har i ettertid vist seg å være 

preget av en ambisiøs målsetting med for lite fokus på at det kunne oppstå store endringer i prosjektet. 

 

Forutsetninger og planlegging av utviklingsprosjekter 

De ytre rammene for prosjektet gjennomgikk endringer underveis i prosjektet, noe som førte til at 

arbeidet med simuleringsprogrammet måtte revurderes.  Jeg konkluderte med at det ville være lite 

hensiktsmessig å forsøke å endre målsettingene for programmet såpass sent i prosessen, men dette 

åpnet for en bredere diskusjon rundt utvikling av programvare.  Alle utviklingsprosjekter er preget av 

forutsetninger som i stor grad etableres i kravdokumentasjonsfasen.  Disse forutsetningene vil påvirke 

valgene som gjøres gjennom hele prosessen, og det er nødvendig å ha et bevisst forhold til disse.  

Disse forutsetningene er i utgangspunktet sterkt knyttet til det endelige målet for utviklingsprosjektet, 

og hvis det oppstår endringer i disse rammebetingelsene vil dette kunne skape problemer på mange 

nivåer i prosjektet.  Ettersom de aller fleste avgjørelsene som fattes i løpet av et slikt prosjekt er styrt 
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av forutsetningene man jobber ut i fra, vil endringer i forutsetningene kunne gjøre valg man gjorde 

allerede i planleggingsfasen problematiske. 

Et av målene jeg satte meg for oppgaven var å identifisere hvordan de opprinnelige forutsetningene i 

mitt prosjekt har hatt innvirkning på valgene mine.  Kapittel 8.1 er en gjennomgang av ulike sider ved 

prosessen, der jeg vurderer hvordan forutsetningene har preget arbeidet gjennom hele prosjektet. 

Konklusjonen etter denne gjennomgangen var at det var en rekke grunnleggende valg både i 

systemarkitektur og design som i stor grad var preget av forutsetningene som var etablert fra starten av 

prosjektet.  Jeg redegjorde videre for at valgene som var gjort ut fra disse forutsetningene i ulik grad 

var til hinder for hvilke muligheter jeg hadde til å gjøre endringer i prosjektmålene. 

Målsettingen om å utarbeide et rammeverk for å gjøre utviklingsprosesser mer robuste i forhold til den 

typen endringer dette prosjektet opplevde, er imøtekommet av diskusjonen min i kapittel 8.  Jeg 

konkluderer med at dette til en viss grad kan løses ved å innføre noen prinsipper i prosessarbeidet.  Et 

nyttig utgangspunkt for et slikt rammeverk er en generell bevissthet i forhold til hvordan 

forutsetningene påvirker valgene man gjør. En av målsettingene for et slikt rammeverk vil være å 

finne måter å realisere de foreløpige målsettingene på samtidig som man reduserer prosjektets 

sårbarhet for endringer.  Ved å gjøre planlegging og utvikling så åpen som mulig, uten at dette går på 

bekostning av progresjonen i prosjektet, kan man unngå å sementere for mange av valgene sine i 

forutsetninger som kan endre seg underveis.  Et verktøy som kan bidra til å ”åpne” utviklingen er 

evolusjonære utviklingsmetoder fordi disse muliggjør tilbakevirkende endringer i prosessen.  

Kombinerer man en slik utviklingsmetode med bruk av abstrakt planlegging, for eksempel i form av 

place holders kan man flytte det kritiske punktet for når det er for sent å innføre endringer i et 

prosjekt. Videre vil det også være viktig å identifisere hvilke krav til det endelige programmet som det 

i aller størst grad bør fokuseres på.  Jeg redegjør i kapittel 8.2.1 for en fremgangsmåte som kan 

fungere som et verktøy i vurderingen av hvordan ulike krav bør prioriteres dersom man også bringer 

ukontrollerbare risikofaktorer inn i vurderingen.  Ved å identifisere så mange ukontrollerbare 

risikofaktorer som mulig, kan man utarbeide strategier for å imøtekomme problemene disse kan skape 

i utviklingen.  Jeg benytter begrepene synlige og skjulte forutsetninger for å illustrere forholdet 

mellom de formelle kravene man ønsker å dekke i programmet man utvikler, og de skjulte 

forutsetningene som baserer seg på at risikofaktorene ikke blir en realitet.  En kombinasjon av Boehms 

verdibaserte prioritering av de formelle kravene og en identifisering av synlige og skjulte 

forutsetninger vil gi grunnlag for en vurdering av hvilke krav som vil være avgjørende for 

prosjektprogresjon.  Dette muliggjør videre en vurdering av i hvilken grad forutsetningene for 

gjennomføringen av disse kravene er truet av ukontrollerbare risikofaktorer.  Dersom analysen viser at 

de grunnleggende synlige forutsetningene trues av at skjulte forutsetninger brister, må man enten 

revurdere de opprinnelige kravene eller utarbeide planer for å imøtekomme risikofaktorene. 
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