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UML-modellering i VU053

• Lage konseptuelle informasjonsmodeller (UML)

• Utarbeide produktspesifikasjoner for dataleveranser

• Gjøre informasjonen maskinlesbar (XSD-skjema)

• Utveksle informasjon mellom programvare



Why (sett fra vårt ståsted)

• Maskinlesbare krav og definisjoner minimerer tolkningsbehovet. Mindre 

tolkning, mindre feil. Mindre uklarheter, mindre konflikter

• Standarisert utveksling av data – åpne formatter og datastruktur i 

programvare. Økte muligheter for samarbeid, bedre grunnlag, bedre 

leveranser

• Fra maskinlesbart (PDF) til maskintolkbart (UML) -> veien til parametrisk 

modellering og automasjon



How to UML

• 1. Vi tar utgangspunkt i eksisterende standarder og definisjoner

• 2. Bruker fagfolk til å organisere og beskrive informasjonen om sitt fag

• 3. Bruker spesialister til å modellere informasjonen i UML med egnet 

programvare

• 4. Produktene blir:

- UML-modeler for objekter og arbeidsprosesser

- XSD skjema som benyttes til å tilgjengeliggjøre informasjonen i programvare

- Produktspesifikasjoner som beskriver krav til dataleveranser



• Basert på anerkjente, vedtatte internasjonale standarder, håndbøker, 

metodikk og prosesser – og fagmiljøer (private og offentlige)

• ISO/TC-211, OGC, INSPIRE, SOSI, SN/K 176 og «etats-standarder»

• GML 



PROSJEKTETS MÅLSETTINGER

Eksempel: Her vises samme informasjon i tekst og som en UML-modell. 

Maskintolkbare håndbøker
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UML-MODELLERING 

1. Maskintolkbare håndbøker
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FOKUSOMRÅDER FOR 2021-PROSJEKT (NOVEMBER->DESEMBER)

Utvalgte fokusområder:

• 4.2.16 Terrengmodell

• 4.3.25 Veg

• 1.0 Felles krav til alle dokumentasjonstyper

Status

• Smidig modelleringsstrategi: 

Hyppig tilbakemeldinger – iterativ detaljeringsgrad

Involvering av fagmiljø og systemleverandører

Uttesting løpende

• Iterasjoner igangsatt på alle 3 fokusområder

• Uttesting på reelle data

• Opparbeidet godt erfaringsgrunnlag som dokumenteres



4.2.16: TERRENGMODELL - UML-MODELLERING 

• Etablert utgangspunkt i OGC LandInfra, SOSI, FKB

• Flere iterasjoner med utvidet detaljeringsgrad

• Plan for videre detaljering/utvidelser med metadata, 

egenskaper

• Uttesting gjennomføres på fiktive og reelle data

• Gjenstår noe arbeid for å dekke alle praktiske behov



4.2.16: TERRENGMODELL - UML-MODELLERING 

• Uttesting / verifisering av prosessflyt

• Maskinell utnyttelse og konvertering mellom formater 

og data

• Uttesting på fiktive og reelle data

• Foreløpig gode resultater

• Demonstrerer verdien ved åpne standarder og 

formater



4.3.25: VEG – UML-MODELLERING

• Innhentet erfaringsgrunnlag fra BA-nettverk og 

Kartverket

• Etablert utgangspunkt i SOSI Vegkropp

• Første tidlige resultater ferdigsstilt

• Gjenstår:

- Utvide med detaljer – egenskaper på overbygg m.m.

- Utvide med regler og begrensninger

- Vurdere og etablere modell for arbeidsprosesser



1. FELLESKRAV – UML-MODELLERING

• Første iterasjon gjennomført

• Utgangspunkt for videre arbeid og detaljering

• Anbefalt videre detaljering i samspill med modellering 

av felleskrav for ulike temaområder



UTTESTING PÅ REELLE VEGDATA FRA PROSJEKT

• Utvalgt reelt prosjektområde i Kristiansand

• Utført tidligfase testing av terrengmodell

• Gjenstår uttesting av flere deler av datasettet

• Plan for å involvere og pilotere med 

systemleverandører



Teknisk demonstrasjon med Sigbjørn


