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Sammanfattning
Integrerad systemutveckling innebar att fokusera pa att korta ledtider och hoja
kvaliteten i utvecklingen av IT-baserade produkter oeh tjanster.

Detta innebar ett utvecklingsarbete som betonar en integrerad problemlOsning
dar kunskaper sammanstralar fran olika specialistfunktioner. Tvarfunktionellt
lagarbete med kundfokusering och livscykeltankande gar som rod trad i
arbetet. Mycket arbete sker i paraUella aktiviteter dar kopplingarna ar manga.
Detta kraver en genomarbetad proeesshantering, en genomHinkt projekt-
organisation samt projektstyrning.

Detta innebar att man star infor en komplicerad utvecklingsprocess, dar olika
datorstod kan effektivisera utvecklingsprocessen.

Rapportens syfte ar att ge ett underlag for att bedoma behov av forbattringar
oeh behov av anskaffning av datorstod vid inforande av integrerad produkt-
oeh proeessutveekling.

Vi vill visa pa kopplingen mellan en viss utveeklingsproeess oeh dess krav pa
funktionalitet avseende datorstOd.

I rapporten beskrivs en indelning av ett antal tjanster fOr att stodja ett integrerat
arbetssatt: applikationstjanster, kommunikationstjanster, integrationstjanster,
informationsdelningstjanster samt koordineringstjanster. Denna indelning, som
ar kopplad till kraven pa en integrerad utvecklingsproeess, har hamtats fran en
utvarderingsmodell for att bedoma beredskapen att infora Concurrent
Engineering, kallad RACE (Readiness Assessment for Concurrent Enginee-
ring).

Applikationsverktyg ger ett stod fOratt arbeta tvarfaekligt oeb tvarrunktionellt i
konstruktionsarbetet over bela livseykeln.

Koordinationstjanster syftar till aU stodja koordinationen i ett utvecklings-
projekt oeh speeieUt av s k virtuellt samlokaliserade arbetsgrupper.

Kommunikationstjanster syftar till aU knyta sarnman oeh underlatta kornmuni-
kationen mellan de utspridda projektdeltagarna avseende produkt- och projekt-
data samt med de verktyg som anvands av olika yrkesgrupper oeh speeialister,
eUer med dem som anvands gemensamt over hela projektet.

Informationsdelningstjanster syftar till aU oka effektiviteten i informations-
utbytet i ett utveeklingsprojekt genom tjanster for transparent datalagring oeh
atkomst i en heterogen miljo, genom strukturerade oeh gemensarnma produkt-
data, genom kravsparbarhet oeh genom att tillhandahalla organisationsdata om
tidigare produktutveekling.

Integrationstjanster syftar till att ge effektiv integrering av verktyg oeh data
genom tjanster som enhetligt oeh anpassningsbart anvandargranssnitt,
standarder for dataoverfOring oeb oversattning mellan verktyg, atkomst av data
via en gemensam informationsmodell oeh genom interoperabilitet avseende
funktioner mellan verktyg med hjalp av standardiserade granssnitt.

Till varje tjanst finns en beskrivning av olika funktioner som ar av intresse for
aU utvardera tillampningen av en tjanst i en organisation eller ett projekt.
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1. Bakgrund

Inom projektet Systemutvecklingens Ledtider och Kvalitet, inom Effektiv IT
fas 1, har vi samlat erfarenheter fran produktutveekling inom industrin oeh
visat hur de kan tilHimpas vid systemutveekling i ett vidare sammanhang -
Integrerad systemutveekling.

For att korta ledtider oeh forbattra kvalitet, d v s tid till marknad oeh kvalitet
for kund, maste man se over hela utveeklingsproeessen oeh hur system-
utveekling kommer in i denna. Integrerad systemutveekling innebar att
fokusera pa att korta ledtider oeh hoja kvaliteten i utveeklingen av IT-baserade
produkter oeh tjanster.

Detta innebar aven att det ar viktigt att inte bara fokusera pa den framtida
produkten eller tjansten, utan aven pa alIa de proeesser som kravs for att
tilIhandahalIa, vidareutveekla oeh underhalla produkten eller tjansten. Detta
kallar vi integrerad produkt- oeh proeessutveekling.

Integrerad produkt- oeh proeessutveekling, IPPU, har som mal att - med
kortare ledtid, fOrbattrad kvalitet oeh med ett livseykelperspektiv pa produkten
- utveekla en produkt oeh dess proeesser.

IPPU anger ett utveeklingsarbete som betonar integrerad problemlosning diir
kunskaper sarnmanstralar fran olika specialistfunktioner. Tviirlunktionellt lag-
arbete med kundfokusering oeh hantering av kundkrav oeh livseykeltankande
gar som en rod trad i arbetet. Mycket sker i parallella aktiviteter dar kopp-
lingarna iir manga. Detta kraver en genomarbetad proeesshantering oeh en
genomtankt projektorganisation, liksom projektstyrning.

Detta innebiir au man star infor en komplicerad utvecklingsprocess, diir olika
former av datorstod kan effektivisera utvecklingsprocessen.

Informationshantering med atfoljande datorst6d ar viktiga me del for att
mojliggora produktutveekling enligt den situation som skisseras ovan. Det ar
darfor av stort intresse att utvardera den egna situationen med avseende pa om
man star infor eller redan arbetar med att forbattra sin produkt- oeh tjanste-
utveeklingsprocess.

Syftet med de kategoriseringar av datorstod vi gor i rapporten, med
tillhorande krav pa funktionalitet, iir aU ge ett underlag for aU bedoma behov
av forbiittringar och behov av anskaffning av datorstod vid inforande av
integrerad produkt- och processutveckling.
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Rapporten ger inte en oversikt over de olika datorstod som finns pa
marknaden. Vi hiinvisar till andra kiillor fOr detta, t ex Concurrent
Engineering: The Market Opportunity [Chappe192], och ovrig litteratur som
beskriver olika slag av datorstOd. Vi vill med denna rapport isUillet visa pa
kopplingen mellan en viss utvecklingsprocess och dess krav pa funktionalitet
avseende datorstOd.

I rapporten utgar vi fran en indelning av datorst6d som framtagits av CERC
(Concurrent Engineering Research Center) i ett s k utvarderingsverktyg 1 for
Concurrent Engineering,RACE (Readiness Assessment for Concurrent
Engineering). RACE innehaller en del fOrutvardering av process och en annan
del for utvardering av teknikstod (datorstod). DatorstOden uppdelas i tilliimp-
ningsinriktade verktyg respektive generella stodtjanster.

Disposition
• En kort introduktion till RACE med genomgfmg av dess processdel gars

for att ge en bakgrund till den miljo som datorstOden skall stodja.
• En genomgang av de olika kategorierna verktyg och tjiinster for stOd av

processen med krav pa funktionalitet.

] jmf CMM - Capability Maturity Model [nill Software Engineering Institute. RACE har
hfuntat ideer frin CMM, Carter [Carter9I], Malcolm Baldridge Award m m.
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2. Ett instrument for utvardering
av process och teknik for
Concurrent engineering: RACE

Au konstatera var man star ar nadvandigt fOr att bestamma vart man skall ga.
Det ar eU budskap som aterkommer i olika ansatser for processfarbattring. For
infarande av Integrerad Produkt- och Processutveckling, IPPU2 , har vi valt aU
arbeta med eU matinstrument som kallas RACE, Readiness Assessment for
Concurrent Engineering. RACE har utvecklats av CERC i projektet DICE
(Darpa Initiative in Concurrent Engineering) [RACE92], [RACE93],
[Karandikar93] .

RACE omfattar ett antal faktorer som tacker processen fOr Concurrent
Engineering, men ocksa ett antal faktorer som karaktariserar teknik,
huvudsakligen datorstodd teknik ror CEo
De datorstOd som behandlas i RACE ar .

- applikationsverktyg
- kommunikationstjanster
- koordinationstjanster
- informationsdelningstj anster
- integrationstjanster.
(far definition av dessa tjanster, se nedan)

En vision av Integrerad produkt- och processutveckling
enligt RACE

For att konkretisera den produktutvecklingssituation dar datorstod kommer in
har vi bearbetat RACE-materialets processfaktorer. Med dessa har vi
formulerat ett scenario fOr en avancerad Concurrent Engineering-situation - en
vision av CE enIigt RACE.

Kundfokus
Kunden deltar kontinuerligt i produktutvecklingen. Man tillampar en metodik
fOr aU fanga kundkraven. Alla i laget ar medvetna om kun~kraven. Man
utvarderar kraven metodiskt och har aven en mekanism fOr att hantera andrade
prioriteter nar det galler kundkraven.

Processfokus

Utvecklingsprocessen med tillhorande matmetoder ar val dokumenterad och
standardiserad. Den finns dokumenterad i elektronisk form. Man har

2 Synonymt med Concurrent Engineering, Integrerad Produktutveckling, som ar den ansats vi
arbetar med i SISUs projekt Ledtid och kvalitet i produkt- oeh tjansteutveckling rued IT.
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identifierat oeh har kontroll over kritiska proeessers hiindelser oeh parametrar.
Man tilHimpar lOpande proeessforbattring. Metod for aU hantera kundkrav
ingar i proeessmetodiken.

Teambygge och -utveckling

Man har en genomHinkt strategi fOratt satta ihop oeh fOr att trana team. Man
utvarderar lOpande bade teamets funktion oeh den traning som ges. Kund oeh
leverantor ingar normalt i teamet.

Teamet i organisationen

Teamet har mojlighet att tillampa eget beloningssystem. Man har oeksa en
betydande beslutsratt nar det galler designfragor oeh behandling av med-
lemmarna. Det ar latt att samlokalisera teamet eftersom detta ar en etablerad
praxis i organisationen.

Ledningssystemet

Projekthanteringen ar integrerad aven till underleverantorema. Redovisnings-
systemet ger tillforlitligt underlag for bedomning av projekt- oeh program-
kostnader. Iprojekthanteringen ingar riskhantering som en viktig oeh inarbetad
del.

Produktsakring

Produktsiikring ar inford som metodik oeh har stod i verktyg. DeUa forstarks
genom aU man har en standard for produkt- oeh datautbyte etablerad mellan
organisationen oeh leverantorema.

Smidighet

Man har utveeklat god formaga aU snabbt anpassa produktutveeklingen till
forandrade forutsattningar, t ex i omgivande organisation oeh forandrade
marknads- oeh prestandakrav. Man har en fungerande hantering av design-
historik som kan ateranvandas i nya designsituationer oeb dessutom
fungerande ateranvandning av komponenter. Man bar dessutom fungerande
stod for att sakra att man hittar det man bebover.

Ledningsengagernang

Ledningen overvakar att inforandet av den integrerade utveeklingsproeessen
loper ratt. Styrgruppen som ar kopplad till produktutveeklingen har befogenbet
aUgora nodvandiga organisationsforandringar fOratt proeessen skall fungera,
liksom aU sakra resurserna for processen.

Disciplin

Man satsar medvetet pa att trana, bygga upp erfarenbet ocb aU praktisera
arbetssattet for att ratta, forma oeh forstarka samt forbi:i.ttrasattet att arbeta. I
teamet fInns stark solidaritet.
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RACE for utvardering

RACE ar ett hjalpmedel fOr utvardering av CE och CE-beredskap. Som del i
genomferande av utvardering kan man gera en grafisk sammanstallning av
resultatet. Proce ens olika faktorer illustrera i den eyre halvan av
diagrammet. I den undre hal van visas tekniksWdet fOrprocesserna, i huvudsak
informationsteknologisted. Den ovre halvan illustrerar den miljo som kall
stbdjas av verktyg och tjanster som representeras av den nedre halvan av
diagrarnrnet.

Den ovre halvan av processen har en mognad niv~iindelning som ar hamtad
fran CMM [Humphrey88]. Den nedre halvan hara bara tre nivaer, basic,
intermediate och advanced.
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Figure 1 - CE Assessment Diagram

En utferligare genomgang av teknikstedet fOljer. Vi har utgatt fran de
definitioner som finn i RACE och utvecklat dem med avseende 'pa den rapport
vi tagit fram: Integrerad systemutveckling - liirdomar fdln industrin
tilliimpade pa systemutveckling [Ohlund94]. Men i huvudsak har vi behallit de
grundlaggande definitionerna. Istallet for enkatfragor har vi utvecklat nagra
variabler/funktioner sam ar intressanta att studera vid utvardering av teknik-
sted for intregrerad produkt- och tjansteutveckling.
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3. Datorstod for integrerad
produkt- och
processutveckl ing

I foljande kapitel kommer vi att se lite narmare pa den kategorisering av
teknikstod som finns i RACE. I RACE ingar en utviirdering av det datorstod
oeh den IT-infrastruktur som ett fore tag eller ett projekt har till hands fOr aU
st6dja Concurrent Engineering. RACE indelar IT -stodet i tva huvudkategorier:
applikationsverktyg oeh generella IT-tjiinster.

Applikationsverktyg stodjer ett visst slag av konstruktionsarbete ur ett
tviirlunktionellt oeh tviirfaekligt livseykelperspektiv. Dessa verktyg iir i myeket
beroende av det slags produkt som skall tas fram. Vid utveekling av
informations system av typen stodsystem, som t ex ett faktureringssystem, kan
dessa verktyg vara av olika slag, som CASE-verktyg (s k upper eller lower
CASE), kodgeneratorer, avlusare, testmiljoer, s k granssnittsbyggare,
programmeringseditorer, verktyg for snabb prototypframtagning, moekups,
verktyg for reverse engineering, analysverktyg, st6d for versionshantering, fel-
oeh andringshantering, elektroniska handboeker oeh produktdatabaser. Vidare
har man en indelning i mer generella tjanster som koordinering,
kommunikation, informationsdelning samt integrering (av verktyg oeh data-
overforing).

Dessa olika teknikst6dstjiinster kan kortfattat sammanfattas som nedan:

Applikationsverktyg ger st6d for att arbeta tvarfackligt oeh tvarfunktionellt i
konstruktionsarbetet over hela livscykeln.

Koordinationstjiinster syftar till aU stodja koordinationen i ett utveeklings-
projekt oeh speeiellt av s k virtuellt samlokaliserade arbetsgrupper. Det syftar
aven till att stodja gruppens arbete pa ett strukturerat satt.

Kommunikationstjiinster syftar till aU knyta samman oeh underlatta
kommunikationen mellan de utspridda projektdeltagarna avseende produkt-
oeh projektdata samt mellan de verktyg som anviinds av olika yrkesgrupper
oeh speeialister, eller mellan dem som anvands gemensamt over hela projektet.

Informationsdelningstjiinster syftar till att oka effekti viteten i informations-
utbytet i ett utveeklingsprojekt genom tjiinster fOr transparent datalagring oeh
iitkomst i en heterogen miljo, strukturerade oeh gemensamma produktdata,
kravsparbarhet samt genom att tillhandah,Ula organisationsdata om tidigare
produktutveekling.

Integrationstjiinster syftar till att ge effektiv integrering av verktyg oeh data
genom tjiinster som enhetligt oeh anpassningsbart anviindargranssnitt,
standarder fOrdataoverfOring oeh oversiittning mellan verktyg, atkomst av data
via en gemensam informationsmodell samt interoperabilitet avseende funk-
tioner mellan verktyg med hjiilp av standardiserade griinssnitt.
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En integrerad produkt- oeh tjansteutveekling innebar att komplexitetsnivan
hojs avsevart. Nagra faktorer som kommer till pa ett markerat satt ar
tvarfaeklighet, parallellitet oeh livseykelperspektiv, fOratt namna de viktigaste.
For att hantera denna mer komplieerade situation finns det behov som kan till-
godoses i varierande utstraekning av tillgangliga teknikstod.

Foljande beskrivning syftar till aU skapa en koppling mellan den nya
utvecklingsprocessens egenskaper oeh egenskaper hos teknikstodet. Pa sa satt
far vi ett underlag for aU utvardera var en organisation eller ett projekt star
avseende teknikstod for integrerad produkt- oeh tjansteutveekling.

Vi beskriver forst pa vilket satt de olika kategorierna av IT-stod ar relaterade
till integrerad produkt- och proeessutveekling, d v s viika krav en sadan ut-
vecklingsproeess sHillerpa IT-stodet.

Darefter beskriver vi nagra olika funktioner som ar vasentliga vid en utvarde-
ring av IT-stadet.

3.1 Applikationsverktyg

Integrerad produkt- och processutveckling innebar aU ta hansyn till alIa
livseykelperspektiv samtidigt vid produktframtagning. Detta ger ett behov av
olika verktyg fOratthantera oeb stodja dessa olika livscykelperspektiv.

Exempel pa verktyg av detta slag ar verktyg for aU simulera effekter av ett
konstruktionsbeslut, verktyg som kan berakna kostnader over livscykeln vid en
viss konstruktion, verktyg som testar produeerbarhet ocb monterbarhet,
verktyg som kan visa konsekvenser for de manskliga system som ar kopplade
till produkten (t ex fysiska konsekvenser vid montering, underhillsaspekter,
resurser och kompetens). Det kan vara verktyg som gor FEM-analyser oeh
rapid prototyping (bade programvara oeh fysiska prototyper).

Vi inkluderar aven datorstod fOr metoder som QFD (Quality Function
Deployment), FMEA (Failure Mode Effects Analysis), DFA (Design For
Assembly) och DFM (Design For Manufacturing).

Applikationsverktyg ger stod for att arbeta tvarfackligt oeh tvarfunktionellt i
konstruktionsarbetet over hela livseykeln.

Dr integrerad produkt- oeb proeessutveeklingssynvinkel ar fOljande ternan
intressanta aUbeakta avseende dessa applikationsverktyg:

det stod som ges for interaktion i ett designteam
det stod som ges for olika konstruktionsdiscipliner (t ex mekanik-,
elektronik-, forsakrings- oeh programvarukonstruktion).
det beslutsstod som verktygen tillhandahaller.

Effektiv IT - Datorsrod fOr Imegrerad Systemutveckling
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Har nedan ses en uppstiHlning av ett antal funktioner som ar viktiga att beakta
vid utvardering av applikationsverktyg.

Funktioner att beakta vid utvardering av applikationsverktyg:

Stod fOr interaktion ien grupp

- stOdjer effektivitet fOr individ 1---------------------------1 grupp

- gruppstorlek liten 1---------------------------1 stor

StOdfor flera discipliner

- antal discipliner 1---------------------------1 0en manga

Stod fOr beslutsfattande livs -
cykel

- beslutsstOd litet 1---------------------------1 stort

Fnigestallningar
Ar verktygen fOr de olika fackomractena separata?

• Finns det verktyg som ett antal anvandare kan komma at over natverket?
• Finns det verktyg som kan hantera samtidiga anvandare over natverket?
• Kan de fiesta verktyg leverera data i standardformat?
• Understodjer lliigra verktyg analys utifran olika fackomraden?
• Finns det verktyg med avancerat beslutsstod?
• Tilliter verktygen snabba iterationer?
• Stbdjer verktygen en konsekvensanalys (livscykel)?

3.2 Koordineringstjanst

I integrerad produktutveckling pagar en mangfald aktiviteter samtidigt och
beror olika kunskapsomraden och en mfmgfald delar i produkten. Olika
aktiviteter, aktOrer och produktdelar iir foremal fOr samordning i produkt-
utvecklingen. Beroendet mellan olika delar iir stark, vilket gar situationen
komplex. Det kravs en klar bild av vad som skall goras, men ocksa
kontinuerlig uppfoljning av utvecklingsprocessen. I koordineringskravet ingar
ocksa aU Mila grepp om att kundkrav och restriktioner beaktas i design-
aktivitetema.

Koordineringen skall kunna hantera en utveckling spridd over tiden med olika
deltagare med olika perspekti v. Komplexiteten i koordineringsuppgiften i
produktutveckling av komplexa produkter over tiden, med olika kunskaps-
omraden och olika funktionella perspektiv ar mycket stor. Denna komplexitet
tenderar att dranka en organisation som enbart har en manuell, pappers-
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orienterad koordinering, vilket leder till kostnader for omarbetning, forsening
oeh forsfunrad produktkvalitet. [Klein94]

I manga organisationer kan man inte alltid sarnlokalisera utveeklingen for att
forenkla koordineringen oeh oka effektiviteten i kommunikationen. lnom
stbrre foretag dar kompetensen ar spridd over hela varlden eller inom ett land,
okar behovet av automatiserade oeh datorstbdda koordineringstjanster
(Se SISU Dokument TIT 18, Verktyg for grupp- och distansarbete for en
beskrivning av nagra verktyg [Hallstrom94]).

Koordinationstjanster syftar till att stodja koordinationen i ett utveek-
lingsprojekt, speeiellt av s k virtuellt samlokaliserade arbetsgrupper. Det syftar
aven till att stodja gruppens arbete pa ett strukturerat satt.

Viktiga delar av denna typ av tjanst ar:
- hantering av arbetsflodet med hjalp av olika verktyg
- sparmng oeh uppfoljning av ollka aktiviteter med hjalp av olika verktyg
- stod fOridentifiering av designkonflikter oeh stod for deras lbsning.

Stod inom en organisation for koordinering

I manga foretag ar insamlingen av data fran projekt manuel!, liksom upp-
foljningen av dem. Visst datastod finns for att hantera data. Koordinering sker
helt oeh ballet manuellt oeh datas tillganglighet ar begransad.

I en mer utveeklad situation anvander man nagon form av verktyg for att
hantera arbetsflodet (t ex arendehanteringssystem, fel-, andrings- oeh problem-
hanteringssystem). Dessa verktyg kan delas i arbetsgrupper. Det finns ett satt
for kommunikation i arbetsgruppen via gemensamma objekt. En gemensam
arbetsyta ar tillganglig men fragmenterad.

I en mer avaneerad situation finns det stod for att samarbeta i tvarrunktionella
virtuella team. Hantering av arbetsflodet sker via natverket, t ex genom
elektroniska arbetsorder. Det finns mer formella stbd for forhandlingar som
fokuserar pa konsekvensanalyser. En gemensam arbetsyta for hela teamet finns
tillganglig (tvarfunktionellt oeh virtuellt). Produktdata ar knutna till proeess-
informationen.

Effektiv IT - DatorstodfOr Integrerad Systemutveckling
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Funktioner att beakta vid en utvardering av koordinationstjanster

Projekt/processhantering

- typ av stod manuellt 1---------- ---------------- ------I datorstod

- autal fackomraden oeh ett
funktioner

1---------- ---------------- ------I tvarfunktionella
oeh tvarfaekliga

- antal arbetsgrupper

Bevakning

Koordinering

Tillgang till relevant
info

en

manuell

"manuell"

1------------------------- -------I manga

1--------------------------------1 automatisk

1--------------------- ------- ----I datorstod

svanhkomlig 1--------------------------------1 synlig for alla
berorda

Kravhantering

- Typ av stod manuellt stod 1--------------------------------1 konsekvens-
analys

- Spar-barhet begransat

manuellt

1--------------------------------1 hela livseykeln

1--------------------------------1 automatiskt

Fnigestallningar
• Ar arbetsflodet i produktutveeklingen uppenbart for alIa lagmedlemmar?
• Ar den del av arbetsflodet som beror en viss lagmedlem Hittatt identifiera

oeh lattforsdidd?
• Finns det spar-barhet fran designrestriktioner till kund- eller marknadskrav?
• Anvands interaktiva metoder fOr att overvaka oeh for aU informera

arbetsgruppen nar brott mot krav konstateras?
• Informeras de interagerande perspektivens aktorer automatiskt om

problem som foljer av deras beslut?
• Finns on-line-grupp for beslutsstod tillganglig for laget?
• Ar strukturen fOr det natbaserade virtuella laget tydliglklar?
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3.3 Kommunikationstjanster

I stbrre utveeklingsprojekt ar det inte alltid mbjligt aU samla alla pa samma
plats, genom s k samlokalisering. Utveeklingen kan aven vara spridd mellan
olika varldsdelar. Dessutom ligger data oeh olika verktyg spridda i dator-
natverken.

Vid integrerad produkt- oeh proeessutveekling ar det myeket vasentligt aU
kunna utbyta information pa ett intensivt satt. Inte minst stalls det stora krav pa
mediet for kommunikation, speeiellt da man inte kan astadkomma idealet med
arbetsgrupper oeh projekt som ar samlokaliserade. Kommunikationens effek-
tivitet minskar drastiskt redan efter ett avstand pa 30 meter, aven inom en
kontorsbyggnad.

Mojlighet aU overfora information (i olika form oeb vid olika tidpunkter)
sueeessivt oeb snabbt ar en annan viktig aspekt pa kommunikationen.

Man kan saga aU det ar viktigt att utbyta information ofta, bitvis oeh i ett tidigt
skede (preliminar information) samt aUmeddelandet ar informationsrikt ..

Kommunikationstjanster syftar till aU knyta samman oeh underHiua
kommunikation mellan utspridda proj ektdeltag are, produkt- oeb projektdata
samt mellan de verktyg som anvands av olika yrkesgrupper oeh speeialister,
eller mellan dem som anvands gemensamt over hela projektet.

Kommunikationstyper
I delta sammanhang finns tva typer av aktOrer som kommunieerar: personer
oeh program.

I en miljo for integrerad produkt- oeh proeessutveekling ar det vasentliga att
tillhandahillla stod genom ett antal kommunikationstjanster for aU framja
kommunikation mellan personer, mellan personer oeh program oeh slutligen
mellan program.

Person till person

Nar det galler kommunikation mellan personer i ett projekt finns det tre olika
dimensioner som ar vasentliga:
1. Tid oeh rum
2. Kommunikationsmedium
3. Mekanismer fOrkommunikation.

Effektiv IT - DatorstodjOr Integrerad Systemutveckling
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1. Tid och rum for kommunikation.

Har kan vi anviinda den klassiska kvadraten fran [Johansen89] i [Faltinsen93]
sam har kategoriserat programvaror for arbetsgrupper (CSCW) enligt foljande:

RUMffID Sarnma tidpunkt (Synkront) Olika tidpunkter (Asynkront)

Sarnma plats Mote ansikte mot ansikte Adminis trationl

Motesrum, Whiteboard, Datahantering
Gruppdatorteknik (vagg)

BBS, Delade filer, Skiftarbete

Olika platser MOten pa avstand StiJd for koordinering

Konferenser i realtid (telefon, Asynkrona konferenser ('news',
video, med datorstOd) memomoten,o s v)

Delning av data oeh program Elektronisk post

Utnyttjande av tidszoner

2. Kommunikationsmedium

Medier ar tekniska oeh fysiska medel for aU omvandla ett meddelande till en
signal som kan overforas via en kanal [Fiske82]. En kanal ar det fysiska medel
med vilket signalen overfors, t ex ljudvagor, ljusvagor, radiovagor,
telefonledningar oeh nervsystem. Ett mediums egenskaper besHims av de
kanaler sam det kan anvanda.

Det finns olika slags media: framstiillande (t ex rosten, ansiktet, kroppen),
atergivande (t ex boeker, fotografier, malningar) samt mekaniska medier
(telefoner, radio, fax, TV).

Den mangd information som ett meddelande innehaller (dess informa-
tionstathet) bestammer i myeket hur avaneerad kommunikationen kan Vara
mellan olika personer. Detta innebar att meddelandet har lag forutsagbarhet,
vilket a andra sidan forsvarar kommunikation. Med okad redundans kan man
effektivisera kommunikationen. Detta kan man gora genom att kombinera
olika medier oeh pa satt oka redundansen i ett meddelande. Om man t ex kan
forstarka ett rostmeddelande med kroppen, eller med bilden av Hipprorelser,
okar effektiviteten i kommunikationen genom aU bruset minskar, redundansen
okar. I en direkt personlig kommunikation har vi tillgang till manga olika slags
media for att kommunieera, bade framstallande oeh a.tergivande, vid t ex ett
foredrag med ljusbilder. Talspraket ar t ex redundant till 50%, vi skulle kunna
anvanda hiliten av orden for att fa fram samma meddelande.
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Men ofta kan Vl mte kommunieera pa samma tid oeh plats, utan maste
overbrygga avstandet oeh tidsfaktom med olika hjalpmedel for att minska
bruset oeh aka redundansen i meddelandet.

3. Kanaler fOrkommunikation

Vi menar har fysiska kanaler for att overfora en signal eller ett meddelande
som post, te1efonledningar, elektroniska kommunikationskanaler. Kommuni-
kationskanalen oeh dess kapaeitet kan ibland begransa mangden information,
vilken form av media som kan anvandas, samt tidpunkt oeh rumslig
begransning.

Person till program

I en heterogen systemrniljo ar det eentralt aUha tillgang till resurser inatverket
utan aU ha detaljerad kunskap om natverket.

Det ar oeksa viktigt aU kunna starta en samling applikationer som ar relaterade
pa eU enkelt satt.

Program till program

Kommunikationen mellan olika program ar avgorande for utbyte av data oeh
fOr att starta proeesser.

Effektiv IT - Datorstodfor Integrerad Systemutveckling
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Funktioner for vardering av kommunikationstjanster

Medium

- kombination enkel 1-------------------------------1 mangfald

MeddelandeoverfOring

- informationstathet lag 1-------------------------------1 hog

- begriplighet lag 1-------------------------------1 hog

- storningar stora 1-------------------------------1 sma

Kanal

- interaktivitet mgen 1-------------------------------1 dubbelriktad

- bandbredd smal 1-------------------------------1 bred

Konnekti vitet

-plats lokal 1-------------------------------1 varldsom-
spannande

- tid olika 1-------------------------------1 samtidig

Kommunikationssatt

- person till person nata 1-------------------------------1 distans

- person till program olika granssnitt 1-------------------------------1 enhetligt
granssnitt

»kunskap om natverk behovs 1-------------------------------1 mgen kunskap
behovs

- program till program skriiddarsytt 1-------------------------------1 standardiserat

Fragor:
• Hur hanteras den dagliga kommunikationen i organisationen?
• Har varje individ tillgang till elektronisk post?
• Ingar hela organisationen i ett niitverk?
• Kan anvandare utbyta grafisk oeh bildinformation over natverket?
• Finns det mojligheter till telekonferenser oeh videokonferenser?
• Au det mojligt att dela pa applikationer over natverket?
• Kan anviindare enkelt fa tillgfmg till applikationer i natverket?
• Au siikerheten ett avgorande hinder fOr ett smidigt informationsflode?
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3.4 Informationsdelningstjanst

I en integrerad produkt- oeh proeessutveekling dar det ar eentralt att kunna
integrera oeh dela information om produkten under utveekling oeh dess
livseykel over hela fOretaget, ar informationsdelning tvars over hela fOretaget
en nyckelfraga. Informationen om en produkt ar ofta utspridd over hela
fOretaget, den ar inte integrerad, den finns i en mangd olika former, har olika
inneMll oeh ar volymmassigt stor.

For at! fa okad tillgang till produktinformation behovs det hjalpmedel for att
underHitta tillgangen pa information (Se t ex ESPRIT projektet Intuitive
[Rosengren93]).

Viktiga aspekter pa informationsdelning ar pa vilket lagringsmedium som
informationen finns (papper eUer dator), vilket slags innehaU (produkt,
proeesser, resurser samt annan foretagsinformation), vilken form (text, grafik,
ljud, video m fl), vilka accessmojligheter som finns (lasning, uppdatering,
m m), vilken tillganglighet som finns (direkt eller indirekt, fonneU procedur
eller informell (ad hoc), batch eUer on-line).

Informationdelningstjansten syftar till att oka effektiviteten i informations-
utbytet i ett utvecklingsprojekt genom tjanster for transparent datalagring oeh
atkomst i en heterogen miljo, strukturerade oeh gemensamma produktdata,
kravsparbarhet, mojlighet att tillhandahaIla data om tidigare utveekling m m.

Olika situationer i en organisation avseende informationsdelning

Ofta existerar en stor mangd data i fysisk form, dataoverforing sker genom
manuella rutiner. Det finns ingen utveeklad oeh strukturerad form av
produktdata, ingen historik i organisationen om tidigare produktutveckling,
ingen historik om olika designforslag med betoning pa motiven bakom ett
designbeslut. Det ar svart att uppdatera data pa ett konsekvent satt eftersom det
finns en mangd kopior pa data. Data ar dessutom svartiUgangliga.

I en mer utveeklad situation finns storre delen av informationen tillganglig i
elektronisk form. Det finns en utvecklad oeh strukturerad form av produktdata
(bade globalt oeh lokalt). Det finns en gemensam produktmodell men den ar
inte knuten till utvecklingsproeess eller resurser. Uppdatering av produktdata
ar batehorienterad. Historik i organisationen finns om tidigare produkt-
utveekling, med motiven bakom ett designbeslut. Dock inte sa valstrukturerad.
Heterogena databaser ar delvis integrerade. Den elektroniska informationen
hanteras av ett lokalt databashanteringssystem.

I en mer avancerad utveeklingssituation finnas all information i elektronisk
form oeh hanteras med hjalp av databashanteringssystem, det finns en
sammanhclllen produktmodell som inkluderar produkt, process oeh organisa-
tionsbeskrivningar med relationer dem emeUan, det finns en valstrukturerad
historik i orgamsationen om tidigare produktutveekling, med motiven bakom
olika designbeslut.
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Det finns tillgang till oeh anvandning av gemensamma informationsresurser
sam hanteras av federerade databashanteringssystem.

Funktioner aU tanka pa vid en vardering av gemensamma
informationstjanster

Lagringsform

-media: fysisk 1----------------------------------1 elektronisk

Dataoverforing

- mtiner: manuella 1----------------------------------1 automatisk

Produktdata

- produktrnodell: separata 1----------------------------------1 gemensam

-gemensam saknas 1----------------------------------1 repository
information:

- uppdatering: inkonsistent 1----------------------------------1 konsistent

- uppdatering: batch 1----------------------------------1 direkt

- tillganglighet: isolerade oar 1----------------------------------1 over hela
produktlivs-
eykeln

- historik: saknas 1----------------------------------1 designbeslut

Databaser

- integrering: separata 1----------------------------------1 federerade

FnlgesHillningar
• Lagras produkt-, proeess- oeh organisationsdata?
• Utnyttjas multimedia i informationsforsorjningen?
• Finns det manga olika databashanteringssystem i organisationen?

Kan ett databashanteringssystem dela information med ett annat?
• Finns det gemensamma datamodeller fOrflera databaser?
• Finns det elektroniskt lagrad information sam ar anvandbar i flera olika

sammanhang men som ar isolerad oeh oatkomlig fran existerande
verktyg?

18 Effektiv IT - Darorstbd for Integrerad Syscemutveckling
Svenska Institutet for Systemutveckling



3.5 Integrationstjanst

Integrationstjansten handlar om integrering av verktyg oeh datautbyte mellan
verktyg. En konstruktor av en komplex produkt anvander ofta manga olika
verktyg som sWd i utveeklingen. Det kan vara bibliotek med fortrankod fOr
bedikningar, simuleringsverktyg, prototypverktyg oeh grafiska ritverktyg.
Dessa verktyg finns ofta pa olika plattformar, ibland kraver de olika arbets-
stationer.

Idealet ar att verktygen skall kunna anropas fran ett stalle, med ett enhetligt
anvandargranssnitt. Vidare aktualiseras behoven av dataoverforing inte bara
mel1an olika verktyg oeh inom en arbetsgrupp utan aven mellan verktyg i olika
miljoer, over hela produktens livseykel, tvars over funktionsgranser. Detta
kraver nagon form av overfOringsstandard fOr data oeh en standard for hur man
skall integrera olika verktyg under en hatt.

Man kan anlagga tva perspektiv i detta sammanhang: en systemintegrators
perspektiv oeh ett slutanvandarperspektiv.

Dr systemintegratorens perspektiv skall integrationstjansten minimera an-
strangningen att tillhandah,Ula integrerade lOsningar for slutanvandaren.

Dr slutanvandarens synvinkel handlar det om syftet med integreringen; finns
data tillgangliga pa ett transparent satt, finns det ett enhetligt anvandar-
granssnitt oavsett verktyg oeh rniljo?

Integrationstjansten ar mycket beroende av hur val de andra tjansterna ar
utvecklade ijOretaget.

Integrationstjanster syftar till att ge en effekti v integrering av verktyg oeh data
genom tjanster som enhetliga oeh anpassningsbara anvandargranssnitt,
standarder for dataoverfOring Deh oversattning meUan verktyg, atkomst av data
via en gemensam informationsmodell samt interoperabilitet avseende
funktioner menan verktyg med hjiHp av standardiserade granssnitt.

Olika situationer med tillampning av integrationstjanster
En ratt normal situation ar att verktyg inte ar i~tegrerade med varandra, de ar
separata oeh isolerade oar, s k "stand alone". Overforing oeh oversattning av
data mellan verktyg ar manuella. Anvandarna moter ofta manga olika
anvandargranssnitt som maste beharskas vilket ger bog inlarningstroskel for
anvandning av verktyg (oeh darmed oeksa for inforande av nya verktyg).

Pa en mel1anniva har man en mer utveeklad interoperativ rniljo. Verktyg och
databaser kommunieerar som en del av ett gemensamt natverk, datorkraft kan
deIas. Det sistnamnda innebar aU olika arbetsstationer med olika
hardvaruarkitekturer oeh operativsystem kan kombineras pa natverket for att
fungera som en arbetsstation oeh dela uppgifter fran applikationsprogram.
Samma data ar tillganglig for alIa och sattet att kommunicera och manipulera
data ar enhetligt fOrana medlemmar i arbetsgruppen.

Pa en mer avancerad niva har vi en automatiserad rniljo med generella tjanster,
relevanta applikationsverktyg, data fran produkt- oeb process-organisation
til1gangliga fran en lokal arbetsstation genom ett enhetligt anvandargranssnitt.
S k Framework oeb wrappers (omslag) tillater lokal manipulering av delade
data.
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Funktioner att tanka pa vid utvardering av integrationstjanster

Overforing oeh
oversattning av data

satt manuell 1-----------------------------1 automatisk

standard ingen 1-----------------------------1 standard

(intern eller pubIik)

Anvandargranssnitt

blandat 1-----------------------------1 enhetligt

statiskt 1-----------------------------1 anpas sningsbart

Atkomst av data

via: verktyg- 1-----------------------------1 gemensam
verktyg informationsmodell

Interoperabilitet

funktioner mgen 1-----------------------------1 funktioner
atkomliga i verktyg

griinssnitt: skraddarsytt 1-----------------------------1 standard

Fragestallni ngar
• Finns det stor blandning av olika datorsystem inom organisationen?
• Finns kallkoden tillganglig for olika verktyg?
• Har organisationen ansats att stOdja standarder fOrdataoverforing (t ex

STEP) oeh interoperabilitet mellan verktyg?
• har anvandarna ett enhetligt anvandargranssnitt for alIa sina verktyg?
• Kan anvandare overfora data mellan olika verktyg pa ett enkelt satt?
• Kan verktygen fa tillgang till data via en gemensam informationsmodell?
• Kan anviindarna kommunieera med andra verktyg over niitverket?
• Kan anviindargranssnitten utvidgas oeh modifieras?
• lnnehaller nagot av verktygen ett griinssnitt pa programniva for nagra av

sina funktioner, sa att funktioner i ett verktyg ar tillgangliga fOr andra
verktyg eller tjanster?
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