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Inledaren Ny medarbetare

I detta nummer

Posten driver sedan ca 1,5 åT en genomgripande verksamhet
för utformning och genomförande aven informatikstrategi.
Gert Persson som är ansvarig och tillika för kontakten med
SISU, berättar om detta.

ESPRIT-satsningen inom EG är imponerande. Bertil Berg
vid MEFOS ger en totalöverblick och råd till den som vill
bygga upp kontakter i den miljön.

Internationella kalendariet tar upp tre intressanta konfe-
renser. - Vi vore mycket glada för rapport från dem eller
andra inom SISU:s verksamhetsområde att ta in i Informa
för att sprida informationen i vår krets.

Paul Johannesson kommer närmast fTån institutionen för Data o
Systemvetenskap vid Stockholms universitet, där han Inriktat sig på
konceptuell modellering. På SISU kommer han att arbeta inom KeS-
gruppen med området naturligt språk.

SISU kalendarium

MAJ

IASS8-konferensen som genomfördes i april hade objekto-
rientering som tema. Stefan Britts som ansvarade för kon-
ferensen berättar om vad som tilldrog sig. Dessutom redo-
gör Pär Emanuelsson, Epitec, för sin syn på objektoriente-
rade expertsystemverktyg, vilket han höl! föredrag om
under konferensen.
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JUNI

Försvarets Systemutvecklings- och
projektstyrn Ingamode II
09.30-12.30 på SISU.
Rudl Olsson, Försvarsstaben och
L1l11anDahl, FDC presenterar.

Notiser

Ny medlem

MIMER Software AB är ny medlem med start 1 juli. Lars-
Erik Jansson är kontaktperson till SISU. - Välkomna!

Ny medarbetare

Paul Johannesson hälsar vi välkommen till oss!

CASE-konferens i september

Datorstöd för systemutveckling är tema för en konferens 7-
8 september i Göteborg. Första dagen sätter in CASE i sitt
sammanhang ur olika aspekter. Andra dagen är verktygsin-
riktad. Konferensen bygger på erfarenhetsbetoning och
omfattar både föredrag och demonstrationer. Konferensen
genomförs av SISU, 551 Göteborg och Volvo Data Skolan
gemensamt.

SISU InfonT\lllll8812

5-6 Internkonferens SISU

SEPTEMBER

7-8 CASE-konferens I samarbete mellan SISU, SSI
och Volvo Data Skolan. Volvohallen, Göteborg.

OKTOBER

mitt. DataadministratIonsprojektet håller
avrund n Ingssem ina rlum_

1989 MAJ

State-of-t he-Art-konferens, Electrum
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Postens informatikstrategi

Artikeln är en bearbetning av Gert
Perssons artikel i Nordisk PosttId-
ning nr .8/1987

Poste s informatiks ra •egl
Informatiken I rasten
Informatiken är ett hjälpmedel
för Posten att fylla sin huvud-
uppgift. Till skillnad mot de
flesta andra hjälpmedel är In-
formatiken integrerad i flerta-
let av Postens verksamheter
och samverkar med organisa-
toriska och andra hjälpmedel.
För delar av Postens huvud-
uppgift är Informatiken en
absolut förutsättning för att
de skall kunna genomföras.

Postens sätt och förmåga att
använda Informatiken har stor
betydelse för konkurrenskraf-
ten Inom konkurrensutsatta
verksamhetsgrenar. För Icke
konkurrensutsatta rörelse-
grenar har Informatiken bety-
delse för att sänka kostnader
eller blbehålla kostnader på
en låg nivå.

informatik
Informatik är ett samlingsnamn för
informationsbehandling som
baseras på användning av datorer_
telekommunikation och nya databä-
rande medier.

Postens organisation kännetecknas av
decentralisering. Samstämmiga erfa-
renheter från andra decentraliserade or·
ganisationer fastslår att en förutsättning
för att en utpräglad decentralisering
skall lyckas är en hög grad av samord-
ning.

Eftersom vi inom Posten vill anlägga en
helhetssyn på användningen av infor-
mationsteknologin är det naturligt att
tala om en informatikstrategi. De betyd-
ligt vanligare begreppen "ADB-strategi",
"AU-strategiW, Wdatorstrateg( osv blir i
vårt fall alltför avgränsade och därför
något missvisande.
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Informalllutralevlskt fokus
Informatiken och därmed informatik-
strategin har som målsättning att stödja
Postens affärsrörelse samt att långsik-
tigt skapa förutsättningar för en hög fri-
hetsgrad vid val av tillämpningsområ-
den för informationsteknologin.
Den skall förhoppningsvis även stimule-
ra till användning av informatiken inom
nya områden.

Strategin skall även grundlägga så stort
oberoende och flexibilitet som möjligt
för att kunna möta eventuella framtida
förändringar i organisationen.

En alltför diversifierad utformning av det
dator- och kommunkationstekniska
stödet för ·verksamheter'och 'affärer'
innebär ett slöseri med knappa resur-
ser, onödigt höga kostnader samt en
risk att olika verksamhetsgrenar inte
kan kommunicera data med varandra.

I förlängningen innebär detta en påtag-
lig risk att en helhetsbild av Posten
aldrig kan skapas, t ex vid resultatupp-
följning och i samband med olika förän-
dringar. Detta innebär i sin tur att möjlig-
heterna att styra verksamheten äventy-
ras. Erfarenheter av dessa slag är
omvittnade från bl a näringslivet.

Ett av matmedlen mot de nämna risker-
na är standardisering inom den infotek-
nologiska infrastrukturen. I vissa delar
krävs en långtgående standardisering,
i andra delar behöver den inte vara
särskilt långtgående.

SISU Inform. 1'11'8812



Postens informatikstrategi

Affärer

Avgörande för sättet att bedriva affärs-
verksamheten är styrprinciper och orga-
nisationsfilosofi. Målstyrning och de-
centralisering gäller som huvudprinci-
per i dessa avseenden.

't'I
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Verksamhet

I och för verksamheten erfordras ADB-
tillämpningar för olika deländamål ( en s
k applikationsportfölj för varje affärsom-
råde resp region). Applikationsportföl-
jerna innehåller normalt ADB-tillämp-
ningar av olika slag: produktionssystem,
operativa stödsystem, administrativa
stödsystem och system för uppföljning,
redovisning, statistik mm.

Valet av beståndsdelar i applikations-
portföljen innebär således ett uttryck för
den områdesansvariges ställningsta-
gande till att "göra rätt saker" med hjälp
av informatik.

SlSUlnformanr88n

Information

För att kunna bedriva verksamheten och
"göra rält saker" krävs kunskaper som
skapas genom tillgång till information.
Till stor del kan den områdes ansvarige
erhålla erforderlig information genom
data som behandlas och presenteras av
datorstödda system och vanligen i form
av databaser.

Datorstöd

Data erfordras om olika funktionsområ-
den såsom marknad, kunder, produkter
och tjänster. ekonomi. personal. Den
områdesansvarige avgör vilka data som
han/hon behöver för att kunna ansvara
för sitt område. Informatikstrategin skall
garantera dels att sådan data kan in-
samlas, behandlas och presenteras,
dels alt de är likvärdiga och likformiga
med motsvarande data som används
inom andra ansvarsområden och att de
kan utväxlas med och mellan dessa.
Detta innebär att tillhandahållandei av
data måste ske på ett standardiserat
sätt och enligt en fastställd datastruktur.

o..ganla.tlon lIV •••.••••••.•••••

Ledningen av arbetet med en Informa-
tikstrategi måste, för att processen skall
lyckas, ovillkorligen förankras dels högt
upp i företagsledningen, dels bland dem
som blir berörda av den, dels i de fack-
liga organisationerna

• DUIS
Ett Direktionens Utskott för Informatik-
Strategi (förkortat DUIS) har inrättats.
Detta utskott har av praktiska skäl utru-
stats med vissa beslutsbefogenheter
och har getts en sammansättning som
utgör en garanti för att fattade beslut
kommer att efterlevas.

• Allmän referensgrupp
Den har en allsidig sammansättning
med sex personer från regionerna, tre
från huvudkontoret och tre fackliga rep-
resentanter.

• Speciella referensgrupper
Kan komma att vara lämpliga för olika
projekt eller motsv inom DUIS ram.

• Arbetsgrupper
Knyts till DUIS för olika ändamål och
områden. Hittills har två sådana bildats:
• Arbetsgruppen för utbildningsfrågor
inom ADB-området
• Arbetsgruppen för informatiksäkerhet

3
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Det som följer är en idealmodell för
arbetet. I verkligheten måste naturligtvis
avsteg göras, inte minst för att projekt
med krävande tidsplaner skall störas så
I~e som möjligt samt för attt det uppstått
s k "de facto standards" utan inbördes
sammanhang och samordning som det
kan ta tid att avveckla - eller anpassa -
på em effektivt sätt.

Den ideala ordningen vore att med ut-
gångspunkter i en väldefinierad områ-
des- och handlingsplan, fastställa en
arbetsplan för DUIS (Direktionens Ut-
skott för InformatikStrategi) med fast·
lagda tidpunkter för resp strategidoku-
ment som skall tas fram. Detta är knap-
past görligt. Den aktuella situationen är
i Posten, såväl som i de flesta andra
företag, dessutom sådan att det icke är
lämpligt att använda en "utredningsme-
todik" för beredningen av besluten i
avsikt att skapa fullständiga underlag.

Huvudmetoden bör i stället vara att så
läng möjligt utnyttja befintligt material,
som framtagits inom Posten eller på
andra ställen som underlag för värde-
ringar och ställningstaganden. Beslut
om standards o dyl kan därför under
vissa förutsättningar bli preliminära för
att senare bli korrigerade i detaljerna.

• Verksamhetsanalys
Bygger på kartläggning, samtal, analys
och rapportering med diskussioner - allt
med utgångspunkter i affärsverksamhe-
ten.

• Informatikens roll per
verksamhetsgren

Bygger på kartläggning, samtal, analys
och rapportering med diskussioner - allt
med utgångspunkter i aHärsverksamhe-
ten.

• Införande av InformatIkstrategin

Här handlar det om att göra strategin
känd, identifiera förändringsinsatser
och göra uppföljningar. Delta är en he~
annan typ av process än i de två första
faserna. Detta, många gånger känsliga,
arbete är dock nödvändigt eftersom det
är först när informatikstrategin tillämpas
som den får sitt värde.
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IIr.t •• ln. 11II6mpnln.
En informatikstrategi kan inte bli "total"
i meningen att den kan eller skall omfat-
ta allt dator- och kommunikationsstöd.
Tillämpningsområden som är unika
och/eller utan klar samverkan med
andra områden behöver inte inlemmas
i strategin. Avsteg måste dock föregås
av medvetna beslut.

Tillämpningen aven fastställd strategi
kan icke ske "på en gång". Den måste
införas successivt i en takt som innebär
att befintliga tillämpningar som avviker
från en för framtiden fastställd strategi
anpassas till denna under observans
och kontroll av "biverkningarna". Den
får heller inte innebära att " en kall
hand" läggs över pågående utveckling
och mer eller mindre hindrar denna.
Balanspunkten där alla motstridiga
krav och krafter samlas är förvisso svår
att finna. Man måste vara beredd på att
såväl vissa interimistiska som korrekti-
va insatser erfordras i det kortsiktiga
perspektivet för att de långsiktiga vin-
sterna skall kunna uppnås.

Informatikstrateg i
• PrOduktionssystem

• Operativa stödsystem
• Administrativa stödsystem

• Redovisning, uppfölj., stat.

Kunder

Q
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Aktiviteter
Exempel på aktiviteter inom olika om-
råden:
• Datastrukturer
• Datakommunikation
• Säkerhetsfrågor
• Enhetlig systemutvecklingsmodell

Enhetlig systemförvaltningsmodell
• Projekthandledning
• ADB-samordning i regionerna
• Rutiner och organisation för ADB-
anskaffning

Standardisering; exempelvis
• KommunIkationssystem, LAN
• Operativsystem
• Datastrukturer, DBHS, BKS
• VIssa systemkomponenter

(t ex PC, terminaler)
• Utv.modeller, 4GL (obs systemfOrvaltnlng)
•
•

Resultat
Som ett exempel på standardiserings-
beslut som fattats kan nämnas att fr o m
89-01-01 skall endast operativsyste-
met POSIX anvädnas i Postens avdel-
ningsdatorer (minidatorer, basdato-
rer). Till dess godtas UNIX System V.2.

·'lr., •• I,lIr••"
Den informatikstrategi som nu utarbe-
tas kommmer att sammanställas i ett
skriftligt "regelverk" av praktiskt och ef-
fektivtetsfrämjande format.

• Information och orienteringar om
tillämpade standards m m utanför
Posten

ÖVersikt av komponenter I Inlormetlkstralegln

• Rekommendationer för poststan-
dards (motsvarande)
• Direktiv avseende poststandards
• Pollcles för sektorsgemensamma
ADB- och telematiktillämpningar (med
sektor avses här affärsområde, resulta-
tenhet och motsvarande)
• ADB-planer omfattande regionala!
lokala ADB- och telematiktillåmpningar.

4 SISUInrOl1l\ll rv88/2



· Postens informatikstrategi

Strateg-ar ete
80% psy ologl

--
+ 20 % e

Gert Persson är SISU;s kontaktperson p' Postan. Han ger hllr synpunkter frin arbetet med Inlormallkstrategl
Inom Posten.

Det här jobbet
är roligt för det
innehåller 80%
psykologi och
20% teknik,
säger Gert Pers-
son, ansvarig
för Postens ar-
bete med strate-
gi för informa-
tik. Vi har valt
begreppet infor-
matik för att vi
ville ha ett hel-
täckande ut-
tryck som om-
fattar inte bara
"kJassisk" data-
behandling
utan även kan
täcka t ex·vår
användning av
informationsbe-
handling i pro-
duktionsproces-
sen.

Gert tillträdde formellt sin befattning i
direktionsstaben vid Posten l februari
1987. I stället för den semester som frös
in ägnade han tiden åt alt tillsammans
med sin medarbetare Ulf Åsen, ta fram
stommen till det strategiarbete, som
nu pågår.

Lars Bergman, SISU

Forankringen krltl.k
En grundförutsättning för att ett stra-
tegiarbete skall ha utsikt att lyckas är
alt man har förankring på mycket hög
nivä. Det har vi nu genom att OVIS,di-
rektionens utskott för informatikstra-
tegi, placerats i en stab med en direk-
tionsmedlem och i övrigt har medlem-
mar med starkt inflytande inom sina
områden. Ulf och jag som utgör den
permanenta resursen i DUIS har ge-
nom detta direkt til1g~ng @ nyckel-
personerna i posten.

S1SUlnlormenr8812

Karta och kompau
Under det gångna 1,5 åren har man
hunnit med mycket. Det tror Gert utö-
ver ledningsförankringen beror pä att
Ulf och han kompletterar varandra på
ett bra sätt. Ulf som kan Posten och dess
ADB-verksamhet och inte minst perso-
nerna svarar för "kartan".Jag har genom
mina tidigare erfarenhet "kompassen"
för att ta ut riktningar i strategifrågor.

Forä•••••.lnllGr I en traditionsfylld
.erksamhet
Min personliga bedömning är att vi
inom Posten idag har täckt kanske 50%
av de ADB-tillämningarsom är lämpli-
ga. Vi skulle alltså kunna tillämpa infor-
matik i dubbel omfattning. Då talar jag
inte om vad som är möPigtutan vad som
är lämpligt.

5

Posten är 352 år nu. Brevoch paket har
hanterats på likartat sätt sedan mycket
länge. Tillkomsten av giro- och bank~
verksamheten för ca 60 år sedanhar lett
fram till en verksamhet där ca 5.000
personer hanterar ca 23 miljarder per
dag. Där har ADBanvänts i ett 25-ta1år.
Den verksamheten är i stor utsträck-
ning mättad med ADB idag. Det är
främst i övriga delar vi ser nya förut~
sättningar för meningsfull tilllämp-
ning av informatiken.

Till förutsättningarna i strategiarbetet
hör också att hela direktionsskiktet
kommer att förändras under närmaste
tvåärsperioden. Det skapar naturligt-
vis en viss osäkerhet i organisationen
och påverkar de personer vi arbetar
med. Här är det viktigt att som "intern
konsult" stä oberoende av de föränd-
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ringar som är på gång. Att inte uppfat-
tas som part i målet. Min egen uppfatt-
ning, säger Gert, är att en sådan här
situation samtidigt öppnar möjligheter
som det gäller att ta tillvara och som
kan ge kommande förändringar skjuts.

I runda tal räknar jag med att vi har ca
1.000 personer idag som arbetar med
ADB utöver registreringspersonal. I en
vid mening kan ca 20.000 personer eller
fler sägas arbeta med ADB på olika
sätt. Under en 5-årsperiod har en stark
decentraliseringsperiod gått fram i
verket. Denna har lett till konsekvenser
på informatiksidan. Vi har nog idag ut-
rustning från alla tänkbara leverantö-
rer inom verket. Vi har mängder av
programvaror som täcker likartade
behov. Det skapar redan nu problem
när det gäller underhåll och kunska-
per.

Sym:iilt I .tr •••• larbe.et
ågra av grundstenarna i strategiarbe-

tet är enligt Gert:

- förankring högt upp i organisatio-
nen är nödvändig

- helhetssyn i arbetet, med tre aspek-
ter:

verksamheten; affärside, orga-
nisation, arbetsutformning
ADB-verksamhetens roll
informatikstrategi

Helhetsperspektivet är viktigt efter-
som de problem som skall hanteras
ofta visar sig vara andra än de man för-
väntat.

Verksamhet.foku. I regl••••. n.
Vi har 31 regioner som svarar för po-
stens operativa verksamhet. Där kan
man säga att fokus för strategiarbetets
resultat ligger. Vi arbetar med ett syn-
sätt som kan kallas "Information re-
SOUTces mangagement" . Regionen är
utgångspunkt. Vi utgår från att vissa
delar i den verklighet vi skall hantera
är stabila över tiden medan andra är
ostabila. Organisation är ett exempel
på ostabilt element. Datastrukturer är
däremot stabila över tiden. Därför sat-
sar vi på att vi skall modellera verk-
samheten och därmed är konceptuell
modellering av mycket stort intresse
för oss. Bilden vi har nu är att varje
region skall ha en "enhetsdatabas"

som är identisk med övriga regioners
när det gäller struktur, men unik när det
gäller inneh,lJl. Enhetsdatabasen har
delar som marknad, kunder, ekonomi,
personal. Dessutom "objekt" som står
för allt övrigt t ex bilar, flygplan etc. Av
lokala skäl kan regionen sedan ha speci-
fika baser för verksamhet som är lokalt
specifik.

Vi gör alltså ingen total modell för Po-
sten utan arbetar med en generell mo-
dell för regionen. Vi satsar på att åstad-
komma en grundligt genomarbetad
begreppsmodell för regionverksamhe-
ten. Av stort intresse i det sammanhang-
et är naturligtvis också att komma åt
gränssnitt av olika slag. Dels inom re-
gionen dels mellan regioner och mellan
region och Posten i övrigt. En viktig sak
här som tenderar att komma bort i
modellerings- och gränssnittsresone-
mang är att man måste komplettera
med en "synkroniserings"-aspekt. Det
räcker inte med att definiera t ex infor-
mation som utgör grånssnitt mellan två
delar utan man måste också definiera de
tidsmässiga krav som gäller för att
gränssnittet skall fungera i praktiken.
Synkronisering alltså.

Andra .tra ••••• k. ••••••••
Datakommunikation är mycket central
i vår strategi. Vi har redan idag mycket
kommunikation inom Posten, men mer
är på väg.

Som bas för arbetet med "enhetsdataba-
ser" är datamodellering en "strategi-
komponent" . Vi arbetar redan med det
och kommer att öka satsningarna på
kunskap och tillämpning av detta.

lnformatiksäkerhet är en annan del som
ingår.

Standardiseringstänkande går som en
gemensam nämnare över strategiarbe-
let.

Typsystem och typkonfigurationer
för olika ändamål, t ex kontorsstöd på
region.

Standardisering av basprogramva-
ra för databashantering, 4GL, operativ-
system är ett annat snitt

Vi kommer att ta fram en ny syste-
mutvecklingsmodell för posten. Idag
kan man säga att vi har åtminstone fyra.
Detta skall genomföras under året med
beslut vid årsskiftet. Vad som skall

uppnås på sikt är att vi skall ha en
modell med varianter för olika ända-
mål.

Handbok för systemförvaltning
som skall vara "Poststandard" är un-
der framtagning och skall bli kla run-
der våren.

IJIU Int••••••

Vi vill ha kontakt utåt för att få häng på
vad som händer i omvärlden.

Därför har vi gått med i SISU, men
också i ButJer & Cox Foundation. De
producerar rapporter som täcker olika
aspekter av "State~f-the-Art" . Även
samarbetet inom RDF har vi sett som
väsentligt. Där har jag levererat av en
ide som jag värkt över i flera år. Det är
en förstudie kring hur man skulle
kunna sätta an "värdeanalys" på
immateriella resurser såsom "informa-
tion" och "system". Det är ett svårt, vik-
tigt och obearbetat område. Det försvå-
ras av att det är "tvärvetenskapligt" till
sin natur. Det finns ingen som känner
självklart ansvar och kompetens att
driva frågan.

När det gäller SISU-engagemanget så
är som nämnts modelleringsarbetet en
strategisk fråga och därmed även
modelleringsmetodik. Vi har därför
stort intresse av den sidan hos SlSU.
Dessutom är vi mycket intresserade av
projektet informationsadministration
och diskuterar intensivt med framfö-
rallt Björn Nilsson kring detta. Hur var
och när vi skulle kunna gå in i tillämp-
ningsprojekt inom det projektet, avslu-
tar Gert Persson, Posten DUIS.

L---------------------------------------------:Sl;;;:s;.u';;,:::;nr;:orrna=-:nr::-;88;;;:I2~
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Gemensamma forskningen inom EG

UR FA KO K MED
DEN G M NSAMMA
FORSK INGE OM EG?
Försök till kortfattad
vägledning för de enskilda
instituten inom SAMKO.

Bertil Berg, MEFOS

Forskningssamarbetet kan i stort sett
ske på två sätt:

- Direkt där två eller flera intressenter
tar kontakt med varandra om samar-
bete inom vissa forskningsornräden.
Vid sådana samarbeten, som säkert
pågär på flera håll, sker oftast de
löpande kontakterna direkt på for-
skarnivå och den administrativa be-
lastningen blir liten.

- Via centrala program inom EG, där
man har en gemensam administra-
tion för val och uppföljning av beslu-
tade projekt. Denna administration
kostar pengar. Projekten blir å ena
sidan mera byråkratiska. Å andra
sidan kan måhända betydande pen-
ningresurser lättare ställas till förfo-
gande, vilket kan överväga den byrå-
kratiska nackdelen.

En allmän synpunkt är att EG har be-
stämt sig för att satsa stort på gemen-
sam forskning i syfte att göra Europa
till en fullvärdig konkurrent till USA
och Japan ifråga om ny teknik.

SISU Inlonna 1'11'8812

EG räknar där också med att i betydan-
de utsträckning samarbeta med EFTA-
länderna. Satsas en ökande andel statli-
ga medel pel Europagemensam forsk-
ning är det troligt att EG-företagen
kommer att vilja delta i ökad utsträck-
ning för att i möjligaste mån få bruk för
sina "egna" skattemedel.

Allt mer av "fria" forskningspengar kan
komma att kanaliseras via EG. Detta
påverkar indirekt Sverige och våra di-
rekta forskarkontakter. "Våra partners
tittar mer och mer mot EG". Detta är

. alltså ett skäl för instituten att också
hålla sig framme för att blir ihågkomna
som resurs.

Normalt får man räkna med att svenskt
deltagande betalas med svenska medel,
men det kan ände! vara viktigt för det
enskilda institutet att bli officiellt "god-
känt" inom EG-kretsen.

Ett annat vägande skäl för instituten att
hålla sig framme är att de har ett ansva.r
att hålla reda pe! var forskningsfronten
ligger inom sina respektive verksam-
hetsområden. En god kontakt med den
Europagemensarnma forskningen bör
därför vara en fördel.

Det finns idag ett flertal FoU-program
inom EG i vilka Sverige kan delta an-
tingen som fullvärdig medlem eller
projektvis. Nackdelen med att endast
vara ansluten på projektbasis är att man
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ej har tillträde till de beslutande kom-
mitteema, som bestämmer om projek-
tens färdriktning m m.

Stora pengar är involverade i samarbe-
tet. Budgeten för det s k ramprograrn-
met 1987-1991är 6.300 MECU, vilket
ungefär motsvarar 47.250 MSEK. Ta-

Bertil Berg, MEFOS,Stiftelsen för
Metallurgisk Forskning, I Luleå.

MEFOSgrundades 1963 pA Initiativ av Jetn-
kontoret med syftet, att främja processme-
tallurgisk och bearbetningsteknisk forsk-
ning. Stiftelsens huvudmlIn är Jemkontotet
och företag eller antdra institutioner.
MEFOSåget och driver tvi forskningsstatio-
ner l Lulu. Man bedriver gemensamforsk-
ning och uppdragsforskning med 80-talet
anställda.



Gemensamma forskningen inom EG
bellen nedan visar huvud områdena
för ramprogrammel och förmodad för-
delning mellan huvudtitlarna.

Tabell

Sveriges deltagande blir troligen fullt
ifråga om programmen 4 och 8 samt på
projektbasis inom de övriga.

Nedan ges en kortfattad beskrivning
av tänkta insatsområden för de olika
programmen:

1. Livskvalitet

Program

1. Livskvalitet

2. Informationsteknologi
(IT). (Huvudsakligcr;
ESPRIT)

MECU

..J, 7'

MSEK Projekt
finans:ng

E/ind

3510

12 525 50/50

- Reduktion av sjukvårdskostnader-
na genom bäUre mediciner och
tidigare diagnoser.

- Konsekvenser av ökad medelål-
der.

- Medicinsk forskning (cancer,
aids).

- Bättre förståelse av miljöproblem.
- Värdet av förebyggande hälso-

vård.
- Kostnader för bruk av stimuli.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Telekommunikation
(Huvudsakligen RACE)
Transpon

Modernisering av till-
verkningsindustrin
BRITE. Material- och
råmaterial

Energi
Fission
Fusion (ca 895 MEC )
Icke nuklear energI

Bioteknologi
Bioteknik
Agro-industri

Utforskning av havs-
ootten och marin-
teknologi

Mot et( forskarnas
Europd

895*

15

905*

1 540

365*

. 5

375

6300

6720

120

6780

11 545

2 750

490

2 810

47 250

50/50

50/50

2. Informationsteknologi UT)

Huvudsakligen koncentrerat till
ESPRIT (European Strategic Program-
me for Research and Development for
Information Technology), som löper
under 10 år. ESPRIT är det största och
mest prioriterade av HG' s alla program
och tar ensamt ca 25% av all "pre com-
petitive" forskning dvs som ännu ej
nått kommersiell nivå.

Arbetet koncentreras kring:

- Mikroelektronik
- Mjukvaruteknologi
- Databehandlingssystem
- Applikationsteknik
- Artificiell intelligens
- Informationslagring

3. Telekommunikation

Här dominerar RACE (Research on
Advanced Communication for Euro-
pe), som syftar till ett integrerat kom-
mersiellt bredbandssystem till om-
kring 1995.

Viktiga områden är:

- Optoelektronik
- Tunna displayer
- Högpresterande integrerade

kretsar.
Samarbetet kan gå in i kommersiellt
stadium.

~ De kryssmärkta programmen har
som syfte att förbättra industrins
konkurrenskraft.

8

Inom transportområdet prioriteras
projekt som berör:

Energiekonomi, säkerhet, miljöpåver-
kan, information för ökad säkerhet.

S1SUllllorml nr88!2



· Gemensamma forskningen inom EG
4. Modernisering av tillverknings-
industrin

BRITE står för Basic Technological
Research and Applications of New
Technologies. Forskningen skall vara
"pre-competitve" och ägnas följande
huvud områden:

Tillförlitlighet.
Avancerad design och tillverk-
ningsleknik.
Material (keramer, avancerade
metallegeringar, kompositer
m m).

- Teknik för exploatering av råma-
terial inkl återvinning.

- Trä (vari ingår skog, träteknik
samt massa/papper).

EURAM (European Research on Ad-
vanced Materials), där Sverige deltar i
projekt hör till detta område. Ansvarig
inom STU är Paul Forsgren.

5. Energi

Fission (reaktorsäkerhet, avfall
m m).
Fusion.
Icke nukleär energi bl a baserad
på fossila bränslen rationell
energianvändning.

6. Bioteknologi

Detta område tillmätes mycket stor
vikt. Huvudinsatser är:

- Uppmuntra målinriktad forskning
inom områden där resurskraven
är stora.

- Organisera resurSerna så alt
utbildningen av unga forskare
förbättras.

Vidare nämns:

- Databanker: Modellering av
biologiska strukturer, processer
och system.
Samlingar av biologiskt material,
t ex genbanker och kultursam-
lingar.

- Modifiering av enzymers och
andra proteiners egenskaper
(protein engineering).
Utvärdering av risker i samband
med modern bioteknik m m.

SISU InlOlm. nr8lll2

7. Utforskning av havsbotten och
marin teknologi

Programmet skall i stort vara grund-
läggande och bredda den vetenskapli-
ga basen för vattnens utforskning,
exploatering, skötsel och skydd.

8. Mot ett forskarnas Europa

Detta är ett stimulansprogram med syf-
te att öka forskarnas rörlighet och kom-
munil<.ationen mellan vetenskapsmän-
nen inom EG, att utveckla samarbetet
mellan europeiska forskarlag och att
uppmuntra träningen av unga veten-
skapsmän.

9. Övriga samarbeten

Utöver ramprogrammet finns de multi-
laterala forskningsprogrammen COST
och EUREKA.

COST (European Cooperation in thc
Field of Scientific and Technological
Research). Nivån är "pre-competitive".
Här finns tio huvudområden:

Informatik
Teleteknik
Transportväsen

- Havsteknik
- Materialteknjk
- Miljövårdsforskning
- Meteorologi
- Jordbruksforskning
- Livsmedelsteknik
- Humanteknologi

EUREKA

Området är högteknoiogiskt och samar-
betet skall vara mycket marknadsnära.
Bland forskningsområdena märks:

In formationsteknologi
Bioteknologi

- Nya material.

Det är att märka: Ett svenska deltagan-
de i Europagemensam forskning torde
med största säkerhet bygga på att sven-
ska pengar til/skjuts!
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Sammanfa.tnlnv

Forskningssamarbctet inom EG har
tagit ordentllg fa~. Vill man delta j

något av de progra.ll1, som är öppna
för Sverige, bör man räkna med en stor
administrativ belastning. Byråkratin
är utvecklad. Det kan ändå vara värt
att försöka fa en Kontakt med denna
forskning ty elen omnulaas av politi-
kerna och fier oc!' rlc_ f(-lrerag och insti-
tutioner närmar SI>:::ock <'1, varför re-
surserna är och ko~mcr att bli stora.

Ett närmande ti,t QC Europagemen-
samma forsknm~cn tOrac ligga väl i
linje med mShtulCns rOll ah följa fors:"'-
ningsfronren mor:: sma respektive
områden.

Den mest detaljerade informationen
om den tekniska EG-forskningen
finns hos Industridepartementet och
STU. Nedan anges några personer,
som kan kontaktas för vidare informa-
tIOner:

Ind uSlridepartem enler:
E\'a Grönlund

STU, Internationella enheten:
Magdalena Ehrström

Internationella enheten är samord-
nande på STU, medan handläggarna
inom dc medelsbevihande enheterna
är ansvariga för kontaKterI1a inom
sina respektive gebit Det kan alltså
vara ide att ta direkt kontakt med en
handläggare på aen enhet. som håller
i institutets ramprogram.

Både STU och mausrnaeoartemente'
kan ge bidrag till kontaktre~(1r för at'
möjliggöra samma:trra:rande med
EG's handlag!,ar<:, mo=-:' Ge: cHer d(
områden, där man K~:- crOluaa samar-
bete.

Styrelsen för SAMKL r.c.~ unaer 198-
diskuterat denna rraya och ucsag en ar-
betsgrupp besraena,' a:' lin B Berg -
MEFOS, Lennart EnIC5SQ7< - STFIoch
Bo-Göran Heller, - CHI art närmare
fundera över en va7wanm, Gruppen I

har under arbetets gan:: r.att kontakt II
med Eva Gröniuna som ar ansvarig fö
forskningskantakte-r med. f G inom In-
dustridepartememCL DISKUSSIOn ha
också förts med Magaalena Ehrström,
som inom STU's mternationella enhet
är sammanhållande 'ör fG-kontakter-
na. Hon samarbetar hår nåra med Eva
Grön/und.



Internatio nellt ka lenda rium

CASE'88
Second International Workshop on

Computer-Aided
Software Engineering

July 12-15
Hyatt Regency Cambridge
Cambridge Massachusetts

CASE'88 is a limited attendance
workshop.

TGpic Areas:
• Management Issues
- Management of CASE
- Technology Transfer
- Support for Top-Ievel Management
& Strategic Planning

• Methods for Information Systems
Development
- Integration of Methods
- Support Between Methods & Toals
- Real-time Deve10pment Methods
- Object-Oriented Design

• Enabling Technologies
- A.I./Expert Systems
- Programming Language Evolution
- Database / Knowledge Base Arehi-
tectures
- Ada Technology
- User Working Environment / CHI

• Reverse Engineering

• Standards for CASE

Space pennitting, accepted attendan-
ce without paper. (Deadline for
papers April 25.)

Vill du ha kopia på Inbjudan?

Tänker du åka på någon av
kalendariets konferenser?

Kontakta Lars Bergman,
SISU, 08 - 752 16 00.
VI vIII gärna ha din hjälp att
bevaka dessa.

2nd International Workshop on
ARTIFICIAL INTELLJGENCE

IN ECONOMICS AND
MANAGEMENT

SINGAPORE
January 11-13,1989

The workshop will address issues
relevant to the use of Al Teclmology in
Management and Economie communi-
ties. Topies for the workshop will
cover both technology and applica-
tians.

Professor Herbert Simon, Nobel
Laureate will be the Keynote Speaker.

Areas: finance, banking, marketing,
insurance, economics, decision sup-
port systems, public and private
services, office automation, law,
manufacturing planning, human
resource management and assets
administration.

The techniques to be presented should
be explicitly relevant to the above
application areas and include: know-
ledge representation, search and
inference, knowledge acquisition,
intelligent interfaces, knowledge base
validation, natural language analysis,
planning procedures, task support
systems.

The tools to be presented should also
be specific in design or in use to the
application areas discussed at the
workshop, and may cover: application
specific expert systems, front-ends to
decision support system, interfaces to
data base system, interfaces between
symbolic and procedural processoTs,
object oriented environment.

1 July 1988 - Submission of Extended
AbstTact (700 words)

Mrs Vicky TOH
Institute of Systems Science
National University of Singapore
Kent Ridge
Singapore 0511
Republic of Singapore

Svensk pragramkommitteledamot:
Lars B Bengtsson, Skandinaviska
Enskilda Banken
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Advance Program
ACM SIGMOD-88

International Conference on Mana-
gement of Data
June 1-3, 1988
Palmer House

Chicago, Illinois

33 papers in the Concepts and Tech-
niques program
15 papers in the Applications and
Implementations program

Sessions:
• Query Optimization
• Object Oriented & Semantic
Systems
• Incomplete Information
• ParalleIism Issues
• Distributed Concurrency Contral
• Logic & Databases
• Storage Structures
• Database Design and Nested Alge-
bra
• Multi-Database Systems
• Data Models
• High-Performance Applications
• Performance and Information
Management
• Query Processing in Deductive
Databases
• High-Performance Systems
• Transaction Management
• Rule Processing
• Object-Oriented Data Models

Panels:
• Nested Relations - A Step Forward
or Backward
• Issues in Building Large Systems
• Logic Programming, Deductive
Databases, Expert Database Systems

Tutorials:
• Databases And Logic: Carlo
Zaniolo, MCC, Austin, Texas
• Engineering Data Management:
Randy H. Katz, University of Cali-
fornia, Berkeley
• OpticaI Disk Architectures and
Multimedia Information Systems:
Stavros Christodoulakis, University
of Waterloo

Deadline for Rotel reservations
services May 9, 1988

SlSUlnlonna rv8812



IAsaa - Objektorienterad systemutveckling

lAS 88
Ett referat

·Oblektorlenterad s.,.temutveck ng
- .tt nytt systemutyeckllng.paradlgm 7-

Stefan Britts ir Insvlrig lör AVANCEllrojektet Inom SISU.

Årets upplaga av SISU:s arbets-
konferens lAS (Interaktiva
Administrativa System) var
den 4:e i ordningen och som
vanligt förlagd till Åre. Konfe-
rensen hade samlat 35 deltaga-
re från ett tjugotal organisatio-
ner.

Stefan Britts, SISU

Årets tema var:
"Objektorienterad systemut-

veckling - ett nytt systemut-
vecklingsparadigm ?".

Objektorienterade metoder,
språk och verktyg har på kort
tid blivit mycket populära:
Objekt-Händelseanalys, Jack-
son Structured Development,
Objective-C och Ada bara för
att nämna n.ågra exempel.
Många hävdar att det objekt-
orienterade synsättet kommer
att leda till en revolution, ett
paradigmskifte, inom system-
utvecklingsområdet.

Syftet med konferensen var bl a
att försöka reda ut vad som
menas med objektorientring
och att ge exempel på tillämp-
ningar av detta synsätt vid
konceptuell modellering och
programmering. Ett antal per-
soner hade därför bjudits in för
att ge sin syn på detta tema. De
inbjudna talarnas presentatio-
ner varvades med paneldebat-
ter och allmänna diskussioner.
De senare tenderade ofta att
fortsatta över både raster och
Ungt in på kvällarna.

SISU Informe nr8812

Nedan följer ett kort referat av vad som
tilldrog sig Wlder de tre dagar konferen-
sen varade.

Måndagen den ll:e april

Dagens tema var systemspecificering.
Under detta tema presenterade under-
tecknad och Christer Hulten från Neo-
tech två olika infallsvinklar på objekto-
rientering - programmering / datahas-
hantering respektive konceptuell mo-
dellering. För att bringa lite reda i dis-
kussionerna användes en enkel "taxo-
nomi" eller snarare en lista av centrala
begrepp såsom objekt, objekttyp och
egenskapsarv (taxonomin presenteras i
ett kommande nummer av SISU infor-
ma samt vid NordDATA i juni).

Presentationerna visade främst på två
saker. För det första kan produkter som
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kallas "objektorienterade" skilja sig
kraftigt åt vad gäller funktionalitet.
Det gäller alltså att göra klart för sig
vad som understöds aven viss pro-
dukt för att kunna utröna dess egen-
skaper. För det andra finns stora likhe-
ter mellan konceptuell modellering
och objektorienterad implementering.
Detta är intressant därför att steget
mellan specificering och implemente-
ring avsevärt kortats ned vilket i sin tur
kan hjälpa till att lösa många problem
som introduceras vid implemente-
ringsarbetet.

Tisdagen den 12:e april

Temat för den andra konferensdagen
var systemkonstruktion och imple-
mentering. På detta tema talade Ivar
Jacobson från Objective Systems och
Pär Emanuelson från Epitec.
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Ivar presenterade en metod som inte-
grerar konceptuell modellering, objek-
torienterad programmering och en tek-
nik kallad block-design. Metoden, som
i sig kan beskrivas objektorienterat,
specificerar ett antal metodsteg, kalla-
de fabriker, vilka detaljerat beskriver
hur en specifikation transformeras till
en implementering. Stor vikt läggs vid
återanvändbarhet genom att hälla isär
återanvändbara, generella komponen-
ter och applikationsspecifika sådana.
Målet är att industrialisera programut-
vecklingsprocessen:

Pär presenterade ett verktyg kallat Epi-
tool för utveckling av expertsystem.
Verktyget kombinerar olika formaIis-
mer för representation av kunskap så-
som de objektorienterade, regelbasera-
de och procedurella formalismerna. En
artikel innehållande en sammanfatt-
ning av Pärs föredrag återfinns på an-
nan plats i detta nummer av SISUinfor-
ma.

Onsdagen den 13:e april

Den tredje och avslutande dagen ägna-
des uteslutande åt presentationer av
SISUs verksamhet inom området
objektorienterade informationssy-
stem, dvs AVANCE-projektet (f.d.
OPAL).
En central del i detta projekt har varit
att utveckla en prototyp för ett objekt-
hanteringssystem (även det kallat
AVANCE) som integrerar program-
mering och databashantering. Syste-
met är tänkt att kunna användas i en
decentraliserad miljö av kommunice-
rande noder.

En viktig funktion i AVANCE är ver-
sionshantering. Versionshantering
innebär att systemet håller reda på de
förändringar som ett objekt genomgått.
Denna information kan användas både
av systemet självt för internt bruk och
av användarna. Ett exempel på det
förra är transaktionshantering där tidi-
gare versioner av objekt kan användas
för utbacl<ning och / eller återstart av
systemet i ett konsistent tillstånd.
Exempel på det senare är ångra-funk-
tioner ("und o") och upprätthållande
av historisk information.

Paneldebatter

Ovan har enbart inbjudna talares pre-
sentationer omnämnts. Ett lika stort
bidrag svarade övriga deltagare för dels
genom förberedda inlägg i paneldebat-
terna dels genom spontant väckta frå-
gor och synpunkter. Bland paneldeIta-
garna äterfanns Anne Hurlen och Else
Nordhagen från Senter for Industri-
forskning i Oslo samt Johan Jarre och
Conny Leinstedt frän Jackson Scandina-
via. Tyvärr medger inte utrymmet här
en närmare redovisning av dessas pre-
sentationer.

Slutsatser

Vad blev då utfallet av konferensen ?
Långt ifrån alla annonserade frågor
kunde besvaras under konferensen.
Dessutom ställdes många nya.

Vild menas med objektorientering ?

Begreppsapparaten är här det stora
problemet. Samma begrepp används
ofta i olika betydelser eller omvänt.
Exempelvis förekommer bl a följande
benämningar för begreppet "typ" -
klass, objekttyp, datatyp, cluster, enti-
tet, entitetstyp, entitetsmängd och be-
grepp. Denna mängfald av synonymer
och homonymer försvårar naturligtvis
förståelsen för området. När man väl
trängt igenom denna begreppsbarriär
klarnar dock bilden avsevärt. Någon
total enighet om vad en produkt måste
omfatta för att få kalla sig objektoriente-
rad råder visserligen inte, men situatio-
nen blir åtminstone gripbar.

Vilka problem löser objektorienterade
ansatser bättre än traditionella ansat-
ser ?
Frågan kan inte besvaras generellt då
objektorientering kan betyda något oli-
ka saker. Praktiska erfarenheter, i syn-
nerhet från programmeringsområdet,
visar dock på avsevärda "kvalitetsvin-
ster" genom bättre strukturering av
både program och data. I synnerhet
gäller detta stora system. Till vinsterna
räknas både återanvänd barhet och för-
ändringsbarhet av tidigare framtagna
komponenter samt en rikare semantik.
Detta bidrar bl a till att på sikt minska
utvecklingstider och -kostnader för in-
formationssystem.
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Samtidigt måste man emellertid vara
medveten om att objektorienterade
ansatser inte löser alla problem. Effek-
tivitet har varit ett problem för objek-
tOrienterade system. Detta är dock
svårt att mäta och anses idag oftast
inte vara av någon större. betydelse.
Bristen på flexibilitet är i så fall ett all-
varligare problem. Jämfört med t ex ett
rela tionsd atabashanteri ngssystem
där data kan omstruktureras och bear-
betas på en mängd olika sätt är objek-
torienterade system mer rigida.
Objektorienterade system skall därför
inte ses som en ersättning för' existe-
rande system, utan snarare som ett
komplement till dessa. Dessutom
måste objektorienterade program-
språk och verktyg inlagas i metoder
för att bli användbara i större skala.

Utgör objektorienterad systemut-
veckling ett nytt systemutveckling-
spradigm ?

Slutligen kan man fråga sig om det
objektorienterade synsättet verkligen
innebär en revolution av sådant slag
att man verkligen kan tala om ett para-
digmskifte. Ur ett utvecklingspers-
pektiv kan man knappas hävda detta.
Objektorienterade ansatser kan ses
som ett logiskt nästa steg i en evolutio-
när kedja där varje steg drivits fram av
tidigare vunna erfarenheter. Ur ett til-
lämpningsperspektiv kan emellertid
det objektorienterade synsättet få sto-
ra effekter, främst vad gäller kvalitets-
höjningar och minskad resursåtgång.
Idag befinner sig den kommersiella
utvecklingen av området ännu i sin
linda. Många forskningsproblem åter-
står också att lösa.

Det troliga är att utvecklingen inom de
närmaste åren begränsas till att man
snarare talar om objektorienterade an-
satser än att man verkligen använder
dem. Först när mognadsprocessen hos
både produkter och användare nått
tillräckligt långt kommer den kom-
mersiella tillämpningen av dessa
ideer att på allvar skjuta fart. Då gäller
det att vara redo !

S1SUlnforrNI nr8812



.Objektorienterade expertsystemverktyg

Ob-ektorie terade
expe tsystemverktyg
In'ednlng

Detta papper, har skrivits för IAS88-
konferensen och handlar om kun-
skapssystem och objektorientering.
Speciellt behandlas det inflytande som
objektorientering har haft på kun-
skapssystem och som givit upphov till
de hittills mest kraftfulla verktygen för
att utveckla kunskapssystem, de så
kallade hybridverktygen.

Pär Emanuelson, Epitec AB

Vi förutsätter att läsaren har en allmän
kunskap om vad objektorientering
innebär och vi gör endast en kort
summering av de centrala ideerna
nedan. För en allmän introduktion till
objektorientering se ref (1), (2), (3).

Vi kommer att koncentrera oss på att
belysa vissa brister i kunskapssystem
och på vilka sätt objektorientering kan
bidra till att avhjälpa dessa brister.

-Objektorientering

Objektorienterad design kan ses som
en teknik som till skillnad från klassisk
(funktionell) design baseras på en
modularisering baserat på de objekt
som finns i problemdomänen.

De objekt som finns i ett objektoriente-
rat system är mer generella och an-
vändbara än de data och datatyper
som hanteras i ett vanligt program-
spräk. Objekten kan struktureras med
hjälp av en klass-~~bklassoch en klass-
instans relation. Arvning av egenska-
per görs från klasser till subklasser.

Istället för att ge data till procedurer,
ber man i ett objektorienterat system
objekten att utföra operationerna
själva. Detta kallas att man sänder ett
meddelande (som utgörs av operatio-
nen) till objekten som ska utföra denna.

SISUInlorma nr san:

Det finns flera andra mekanismer och
designprinciper som av somliga brukar
anges, som obligatoriska för objekto-
rienterade system, t ex gömmande av
information. Vi har dock sett dessa som
mindre betydelsefulla för just kun-
skapssystem och kommer endast att
behandla de ovan nämnda.

Kunskapssystem

Kunskapssystem är en ny typ av system
som börjat användas kommersiellt
under de senaste åren. För en introduk-
tion till kunskapssystem och de fördelar
som kunskapsteknik erbjuder se ref (5).

Till fördelarna med kunskapssystem
hör att
- de tar kort tid att utveckla
- de kräver ej fullständig information för
att kunna köras
- de har en representation av omvärlden
som är lätt att kommunicera till experter
och andra
- de är enkla att underhålla

Denna målsättning är huvudsakligen
uppfylld för många kunskapssystem.
Dock finns det många exempel på att
det uppstår stora brister när systemen
blir stora och komplexa.

I de flesta kunskapssystem represente-
ras en stor del av kunskapen som regler,
som också är den enhet som ofta an-
vänds för att mäta storleken på kun-
skapssystemen. Det är vanligt att en
kunskapssystem består av flera hundra
och ibland även flera tusen regler.

Man kan fråga sig, i ett system med flera
tusen regler, är det verkligen så många
fakta som en expert har uttryckt och
som sedan har formulerats om till re-
gler. Kan man till exempel ta en regel på
måfå och fråga experten om det är ett
lämpligt sätt att formulera kunskapen.
Nej - tyvärr är det ofta inte så.
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Pir Emanultlsson, Epitec AB. pru8nlerade
rubricerde artikeln som föl'tldrag vid IASSB.

Många av reglerna innehåller infor-
mation som inte är meningsfull för en
expert utan bara för den kunskapsing-
enjör som har konstruerat systemet.
Till exempel är det vanligt att reglerna
innehåller styrinformation som an-
vänds för att kontrollera den ordning i
vilken reglerna ska väljas av kun-
skapssystemet.

Det är också vanligt att reglerna i och
för sig är meningsfulla, men att de är
alltför speciella och borde kunna ha
utformats på ett mera generellt sått.

Detta leder till att det blir svårt att veta
om kunskapsbasen är korrekt och att
det blir svårt att ändra eller lägga till
kunskap. Det blir också så att experten
ofta inte kan förstå representationen
(även om den översättes till naturligt
språk) av den kunskap han har för-
medlat till kunskapsingenjören.
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Vad kan objektorientering göra för
kunskapssystem

I detta papper kommer vi att argumen-
tera för att 2 avgörande orsaker till
problemen ovan är:

(1) att man ensidigt försöker represen-
tera all kunskap med regler

Många problem kan representeras
bättre på ett objektorienterat sätt med
meddelandesändning mellan metoder
än med regler. Regler är bra för att
representera mcinga, problem, eller
delproblem, men inte alla! Genom att
komplettera regelbaserade system
med objektorientering uppnär man
därför en naturligare, enklare repre-
sentation, som också är lättare att
underMlla.

(2) att man använder en alltför primitiv
objektrepresentation.

Objektorientering kan erbjuda struk-
turerade objekt, som är inbördes rela-
terade med klass-subklass och klass-
instans relationer. Dessa relationer kan
t ex utnyttjas för att ärva egenskaper
från generella klasser till subklasser.
Genom att anpassa reglerna till dessa
generella objekt blir resultatet att vi får
färre regler som innehåller mer infor-
mation.

Vi kommer att argumentera för att ett
objektorienterat synsätt har mycket att
erbjuda för att höja kvaliteten i kun-
skapssystem. Objektorientering ger
helt enkelt möjlighet att kunna kon-
struera kunskapssystem på ett gene-
rellare sätt.

Oblektorlenterln.en. be-
tyde••e
Vår syn på objektorientering och dess
betydelse är att det inte är en by katego-
ri av system som växer fram vid sidan
av andra utan objektorientering är
snarare en samling av goda designp-
rindper och ideer som kan berika
många andra systemtyper och spräk.

Det är möjligt att objektorientering kan
innebära en revolution för somliga
typer av system, men objektoriente-
ring innebär ingen revolution för kun-
skapssystem - objektorientering
kompletterar, tillför generalitet och ger
kunskapssystemen möjlighet att leva
upp till sin målsättning.

Ideema som redovisas i detta papper
har legat till grund för design av verkty-
get Epitool, ett hybridverktyg för kon-
struktion av kunskapssystem utvecklat
av Epitec AB, ref (4).

Hybridverktyg

Det finns flera typer av verktyg för
kunskapssystem t ex regelbaserade,
induktiva logikbaserade osv. Den mest
kraftfulla typen är hybridverktyg, som
av de kommersiellt tillgängliga inklu-
derar KEE, Epitool, ART, Loops, Gold-
Works och I<nowledgeCraft.

Anledningen att de kallas hybridverk-
tyg är att de utnyttjar flera paradigmer
för att representera kunskap. Paradigm
betyder i detta sammanhang "forma-
lism + arbetssätt".

Dessa olika paradigmer är:
- den objektorienterade paradigmen
-den regel-orienterade paradigmen
-den procedur-orienterade paradigmen
-den access-orienterade paradigmen
(finns endast i en del verktyg)

Avsikten med att kombinera flera gene-
rella paradigmer i ett och samma system
är att erbjuda valfrihet för kunskapsing-
enjören så att denne för varje delsystem
ska kunna välja en kunskapspresenta-
tion som ligger nära verkligheten, är lätt
kommunicerbar till experter och lätt att
underhålla.

Procedurorientering

Med procedurer avses här sådana pro-
cedurer som finns i vanliga algoritmi-
ska programspråk som Pascal eller C.

Viss kunskap representeras pä bästa
sätt med procedurer. Så är fallet med t ex
de kända algoritmer som finns publice-
rade i läroböcker för att göra t ex sorte-
ring, lösa ekvationssystem, djffekvatio-
ner och dyl. Det finns inga fördelar med
att göra om detta i någon annan repre-
sentation eftersom det redan finns en
korrekt algoritmisk lösning och denna
är dessutom vanligen den representa-
tion som kan exekveras mest effektivt i
en dator.

Objektorientering

Viss kunskap representeras bäst i den
objektorienterade paradigmen. Detta
gäller framför allt kunskap där objekten
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är centrala för de operationer som ska
utföras (planeras, simuleras) av syste-
met.

Simuleringar lämpar sig ofta att göra
objektorienterat, i sådana tillämpning-
ar har man ett antal objekttyper och
operationer på dessa.

Antag att vi t ex ska simulera en militär
arme som ska förflytta sig. Armen be-
står av olika objekt som t ex flygplan,
tanks, båtar, motorcyklister osv. För-
flyttningen lämpar sig väl för att repre-
sentera objektorienterat med metoder
eftersom varje objekttyp har sitt eget
speciella sätt att förflytta sig. Hygpla-
nen i luften, tanks på vägar eller i lätta-
re terräng, båtar genom tillräckligt
djupt vatten, motorcyklister på vägar
eller stigar osv.

Ett annat exempel som lämpar sig för
en objektorienterad representation är
baspaket för datorgrafik. Vi har då ett
antal figurer t ex kvadrater, cirklar,
ellipser, tArtbitar osv. Sådana figurer
kan även vara ifyllda/skuggade vara
markerade med ett kryss. Det finns
operationer på dessa figurer som t ex
radera, flytta, ändra storlek, skugga,
rita om osv. Eftersom sådana operatio-
ner görs olika för i stort sett varje figur
och samma operation räcker till för alla
figurer av viss sort passar detta perfekt
för den objektorienterade paradig-
men.

Regelorientering

Ett exempel på när objektorientering
inte passar är lagstiftning. Ta t ex skat-
telagstiftning, det går inte att dela in
svenska folket i ett antal kategorier och
för varje kategori tala om principer för
beskattning, det är mycket mer komp-
licerat än så.

Det framgår till exempel när man ska
jämföra skatt mellan olika personkate-
gorier, det räcker då inte att ange att
det är en industriarbetare och en kon-
tors~änsteman som ska jämföras. Man
är även tvungen att ta hänsyn till var
de bor, civilstånd, antal barn, ålder på
barnen, tillgång till dagis, studieskul-
der, boendeform osv.

I svårstrukturerade fall som dessa
passar regler bra, speciellt när det gäl-
ler att lägga till ny kunskap (t ex en ny
lag). Man kan då ofta formulera denna
som en eller flera regler som lägges till
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systemet utan att ändra något redan
befintligt.

Eftersom en regel själv (i sin premiss)
anger när den ska tillämpas, så behöver
man inte heller passa in den på ett visst
ställe i koden (som när det gäller proce-
durer). Man bara lägger till den till
kunskapsbasen så sköter systemets
inferensmaskin om att aktivera den vid
ett lämpligt tillfälle.

Vi avslutar nu avsnittet hybrid verktyg
och går över på nästa problemområde,
objektrepresentation.

En .enerell oblektrepr.-
•• ntatlon

Vi kommer nu att redogöra för det
andra sättet som objektorientering kan
bidra till förbättrade system, nämligen
genom att erbjuda en mer generell
representation av objekt.

Tre modeller för objektrep res enta-
tion

Vi kommer nu att visa 3 olika modeller
för att representera objekt och visa den
effekt detta har på regler. Den första
modellen är den mest primitiva, som
lätt leder till explosion av antalet re-
gler. De mest uppenbara bristerna hos
den första modellen återfinns inte hos
den andra modellen, där reglerna kan
utnyttja klass-instans relationer mel-
lan objekten. Den tredje modellen är
den mest generella och den som med
fog kan kallas objektorienterad. I den-
na modell har reglerna möjlighet att
utnyttja klass-subklass och klass-in-
stans mellan objekten.

Av dessa modeller är den andra mo-
dellen den vanligast förekommande i
kunskapssystem, den tredje finns en-
dast i hybridverktygen.

En domän för att exemplifiera objek-
trepresen tatio ns modell ema

Vi har valt en enkel domän för att åd-
skådliggöra de olika modellernas
kraftfullhet. Kunskapen som ska rep-
resenteras är diverse goda råd när det
gäller val av kamerautrustning.

Objekten i denna domän är personer
och olika slags kamerautrustning. Per-

SlSUlnlormanraat2

sonerna har olika yrken, arbetsplatser,
intressen, ekonomi, bostäder etc.

Kamerautrustningen är förutom kame-
ror, .objektiv, stativ och film. Kamerorna
är av olika typ som direktbiId, kompakt
och systemkamera. De har också olika
fabrikat, pris etc.

Modell 1.

l denna modell har vi endast globala
objekt, och det finns inga möjligheter att
gruppera ihop objekt till abstraktioner
(klasser). l regler kan vi alltså endast
referera till enstaka personer och ensta-
ka exemplar av kamerautrustning. Vi
kan alltså inte referera till abstraktioner
som person, snickare, villaägare och
inte heller systemkameror etc.

I denna modell kan vi t ex göra följande
påstående i en regel:

Om Kallegillar porträttfotografering
SA ska Kalleköpa en vinklingsbarblixt

Vi kan dock inte i en regel påstå att detta
gäller för alla personer. Om vi vill repre-
sentera samma påstående för andra
objekt måste vi skapa en ny regel för vart
och ett av objekten, t ex för Olle:

Om ale gillar porträttfotografering
Så ska Olleköpa en vinklingsbarblixt

Denna objektrepresentationsmodell
kan vara acceptabel om den behandlade
domänen har ett fåtal objekt, men det är
inte svårt att se att man får en explosion
i antalet regler när antalet objekt är stort.

Modell 2.

Med modell 2 kan vi i regler utnyttja
klass-instans relationer mellan objekten
t ex att Olle och Kalle är instanser av
klassen personer.

Det kan vi t ex göra följande påstående
i en regel:

Detgalle.rför alla p som är personeratt:
Om p gillarportråtlfotografering
Så ska p köpaen vinkJingsbarblixt

Detta påstående kommer då automa-
tiskt att gälla för alla objekt som är per-
soner. Vi löper därmed inte samma risk
som med modell 1 att få explosion i
antalet regler. Denna modell har dock
även den vissa begränsningar som
framgår om vi jämför med nästa modell.
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Modell 3.

Vi kan klassificera personer i ett antal
kategorier när det gäller fotografering,
till exempel kan vi skilja på nybörjare
och proffsfotografer. Sådana katego-
rier kan vara meningsfulla att definie-
ra eftersom deras behov av kamerau-
trustning skiljer sig åt. Vi kan ~ckså
skilja på de som fotograferar uteslu-
tande på semestern, porträttfotogra-
fer, naturfotografer, de som fotografe-
rar mindre än fem gånger på år etc.
Dessa kategorier är subklasser av klas-
sen person. De är inte instanser efter-
som de inte är enstaka personer utan
grupper av sådana.

En regel som uttalar sig om proffsfoto-
grafernas behov kan se ut som:

Dettagällerför alla p som är proffsfo-
tografer att:

Om p villha en kamerasom är lätt att
hantera

Så ska p välja en systemkameramed
programautomatik

Med denna modell finns möjligheter
att strukturera världen av objekt på ett
generellt sätt och med hjälp av denna
strukturering utforma generella re-
gler.

För att regler som refererar klasser och
subklasser ska fungera på ett smidigt
sätt fordras ärvning av regler från klas-
ser till subklasser. Dvs om vi har en
regel som gäller personer ska denna
automatiskt gälla för såväl enstaka
(dvs instanser av) proffsfotografer
som enstaka (dvs instanser av) nybör-
jare.

Ob jektbes kri vningar

Med modell 3 har vi ett generellt sätt
att referera objekt från regler, men det
finns också andra sorters begränsning-
ar i kunskapssystem som kan komp-
letteras med objektorientering.

Antag att vi konstruerar regler som
rekommenderar en viss utrustning
som t ex.

Detgällerföralla p somär personeratt:
Om p är intresseradav landskapslo-

lografering
och p kan spendera mer än 2000

kr på utrustningen
och p villha en japansk kamera
och p villha autofocus

Så rekommenderasp att köpa en Mi-
nolta7oo0eller en Canon EOS
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Denna regel har för stark knytning till
specifika kamerasorter som t ex minol-
ta7000. Det är lätt att inse problemen
när man ska införa en ny kamerasort,
man blir då mer eller mindre tvungen
att läsa igenom alla regler för att se om
den nya typen skulle kunna vara in-
tressant för den användarprofil som
anges i regeln.

Istället skulle vi vilja skriva:

Del gäller för alla p som är personer att
Om p är intresserad av landskapsfoto-

grafering
och p kan spendera mer än 2000

kr på utrustningen
och p vill ha aulofocus

Så rekommenderas p att köpa en
systemkamera

med pris > p's maxaccepte-
rade pris

autofocus = ja
sort = (en kamera-

fabrikant
med land =

p's önskade land)

Detta kan göras med hjälp av s k be-
skrivningsvärden, en sorts värden som
är unika EpitooL Liknande men i vissa
aspekter mer begränsade mekanismer
finns i frågespråk för databaser. Vi har
nu uppnått en hög generalitet i regler-
na. Denna regel behöver inte ändras
när man lägger till nya kamerasorter
till systemet.

Regler som refererar till flera objekt

En svaghet som finns i många kun-
skapssystem är att regler knyts alltför
hårt till objektrepresentationen. Kon-
sekvensen av detta blir att det är svårt
att göra design av objekten utan att
tänka på hur reglerna ska designas och
vice versa, Det orsakar också att desig-
nändringar i objektvärlden leder till att
reglerna måste designas om eller t o m
att reglerna inte längre "passar ihop"
med objekten och därför inte kan kon-
strueras över huvud taget.

Det borde vara så att objekt kan desig-
nas relativt fristående från reglerna
och att man när objekten (som normalt
designas först) är färdiga kan komplet-
teras med regler utan större problem.

Objektorienterade kunskapssystem
tillåter i allmänhet regler av följande
slag, där flera objekt (i detta fall en per-
son och en reparatör) refe.reras samti-
digt aven regel.

Det gäller för alla p som är personer att:
Det gäller för alla r som är reparatörer att:
Om p har en trasig kamera

och p har inte lämnat kameran på
reparation

och r är reparatör för p's kameratyp
och r har tid att reparera p's kamera

inom en vecka
Så p lämnar kameran till r tör reparation

En sådan regel kommer att söka igenom
kunskapsbasen efter en lämplig repara-
tör så snart det finns en person som har
en trasig kamera. För varje möjligt par
av person och reparatör kommer en
regelinstans att genereras.

Slut.at •• r

Till målsättningen för kunskaps system
hör att de tar kort tid alt utveckla, de har
en representation av omvärlden som är
lätt alt kommunicera till experter och de
är enkla att underhålla.

Det har visat sig att regelbaserade kun-
skapssystern har problem med att kun-
na uppfylla denna höga målsättning för
stora kommersiella tillämpningar.

Vi har argumenterat för att ett objekto-
rienterat synsätt har mycket att erbjuda
för att höja kvaliteten i kunskapssystem.
Dels så kan många delproblem repre-
senteras bättre på ett objektorienterat
sätt med meddelande5ändning mellan
metoder än med regler. Dels obje.kt som
finns i objektorienterade system är
mycket generellare än de som vanligen
erbjuds i regelbaserade system, detta
leder till alt man får färre och mer gene-
rella regler.

Genom att komplettera regelbaserade
system med objektorientering uppnår
man därför en naturligare, enklare rep-
resentation, som också är lättare att
underhålla.

De ideer som framförs i denna artikel
har legat till grund för design av Epitool,
ett hybrid verktyg utvecklat av Epitec
AB.
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Box 4040, ]71 04 Solna
Tel: 08n30 03 00

STATSKONTORET
Kerstin Norrby, Lars Hellberg
Statskontoret,
Box 34107, 100 26 Stockholm
Tel: 08mS 45 94, 08{738 47 77

SÖDRA SKOGSÄGARNA
Jerry Nilsson
Södra Data AB,
Box 832. 264 00 Klippan.
Tel: 0435/12090

TELEVERKET
Henry Samuelson
Televerket, ADB-Service
024:05, Box 164, 136 23 Haninge
Tel: osnn 58 00

TELEVERKET
Avd f Grundteknik ink! dotterbolag
Karl-Erik Carlsson
Telelogic AB
Box 883, S51 24 Sundsvall
Tel: 060/16 14 44

UNISYS
Inge Dahlberg
Unisys AB, 171 91 Solna
Tel: 08/55 15 00

VATTENFALL
Georg Karlen
Statens Vattenfallsverk,
Vanertfall Data. 162 87 Vällingby
Te): 08n39 50 00

VOLVO-DATA
KelUleth Pettersson o Anders Persson
AB Volvo-Data,
Avd 2800, 405 08 Göteborg,
Tel: 031/66 76 48,66 56 48

VOLVO LASTVAGNAR
Tore Altenstedt
Volvo Lastvagnar AB,
Avd 24170 BC4, 405 08 Göteborg,
Tel: 031/66 68 81

VOLVO PERSONVAGNAR
Uno Eriksson o Lars Swärd
Volvo PV AB,
Avd. 50820 AU, 405 OS Göteborg,
Tel: 031/592074
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