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Inledaren

SISU:s VD Janis Bubenko jr har ordet

SISU 1985-1990
SISU:s kunskapsutveckling
SISU:s tidiga arbete lade en grund i tre väsentliga
kunskapsområden: objektorienterade system, me-
todik för konceptuell modellering och uppbyggnad
av kunskap kring sk CASE-verktyg. I det förstnämn-
da utvecklades ett prototypsystem för hantering av

objekt idecentraliserade miljöer
(AVANCE). Härigenom byggdes
kunskap upp för den typ av sy-
stem som beräknas att bli vanli-
ga i mitten av 9O-talet.

Konceptuell modellering har un-
der de senaste åren i Sverige, bl a
genom SISU:s insatser, utveck-
lats till en efterfrågad och erkänd
teknik som används för att be-
skriva och analysera verksam-
heter och informationssystem.
Eftersom SISU:s personal är ak-
tivt internationellt verksamma i
detta forskningsområde, ligger
vi här i frontlinjen och har möj-
ligheter att ge våra intressenter
kvalificerad vägledning och stöd.
Metodiken för konceptuell mo-
dellering kommer dock att ut-
vecklas ytterligare och tillämpas
på ett ännu mer kraftfullt sätt.
Tillsammans med ett antal part-
ners inom ESPRIT arbetar vi nu

Janis Bubenko Jr. SISU:s VD sedan starten. på att bygga "nästa generations"
metodik, som i hög grad bygger

på de resultat som åstadkommits av SISU-forskare.

I juni 1987 undertecknades det andra avtalet mellan
Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Intres-
sentföreningen för Svensk Informa tionssystemutveck-
ling (ISVI). Svenska Institutet för Systemutveckling
(SISU) gavs i uppdrag att genomföra verksamheten
enligt de riktlinjer som angavs i ett mellan parterna
överenskommet ram program. All verksamhet som
SISU för närvarande bedriver
anslu ter till gällande rampro-
gram.
Sedan starten 1985 har SISU:s
verksamhet utvecklats myck-
et tillfredsställande. Antalet in-
tressenter har ökat från 22 till
38.Omsättningen har ökat från
ca 6 Mkr till 32 Mkr. Antalet
anställda var från början 12,nu
är vi 38.Uppdragsforskningen
har ökat från några hundra tu-
sen kronor till ca 10Mkr per år.

Engagemanget från intressen-
terna har ökat kraftigt under
de senaste tre åren. Deras sats-
ning i form av medverkan i
olika projekt kan beräknas
under perioden 89/90 till ett
värde av mer än 6 Mkr. Denna
satsning, och ökningen av upp-
dragsforskningen, talar för att
SISU bedriver en verksamhet
och har en kompetens som väl
svarar mot behoven hos intres-
senterna. Även resultat som utvecklas i samband med
uppdragsforskningen får oftast spridas utanför det
aktuella projektet, till nytta för andra, närbesläktade
projekt inom ramprogrammet.

En annan glädjande utveckling är SISU:s lyckade
satsning på samarbete inom EG:s ESPRIT-projekt.
SISU:s kvalificerade och erkända insatser i ESPRIT
har placerat SISU på den europeiska kartan. Detta
samarbete har lett till att kontaktytan mot internatio-
nell FoU såväl breddats som fördjupats avsevärt. Nya
internationella samarbeten har startats. Resultaten
kommer bli av stor betydelse för svenskt näringsliv.
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Genom en god kompetens i konceptuell modellering
kan organisationer bygga upp en effektiv informa-
tions- och dataadministration - nyckelbegreppet för
en effektiv framtida informationsförsörjning. I detta
område har vi tillsammans med intressenter byggt
upp ett kunnande av internationell klass. Tillsam-
mans med partners i ESPRITarbetar vi nu på att lösa
problemet med hur man kan nytija och hantera infor-
mationsresurser i sk heterogena, decentraliserade
databasmiljöer, dvs problemet med hantering och
åtkomst av företags data som kan ligga spridda över
ett antal databaser iolika datormiljöer.
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SISU:s omsättning 1985-1990

På gränssnittssidan har SISU utvecklat ett hyperme-
diabaserat system, HYBRIS,som ger en icke datorvan
användare ett lättbegripligt, grafiskt gränssnitt till
existerande databaser. HYBRISär internationellt upp-
märksammat och ligger i frontlinjen. Till hösten räk-
nar vi med ca 250 HYBRIS-installationer i drift. En in-
tressant, och oväntad, erfarenhet av HYBRISär att sy-
stemet effektivt har bidragit till att diagnosticera kva-
litetsbrister i existerande databaser. Vi anser att
vidareutvecklingar av system av denna typ har en
U1:omordentlig framtidspotential, bl a som avancera-
de "företagsledningssystem" . I ett nordiskt samar-
betsprojekt har vi utvecklat ett system där använda-
ren kan ställa frågor till en databas i naturligt språk.
Detta arbete kommer nu att utvecklas vidare i ett EU-
REKA-projekt.

SISU:s kompetens och kunnande i CASE-området
har breddats och förstärkts ytterligare. Satsningen på
sk CASE-skal har visat sig vara riktig. Med dess hjälp
kan vi nu snabbt åstadkomma datorstöd för våra
intressenters olika behov, anpassade till deras meto-
der och krav. Med hjälp av RAMATIC, SISU:s eget
experimentella CASE-skal, har datorstöd skapats för
ett flertal olika, företagsspecifika metoder och be-
skrivningstekniker. Dessa ärnu i praktisk drift hos ett
antal av dessa intressenter. RAMATIC är uppmärk-
sammat i ESPRIT och är det datorstöd som kommer
att bli plattformen för den "nästa generations" meto-
dik som vi utvecklar i ESPRIT-projektet TEMPORA.

Vi håller även på att arbeta med och utvärdera andra,
kommersiella, CASE-produkter och "skal". När det
gäller programmering av CASE-skal för viss meto-
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dik, är vårt kunnande av hög internationell klass.
Vårt kunnande om ett större antal CASE-produkter
är välkänt och efterfrågat. Samtidigt arbetar vi på att
utveckla teknik för att göra befintliga CASE-verktyg
mer kraftfulla och "intelligenta". Exempel på detta
är teknik för att diagnosticera systembeskrivningar
och att inte bara analysera dess korrekthet utan även
dessas kvalitet. Ett annat exempel är teknik som
utvecklas för att CASE-verktyg skall kunna ta emot
beskrivningar av verksamheter uttryckta i naturligt
språk och översätta detta till konceptuella modeller.
Ytterligare exempel är att översätta formella system-
beskrivningar till naturligt språk för att en använda-
re lättare skall kunna kontrollera om beskrivningen
motsvarar kraven.

Vår satsning under nästa treårsperiod kommer att
fokusera på metodik och verktyg för de tidiga, verk-
samhetsorienterade faserna i systemutvecklingen.
Internationellt kallar man detta "Business Enginee-
ring" . Detta område är strategiskt kritiskt för all sy-
stemutveckling. SISUs arbete med denna inriktning
kommer bl a att ske i samarbete med kända europei-
ska centra med motsvarande intresseinriktning och
kompetens.

SISU har i hög grad även bidragit till undervisning-
en och forskningen inom högskolan. SISU:s perso-
nal är aktivt verksam inom den akademiska utbild-
ningen och överför på så sätt industriellt relevanta
erfarenheter och kunskap till studenterna. Inom
SISU utförs dessu tom ett flertal examensarbeten och
arbeten på akademiska avhandlingar.

SISU InlormallO.2
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Dataadministration
Varför, Vad
och Hur?

Den 13 och 14 mars samla-
des ett femtiotal personer
för att presentera och dis-
kutera Dataadministration
(DA). Seminariet var av-
rundningen av SISU-pro-
jektet med samma namn.

av Lars Bergman, SISU

Anders Persson, Volvo Datas me-
tod- och utbildningschef, gjorde en
elegant presentation av motiven för
DA. Han har som projektledare för
DA-projektet lagt ner mycket ener-
gi och tid på projektets genomfö-
rande. För det förtjänar han ett
varmt tack från såvälSISU:s intres-
senter som från SISU.

Gert Persson, Posten, SISU:s styrelseordförande.

Postens informatikstrateg Gert
Persson, tillika SISU:s styrelseord-
förande, inledde med att ge ett led-
ningsperspektivpå DA. Björn Nils-
son, SISU, presenterade perspek-
tivförskjutningen från DA till lA
där han naturligt influerades av
sina erfarenheter som SISU:s upp-
dragsansvarige för projektet Tele-
verket Informationsadministra-
tion.

Anders Persson presenterade DA-
projektet som inledning till ett antal
föredrag som presenterade olika
d elresulta t från projektet. Här fram-
trädde Bertil Axelsson, ADB-kon-
toret i Göteborg, Jonas Leffler, CAP
GEMINI LOCIC, Per Kangevall,
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Volvo Data, Bror Noren, Vatten-
fall, Lars-Åke Johansson, SISU och
Björn Nilsson, SISU.

Hur DA bedrivs ur olika aspekter i
olika organisationer idag presen-
terades av: Jan-Erik Ekenhill från
SAS, Tore Altenstedt från Volvo
Lastvagnar, Bertil Andersson från
Televerket ADB-service, Anders
Persson från Volvo Data och Chris-
ter Dahlgren från IT Plan som pre-
senterade erfarenheter kring
IKEA:s infonnationsstrategi.

Seminariet dokumenterades med
projektets tre rapporter: DA-Var-
för, DA-Vad och DA-Hur. Dessa
rapporter har nu distribuerats till
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SISU:s kontaktpersoner och till de
projektdeltagare som inte deltog i
seminariet. Rapporterna utgör en
remissupplaga för att samla in
synpunkter, vilka kommer att be-
aktas inför eventuellt nytryck.

DA-projektet har varit det breda-
ste samarbetsprojekt som drivits
inom SISU. Projektet ger i sig im-
pulser till nya aktiviteter inom
SISU:s ram, vilka vi skall återkom-
ma kring.



Fakta om
DA-projektet

Dataadm inistration

Birgit Noren, tidigare Försvarets fabriksverk, nu Televerket.

Uppdraget
Som ett resultat av förslag från med-
lemsföretagen i SISU definierades
projektet DA TAADMINISTRA-
TIaN. Det startade 1987-01-01.

Projektet har drivits av SISU och
projektledare har varit Anders
Persson evolvo Da ta AB), som även
är huvud författare till del I, DA-
Varför. Ansvariga från SISU, som
också ingått i projektledningen, har
varit Lars-Åke Johansson, Mats-
Roger Gustafsson samt Björn Nils-
son.

En referensgrupp samt ett antal del-
områden / delprojekt knöts till pro-
jektet. De deltagande medlemsfä-
retagen har ställt personella resur-
ser till projektets förfogande. Inom
varje delprojekt har diskussioner
förts i arbetsgrupper och dessa har
framställt preliminära resultat till
rapportens olika avsnitt.

De preliminära resultaten bearbe-
tades sedan av projektledningen,
varefter de slutligen diskuterades i
hela referensgruppen. Därefter
beskrev olika medlemsföretag
kortfattat hur dataadministration
tillämpas i den egna organisatio-
nen, vilket redovisas i rapportens
del 3.

Projektet har bemannats av 27 per-
soner från företag och myndighe-
ter som har gedigen erfarenhet av
ämnesområdet. Därför ger rappor-
ten en bred och förankrad bild av
dataadministration och tar främst
fasta på praktiska erfarenheter.
Förutom resultatet i form aven
rapport har mycket värdefull kun-
skap inhämtats och utvecklats
genom att de olika specialisterna
arbetat samman under koncentre-
rade former.

Bakgrund
Begreppet dataadministration an-
knyter både till den traditionella
ADB-världen och till den roll som
informationsbehandlingen spelar i
verksamheten.

Syftet med projektet DATAADMI-
NISTRA TIaN var att ge data dess
rätta förankring i verksamheten.
Detta har inte endast att göra med
samspelet mellan ADB-sidan och
verksamheten utan även med nya
synsätt och tekniska miljöer, vilka
tillåter användaren att utveckla och
kontrollera sin informationsbe-
handling på nya, ibland genomgri-
pande sätt.

Företagets verksamhet, mål, styr-
ning och resultat måste vara led-
stjärnan för alla delar i företaget.
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Det finns en inbyggd konflikt mel-
lan å ena sidan ADB-teknik som är
trög att ändra och kräver speciell
kom petens och, å andra sidan verk-
samhetens behov av flexibilitet och
kontroll över resurser som utnytt-
jas och krav på användaren.

Miljön för många företag och myn-
digheter kan betecknas som myck-
et turbulent. Man står ofta inför ett
antal vägval som både har att göra
med verksamhetens förändring och
användning av ny teknik i kombi-
nation med gammal beprövad.
RapJXJrten försöker att bringa ord-
ning bland begreppen, fastslå in-
riktningar inför framtiden och
anvisa de steg som måste tas.

SISU Inlonn. ClOf.l



Dataadministration

Rapportens delar
Rapporten från projektet Dataad-
ministration består av tre delar:
DA-VARFÖR, DA-VAD och DA-
HUR.

DA-VARFÖR är en argumenta-
tionsskrift där dataadministratio-
nen motiveras och sätts in i sitt
sammanhang. DA-VARFÖR är
avsedd att användas av dataadrni-
nistratörer som en källa till argu-
ment och förklaring av den egna
verksamheten. Dessutom är det en
förhoppning att den skall vara ny t-
t~~läsning fördem som nyttjar DA-
tjanster.

DA-VAD är avsedd för dem som
arbetar med DA eller som deltar i
uppbyggnad av DA-verksamhet.

SISU Inlorma IlOI2

Även systemutvecklare som sam-
arbetar med DA bör ha utbyte av
rapporten. Här diskuteras och
analyseras lite djupare de frågor
som projektdeltagarna uppfattat
som kärnfrågor för DA-verksam-
het.

DA-HUR är avsedd för alla som
arbetar med DA eller använder DA-
tjänster. Här beskrivs kortfattat hur
man praktiskt arbetar med DA i
olika organisationer. Infallsvinklar-
na är olika varför rapporten ger en
bred belysning av DA-verksamhet
i praktiken.
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VIMS-projektet

När får man kasta
ett pa per?
Televerket tar fram en bevarandepolicy
som syftar till att bevara rätt information
i rätt tid. SISU medverkar med modelle-
ring och metodstöd.

Av Lars Bergman, SISU

Informationsflödet och arkivering är ett problem för
många företag och myndigheter idag. Inom Telever-
ket drivs ett projekt som kallas VIMS med syfte att ta
fram en bevarandepolicy för organisationen. VIMS
står för Värdera Infonnation Makulera Spara.

En bevarandepolicy ger regler för vad som ska sparas
(arkiveras) och vad som får kastas. Den är alltså en
förutsättning för att på sikt undanröja arkiverings-
problemen.

VIMS är ett pilotprojekt som syftar till att få fram en
bevarandepolicy för hela Televerket. Projektet ge-
nomförs på försök i en avgränsad del av Televerket.
Det verksamhetsområde som studeras är Mobiltele-
foni inom Mobila Teletjänster på Televerket Radio.
Resultaten från projektet ska föras vidare inom Tele-
verket, och eventuellt även på andra håll i och med att
Riksarkivet är representerat i projektet.

I projektets första fas beskriver man verksamheten i
form av ett flöde, där handlingar och muntliga med-
delanden strömmar mellan funktioner. I nästa fas ska
information värderas ur Televerkets och samhällets
synpunkt för aU ligga till grund för bevarandepoli-
cyn. Det slutliga resultatet ska innebära en doku-
menthanteringsplan.

- Vi håller på att drunkna i information, men sparar
förmodligen inte rätt information, berättar VIMS:s
projektledare Margaretha Hedqvist, Televerket Ra-
dio i Karlstad och Marie Morner Jansson, Telever-
kets centrala administration, som medverkar i pro-
jektgruppen.

- I verksamheten skickas en massa papper mellan
olika funktioner. Dessa papper och annan informa-
tion får ofta olika betydelser i skilda sammanhang och
det gäller att göra rätt i värderingen. Lagen för statlig
verksamhet säger att gallring är undantag och beva-
rande huvudregel. Pga de enorma mängder informa-
tion som skapas tror vi att ca 80% av all information
som skapas borde kunna gallras bort (makuleras),
medan resten ska sparas. Genom modelleringen tror
vi att vi har funnit en metod att komma åt dessa 20%.
Projektets uppdrag har varit formulerat länge, men
det har tagit tid att komma igång. Vi har försökt vända
på den regel som finns; vi har frågat oss vad som ska
finnas kvar i stället för vad som kan slängas.

Halvårsvinst genom modellering

Via projektets styrgrupp har man kopplingar till den
centrala administrativa enheten inom Televerket. Där
deltar man i arbetet med att ta fram Televerkets
Generalkarta, vilket är ett delprojekt inom lA-projek-
tet på Televerket. Via erfarenheter från generalkar-
tearbetet kom iden om modellering upp som ett för-
slag för hur man skulle gå tillväga i VIMS.

•• o •••• , •••• , •••••••••••••••••••••••••
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VIMS-projektet

- Vi har nog kommit ett
halvår snabbare fram ge-
nom att använda oss av
modellering, stiger Marie
Momer Jansson som arbe-
tar vid Televerkets centrala
administration och VIMS:s
projektledare Margaretha
Hedqvist, som arbetarmed
arkivfrågor vid Televerket
Radio i Karlstad. Här gran-
skar de en av de modeller
som tagits fram i projektet
tillsammans med Marianne
Janning, SISU, som med-
verkat med metodsttJd och
prototypframtagning i pro-
jektet.

I VIMShar modellering använts med framgång. Man
räknar med att ha kortat projekttiden med ungefär ett
halvår genom detta.

- Man behöver arbeta med nya metoder, säger Marie
Morner Jansson. Av tradition har vi på arkiv- och
dokumentationssidan arbetat annorlunda än de som
arbetar med systemutveckling, men vi märker i vårt
samarbete att vi inte tänker så olika.

- Det gäller att få tag i all information: muntlig,
skriftlig och datalagrad, berättar Margaretha Hed-
qvist. En ny värld öppnar sig genom att man med
hjälp av modelleringen på ett effektivt sätt kan samla
in och dokumentera verksamhetens kunskap. Vi tror
att man kan använda detta sätt att arbeta även iandra
sammanhang.

I projektet har man gjort en serie modelleringar där
olika verksamhetsexperter deltagit för att vid ett visst
tillfälle modellera sin funktion. Vid varje modelle-
ringstillfålle har det varit nya deltagare. Detta har inte
inneburit några problem, eftersom det har varit lätt
för dem att lära sig metoden. De har snabbt blivit
mycket produktiva.

- Traditionellt hade man jobbat enskilt och inte i
grupp. Man hade gjort intervjuer och inventeringar.
Här beskriver vi även information som meddelas
muntligt. Bilden blir alltså mera fullständig. Vi har
utgått från funktionerna i verksamheten och inte från
dess organisation.

För att hantera den information som kommit fram
under modelleringen och för att underlätta arbetet
med utvärderingen krävs ett datorstöd. En prototyp
för detta har utvecklats av SISU med hjälp av 4GL-
verktyget DREAM. Med denna prototyp kan man
lagra och fritt söka uppgifter om informationsflödet.

.' .- .. , ...O," '" '" " o •••••••• __ •••• __ ••• __ ••
''',' •• '''' •••••••••••• -- •••• -- ••••• --- ••••• ".- •••• , •••••• ," 0"0 ••••••• -.-.",... ,.,',.-.,.,"-.-","-",.-.-.-.-.,' .. -.,.-.-.-",".. , -, " , , :.:-:.;,'.:.:.:.

::::::::::
:~:~*~:j:!:~:!:~:~;]:::::::

- Genom att använda den här metoden ~änar vi tid.
En verbal beskrivning hade inneburit massor av text
och man hade haft svårt att se helheten.

SISU 1"lorm. DOI2
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Nyheter på
CASE-
fronten

- Vi vill sprida den CA SE-kompetens
som uppstår iolika SISU-relaterade pro-
jekt, säger Lars-Ake Johansson, områdes-
chef för CASE på SISU. Att anordna en
CASE-dag och att berätta om läget i de
olika projekten tror vi är ett sätt att nå ut.

Syftet med CASE-dagen i Göteborg var att berä tta om
hur långt man bland intressenterna och på SISU har
kommit på CASE-området sam t attpresen tera CASE-
läget i några aktuella projekt. CASE-dagen riktade sig
till intressenterna, men var öppen även för andra
intresserade.

- På ett sådant här arrangemang träffas personer med
samma arbetsuppgifter och ansvar i verksamheterna.
Man kan diskutera gemensamma problem och intres-
sen på en neutral plan, berättar Lars-Åke Johansson.
Många kontakter knöts, även utanför SISU:s ramar.

Projektledaren för FYR-projektet, PO Carlsson, Tele-
verket Stockholm berättade om de olika deluppgifter
som finns inom FYR-projektet. Det rör sig främst om
stöd för den sk SVEA-metoden och för modell-
samordning och stöd för AU-projektplanering.

PO Carlsson. Televerket Stockholm.

Inom VDDS-projektet skapas datorstöd för AU-
modellen. Per Hansen, Volvo Personvagnar, Torslan-
daverken, berättade om detta och vilka effekter som
uppnåtts i verksamheten.

Inom SISU bedrivs som bekant två ESPRIT-projekt
där SISU tillsammans med företag och universitet i
Europa utvecklar informationsteknik. Ulf Persson,
SISU, berättade om TEMPORA som är ett av dessa
projekt. Inom TEMPORA utvecklar man en ny sy-
stemutvecklingsmetod som är regelbaserad och tillå-
ter modellering av tidsaspekter. Möjligheten att mo-
dellera tid rönte stort intresse bland deltagarna.

En annan modelleringsteknik som är intressant både
ur praktisk och teoretisk synvinkel är TELMOD.
Tekniken har gemensamt tagits fram av SISU och
Televerket. Mats R. Gustafsson, SISU, berättade om
hur modelleringstekniken är uppbyggd.

Ytterligare ett SISU-projekt inom CASE-området
presenterades av Tapani Kinnula, SISU. Projektet
kallas MAS och tar sikte på att explicit kunna beskriva
vad olika metoder och modellerings tekniker består
av (sk metamodellering). Ett användningsområde för
detta är att jämföra metoder för systemutveckling.

8
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CASE-dag i Göteborg

Mikael Efiasson, Volvo Personvagnar.

Men det var inte bara SISU-projekt som presentera-
des. Mikael Eliasson på Volvo Personvagnar berätta-
de om några av de satsningar som Volvo Personvag-
nar gör på människadatorinteraktion. Man arbetar
bland annat mycket med riktlinjer för användargräns-
snitt i en modern arbetsstationsmiljö.

Jan Olof Högblom och Anders Persson på Volvo Data
berättade om det CASE-lab som man har satt upp
tillsammans med några andra Volvo-bolag och olika
datorleverantörer. Syftet med detta är dels att testa
verktyg, dels att bedriva projekt som djupare stude-
rar och tillämpar olika CASE-ansatser.

- Vi hoppas att det här med CASE-dagar ska bli en
återkommande aktivitet, säger Lars-Åke Johansson.
Nu håller vi på och planerar en CASE-dag för hösten
med nytt innehåll.

- Det är viktigt att personer från intressentföretagen
berättar om vad som uppnås i projekten och vilka
effekter som märks i verksamheten till följd av dessa,
säger Lars-Åke Johansson. Det gör det lättare för
övriga deltagare att uppfatta potentialen av projek-
ten.

SISU InlormeOOI2
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Per Hansen, Volvo Personvagnar.

- Denna typ av seminarier ger ofta också upphov till
diskussioner om nya frågor som behöver bearbetas.
Detta kan i sin tur leda till nya projekt, avslutar Lars-
Åke Johansson.

Av Anna Resare, SISU
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Computer Human Interaction 90:

Bra mix för MOl-intresserade

Bild 1:Stefan Paulsson ses här träna med Mandala-systemet för att ta en plats
som mIlIvakt i SISU:s korphockeylag. På videoskärmen uppe till höger ser vi det
som Stefan tittar pet

CHI-90 erbjöd en lagom
blandning av tunga forsk-
ningspresentationer och
roliga demonstrationer av
ny teknisk utrustning. Det
mesta inom människa-da-
tor-interaktion täcktes in;
allt från huruvida en an-
vändare blir effektivare
med en accelererande mus
till hur man navigerar i en
konstgjord tredimensio-
nell värld.

Av Peter Rosengren

Forskningsområdet människa-da-
torinteraktion (MOl) växer snabbt,
vilket bland annat illustreras av att
när CHI-konferensen hölls för fem
år sedan korn ett hundratal perso-
ner. I år samlade konferensen cirka
2300 deltagare, varav förhållande-
vis många kom från Sverige, unge-
fär 45 personer.

CHI är inte en renodlad forskar-
konferens utan en stor del av delta-
garna kommer från näringslivet.
Arets CHI-konferens gick av sta-
peln 1-5 april i Seattle.

Det man framför allt kommer ihåg
från konferensen är alla nya tekni-
ska utrustningar som demonstre-
rades. Ett mycket uppskattat in-
slag var en speciell utställningssal
där konferensdeltagarna själva fick
prova på olika typer av ny interak-

tiansutrustning. Det som förvåna-
de var att tekniken hunnit så långti
det rör sig inte om forskningspro-
totyper utan om färdiga produkter
som säljs kommersiellt.

Gå in i videospelet
Konferensen verkliga höjd punkt
var Mandala-systemet. Ideen med
Mandala är att användaren ska
kunna "kliva in" i en "videovärld"
och på olika sätt interagera med
denna "värld".

Så här går det till: Du ställer dig
framför en videokamera som fil-
mar. Ovanför kameran finns en
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videoskärrn som visar en video-
scen, t ex ett ishockeymål. Denna
videosekvens hämtas från en laser-
skivspelare. Bilden från kameran
överlagras på videofilmen. Du ser
nu dig själv som en svart skugga i
hockeymålet. Om du rör dig så rör
sig din skugga också.

Kameran och laserskivspelaren är
kopplade till en dator med stor
bildbehandlingskapacitet. Datorn
kan, baserat på signaler från kame-
ran, hela tiden beräkna var man
befinner sig.

SISU Infonna iOl2
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Nu kommer det puckar mot målet
och du kan visa dina målvaktsta-
langer genom att vifta med armar
och ben och försöka rädda puckar-
na. Skuggan följer hela tiden dina
rörelser. Se bild 1.

Ettannatexempelärattspela trum-
mor. l bilden finns ett trurnset. Du
kliver in i bilden och placerar dig
mitt bland trummorna. Sedan är
det bara att sätta igång och trum-
ma. Se bild 2.

Mandala har utvecklats av ett ka-
nadensisk företag som heter Vivid
Effects.Priset ligger runt 150 000-
200000 kronor.

Datorstöd för samarbete
Ett område som behandlades in-
gående under konferensen var
datorstöd för samarbete. Idag an-
vänder vi datorer för att utföra
enskilda arbetsuppgifter. En tanke
som funnits länge är att använda
datorer för att understödja arbete i
grupp. Det brukar på engelska
kallas förgroupware. De framsynta,
eller flummarna, beroende på hur
man ser det, har istället för använ-
dargränssnitt börjat tala om orga-
nisationens gränssnitt mot syste-
met.

SISU InformallO/2

Bild 2: MDI-grup-
pens rytm doktor
Jesper Lundh drar
ig~ng en samba
med Mandala.

En fråga som diskuterades under
konferensen var om systemen ska
understödja direkt samarbete, dvs
att flera användare samtidigt ska
kunna arbeta mot en gemensam
arbetsyta där alla har full frihet att
göra vad de vill. Alternativet är att
systemet har karaktären av ett elek-
troniskt konferenssystem där var
och en kan göra sina inlägg men
inte påverka det som andra gjort.

UIMS är inne
Ett hett område just nu är UIMS
(UseT Interface Management Sy-
sterns). Det rör sig om speciella
verktyg för att konstruera använ-
dargränssnitt. Uppgiften för ett
UIMS kan sägas vara att separera
gränssnittet från programmet.

En fördel är att man kan ändra i
gränssnittet utan att behöva ändra
i programmet. Olika användarka-
tegorier kan på så vis förses med
olika typer av gränssnitt beroende
på datorvana. Möjligheterna att
snabbt utveckla prototyper ökar
också om ett UIM5-verktyg an-
vänds.

11
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Bild 3: Med EyeGaze styr man markören med ()ganen. Bild 4: Peter Rosengren prövar Nintendos datahandske.
Kameran under skärmen t(jljer hela tiden pupillens rörelser.

Styr datorn med ögonen
Flera försök har gjorts med utrust-
ningar som låter användaren styra
en markör med hjälp av ögonrörel-
ser. Ett problem är att användaren
ofta måste ha speciella glasögon
eller någon typ av ställning på
huvudet.

EyeGaze är ett systern som inte
kräver att användaren tar på sig
någon form av extra utrustning.
Istället används en kamera och ett
avancerat bildbehandlingspro-
gram. Kameran som sitter under
skärmen följer hela tiden pupillens
rörelser. Se bild 3. Det som krävs är
att systemet först kalibreras med
avseende på användarens ögon.
EyeGaze finns till vanliga 80386-
baserade datorer.

Datahandske
En datahandske är en elastisk hand-
ske som man trär på handen. Hand-
sken är kopplad till datorn, och
man använder den för att arbeta
med objekt i tre dimensioner. På
handskens översida finns ett antal
fiberoptiska kablar som förmedlar
signaler om hur fingrarna är böjda.

Ett exempel på hur datahandsken
kan användas är tredimensionella
CAD-program. Användaren kan
då "direkt" ta tag iolika objekt och
vrida runt dessa.

Datahandsken finns i två utföran-
den. VPL Research säljer en avan-
cerad handske som kostar runt
9000 dollar. Speldatortillverkaren
Nintendo säljer en enklare och av-
sevärt billigare handske som kos-
tar 80 dollar. Den kan anslutas till
Nintendos speida tor och användas
för att t ex spela tennis eller box-
ningsspel. Se bild 4.

Med sin datahandske följer Nin-
tendo en lång tradition, nämligen
att speldatorindustrin alltid ligger
mycket långt fram när det gäller att
utnyttja innovativa gränssnitt.

Virtuella världar
Den tekniska utvecklingen stannar
dock inte vid datahandsken. Nästa
steg är att människan mer hand-
gripligt tar del av systemet. Varför
inte skapa helt virtuella världar där
användaren kan gå runt och göra
det han vill?

Två produkter demonstrerades
som till viss del realiserar begrep-
pet virtuaI retllity - CyberSpace från
Autodesk och RB2 från VPL Re-
search. Båda två fungerar på sam-
ma sätt; användaren sätter på sig
en speciell datahjälm och en data-
handske.

Användaren är helt inkapslad i
hjälmen som har en bildskärm på
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insidan. På skärmen syns ett rum
som man kan gå runt i. Genom att
vrida på huvudet kan man titta åt
olika håll i rummet och sätter man
sig ner kan rummet studeras ur
grodperspektiv. För att röra sig i
rummet pekar man med pekfing-
ret och gasar med tummen. Med
handen kan man ta tag i olika saker
och flytta omkring dem i rummet.
Se bild 5.

Tekniken är mycket spännande
men fortfarande ganska begränsad;
en användare orkar inte ha hjäl-
men på sig någon längre tid och det
är lätt att trassla in sig ialla sladdar.
Dessutom är det svårt att få någon
direkt känsla av att man rör sig i tre
dimensioner.

Framtiden får utvisa om någon av
dessa produkter kommer att få
någon större spridning. De visar i
alla fall att vi inte är begränsade till
tangentbord och mus för att kom-
municera med ett datorsystem.

Olösta hyperproblem
Hypermedia har sin givna plats på
en MOl-konferens, helt enkelt där-
för att hypermediatillämpningar
ofta ställer höga krav på lättan-
vändhet. Frank Halasz och Jeff
Con klin, två av de mest framståen-
de forskarna inom området, höll en
heldagskurs i ämnet.

SISU InlonnJIllO/2



Frank Halasz sa att hypermedia
inte alls fått den kommersiella
spridning som ..han trodde för ett
par år sedan. Aven om det finns
exempel på en del lyckade försöks-
system har tekniken inte nått ut till
de stora massorna. De enda som
tjänat några pengar på hyperme-
dia är Applesom lyckats sälja några
extra Macintosh tack vare Hyper-
Card, enligt Frank Halasz.

Till stor del beror den begränsade
spridningen på att flera av de
grundläggande problemen fortfa-
rande är olösta, exempelvis hur
man undviker att användaren" går
vilse" i .hypersystemet.

Agent med rätt att hjälpa
Apple demonstrerade ett mycket
intressant hypermediasystem som
utvecklats tillsammans med Gro-
ller Inc. Det är en databas där an-
vändaren kan navigera runt bland

Bild5:Mot stjtirnorna med CyberSpace.
Jesper Lundh har trCJttnatp"- att g"- runt
i det tredimensionella rummet och
kastar sig isUUlet rakt upp i himlen.

SISU I"forma 11012
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texter och bilder för att söka infor-
mation om den amerikanska histo-
rien.

Det intressanta med Grolier-pro-
jektet är att Apple experimenterar
med så kallade agenter. En agent
fungerar som en personlig assis tent
åt användaren. Det kan antingen
vara en datorgenererad figur eller
en videofilmad människa. För
Groller-projektet har Apple anlitat
tre skådespelare som föreställer
indian, nybyggare och nybygga-
rens hustru.

Dessa tre agenter finns alltid till-
gängliga i tre videofönster högst
upp på skärmen. Utgångsläget för
de tre är att de sitter och sover. När
man i databasen närmare sig nå-
gonting där t ex indianen har något
att säga vaknar han till och börjar
vifta med armarna för att påkalla
uppmärksamhet. Användaren kan
då klicka på agenten som börjar
tala. Om man t ex navigerar sig
fram till slaget vid Little Big Horn
kan man lyssna till både indianens
och nybyggarens version av vad
som hände.

Förhoppningen med agenter är att
de ska ge användaren en trygg-
hetskänsla; man ska känna att man
har en kompis med sig i systemet.

För att agenter ska bli praktiskt
användbara krävs nog att man
frångår videofilmade människor
eftersom systemet blir alldeles för
statiskt. Istället bör man satsa på
datorgenererade figurer som kan
"födas" med text som de sedan
talar. Det ger ett mer flexibelt sy-
stem som är enklare att ändra i. Det
finns redan idag program som man
kan skapa den typen av agenter
med.
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Apples system väckte en del etiska
spörsmål. Flera i publiken undra-
de om det inte fanns en hel del
risker med den är typen av lätt-
gängliga system. Folk kanske inte
alltid inser att det indianagenten
säger bara är nutidens bild av vad
man tror att indianerna tyckte.

Foto: Jesper Lundh och Stefan
Paulsson.



Naturligt språk
(

Forskning och
utveckling kring
naturligt språk

Under våren har SISU gett ut två rapporter som
handlar om konceptuell modellering och naturligt
språk. Harriet Dahlgren har skrivit "Konceptuell
modellering med naturligtspråk" (SISU-rapport nr
6) och Jonas Walles har skrivit "Generering av
naturligt språk från konceptuella scheman" (SISU-
rapport nr 7). Eftersom ämnesområdet är relativt
nytt ägnar vi de följande sidorna åt att presentera
det närmare.

Hercules Dalianis som forskar inom området
textgenerering reder ut några begrepp kring
naturligt språk och konceptuella modeller samt
beskriver det examensarbete som Jonas Walles
har gjort under hans ledning.

Harriet Dahlgren börjar på SISU i Göteborg den 1
juli. Då är hon färdig från Datalingvistlinjen i
Göteborg. Nedan berättar hon om sin utbildning.
Dessutom beskriver hon sitt examensarbete på
ett lättfattligt sätt, och sätter in den här typen av
arbete i sitt sammanhang.
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Ennaturligtspråkbeskrivning kan
vara tvetydig och kan ge upphov
till flera konceptuella scheman,
och ett konceptuellt schema kan
ge upphov till en eller flera
beskrivningar i naturligt språk.

llRll!1
Naturligt språk och konceptuell modellering
Anledningen till att använda naturligt språk för att
automatiskt generera konceptuella modeller samt att
från konceptuella modeller automatiskt generera
naturligt språk är att naturligt språk är ett naturligt
kommunikationsmedium och tankeverktyg för män-
niskan.

Den konceptuella modellen kan vara stor och komp-
licerad och därför svår att förstå för en verksamhets-
expert. En naturlig språkbeskrivning gör det lättare
att förstå den konceptuella modellen, eftersom an-
vändaren slipper göra en översättning själv från den
grafiska representationen till naturligt språk. Den
grafiska representationen kan dock vara nödvändig
för överblicken. Beskrivningen i naturligt språk är ett
komplement till den grafiska representationen av den
konceptuella modellen.

Vad är textgenerering ?
Textgenerering är när en dator genererar en intelli-
gent text mot en användare. Denna text består av ett
antal satser som är relaterade till varandra och som
användaren upplever som meningsfulla. Med intelli-
gent menas att texten är genererad från en kunskaps-
representation, med hjälp aven textplanererare som
planerar vad som skall sägas, hur det skall sägas och
i vilken ordning. Efter textplaneringen tar en gram-
matik ( en mängd syntaxregler för ett språk) och ett
lexikon (beskriver böjningsmönstren för orden i ett
språk) vid för att generera själva texten.

SISU Informi 1lOr.l

Vad är nyttan ?
Det finns ett allt större behov av att kunna umgås med
datorer på ett bekvämt sätt, att få intelligenta svar,
bland annat i naturligt språk. Naturligt språk är ett
mycket bra kom plement till en grafisk representa tian,
närvifår en beskrivning i naturligt språk skapar vi oss
själva en alternativ konceptuell modell. Denna mo-
dell jämför vi sedan med verkligheten och med den
grafiska representationen. På så sätt valideras den
grafiska modellen.

Textgenerering kan användas vid expertsystemsför-
klaringar, dvs expertsystems svar på en fråga, själva
diagnosen, ges i naturligt språk. Ett annat använd-
ningsområde är vid maskinöversättning där textge-
nerering är en komponent som översätter till mål-
språket från en intern representation.

Alternativa beskrivningar
Hercules Dalianis forskar i området textgenerering
och speciellt i att kunna ge alternativa beskrivningar
i naturligt språk från konceptuella modeller. Detta
innebär att man ska kunna förklara en del av model-
len på ett indirekt sätt. Iden är på samma sätt som när
en lärare förklarar något för en elev och eleven inte
förstår, då ger läraren en djupare eller alternativ be-
skrivning och försöker förklara genom att beskriva
omgivningen.

Textgenereringssystemet skall kunna användas vid
valideringen av den konceptuella modellen genom
att tala om för modelleraren vad vissa objekt är och
vad dom inte är, hur de olika objekten är besläktade
och hur många objekt aven viss typ som finns, osv.

Av Hercules Dalianis
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Datorstödd konceptuell modellering med naturligt språk

Modellering
språk

•
I naturligt

Harriet Dahlgren har skrivit en SISU-
rapport om konceptuell modellering med
naturligt språk. Här beskriver hon sitt
arbete på ett lättfattligt sätt, och placerar
den här typen avforskning isitt samman-
hang.

Av Harriet Dahlgren

SISU är i många av sina projekt engagerade i
arbete med metoder och verktyg för systemutveck-
ling (CASE-verktyg). Inom informationssystemut-
veckling spelar konceptuella modeller en avgöran-
d? roll, bl a får att presentera analysresultat, defi-
mera begrepp, Wlderlätta kommunikation mellan
användare och systemutvecklare samt som ett
Wlderlag för fortsatt arbete.

Konceptuell modellering är ingen lätt syssla. Verk-
samhetsanalysen kräver skicklighet i att avbilda
komplexa verksamheter med hjälp av många gång-
er svårtillgängliga modelleringsansatser .Ofta utgår
modelleringsexperter från intervjuer med de som
ingår i verksamheten och försöker utifrån detta
komma åt centrala objekt i verksamheten och fast-
ställa samband mellan objekten. Med generaliser-
ingar, abstraktioner och klassificering i enlighet
med en modelleringsansats ska verkligheten avbil-
das på en generell "begreppsnivå" med klasser eller
typer av objekt och samband. Det kan vara svårt att
extrahera tillräckligt mycket information från
personer i verksamheten när man vill utföra den
här typen av modellering.

Datorstöd för konceptuell modellering

Eftersom det finns svårigheter med modellering
finns det ett behov av datorstöd för detta. Om man

kan skapa korrekta modeller, utan motsägelser,
som grrmd för en fortsatt systemutveckling, slipper
man det omfattande och dyra arbete som krävs vid
ändringar efter realiseringen (implementationen)
av ett system. Datorstöd får modellering kan sträcka
sig från de enklaste ritprogram till avancerade ex-
pertsystem. Ritprogram, som Wlderstödjer en gra-
fisk notation av ett modelleringsspråk, Wlderlättar
skapandet av snygga konceptuella scheman och gör
dem lätta att ändra i. Expertsystem, med kunska-
per om "bra modellering", kan vägleda designen av
konceptuella modeller och föreslå förbättringar.

Vid SISU fums projekt som tagit upp olika slag av
datorstöd för modelleringsprocessen (figur 1).

Ramatic är ett användbart datorstöd för modelle-
ring. Det stödjer flera olika ansatser och tar fasta
på det överskådliga grafiska formatet av koncep-
tuella modeller. Med hjälp aven arbetsstation med
mus kan man i Ramatic peka på modelleringssym-
boler, placera och namnge symbolerna, koppla
samman dem osv.

Det är viktigt att de modeller man skapar inte
innehåller felaktigheter eller motsägelser. Dess-
utom ska modellerna i möjligaste mån vara hel-
täckande och inte sakna information. Ett program
för att kontrollera sådana egenskaper hos skapade
konceptuella modeller är också ett användbart
hjälpmedel.

Eftersom det kan vara svårt och tidskrävande att
lära sig en grafisk notation för modellering skulle
ett alternativt sätt att beskriva modeller i ett sy-
stem vara att använda naturligt språk. Om man
kombinerar möjligheterna med att använda både
grafik och naturligt språk för design av modeller
(modellering) såväl som för utvärdering av skapade
modeller (validering) har man flera möjligheter att

SISU InlormllllOl216
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NL

CASE-verktyg

RAMA TIC
Modellering

Validering

NL

Kontrollsystem

Analys och
förbättring

Figur 1.Flera dator-
stöd för modellering
kan ge en produktiv
utvecklingsmiljö,
med olika gräns snitt
och kvalitetsstöd.

uttrycka sig på, ochfårstå återgivningen av verklig-
heten i t ex en verksamhetsmodell. En sådan miljö
kan vara till godhjälp får samarbete mellan model-
leringskunniga och verksamhetsexperter. Likaså
kan det fungera som ett undervisningssystem får
nya modelleringstekniker. För varje språklig kon-
struktion som delges systemet kan den grafiska
motsvarigheten studeras.

Konceptuella modeller från naturligt språk

Ett system får att exemplifiera modellering med
hjälp av "naturligt språk" (NL, Natural Language)
har utvecklats vid SISU i programspråket SICS-
tus-prolog under Unix. Det kan skapa modeller om
en sjukhusverksamhet givet enkla meningar som
beskriver denna verksamhet.

Varje mening som skrivs till systemet (figur 2)
analyseras med hjälp aven grammatik till en mel-
lanrepresentation (LF, logisk form), som tar fasta
på betydelsen hos meningen. Från denna represen-
tation skapas sedan en del i den konceptuella mo-
dellen (i form av Prolog-fakta).

Under konverteringen från naturligt språk till mo-
dellrepresentation vill man inte fårlora informa-
tion. Om man bara ska utgå från ett antal utsagor
som beskriver den konceptuella modellen vill man
att dessa meningar ska kunna rymma all informa-
tion som ska ingå i slutresultatet.

NL
mening

LF

KM

SISU Inlo,,"allO/2

ParSning

Konvertering

En sats i naturligt språk tvingas vara styrd i
ordval och form(syntax) för möjlig analys.

Satsen analyseras syntaktiskt och
semantiskt parallellt (syntaktisk &
semantisk parsning).

Resultatet av analysen från en sats blir en logisk
form (LF) av satsen.

Utgående från LF skapas en del (motsvarande
satsen) i en Konceptuell Modell.
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Figur 2. Ett natur-
ligtspråkgränssnitt
får modellering be-
stdr aven analysdel
(parsning) och en ge-
nereringsdel (kDnver·
tering).



Datorstödd konceptuell modellering med naturligt språk

De konceptuella modeller som kan skapas med
naturligtspråkgränssnittet är uppbyggda enligt
modelleringsspråket EMOL (Ericsson MOdelling
Language). EMOL använder sig av objektklasser,
domäner (värdeförråd som beskriver egenskaper
hos objekt) och binära samband ("attribut" somför-
binder två objektklasser eller en objektklass ochen
domän).

Det kan vara svårt att utifrån vaga flertydiga
språkliga beskrivningar hitta exakta motsvarighe-
ter i en modellrepresentation. Vad är objekt och
vilka samband mellan dessa råder? Vad är olika
namn på samma sak (synonymer)? Vilka begräns-
ningar och regler råder i den beskrivna verklighe-
ten?

Ett exempel på en del i en konceptuell modellomett
sjukhus som kan uttryckas med systemet visas i
figur 3. Denna information är skapad från följande
utsagor som har matats in i systemet:

En doktor behandlar en eller flera patienter.
En patient behandlas av exakt en doktor.

behandl ar

(1 :m)

(behandlas_av)

( 1 : 1 )

Figur 3. En del aven konceptuell modell enligt
EMOL som kan skapas från en beskrivning i "natur-
ligt språk".

I figur 3 framgår att det mellan objektklasserna
Doktor och Patient råder sambandet behandlar. Det
omvända attributet mellan Patient och Doktor (in-
versattributet) är behandlas_av. I modellema an-
vänds även begränsningar på sambandens avbild-
ning (mapping). Minsta och högsta antal förekom-
ster som en doktor ska behandla framgår i figuren
av (l:M), dvs minst en men obegränsat antal
(Många) patienter kan en doktor behandla. Även
avbildning för inversattributet kan anges, dvs att
patienter behandlas_av exakt en (minst l: högst 1)
doktor visas av (1:1).

Systemet som skapar konceptuella modeller från
beskrivningar i naturligt språk är genom det lexi-
kon 80m används i den språkliga analysen (pars-
ning) bunden till en specifik domän. Inom den ram
som begränsas av lexikon, EMOL och modellens
slutrepresentation (instanser av Prolog-predikat
för objekt, domän och attribut) kan ganska kom-
plexa konceptuella modeller skapas.

Vidareutveckl ingar

Framtida studier av konceptuell modellering med
naturligt språk kan inriktas mot att utvärdera en
systemdialog. Jämför en systemdialog ommodelle-
ring med en "traditionell" dialog mellan en person
som modellerar ochen verksamhetskunnig person.
Det finns stora skillnader i det språk som används
när man kommunicerar med en människa och det
som används vid kommunikation med ett datorsy-
stem.

En annan vidareutveckling är att undersöka möj-
ligheterna att göra ett datorstöd av detta slag helt
verksamhetsoberoende. Här är det viktigt att möj-
liggöra uppbyggnaden av ett lexikon med domän-
specifika termer under modelleringens gång.

Den största användningen av ett naturligtspråk-
gränssnitt till modellering, som har beskrivits här,
är att personer, som har kunskap om verksamhe-
ten somska modelleras, själva skulle kunna skisse-
ra sin modell utan att behöva lära sig ett modelle-
ringsspråk. Datorstöd för konceptuell modellering
med naturligt språk kan vara till hjälp i den svåra
uppgiften att extrahera speciell kunskap från såda-
na personer. Även om kommunikation mellan
människor är överlägsen finns här ett bra komple-
ment till stöd för systemutvecklare och andra.
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Datalingvistlinjen

Utbildningen som
kombinerar språk
och datorer
Logiker och filosofer, så-
som Frege och Russel, sys-
selsatte sig med försök att
formalisera "naturliga
språk" (dvs språk som an-
vänds i kommunikation
mellan människor) långt
innan datorer var uppfun-
na. Med datorns intåg som
kraftfull symbolbehand-
lande maskin under 50-
talet föddes datalingvisti-
ken.

Av Harriet Dahlgren

Då, i begynnelsen av det kalla kri-
get, var intresset för maskinöver-
sättning stort. Det vore exempelvis
idealt att på automatisk väg kunna
göra snabba översättningar från ry-
ska till engelska. Snart upptäckte
man dock att det krävdes mycket
mer än stora lexikon för en sådan
uppgift. Behovet växte av männi-
skor med goda kunskaper om både
datorer och språk, qvs man behöv-
de datalingvister. An idag är ma-
skinöversättning en stor gren av
datalingvistisk forskning.

Datalingvistik
Datalingvistik är ett ämne med
många definitioner och aspekter.
Språkforskning med hjälp av dato-
rer är en del av datalingvistiken.

SISU InlormallOl:!

Här kan datorsystem dels använ-
das för snabb och effektiv bearbet-
ning av texter, men även för att si-
mulera människors språkliga pro-
cesser.

Resultat från datorstödd språk-
forskning kan användas till data-
lingvistiska tillämpningar. Några
exempel på praktiska språktillämp-
ningar av datorteknik är: ord- och
textbehandling, datorstödd över-
sättning,datorstödd undervisning,
informationssökning, frågebesva-
rande expertsystern, verbal pro-
cesstyrning, hjälpmedel för språk-
handikappadeoch kommunikation
människa-maskin.

Datalingvistlinjen
Datalingvistlinjen är en fyraårig
utbildning (160 poäng) som bara
finns i Göteborg. Det är en tvärve-
tenskaplig utbildning som spän-
ner över ämnesområdena: lingvi-
stik (språkvetenskap), datalogi,
ADB, språkvetenskaplig databe-
handling och filosofi.

Linjen syftar till att ge yrkesinrikta-
de kunskaper inom området språk
och datorer. Detta innebär goda
teoretiska insikter om mänskligt
språk och mänsklig kommunika-
tion. Utbildningen fokuserar i sin
lingvistiska del på språkets upp-
byggnad "på djupe!" (språkets
beståndsdelar och samband mel-
lan tecken, ord, mening, betydelse
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m m). "Främmande språk" (tyska,
spanska osv) är ingen obligatorisk
del av datalingvistlinjen.

Förutom allmänna kunskaper om
databehandling ges goda färdig-
heter i programmering och forma-
lisering. Datalingvistik söker ofta
förbinda det rika och varierade
mänskliga språket med den exakt-
het och noggrannhet som krävs av
en datortillämpning. På linjen var-
vas teoretisk undervisning med
praktisk.

Eftersom datalingvistlinjen är en
bred utbildning är det viktigt att
den ger utrymme för specialise-
ring. Med valfria kurser (60poäng)
inom linjen ges det tillfälle att sätta
sin personliga prägel på utbildning-
en.

Arbetsmarknaden
I Sverige examineras nu den andra
kullen från datalingvistlinjen i
Göteborg (intagning sker vartan-
nat år sedan 1984). En utexamine-
rad datalingvist fåren sk "Master's
degree" (ungefär fil mag). Med
utbildningens tvärvetenskapliga
utseende finns det många möjliga
fram tidsutsikter för en datalingvist.

Större delen av den första kullen
färdiga datalingvister arbetar vid
datorföretag med forskningsintres-
sen. En dryg tredjedel har gått den
akademiska vägen med forskning
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vid institu tioner för lingvistik,
språkvetenskaplig databehand-
ling, pedagogik och datalogi. Här
bedrivs projekt om hjälpmedel för
språkhandikappade, datorstödd
översättning och undervisning
samt undersökningar av barns
språkliga förmåga.

De flesta har efter utbildningen
antingen arbetat utomlands (t ex i
Italien, Storbritannien, USA) eller
fått tillfålleatt resa inom ramen för
internationella projekt och dylikt.
Förutom att hålla kontinuerlig kon-
takt med den datalingvistiska
forskning som bedrivs, har data-
lingvisterna utgjortkugghjul istör-
re projekt om naturligt språk föratt
underlätta kommunikation män-
niska-maskin. Datalingvisterna
arbetar även med utbildning samt
anpassning av program till den
svenska marknaden. Andra arbets-
uppgifter har bestått i konstruk-
tionavdatorprogram förhjälpmed
översättning och studier inom sk
artificiell intelligens (Al).

Säkerligen kan datalingvisternas
tvärvetenskapliga bakgrund vara
till god hjälp inom många områ-
den. Det leder t ex till att dataling-
visten kan se möjligheter där äm-
nesexperten bara ser problem.

För mer information kontakta:

Studieväg ledaren
Institutionen förspråkvetenskaplig
databehandling
Postadress: 41298Göteborg
Besöksadress: Renströmsg. 6
Telefon: 031/ 63 45 46

SISU Rapport nr 6

Konceptuell
modellering med
naturligt spr6k

Förfuttare:Harr~tD~gren

Denna rapport beskriver ett sy-
stem för ett naturligtspråkgräns-
snitt till konceptuell modellering,
utarbetat vid SISU (Svenska
Institutet för Systemutveckling)
sommaren 1989.

Rapportens inledande avsnitt ger
en kortfattad beskrivning av mo-
dellering och gränssnitt i natur-
ligt språk. Dessutom redogörs för
systemets omfattning.

Det andra avsnittet består aven
systemöversikt, fören övergripan-
de förståelse av systemet.

Systemet beskrivs i detalj i det
tredje avsnittet. De ingående
delarna granskas djupare tillsam-
mans med en studie av modelle-
ringsansatsen (EMOL)och andra
använda verktyg.

Representationen av konceptuel-
la modeller som kan genereras
med systemet analyseras. Detta i
avsnitt fyra, främst med avseen-
de på EMOL som modellerings-
ansats och modellernas förutbe-
stämda Prolog-representation.

Sammanfattning och slutsatser
avslutar rapporten.

Exempel på modellkonstruktion
från naturligt språk till färdig
modell med systemet ges i Appen-
dix.
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SISU Rapport nr 7

Generering av
naturligt sCrllk frlln
konceptuel a scheman

Författare: Jonas Walles

I rapporten beskrivs hur koncep-
tuella scheman kan översättas
till naturligt språk. Förutom en
översättning av de fakta som
anges explicit i schemat, dras
också slutsatser om egenskaper
hos objekten som anges implicit,
bland annat egenska per som ärvs
från överordnade klasser.

Ett motiv för att göra översätt-
ningen till naturligt språk är att
den kan användas för att kontrol-
lera att schemat innehåller pre-
cis de fakta som avsetts.

För översättningen av ursprungs-
fakta till svenska används en så
kallad DCG, Definite Clause
Grammar.

Vidare diskuteras i vilka sam-
manhang översättningsprogram-
met kan användas. Slutsatsen
blir att en språkligt korrekt över-
sättning kan erhållas endast om
gränssnittet används i kombina-
tion med ett lexikon. Eftersom ett
lexikon ändå utnyttjas av pro-
gram som genererar konceptuel-
la scheman från naturligt språk,
visar det sig vara naturligt att
konabinera dessa båda program
med varandra.

I övriga fall (vid till exempel gra-
fiskt gränssnitt, där lexikon inte
behövs vid modelleringen) är det
mer tveksamt omnaturligtspråk-
generering för beskrivning av
schemat ska användas, eftersom
det inte finns någon större möj-
lighet att kontrollera vilka lexi-
kala egenskaper de ingående
orden har. Detta leder i sin tur till
att det inte med säkerhet går att
fornaulera språkligt korrekta
utsagor om schemat.

SISU Inlorma 001.2



SISU Rapport nr 8:1

Data dmlnlstratlon-
Varför

Utgivningsår 1990. Omfång 68
sidor.

Sammanfattning av rapporten

Rapporten är den första delen i
rapporten från projektet Dataad-
ministration (DA). Varje kapitel är
relativt fristående.

I vårt arbete har vi lagt stor möda
på att försöka presentera relativt
komplicerade saker på ett enkelt
sätt. Anledningen till detta är att
rapporten vänder sig flera olika
målgrupper som söker argument
för satsningar inom området.

Vi har förankrat rapportens inne-
håll i såväl forskning som konkret
praktisk tillämpning. De olika del-
tagarna från företag och myndig-
heter samt SISU, har bistått med
gedigen, praktisk och teoretisk
kunskap.

Rapportens struktur och innehåll

Rapporten inleds med en historisk
genomgång (kapitel 3). Arvet idag
har byggts utifrån tidigare visioner
som har sitt fåste i problem som
man önskat lösa. Tillsammans med
tillgängliga tekniska möjligheter
ges perspektiv för respektive 1960-
1970- och 1980-talsmiljö. Kapitlet
avslutas med ett antal synsätt, tren-
der och visioner som är viktiga att
känna till om man vill förstå hur in-
formationsbehandlingen kan ut-
vecklas både iverksamheter och ur
ett tekniskt perspektiv.

Kapitel 4 är rapportens stora bud-
skaps- och definitionsdel. Här fast-
ställs de tre bärande motiven för
dataadministration: styrning och
följsamhet mot verksamheten samt
kostnadseffektivitet. Varje motiv
beskrivs i detalj med nya, ibland
genomgripande, synsätt samt hur

SISU Informa QOI2
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dataadministration stödjer dessa.
Här beskrivs också hur dataadrni-
nistration verkari verksamheten, i
systemutvecklingen och förvalt-
ningen av informationssystem.

En av dataadministrationens stora
"akilleshälår" är att konkret kunna
ge argument och påvisa vilka ef-
fekter som uppkommer. Kapitel 5
belyser inom vilka områden som
dataadministration verkar, vilka
problem och möjligheter som pri-
märt adresseras och vilka påvisba-
ra effekter som är möjliga att upp-
nå.

Det är inte alls självklart att da-
taadministration är bra för alla
typer av företag Imyndigheter. Inte
heller är formen entydig. I kapitel6
beskriver vi hur olika typer av
organisationer styrs och utvecklas.
Baserat på dessa typer ges ett antal
modeller för dataadministration
som noga måste beaktas vid infö-
randet.

21

SISU Rapport nr 8:2

DataAdministration -
Vad

Utgivningsår 1990. Omfång 95
sidor.

Inledning och bruksanvisning

Den här delrapporten riktar sig
främst till personer som arbetar
med eller skall bygga upp en da-
taadministration isin organisation.
Avsikten är att dataadministratö-
ren här skall kunna hämta under-
lag för val och beslut i den egna
verksamheten samt för att man ska
kunna stämma av sina egna tankar
och planer.

Utöverdataadministratören tror vi
att metod- och teknikansvariga, da-
tabasadministratöreroch systemut-
vecklare som skall arbeta tillsam-
mans med dataadministra tören har
nytta av denna rapport.

Avsnitt och författare

Avsnitten i denna delrapport base-
ras på arbete inom olika delpro-
jekt. Resultaten har sedan bearbe-
tats i varierande grad. Nedan an-
ges som författare den som gjort
den huvudsakliga slutskrivningen
av respektive avsnitt.

Funktioner och arbetsuppgifter
Här görs en systematisk genom-
gång av dataadministratörens ar-
betsuppgifter i utveckling och för-
valtning av system. Det görs i form
aven checklista som baseras på
den AU-modell som används inom
Volvo. Författare är Per Kangevall
och Anders Persson, Volvo Data.

Metoder och beskrivningstek-
niker
Det grundläggande instrumentet i
dataadministrationsarbetet är me-
toder för modellering. I det här
avsnittet diskuteras saker att beak-
ta vid val och användning av sådan
metod. Dessutom görs en genom-



gång av olika metoder för modelle-
ring, som kan vara aktuella för
ändamålet. Författare är Mats R.
Gustafsson, SISU.

Dataadministration och datorstöd
Behovet av att hantera omfattande
modeller, samt den ökande an-
vändningen av datakataloger och
CASE-verktyg gör att dataadmini-
strationen har behov av att utnyttja
datorstöd i det egna arbetet. Här
diskuteras olika krav som kan stäl-
las på sådana verktyg nu och fram-
över. Författare är Lars-Åke Johans-
son, SISU.

Organisatoriska aspekter
En avpassad organisation för da-
taadministrationen måste baseras
på en analys av den omgivande or-
ganisation där dataadministratio-
nen skall verka. Här diskuteras
faktorer att ta hänsyn till vid orga-
nisationensutforrnning. Dessutom
diskuteras organisation och roller
för da taadministra tionens samver-
kan med utvecklingsprojekt. För-
fattare är Jonas Leffler, CAP GEMI-
NI LOGIC.

Bemanning och kompetenspro-
filer
I detta avsnitt diskuteras profil på
de personer som skall bemanna da-
taadministrationens organisation.
Författare är Lars Lundgren, Vol-
vo Personvagnar.

SISU-publikationer

SISU Rapport nr 8:3

DataAdministration
Hur

Utgivningsår 1990. Omfång 55
sidor.

Inledning och bruksanvisning

Projektet Dataadministration hade
som ett syfte att samla och sprida
praktiska erfarenheter av dataad-
ministration. Därför uppmuntra-
des deltagarna att bidra med prak-
tikfallsredogörelser för detta från
sina respektive organisationer.

Praktikfallen har författats under
s tor frihet när det gäller inriktning
och u tforrnning. Därför ger de föl-
jande fallbeskrivningarna olika
vinklar på det dataadministrativa
arbetet och totalt en intressant hel-
hetsbild av hur det går till i prakti-
ken att införa och bedriva dataad-
ministration.

Praktikfallen ger dig som läsare en
möjlighet attstämrna av egna tanke-
gångar och att checka av egen pla-
nering. Dessutom kan du säkert
här hitta argument för olika insat-
ser inom dataadministration.

Avsnitt och författare

Dataadministration i SAS
Här presenteras dataadministra tio-
nen inom SAS som en del i ett IRM-
synsätt. Artikeln har sitt ursprung
ienSA5-intern presentation av DA.
Författare är Urban Pettersson och
Peter Vinther.

Exempel på framtagning aven
inforrnationssystemstruktur som
en viktig del av företagets dataad-
ministration - Volvo Penta
Här presenteras arbetsgången och
dess tillämpning vid ett uppdrag
inom Volvo Penta av författaren
Stefan Johansson, Data Logic.
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Dataadministration - SKF
Två viktiga faktorer för SKF:s da-
taadministration behandlas. Dels
ett övergripande logistiksystem,
dels standardsystem inom koncer-
nen. Sven Håkansson, SKF, är för-
fattare.

Volvo Personvagnar
Inom Personvagnar har man sett
behov av att bryta den traditionella
modelleringsmetodiken och skapa
ett arbetssätt, som bättre passar för
uppgiften. Hans Noren vid Volvo
Personvagnar har skrivit det prak-
tikfallet.

Organisationen för kompetensut-
veckling hos Ericsson Telecom
Dataadministration innebär att
man ställs inför att genomföra kom-
petensutveckling. Yngve Sund-
blad, chef för avdelningen för sy-
stemkonstruktionsstöd, inom sek-
torn kom petensu tvec kling ss töd,
Ericsson Telecom, ger här erfaren-
heter från arbetet med kompetens-
utveckling inom bolaget.

FMV FUH - Informations- och
dataadministrativ verksamhet
Inom Försvarets Materielverk, Flyg
Underhåll, håller man på att bygga
upp sin dataadministration. Detta
praktikfall har skrivits av Birgit
Noren och Rolf Björkenvall, FMV
PUH.

Dataadministration och dataför-
vallning inom Vattenfall
Inforrnations- och dataadministra-
tion är under utveckling inom
Vattenfall. Ett övergripande syn-
sätt presenteras av Bror Noren,
Vattenfall.
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