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Inledaren

Seminarier hasten 1990

Projekten
KvaIitetsprojektet sam inriktats
pa kvalitet i konceptuella model-
ler, har resulterat i en rapport, sam
ar under distribution. Sven-Bertil
Wallin pa AU-gruppen har jobbat
fram den tillsammans moo Rolf
WohOO och Benkt Wangler £ran
SISU. Namnda herrar kommer
aven att presentera arbetet pa ett
seminarium under hasten.
HYBRIS har nu overlamnats till
Televerket Data, dar man skall
produktifiera prototypen infOr
vidare spridning inom Televerket.

I KvalltetssLDulng: Konceptuella modeller Halvdag 1m
- kvalitetsprojektet rapporterar

Ny teknlk lOr verksamhetsbeskrivning Halvdag 1m
- erfarenheter av generalkartearbete
I Televerket

Multimedia, kompetensnatet startar Heldag

Foretagsmodeller: Ekonomistyrning Halvdag, I samarbete med
lnstitut V och SIG SYS

Ett nytt ~tt att soka I databaser Halvdag 1m
- presentation av Hybris

Programutveckllng I HyperCard Halvdag em
- HYBRIS bakom kulisserna

I FOretagsmocleller: Afflrsutveckling Halvdag, I samarbete med
Instltut V och SIG SYS

I VISION·95 Heldag, I samarbete med
Dataforeningen I Sverige

I FOretagsmodeller: Marknads10ring Halvdag, I samarbete med
Instftut V och SIG SYS

FOretagsmodeller: Strategisk planering Halvdag, I samarbete med
Institut V ochSlG SYS

I FOretagsmodeller: Modellerlng OCh Heldag, I samarbete rned
datorstOd Instftut V och S1G SYS
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Samarbete meet SIG SVS
och INSTITUT V
Under hasten genomf6rs en serie
seminarier med iruiktning pa fore-
tagsekonomiska mOOelleri samar-
bete med SIC SYS,Speciella intres-
segruppen for systemutveckling,
inom Dataforeningen samt Insti-
tut V (Verksamhetsutveckling)
sam ar knutet till HandelshOgsko-
Ian i Stockholm. Med detta vill vi
na en ny och bredare kontaktyta.
Dessutom ar det ett omrade som
ligger i linje med SISU:s verksam-
het inom Business Engineering.

ESPRIT-samarbetet
I det har numret av Informa pre--
senterar vi SISU-omrc\det IST, In-
fonnationssystemteknologi. Det ar
inom 1ST sam SISU deltar i Esprit-
projekten KIWIS och TEl\1:PORA,
vi1kabeskrivs narmare Jangre £ram
i tidningen.
Genom att medverka i dessa pro-
jekt konuner vi iaktiv kontakt moo
den europeiska IT-forskningen. Vi
har tilliaIle att utveckla och inharn-
ta mangder av kunskaper sam vi
inte hade haft tillgang till sam
enskilt institut.
Vi kan pa detta satt ha inblick i och
kompetens kring det sam kommer
att bli pnxiukter och delar i pro-
dukter pa metod- och program-
varusidan inom 5-10 <iT. Det kun-
nandet kan med tiden utnyttjas for
att stalla krav pa metoder och da-
torstod. Kunskapen kan ocksa bli
en hja1p vid mer langsiktig plane-
ring av den interna IT-strategin
hos intressentema.
SISU:s funktion ar alltsa har att
driva en langsiktig kunskapsut-
veckling, sam den enskilda intres-
senten knappast skulle kunna el-
ler vilja driva sjalv, men sam ar en
gemensam investering som kom-
mer att ge utdelning pa sikt has
intressentema och i Sverige i ov-
rigt.

VISION·95 & DIS

VISION' 95 presenteras 28 no-
vember.
Konferensen genomfors i samar-
bete med, 01S, Dataforeningen i
Sverige. Bakgrunden till detta glad-
jande samarbete ar att vi vill na en
bredare spridning av rapporten
samticligt sam vi okar karmedom-
men om SISU. Konferensen mar-
kernr aven bOrjan pa ett samarbete
kring framhdsstudier mellan Data-
f6reningen och SISU.

SlSU lnIomw 9Of.l
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Duhblad forsiiljning
for CASE-verktyget

•varJe
IEW

oar

Den nordiska farsaljning-
en av JEW, Information
Engineering Workbench,
fordubblas varje ar. Vi
marker ingen avrnattning
pa marknaden, konstaterar
Anders Nofl~n, chef far
Ernst & Young CASE Tools
Scandinavia. Anders berat-
tar har am sin verksamhet
och ger synpunkter pa
SI5U, sam han ar kontakt-
person for. Han pekar pa
ett antal viktiga faktorer i
den utveckling och mog-
nad sam ragar pa markna-
den, saval bland kunder
som konkurrenter.

av Lars Bergman,
SISU Informationscentrum

Anders Noren iir chef for Ernst & Young CASE Tools Scandinavia. Han har varit
med frtm starten iSverige 1986. Han har tidigare arbetat med systerrvtveckling,
projektlednirig och forsalfning i databranschen i ca 10 ar. Anders iir SISU:s
kontaktperson p~ Ernst & Young.

Anders Noren uppfaUar inte aU
marknaden skulle stagnera eller
aU tillvaxten pa forsaljningssidan
skulle trappa avo Ernst & Young
har under flera AT haft en f6rdubb-
ling av antalet installationer varje
ar, jamfort moo det foregaende. I
Sverige, liksom i varlden i ovrigt,
ar man marknadsledande, enligt
Anders Noren.

Kunderna vet vad de viII
Det har skett en mognad i markna-
den enligt Anders NOI-ensuppfatt-
ning. Idag har kunderna en klar
uppfattning am vad de vill ha och
bestaller ofta ett 10-tal installatio-
ner redan vid forsta kopet. Tidiga-
re har man vanligen bestallt och
installerat nagon eller nagra pro-
dukter som anvants fOr utvarde-
ring och pilotprojekt.

-Vi har passerat det stadiet nu,
sager Anders Noren.
Daremot kan kundema tendera att
ha en Iangsammare installations-
takt an man fran bOrjan planerat.
Det ar uppenbarligen sa att det ar
fOrst nar man borjar kora pa lite
bredare bas som man vaknar fOr
eU antal fragor aU hantera kring
CASE-anvandningen. Det galler
t ex metodkompetens, dataadmi-
nistration, ADB-miljo och organi-
sationsforandringar.
Den typiska "startinstallationen"
har alltsci vuxit fran nagra arbets-
stationer till ett tiotal, men man
marker har en skillnad mellan
skandinaviska f6rhallanden och
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utlandet i ovrigt oar lean man t ex
sam pa Lufthansa bestillla ett par
hundra installationer redan i start-
kopel Man satsar storre och sna1:r
bare.
- SAS och Ericsson ar stora och
representiva kunder i Norden,
sager Anders Noren. SAS och
Posten GK-data komrner aU bidra
med sina erfarenheter vid var eu-
ropeiska anvandarkonferens sena-
re i host.

IEW-marknadens
potential
I forsta hand ligger Ernst & Youngs
marknad inom ffiM:s installations-
bas. Eu matt pA spridningen kan

S1SU lrIIormo 9013
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• Projected

varn antalet installationer per sys-
temutvecklare. Oar verkar 70%
vara en trolig mattnadsgrad. En
dansk kund har idag utrustat
ungefar 50% av systemutveck-
lingspersonalen med IEW. De
kommer successivt att aka detta
till 70%. Det finns naturligtvis en
grazon av personalkategorier, t ex
databasadministratOrer, som kan
raknas till systernutveck1arna, och
som kan ses som potentie1la an-
vandare.
Det farekommer aven forsalj-
ningar utanfOr IBM-staren, men
da galler det t ex anvandning av
JEW som verktyg for kariliiggning
av en dimrnig systemportfOlj eller
som uppbyggnadshjalp fOr data-
administration och strategier.

En del forsc'Hjninggars mot andra
marknadssegrnent, efter80m IEW
moo sin appna arkitektur rn6jlig-
gar enkla kopplingar till och £ran
andra produkter. Idag firms ca 50
bryggor mot 50 k trOOjepartspro-
dukter. UNlSYS och Computer As-
sociates har t ex valt JEWsom stra-
tegiskt CASE-verktyg och utveck-
lat bryggor mot sina miljOer.

Manga faktorer paverkar
marknaden
Det Finns flera viktiga "extema"
faktorer sam spelar in i utveck-
lingen av marknaden for IEW.BIa:

S1SU w~ 8lIo'3

Source: CASE Research

• att IBM lanserat AD-Cyde
• att det nu finns nagra stora Ie-

verantorer sam "legitimerar"
marknaden

• att det utvecklas metodik 80m
konkret talar om hur man ska
arbeta moo CASE-verktyget

• att behovet av rationellare sys-
ternutveckling gor att allt pekar
pa att man mer och mer kom-
mer att jobba moo CASE-teknik

• att CASE-verktygenofta ar PC-
baserade och allts! far battre
forutsattningar ju mer PC sprids
och kraftfulJare arbetsstationer
sjunker i pris

• att man under DOS-variden har
upplevt begransningar som
00/2 komrner att latta.

Ernst & Young satsar pa m\gra
fOriindringar i framtiden. BI a har
man sett ett okat behov av dataad-
ministrativt arbete, och tagit fram
en kurs i dataadrninistration.
- Vi kommer att 1anserafleranvan-
darmiljo i natverk, sager Anders
Noren, men totaldistribuering ar
inte sakert lasningen pa alla pro-
blem. I framtiden far man rakna
moo att man i samma faretag dri-
ver CASE-anvandningen pc'i
rnanga satt lokalt, lokalt moo de-
lade data i distribuerad databas, i
natverk moo centrala databaser och
i milja moo central hantering och
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Marknadstillvaxten har av eft
amerikanskt undersakningsfaretag
prognosticerats enligt vkJstflende bild.
Den visar prognosen for CASE-
investeringar i hela varlden. Detta
sUimmer raft val med IEW:s
forsaljningsutveckling i Norden.

-.. . ..... ... , ... , . . .

Foretaget startadeiNorden 1986.
• 6/87, 50 installationer
• 6/88, 300 installatiorier

• 6/89, 750 ins~H~~~~~rl
• 6/90, 1350 installanoner inop:~

Norden,/<)< -

~;t:~~i~=g]1
or 40--50% och n kili:lder 50-g ya .

60%. Exempel paenst~~. ~g
idag ar SASmedniirmareJoo ire
stallationer .••.•i·· ••·•·····••i -..•.•..

lagring. mom AD/Cycle kommer
IEW att fungera 80m en Coopera-
tive Processing-applikation till-
sarnmans moo IBMs AD/Platform
och Repository-produkterna.
Dessutom medverkar Ernst &
Young till att det gars anpassningar
far existerande konsultmetoder typ
Programators Reflex, CAP:s Logic-
metod samt for SVEA-metodik.
Ernst & Young haIler just nu pa
moo en star satsning pa IEW-st6dd
Logic-metod, tillsammans med
Cap Gemini Logic.Tillhasten kom-
mer man att driva utbildning pa
gemensam bas.

Kundens forutsattningar
Hur brett och djupt man infort me-
toder har betydelse for kundens
anvandning av CASE-produkten.
Dessa faktorer kan bade innebara
bromsverkningar och stod, anser
Anders Noren. De bromsar om
man i organisationen inte vilL
anpassa gamla metoder till verk-
tyget och de arbetssatt sam stOds
av detta_ Ju mer inarbetad den exi-
sterande metodiken ar, desto stor-
re motstand. Sarntidigt har man
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mr man komrnit over en anpass--
ningstroskel battre kompetens aU
utnyttja verktyget. Metodkunskap
dar kunden har fOrstaelse fOr de
tekniker som CASE-veTktyget an-
vander sig av ar mycket viktig.
I en organisation moo lag metod-
tiWimpning aT troskeln for att
komma igang ibland lagre, men
man maste "utbilda" sig till en
storre metodkompetens. Anders
Noren anser att man kan uppfatta
foljande utveckling i kopplingen
mellan CASE-leverantar, kunder
verktyg och metoder.
I forsta skedet passar de metoder
som anvands i skandinaviska fore-
tag inte fullstandigt de tekniker
som CASE-verktygen st&ljer. Da
maste man framstalla beskriv-
ningar fOrhur man "kornmer runt"
detta menar Anders Noren.
I ett andra skede anpassas meta-
derna till verktygen och de stora
konsultfOretagen gor verktygs- och
metodanpassningar av sina ut-
vecklingsmodeller. De fungerar
som darrappnare for verktygen
och vice versa. Man kan saga aU
konsultema importerar metodik
via verktygen. Slutkunden, fram-
foraUt den sam accepterat en kon-
sultmodeU, far nu en betydligt lagre
troskel far att komma in i CASE-
varlden.
I ell tredje skede barjar CASE-
leverantoren rnarknadsfora ett eget
modell- och metodpaket, eller for-
merar nannare allianser med en
eller flera metodleverant6rer. Det
ar en omfattande och vaxande
marknad som ar intressant fOr
CASE-producenten. Ernst &
Young har utvecklat ett sadant
paket, ''NAVIGATOR", sam man
lanserar i ar i fOrsta version. In-
f1uenser fran James Martins Infor-
mation Engineering ar stora. Nu
avervager Ernst & Young om man
skall salsa FA den skandinaviska
marknaden.
Idag kan man saga att vi befinner
oss mellan skede ett och tva i den

bild av marknadsutvecklingen sam
skisseras ovan. Man kan se nya
metwer sam vaxer £ram och stOOs
av CASE-verktygen, samtidigt pa-
~rmOOilleringochutvffllingav
befintliga metodkoncept, sam ofta
harstammar £ran 60- och 70-talen.
Annu har man inte komrnit in i ett
skede dar man totalt sett kan se de
ekonomiska effektema av CASE-
anvandningen i utvffkling och for-
valtning av system. Det finns ty-
van- valdigt lite att ta pa dar, efter-
sam tekniken ar sa ny, anser An-
ders Noren.

Kodgenerering?
CASE-verktygens genomslag nar
det gaUer att na produktivitetsvin-
ster ar starkt beroende av verkty-
gets fannaga att generera kod.
-IEW:s PC-baserade kodgenerator,
CWS, ar varldens mest installe-
rade kodgenerator i IBM-rniljOmoo
ca 4 000 installationer, beriHtar
Anders Noren. I Norden finns ca
100 installationer sedan knappt ett
ar tillbaka is k ESP-version (Early
Support Program). Den kommer-
siella produkten sIapptes i maj -90
och flera nordiska fOretagar igaog
med den i varierande omfattning.

Del i en stor organisation
Ernst & Young ar i huvudsak ett
revisionsfaretag moo representa-
tion i 80 lander och med ca 75 CXJO
anstiillda. Vid sidan av revisions-
verksamheten har en konsultverk-
samhet byggts upp. Dessutom
£inns en verksarnhet som distri-
buerar programvara, Ernst &
Young CASE Tools Scandinavia i
Sverige.
I Sverige har organisationen totalt

ca 1 500 ansUillda. Revisionsverk-
samheten har kvar sitt svenska
nanm Hagstrom och Olsson. Storie-
ken haT uppnatts genom expan-
sion och uppkop av rnindre revi-
sionsforetag. Pa konsultsidan finns
totaIt 50 personer, varav 7 svarar
fOr konsultation kring IEW-pro-
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duktema, sam saljs och marknads-
fors av Ernst & Young pa nordisk
bas. 24 personer ingar i den nor-
diska salj- oeb supportorganisa-
tionen.

IBM:s roll
KnowledgeWare, som utvecklar
JEW, ags till 10 % av IBM sam gatt
in som delligare i samband med att
man genomfor sin sl!,ategi kring
SAA och AD Cycle. Ovriga stora
agare ar James Martin med 29 %
och Ernst & Young med 14 %.

- Vi har omfattande sarnarbete moo
IBM, sager Anders Noren, t ex i
genomfOrandet av gemensamma
branschvisa seminarier. oar har vi
naturligtvis en fOrdel av att upp--
trada tillsammans moo IBM. Lik-
som mM pa sa vis kan visa en
fullstandigare produktportfolj
inom omradet.

Synpunkter pa SISU
Orsaken till att Ernst & Young an-
slot sig till SISU:s intressenter var
frfunst att dar farms bade kunder
och potentiella kunder 80m var in-
tressanta.
- Genom SISUfar vi mycket intres-
sant information, men det ar klart
att allt inte ar aktuellt for oss.
Anders Noren anser att det borde
vara en fruktbar roll far SISUatt se
hur man kan bygga vidare pa idag
befintliga produkter och utveckla
metoder sam utnyttjar dem oottre,
eUerleder ham till krav pa utveck-
ling av dagens CASE-produkter.
- SISU skulle dessutom oottre kun-
na utnyttja vart kontaktnat och V3ra
kunskaper. Vi har ju ett mycket bra
grepp om den kornmande utveck-
lingen nar det galler CASE och
framforallt da inom IBM:s AD
Cycle koncept, avslutar Anders
Noren.

SlSU 1nI...... IlOI3



VISION·95

SISU:s •mtressenter •Slar om
framtiden

VISION·95:s indelning av huvudkapmen och disposifionen i kapil/en.

.. . .. . ......... , , , .. .. . , .....................................................
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Den 28 novembe~~rr~ng~!~.
SISU en kohferens~Rg·VI~
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Samarbete )Iledtj"~ta~_../
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Dataf6reningen i Sverig~,••(bS) ...
kommer under hesten atfstar-
ta etta.lll1a.tp!oje!<Jl<Qng~n /
frairitidSskriff Ideht&J5,:som .
f6rvantas kOIl)ma uf'::~~gon
ganguncierY~rE.m 1Q~.n':"J:c9lJ1_~,
mer ISVI:sV1SIONji~5at.enf;

.. tt b teria1 '.gara, e a5Il)a.'"..,.,.r::::::"':':':':'::::::::':':':::

dock aven osakerheten i bedom-
ningar inom omraden dar metod-
massiga e1ler teknologiska genom-
brott kan ske.
Varje kapitel i VlSION -95 fOljer
samma disposition. Huvudfarfat-
tarnatill VISION-95 har varit Janis
Bubenko, SISU, Jan Olof Cammer-
sand, d.i Televerket; nu Programa-
tor Industri, Christer Dahlgre~, IT-
plan, Bjorn Nilsson, SISU, Orjan
Odelhog, d.i Cap Gemini Logic,nu
egen konsult, Lan; Sward, SAS och
Staffan Westbeck, Digital Equip-
ment.

~---Iiroon..."'"

.•."" •.
Irrtr .• ,1Jro.p.",,,

Hur VISION-95 kom till
Motivet med visionen ar framst att
visa pa intressanta omraden som
ISVI:s programkommitte anser aU
SISU bar koncentrera verksamhe-
ten till under de kommande tre
aren. Arbetet moo visionen pabOr-
jades i samband moo att SISU:s
ramprogram for aren 1990-1993
skulle tas tram. Tanken ar aU skrif-
ten ska fungera som ett gemen-
sarnt mAldokument for SISU och
med1emmarna i lSVI. Visionen har
darlor i de fiesta avseenden Mllits
realistisk och den indikerar den
mest troliga utvecklingen inom ett
antal omraden. Skriften markerar

Framfarallt presenterar VISION-
95 en tankestruktur fOrhur man pa
ett systematiskt salt kan ctiskutera
och gara en komplex massa av
antaganden gripbar.

---,---.._~
•••• OttIl:Iecq'I
I.Jvick.lng!ll'rIdlir-Me'bderom"r1ker-T~lrTl'r~

Sodlllnrr_tL.rk'b.I

Hur kommer informationssyste-
men att se ut om fern k? Kommer
det att fumas en dominant design
for CASE-verktyg? Behovs pro-
grammerama, och i sa fall pa vil-
ket satt? Kommer gransen mellan
systemutveckling och forvaltning
att suddas ut? Hur humana kom-
mer datorema att vara? Delta och
mycket mer diskuteras i VI-
SION· 95 som ar en ny rapport
£rein SISU.
VISION-95 ar en ny lite annorlun-
da SISU-rapport som ar utarbetad
av ISVI:s programkommitte. Syf-
tet med visionen at att ge en realis-
tisk bild av det framtidsorientera-
de foretagets systemutveckling och
fOrvaltning 1995.Visionen ger inte
en bUd av ett typiskt fOretag, men
fOrfattarna tror att det mesta som
beskrivs i visionen gar aU ater-
£inna nagonstans i svenskt nfu'ings--
liv 1995.

S1SU 1nI."".. VDfJ 5



Ny rapport:

Kvalitet hos
konceptuella scheman
Hur beskrive.r man kvalitet hos koneeptuella sche-
man? I syfte att klargora delta har det bedrivit5 ett
projekt pa SISU. Delta projekt har nu produeerat
en rapport: Kvalitet hos koneeptuella scheman,
SISU rapport nr 9. Forfattama ar Sven-Berti1 Wal-
lin, AU-gruppen AB, Benkt Wangler oeh Rolf
Wohed, SISU.
Avsikten moo projektet har varit att ange explicita
kvalitetskriterier, om mo~igt pa en sadan konkre-
tionsniva att de kan byggas in i ett datorstOd. Efter-
sam man rimligen inte kan forutsatta att sarmna
slag av kvalitetskriterier giiller for alla typer av spe-
cifikationer har rapportforfattama koncentrerat sig
pa den statiska delen av det konceptuella schemat,
dvs utan handelser och andra regler an avbild-
ningsrestriktioner for attribut.
Las mer om rapporten pa sidan 20 dar vara nya
publikationer presenteras, eller bestiill den pa be-
smllningssidan, sist i tidningen.

ar dig mer om
Mul imedia!
Den 25 oktober startar SISD ett kompetensnat om
multimedia. Det ar en sorts seminarieserie pa atta
dagar under hosten och varen. Seminariema be-
handlar bland annat olika tilliirnpningar dar multi-
mediateknik kommer till anvandning, datorstOdd
presentation, datorstOdd utbildning och hyperme-
dia. Dessutom diskuteras kommunikationsaspek-
ter och olika typer av program- och maskinvaror.
Plus mycket annat.
Vi kommer att lyssna pa foredrag av inbjudna
talare, se demonstrationer och videofilmer, disku-
tera och experimentera med multimediasystem.
Du kan fortfarande anmala dig till Kompetensnat
Multimedia. Ring Peter Rosengren pa tel 08-752 16
31 elIer Helena Persson pa tel 08-752 16 12.
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I de foljande artiklarna presente.ras olIlradet Infor-
mationssystemteknologi (IST). Benkt Wangler, som
at omradeschef beskriver omradets forskningsin-
riktning. Uli Persson bed.ttar i tva olika artiklar
om arbetet i ESPRIT-projektet TEMPORA. Matts
Ahlsen, som ar ansvarig for SISU;s arbete i ESPRIT·
projektet KIWIS, har skrivit artikeln "Samverkan-
de databaser i europeisk gemenskap". Dessutom
har vi nojet att publiee.ra en artikel am KIWIS som
tidigare varit inford i tidningen ''Teknik i Tiden"
som ges ut av STU, Styrelsen for Teknisk Utveck-
ling. Har fOljer en kort presentation av dem som
arbetar med infonnationssystemtelmologi pa SISU.

Anders Delman bOrjade p~ SISU i somras. Han ar
civilingenjor fr~n Datatekniklinjen ~ KTH och arbetar moo
design av KIWIS-systemet. Tyvarr (inns han annu inte
med i SISU:s bildarkiv.

Paul Johannesson arbetar ~ S/SU sedan 1988. Paul
har tidigare arbetat med IBM-projekt, men af nu engagerad
i KIWIS-projektet. Paul arbetar aven p~ SYSLAB vid
Institutionen for Data- och systemvetenskap, KTHISU.
Dessutom Mffer han pA med en avhandling om federerade
informationssystem. Paul ar (il. kand. i matematik och
datavetenskap.
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nu omrMet Informationssy~temteknolgi. Han ar ansvarig
for SISU;s medverkan iTEMPORA. Benkt arbetar aven p~
forskningsgruppen SYSLAB vid fnstitutionen for Data- och
systemvetenskap. KTHISU. Han ar fit. lie. i data- oeh
systemvetenskap och har tidigare artJetat p~ Unisys.

Rolf Wahoo bOrjadepA SISU 1987 och deltar i TEMPORA
med utveekling av metodik. Rolf arbetar aven pA sin
doktorsavhandling inom omr~det informations-
systemspeeifikationer vid Institutionen for Data- oeh
systemvetenskap, KTHISU. Rolf Wohed ar civilingenjor
fr~n Datateknik/injen vid KTH.
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sig At objektorienterade system inom Avance-projektet,
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Uif Persson arbetar sedan v~ren 1989 p!l S1SU med
speeifikation oeh utveekling av CASE-verktygen i
TEMPORA. Ulf ar civilingenj6r frAn Datateknikfinjen pA
KTH.
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Datoriserade informationssystem spelar en allt-
mer betydelsefull roll pa alia nivaer i det modem a
samhiillet. 8nart sagt dagligen kommer den enskil-
da manniskan i kontakt med nagon form av infor-
mationssystem. Det kan vara alIt fran snabbkopets
datoriserade kassasystem med automatisk avlas-
ning av varukoder oeh prisuppgifter som hiirntas
ur en till kassaterminalen kopplad databas, till det
egna foretagets bokforing eUer resebyrans biljett-
bokningssystem.
Informa tionssystemteknologi, 1ST, (Information
Systems Engineering) lean sagas innefatta tekniker
oeh metoder som kommer till anvandning under ett
inforrnationssystems hela Iivseykel, dvs alltifrcin
kravspecifikation via systemutformning, inforande
oeh fOrvaltning/vidareutveekling av det fardiga
systemet, till dess slutliga avveckling.

Praktisk anvandning av relationsdatabaser
Enligt gangse uppfattning utgor ett informations-
system ett system ivilket information kan lagras, be-
arbetas oeh hamtas fram. Den kanske viktigaste
komponenten i ett informationssystem utgors dar-
for av databasen. Databasteknik ar saledes ett bety-
delsefullt inslag i onuadet inforrnationssystemtek-
nologi. Just nu tilldrar sig relationsdatabastekniken
det ojamforligt storsta intresset bland avnamama
fOrdatabasteknik, eftersom denna teoretiskt myeket
val utforskade oeh jamfOrelsevis anvandarvanliga
teknik nu vunnit den mognad dar den ar effektivt
anvandbar i praktiska tillampningar.
Den andra viktiga komponenten i eU informations-
system ar den som definierar systemets beteende.
Normalt realiseras detta i program som opererar pa
databasen, men i okande utstraekning ges ocksa
mojlighet aUdefiniera regler som har med systemets
beteende aU gora i databasschernat. 5adana regler

8

brukar benamnas verksamhetsregler oeh avspeglar
de regler sam styr verksarnbeten i fraga. I dagens
system dOljs dessa regler i hog grad i de program
sam hor till det fardiga systemet, vilket gor dem
svara att aterfinna oeh dessutom ofta innebar att
samma regel kan finnas representerad pa fIera stal-
len. M6jligheten aU explidt representera verksam-
hetens regler pa en enda plats i det fardiga systemet
skulle alltsa i hog grad underlatta underhall oeb
vidareutveckling av systemet.

TEMPORA
Som ett led i en stravan aU f6rbattra teknologin i bl a
detta avseende deltar IST-onuadet iESPRIT -projek-
tet TEMPORA, vars syfte ar att definiera sprll,
verktyg oeb metoder som medger explicit formule-
ring av regler och som dessutom involverar tidsdi-
mensionen. Det senare innebar aU det skall vara
mojIigt att forrnulera regler oeh databasfn\gor, som
innehaller tidsreferenser i nagon form (dvs refererar
till flera databastillstand).
Crovt sett kan man urskilja tva klasser av verksam-
hetsregler, namligen restriktioner (eng. integrity con-
straints) och harledningsregler. Restriktioner ar
sadana regler som begdinsar vad som ar mojligt att
saga om de foreteelser sam hanteras i verksamheten
oeh darmed vilken information som skall vara rnoj-
lig aU representera i databasen. Harledningsregler a
andra sidan ar sadana regler sam visar hur informa-
tion kan harledas ur annan information eller hur
operationer ulloses som uppdaterar databasen.

Konceptuella modeller
Modema tekniker for beskrivning av verksamheter
gar ut pa att specifieera dels de foreteelser som han-
teras i verksamheten och dels de regler som styr
densamma. SAdana specifikationer brukar benam-

SlSU In',,,,,,,, 9013
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nas konceptuella modeller eller ibland semantiska
datamodeller. Termen semantik avser att framh.Hla
att det ar fragan om att fanga inneborden (semanti-
ken) i den begreppsapparat som anvands i verksam-
heten.

Objektorientering
I dagen..'5informationssystem- och databasforskning
ar det viktigt att fa fram databassystem som tilUim-
par datamodelltyper som rymmer mer semantik.
Det Finns idag atminstone ett kommersiellt tillgang-
ligtsystemavdenna typ,namligenSIMfran UNISYS.
Detta tilHimpar en variant av den s k entity-relation-
ship-modellen. En beslaktad och mycket lovande
teknik utgar "objektorientering", som kannetecknas
av aU fOrutom ovriga egenskaper hos objektet, ocksa
dess beteende beskrivs i objektdefinitionen. Detta
sker i form av definitioner av operationer som kopp-
las till de objekt som de ar tillampbara pc\. Objekt-
orientering ar hittills mest leant fran program-
meringssprak som SIMULA, Smalltalk, m fl. Idag
finns ocksa ett mindre antal objektorienterade data-
bassys tern tillgangliga pa marknaden. De mest kanda
torde vara Gemstone och VBASE.
Annu sa lange anvands dock konceptuell model-
lering mest som en metod fOratt formellt specifiera
krav pa det anskade systemet, i synnerhet vad avser
krav pa databasdesign. Att anvanda formella speci-
fikationer ar ett led i en stravan aU finna battre
metoder far i synnerhet de tidiga fasema av system-
utveckling dar det galler att fanga upp och specifi-
cera krav pa det anskade systemet. Dessa tidiga,
starkt kreativa faser har visat sig vara kritiska da det
galler att astadkomma ett val fungerande system
som tillgodoser bestallarens krav.

S1SU Informe 9013 9

Den tredje huvudkomponenten i ett informations-
system utgors av manniska/ dator-granssnittet. For
detta svarar emellertid SISU-omradet Manniska
Dator Interaktion (MDD, som presenterades i SISU
Informa TIT 1/1990.

Kunskapsbaserade system i federation
I manga organisationer finns idag ett mycket start
antal system i drift, utvecklade oberoende av varan-
dra och for olika tillampningsomniden och syften.
En utomordentligt stor vinst skulle kunna garas om
dessa system pa ett enkelt satt kunde fas att samar-
beta pa ett mer integrerat satt och att utbyta informa-
tion med varandra. Detta kan up pmis genom att
man bygger lost kopplade "federationer" av decen-
traliserade, autonoma informationssystemnoder. I
en se:\danfederation skall varje nod successivt kunna
bygga sin egen lokala /Ivy" av den totalt tillgangliga
infonnationen, genom att importera partiella sche-
man fran andra noder och integrera dessa med det
egna schemat sa aU det darigenom bUr tillgangligt
for de egna anvandama.

KIWIS
Far aU astadkomma detta maste arkitekturer for
se:\dana system utvecklas, liksom protokoll for ut-
byte av information pa saval instans- som typniva.
Som ett led i en sadan stravan deltar SISU iESPRIT-
projektet KIWIS, som beskrivs i en annan artikel i
denna nummer av SISU Informa. KIWIS ar ett pro-
jekt som syftar till att bygga en milja fOrrealisering
av ett personligt kunskapssystem som kan samarbe-
ta med andra system av samma slag pa det satt som
beskrevs tidigare.

Av Benkt Wangler, omra.deschef



TEMPORA

Verksamhetsregler styr systemutvecklingen

Tiden tala for TEM o A
Det viktigaste inslaget i ett datoriserat informa-
tionssystem ar de regler som direkt motsvarar de
regler sam styr den verksamhet som skall stOdjas av
systemet. Normalt realiseras dessa i program so~
opererar pa informationssysteme.~~ .databas, m~n.l
okande utstrackning ges ocksa mOJhghet att deflm-
era regler som har moo systemets bete~~de att g6ra
i databasschemat. M6jligheten att exphat represen-
tera verksamhetens regler pa en end a plats i det far-
diga systemet skulle i hog grad underlatt~ u.nderhall
och vidareutveckling av systemet. En Vlktlg del av
arbetet inom omradet Infonnationssystemteknologi
utgor darfOr mOOverkan i ESPRIT-projektet TEM-
paRA, vars syfte just ar att definiera sprak, verktyg
och metoder som medger explicit formulering av

Fakta 01n projektet

Beteckning:
ESPRIT-2 E2469 - TEMPORA

Loptid:
Januari 1989 - december 1993

Resursinsats:
63 persomh (varav SISU: 8,5 personar)

Budget:
8,2 MECU ""62 MSEK

Antal personer:
ca 30 (varav SISU ca 5)
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verksamhetsregler och sam dessutom innefattar
tidsd imensionen.

Modema tekniker for beskrivning av verksarnheler
gar ut pa att specificera dels de foreteelser som han-
teras i verksamheten och dels de regler som styr
densamma. 5adana specifikationer brukar benam-
nas konceptuella modeller eller ibland semantiska
datamodeller. Termen semantik avser aU framhaUa
atl det ar fragan om atl fanga inneborden (semanti-
ken) i den begreppsapparat som anvands i verksam-
helen. De formalismer som har definierats inom
TEMPORA i detta avseende beskrivs i foljandeartik-
lar, liksom funktionen hos de datoriserade verktyg
som skall realisera informationssystemutveckling
enligt TEMPORA.

TEMPoRA ***.
as time goes by >:

***

Konsortium:
UMIST (University of Manchester, Institute of
Science and Technology), UK
BIM (Belgian Institute of Management), Belgien
Imperial College of Science, Technology and
Medicine, UK
LPA (Logic Programming Assoctates), UK
Universite de Liege, Belgien
HITEC, Grekland
SINTEF, Norge

SISU, Sverige
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I

skickar

{O:N} for

(1:1) skickasav

(1 :N)

har

(1 :1)

(0:1) ptl

: BRA KUND

(1:N) lillverkasav

(O:N) lillverkar

mojIigheter att direkt represent era tidsberoende
begrepp. Bortsett fran tidsaspektema skiljer sig ERT-
modellen fran den ursprungUga ER-modellen genom
aU alIa samband mellan objekt representeras i den
enhetliga formen av en strikt binar fOrhcillandetyp
(eng. relationship). Pei sa satt undviks den onodiga
distinktionen mellan attribut och fOrhallanden. I
ERT-modellen beskrivs verksarnheten med hjalp av
entitetstyper, vardetyper och fOrhallandetyper.
Dessutom anvands flera abstraktionsmekanismer
sam t ex generalisering/ specialisering och sam-
mansatta objekt. Ett exempel pa ett ERT-modell
visas i figur 2.

Figur 2. Exempel p~ en ERT-modell.

De grundlaggande symbolerna som anvands i det
grafiska beskrivningsspnlket ar rektanglar for enti-
tets- och vardetyper samt streck som representerar
forhallandetyper.Figur 1. TEMPORA:s konceptuefla modell.

Den konceptuella modellen
Den konceptuelIa modellen kan uppfattas som be-
staende av tre delar:
1. En datamodell som definierar vilka begrepp vi

vill MIla information om och resonera kring. Har
definieras aven vilken infonnation vi vill ha i det
resulterande systemets databas.

2. En processmodell som definierar grundlaggande
funktioner och processer i verksamheten och hur
dessa samverkar.

3. En regelrnodell som uttryckligen forrnulerar
verksarnhetsreglerna.

Det korrekta sattet aU uppfatta dessa modeller ar
som tre olika projektioner av samma konceptuella
modell, sa som illustreras i figur 1. De oUkamodel-
lerna motsvarar tre olika fonster eller "vyer" genom
vilka man kan se den konceptuelIa modellen.

ITEMPORA-projektet ser vi utveckling av ett in-
fonnationssystem som en utveckling och detaljering
av en konceptuell modell (specifikation). Modellen
innehAller kunskap om de olika foreteelser som han-
teras i verksamheten och de olika regler som styr den
verksamhetsfunktion som skall stodjas av infonna-
tionssystemet. Dr denna kunskapsbas kan sedan det
onskade systemet mer eller mindre automatiskt ge-
nereras. Specifikationen anvands genom hela ut-
vecklingsprocessen, fran behovsanalys till utveck-
ling och underhall av det slutliga systemet.

Datamodellen
Varje vy uttrycks moo hjalp av ett modellerings-
sprak. Datamodellen representeras grafiskt i en
utokad variant av den valkanda Entity-Relation-
ship-modellen (ER) som har kallas Entity-Relation-
ship-Time (ERT). ER-modellen har utOkats med

SlSU I"forme 8013 11
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Regelmodellen
De regler som styr verksarnheten kan delas in i fyra
viktiga klasser. Vilka dessa ar framgar av tabelll.

Som ett exempel pa ett dynamiskt villkor kan vi ta:

Tabe" 1. De fyr8 huvudkfassema av verksamhetsregfer.

AWECKLING

PLANERING

~
UTVECKUNG

'-.INFORANDE

'-.DRIFT I UNDERHALL

~

Processmodellen
Processmodelleringstekniken anvands for definition
av funktioneroch processer. En processar den minsta
oberoende enhet av verksarnhetsbeteende som ar av
intresse. Den startas av en viss signal och lamnar
systemet i ett tilIatet tillstand efter fullbordandet av
process en. Genom att analysera processer med av-
seende pa ERT-modellen far vi fram ett antal primi-
tiva funktioner som paverkar en entitet som t ex
loneokning och produktbestallning. Processer utlo-
ses av handelser i verksamheten och ar medlen for
att astadkomma fOrandringar i databasen.

Systemutvecklingsmetod
Under ett informationssystems livstid, fran de vaga
skissema till dess det tas ur drift, passerar systemet
ett antal faser. Figur 3beskriver en grov indelning av
sadana faser.
Det finns ett antal mer eller mindre likartade forslag
peivilka steg systemutvecklingsprocessen bestar av
och i vilken ordning de ska utfOras. De ar ofta steg-
visa systemutvecklingsmetoder som foljer den s k

Statlk

\ViiIkor avseende·· •••••••••••·•••••~~~::=.~gaT
Statiska •••.·NNvitetMegler
hllr ledningsre gliit··}

.... , -- -- ...-.-.--, ... ............. .
BRA KUND (kund)"'i

antal (KUND sanderKUNDORDER

. .,.......... --
," , .-.aD. ,":"::::::. .:".

FORETAG(£1) sanderKUND ORO referer~r PRODUKT(p)
och
FORETAG(f2)....• , .
fl akild friri f2 .

De statiska villkoren skall vara uppfyllda i varje
konsistent tillste:\nd av databasen. Giltigheten fOr
dern kan avgoras genom aU undersoka ett enda da-
tabastilIste:\nd. Med andra ord representerar de sta-
tiska reglerna antingen restriktioner pa ERT-model-
len eller omedelbara harledningar ur denna. Ett
exempeI pa en statisk restriktion moo avseende pa
exemplet i figur 2, ar foljande villkor for tva fOrMl-
landetyper.

Elt exempel pa en ha.rledningsregel kan da vara:

De dynamiska villkoren ar uttryck som definierar
tillatna forandringar av databasen. Deras sannings-
varden kan endast avgoras genom att jamfora tva
eIler flera tillste:\ndi databasen.

Figur 3. Ett informationssystems fivscykeJ.
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vattenfallsmodellen, vilken innebar att systemut-
vecklingsprocessen bestar av ett antal separata faser.
Detta satt att beskriva arbetsg~ngen hardock kritise-
rats en hel del och ar endast tillampligt pa ett mycket
avergripande plan. Att anvanda en strikt stegvis me-
tod pa en mer detaljerad niva tar inte hansyn till det
ofta upplevda behovet av att ga tillbaka till en tidiga-
re fas fOr att korrigera uppgifter sam felaktigt be-
damts som korrekta.
I TEMPORA vill vi darfor beframja en systemut-
vecklingsmetod dar man arbetar moo flera modeller
parallellt. Detta illustreras i figur 4 for de oUkamo-
dellema i TEMPORA: ERT, regel- och processmo-
dell en. Utgaende ifran t ex ett anta] preliminara hag-
nivaregler kan man overga till att skissa en ERT-
modell och en processmodell. Under tiden sam det
gors upptacker man leanske fler regler eller andra
detaljer av de producerade modellema. Vid vissa
tidpunkter leanman ocksa verifiera och validera det

regler

sam producerats moo hjalp av analysverktyg. Pei
delta satt fortgar systemutvecklingen anda tills man
n~r ett tillstand d~ inga fIer detaljer behovs fOr att
kunna generera ett prototypsystem. Observera att
arbetel inle nodvandigtvis behover utforas i den
ordning som visas i figuren.
Det fartjanar att papekas att den ovan beskrivna
arbetsgangen kraver en CASE-miljo av val samver-
kande specifikations- oeh analysverktyg. Nar t ex en
rege] har specificerats, kan CASE-verktyget upp-
ilicka aUen de] begrepp (t ex entitets- eller forMllan-
detyper) saknas i ERT- eller processmodellen. Den
signalerar da detta till anvandaren oeh visar den
relevanta delen av mod ellen. Anvandaren kan da
definiera saknade begrepp.
Nasta artikel ger en aversikt av hur denna CASE-
milja skall se ut ach hur den far narvarande rea1ise-
ras.

PM

tid

ERT

Figur 4. Stegvis f6rfining av den konceptuelfa modelfen.

Av Ulf Persson, Benkt Wangler och Rolf Wohed
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Am itias satsning pa
integrera CAS milja

S?ECIFIKA TIONSVERKTYG

I TEMPORA saker vi modellera en verksamhet ur
flera olika synvinklar. Kittet som binder samman
de olika modellema bestar av en vaIdefinierad
metod oeh dess datorstad. Denna datoriserade verk-
tygsIada skall stadja systemeraren hela vagen iran
speeifikation till fardigt system.

Den verktygsmilja som nu utvecklas inom TEM-
PORA innehaller bl a grafiskt ritstad farTEMPORA:s
alika modelltyper. Vidare ingar datorstad for kon-
troll och analys av specifikationen, sam ten kodgene-
ratar som fran systemspecifikationen genererar pro-
gramkod och databasschema. Hur de olika delama
i denna CASE-miljo hanger samman visas i figur 1.
Specifikationsverktygen ar tre till antalet, ett far res-
pektive modelltyp, dvs data-, regel- oeh proeessmo-
dell. De ar intelligenta grafiska verktyg som forutom
ritstad ocksa uttar vissa kontroller. Det ar till exem-
pel inte majIigt att rita syntaktiskt felaktiga diagram.

Konsistens mellan modellerna
Eftersom vi inom TEMPORA vill modellera verklig-
heten ur tre olika aspekter staller detta stora krav pa
aUdatorstoden uppditthaller konsistens mellan mo-
dellema. Vissa regier kan till exempel modelleras
bade i datamodellen och regelmodellen. De far na-
turIigtvis inte vara motstridiga.
De olika specifikationsverktygen ar ocksa val inte-
grerade. Om man refererar till ett odefinierat objekt
ur datamodellen i en regel, kommer systemet aUpa-
minna om aU detta objekt saknas.
Nara kopplat till specifikationsverktygen for de tre
modelltyperna finns ett UIMS (eng. User Interface
Management System), ett verktyg far granssnitts-
och dialogspecifikation.
I TEMPORA:s CASE-milja arbetar vi parallellt med
de olika modellema. Detta innebar att man samti-
digt pa skarmen har tillgang till alla de olika verk-
tygen. En skarmbild skulle kunna se ut som i figur 2.
Har ser vi exempel pa de olika diagrammen samt ett
fonnuUir.
Den kunskap som fangats av specifikationsverk-
tygen, dvs den koneeptuella modellen, sammanfars
och Iagras i en gemensam databas. Tillsamrnans
moo en gransnittsspecifikation (GS) fran UIMS ut-
gor den konceptuella modellen systernspecifika-
tionen.

PMDATA

Mer komplicerade kontroller och analyser gars pa
systemspecifikationen moo ett antal analysverktyg.
Har ingar aven verktyg far djupa semantiska analy-
ser av det avsOOdasystemets egenskaper.
Efter kontroll och analys av systemspecifikationen
skaU den vara korrekt och komplett nog fOratt an-
vandas for generering av den programkod och det
databasschema sam vart malsystem bestar avoYtter-
ligare krav kan dock komma till, exempelvis pre-
standakrav.
Mycket av den programvara som anvands i TEM-
PORA har tagits fram i andra projekt. Detta har gjort
att utvecklingen av CASE-miljOn faU en flygande
start eftersom vi integrerat befintliga program. Det
ar dock sa att TEMPORA ar en komplicerad ansats

TRANSFORMATION

SYSTEMSPECIFIKA nON

EJ IKONCEPT. MOD.

Figur 1. TEMPORA:s verktygsmilj6.
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REGISTER ORDER

Forms Editor

ADDRESS:

ORDER NO:

CUSTOMER:
~

NAME:

R2: wilen ...

+
"-o PRODUCT

a
o
"'"'\

J2.-
~

Rule Editor

wIl",n
OIlDER

If '1I'alid
PO

and
GOODJ:USTOMER

th",n ...

Figur 2. En tankbar skarmbild med eft antaf av verktygen som ing~r iTEMPORA:s
verktygsmiljo.

aU stadja, vilket innebar aU samtliga komponenter
har utvecklats vidare.

Anvander RAMATIC
De grafiska specifikationsverktygen realiseras moo
hjalp av RAMATIC, ett s k CASE-skal utvecklat av
SISU. RAMATIC ar ett mycket flexibelt CASE-verk-
tyg som har anpassats till en mangd modeller.
Systemspecifikationen Iagras i en objektorienterad
data bas realiserad i PROBE. PROBE ar ett program-
meringsprak sam integrerat objektorientering och
logik till en kraftfull enhet. Systemspecifikationen i
PROBE-databasen blir till viss del exekverbar vilket
underUittar analyser. Aven analysverktygen kom-
mer darfor huvudsakligen att implementeras moo
PROBE. PROBE ar utvecklat av belgiska BIM.

Dr systernspecifikationen genereras alltsa program-
kod och databasschema. Prograrnkoden kommer
huvudsakligen fran process- och regelmodellema
medan datamodellen ar gnmden for databassche-
mat.
TEMPORA skall undersoka potentialen i att anvan-
da en kommersiellt tillganglig relationsdatabas till-
sammans moo Prolog. For att realisera det fardiga
systemet har vi darfar valt BIM Prolog tillsarnmans
med relationsdatabashanteraren Sybase, som beida
anses representera "state-of-the-art" inom sina res-
pektive omraden.
TEMPORA:s CASE-milj6baseras pa maskinvarafran
Sun moo operativsystemet Unix.

Av Ulf Persson
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skapee•
Samverkande databaser

ope·sk ge
Europa forandras, kanske kommer EG att utvecklas
till en federation av autonoma men samverkande
stater, inom en inte allt fOravlagsen framtid. Sedan
januari 1989 del tar SISU i KIWIS som ar eU projekt
inom EG:s ramprogram ESPRIT-2.Malet far projek-
tet ar aU utveckla eU avancerat kunskapsbaserat
system vars arkitektur kan beskrivas som en federa-
tion av autonoma men samverkandedelsystem. Pro-
jektets reButtal blir eU prototypsystem med dessa
egenskaper. Systemet ska bestc\ av eU flertal datal
kunskapsbaser sarnmankopplade till ett natverk.

Kunskapsbaserade system i federation
Behovet av att kunna representera och presentera
kunskap fran flera, ofta alternativa, informations-
kallor blir allt stOrre. Detta sker i takt med att till-
gc\ngen pc'ipublika databaser och informationstjans-
ter okar, samtidigt som fOretag och organisationer i
allt hogre grad inser behovet av decentraliserad in-
forrnationshanteringmed flexibla granssnittmot om-

givningen. Motiven far decentralisering av infor-
mationssystem ar manga, t ex att minska komplexi-
tet och sarbarhet, aUoka tillgangIighet och sakerhet,
att underHitta rnojIigheten att f6randra. Ett mer
avergripande mal kan dock vara aU fa informations-
system som fOljer, oeh ar anpassade till, en viss
organisationsstruktur. Det ar dock inte tillri:ick1igt
moo en flexibel systemarkitektur, mojligheten att
integrera information fran flera kallor kraver oeksa
avaneerade representationsformer som medger lag-
ring av komplexa objekt samt harledningsm6jlighe-
ter.
Tillampningar som KIWI5-systemet ar avsett att
st6dja kan exempllfieras med konstruktionsdataba-
ser (CAD/CAM, CASE), dokumenthanterings-
system och kontorsinformationssystem. Gemensamt
for denna kategori av tilHimpningar ar representa-
tion av komplexa objekt och samband, operationer
over mangder av sAdanaobjekt, samt i rnanga fall de-
centralisering.

Fakta Ofn projektet

Beteckning:
ESPRIT-2P2424 - KIWIS

Loptid:
Januari 1989 - juni 1992

Resursinsats:
58 personar (varav SISU: 4,7 personar)

Budget:
7,5 MECU ""57 MSEK

Finansiering:
EG-kommissionen star for 50 % av EG-parternas
budget

Antal personer:
30 (varav SISU: 3)

I[nWll~
Le :Fruit cf'Esprit

Konsortium:
ENIDATA, ItaIien
BSO-PASS,Holland
ALCATEL-BELLTel., Belgien
SISU, Sverige
VIA (Universitet Instelling Antwerpen), Belgien
Universita dell'Aquila, Itallen
CRA! (Coneorzio per la Rieera e Ie Applicazioni
di Informatica), Hallen
Universita delIa Calabria, Italien
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MAnga intressanta delproblem
Utvecklingsarbetet i KIWIS drivs in om ett antal
problemomraden vilka i stort motsvarar komponen-
tema i det avsedda prototypsystemet.

En vasentlig del av projektet ar utvecklingen av ett
sprak for kunskapsrepresentation kallat LOCO
(LOgic for Complex Objects). Inom ramen for detta
sprak integreras egenskaper hos objektorienterade
system (t ex egenskapsarv, objektidentitet och
modularisering), moo fordelarna hos logikprogram-
mering sAsom regelbasering.

Detta ger spraket gada struktureringsmekanismer i
kombination med klarheten hos deklarativa beskriv-
ningar. Spraket har en formell bas (teori) kallad
"Ordered Logic" som ar en kombination av icke-
monoton logik och egenskapsarv. LOCO mOOger
ocksa hantering av negativ information. Spraket
exekveras av en virtuell maskin moo underliggande
objekthanterare som uppratthaller den lokala kun-
skapsbasen.

Spr<\ket och objekthanteraren ar verktyg for avance-
rad representation av kunskap och data. Av stor vikt
blir odcsa presentationen av densamma. Anvandar-
granssnittet specificeras och hanteras av en VIMS-
komponent som till stora delar realiseras i LOCO,

men moo granssnitt som gor den portabe1 mellan
olika fonsterhanteringssystem. Granssnittskompo-
nenten innehaller den funktionalitet som ell UIMS
(User interface Management System) sleall tillhan-
daMlla, dvs den kan anpassas till interaktionsstil
och anvandarvana. Gransnittet stodjer ocksa. olika
tekniker for sokning i objekt:1rilingder genom s k
bladdring ("browsing").

KIWIS-systemets arkitektur ar uppbyggt kring tre
informationskallor, dar kunskapsbasen ar den cen-
trala. En annan kalla representeras av det extema
DB-granssnittet som ar avsett aU koppla den 10kala
kunskapsbasen till konventionella (existerande)
databassystem (t ex relationsdatabaser). Granssnit-
tet ska11a.ven vara anpassat fOrmedia av typ optiska
sekundarrninnen (t ex CD-ROM, WORM). Den tre-
dje kallan utgors av andra KIWIS system. Genom
detta bili KIWIS ett decentraliserat system, en fede-
ration av data/kunskapsbaser, dar objekt i en kun-
skapsbas kan byggas u ppav information fran extema

En KIWIS-federation ar uppbyggd kring eft natverk av
KIWIS-noder. Varje nod utg6r en komplett milj6 med
anvandargranssnitt (UI), lokal kunskapsbas samt eft
granssnift mot externa databaser (E51- External Sources
Interface).lnformationsutbytet inom federationen hanteras
av CM-komponenten (The Cooperation Manager).

KIWIS

exchange of information

ODD

~

@!] I \
..... 1_ ... _. . _

ODD

KIWI-BKIWI·A
t1
1\

SUMMARY:
o advanced knowledge-base environment (local)
o user assistance (UI)
o enhancement of existing systems
o cooperation among information systems
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KIWIS

konventionella data baser saval som av objekt i andra
kunskapsbaser.

SISU:s del av KIWIS· Federerade
Informationssystem
SISU:suppgift ar att utveckla en mod ell och en arki-
tektur for aU dela information i ett decentraliserat
system, den s k federationen. Ideema ar baserade pa
tidigare arbeten inom federerade databassystem som
fOretradesvis gjorts i USA, men aven inom SYSLAB
(Stockholms Universitet).
En KIWIS-federation ar ett natverk av samman-
kopplade KIWIS-noder, darvarjenod utgoren kornp-
lett KIWIS-miljo med en lokal kunskapsbas och
externt DB-granssni tt, m m. En grundliiggande egen-
skap hos varje nod ien federation aT dess autonorni
(eller oberoende). Konsekvensema av denna auto-
nomi ar fnlnvaron av ett strikt globalt schema som
samtIiga noder maste folja. Vidare finns ingen cen-
tral styming av de ingaende nodema, dvs nodema
har likvardig status. Varje nod har fullstandig kon-
troll over (och styr enbart) sina egna lokala resurser.
Det senare ar av vikt fOrauktorisation och atkomst.
En federation kan ses som ett "lost kopplat" distri-
buerat system, i jamforelse med exempelvis ett dis-
tribuerat databassystem.
Autonomin till trots, maste noderna kunna utbyta
bade data och metadata pa ett flexibelt satt. Den
komponent i prototypsystemet som svarar for fede-
rationens funktionalitet kallas "The Cooperation
Manager", och kan sagas realisera ett kommunika-
tionsprotokoll pa hog niva (cf niVel7 i OSI-model-
len). En malsattning ar att delar av denna kompo-
nent skall realiseras i det egna spraket LOCO vilket
del vis gor den till en applikation i systemet. Allt
informa tionsu tbyte mellan KIWIS-noder sker genom
att objekt i kunskapsbaser importeras eller exporte-
ras. For att astadkomma detta kravs att nodema
upprattar bilaterala overenskommelser i form av
kontrakt avseende en viss objektmangd. Kontrakten
representerar det fOrvantade beteendet hos parter-
na, vilket innebar att de regler som kontrakten rep-
resenterar endast delvis kan styras inom systemets
ramar. Etablering av kontrakt sker genom en dialog
mellan noder dar villkoren for atkomst till objekten
bestams, detta sker delvis genom en forhandlings-
process.

18

Varje KIWIS-nod har ett exportgranssnitt (Export
Schema) som fungerar likt en vy mot den egna kun-
skapsbasen for andra noder i federationen. Varje
nod har ocksA en loka! katalog (Federal Map) som
beskriver egenskaper hos federationen. Via den
lokala katalogen och exportgranssnitten kan noder-
na navigera i den omgivande federationen. For att
utnyttja information fran andra noder, kravs mojlig-
heter att integrera importerade objekt med den lokala
kunskapsbasen. Detta ar ett av Hera problem som
uppstar i system av denna typo

Samarbete - att utveckla och utbyta
kunskap
KIWISar ett geografiskt distribuerat projekt, moo ett
flertal projektgruppper fran Holland, Belgien, Italien,
Grekland och Sverige. Att koordinera aktiviteter och
aUintegrera resultat blirdarformycket viktigt. Foljd-
aktligen drivs projektarbetet framat genom perio-
diskt aterkornmande arbetsmoten diir samtliga grup-
per deltar. Daremellan halls alltefter behov separata
moten meIlan en eller flera delprojektgrupper, dar
detaljerat designarbete utfOrs. Periodisk avrappor-
tering sker till EG-kommissionen, som ocksa utfor
en formell gransking av projektets fortskridande
med hjalp av utomstaende experter fran industri och
forskning.

Att tillvarata resultaten
Malsattningen fOrprojektets deltagarorganisationer
ar naturligtvis att kunna utnyttja hela eller delar av
prototypsystemet inom andra framtida projekt. En
annan viktigt malsattning ar att bygga upp kompe-
tens inom ramen for "nasta generation" av avance-
rade databassystem. Projektet stravar ocksa efter att
underhand publicera delresultat pa konferenser och
i tidskrifter. Den arligen aterkommande konferen-
sen, ESPRITTechnical Week, ar ett av flera fora dar
resultat presenteras. For SISU:s del utgor aven eta-
blerandet av kontakter med forskning och industri
inom EG ett viktigt delresultat.
Status i juni 1990 ar aU specifikationen av prototy-
pens funktionalitet ar framtagen och designfasen
pagar. Separata prototyper av komponentema finns
i en forsta version eUer ar pabOrjade.

Av Matts Ahlsen

Artikeln p~ nasta sida har tidigare varit inford i
tidningen Teknik i liden, som ges ut av STU,
Styrelsen for Teknisk Utveckling.
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Brite/Euram ar EGs forskningspro-
gram for modernisering av till-
verkningsindustrin inom omr~de-
na:
• Avancerad materialteknik
• Konstruktionsmetodikjprodukt-

och processakerhet
• Tillampad produktionsteknik
• Tillverkningsteknik

Sista inUlmningsdag ar 14sep-
tember.

For mer information kontakta
STU.

Elisabeth Bergendal-Stenberg
Box 47300, 100 74 STOCKHOLM
Tel 08-175 43 71
Fax 08-19 17 61

•• Maw AMsin, I v,
• iir projektledare
fOrKIWIS ocn Janis Bu-
benko cheffiir SISU. De
Iva och ytterligare nagra
till aroelor med
ESPRIT-projeklets
s.enska del.

Foto:ROLF
ADLERCREU1Z

All knyla samman befinllig men
spridd kunskap ar ell san au vid-

ga kunskapens granser. Av del skalel
ulveeklas nu elt decenlraliseral, avan-
eerat dalabashanteringssystem, som
ska klara hopkopplingen.

Det sker i ell internalionelll forsk-
ningsprojekl, dar svenska SISU deltar.
Projektel heter KIWIS, Advanced
Knowledge-Base Environments for
Large Database Syslems, och ingllr i
EOs pllgaende ESPRIT-program.

SISU, Svenska Institutel fOr System-
ulveckling, har bakom sig en slort an-
tal svenska intressenler. Del ar slalliga
forelag oeh myndigheler, industrifore-
lag och dala foretag.

SISU arbetar meu Iillampade pro-
jekt, samarbetsprojekl och kunskaps-
overforing inom infonnationsleknolo-
giomrAdet oeb medverkar till all en
kompelensutveekJing sker hos intres-
senteroa.

Men $ISU deltar ocksll i intemalio-
nellt samarbete. KIWIS ar ell exempel
dar SISU ar cngageral. En annal ar
TEMPORA, oeksll dct eu ESPRIT-
projekt.

Hognivasprik
Del finns IvAbarande ideer i KIWIS.
Del ar fOr det fOrsta en urveckling av
en hognivllsprllk fOr data- och kun-
skapsbaser som integrerar objektorien-
lering och logikprogrammering for au
gora koppJingar till stora, existerande
databaser mojliga.

Den andra biirande iden ar tillamp-
ningen av principcr om ~federerade,
decentraliserade databassyslem" (d v s
oppna, kommunicerande syslem, vilka
inte slyrs av ett centra It oeh overgri-
pande schema).

SISU arbelar i KIWIS med den se-
nare problemslaJlningen. Den huvud-
sakliga uppgiften ar at! utveckla en ar-

BRTE/
EURAM

kilektur och en prototyp for kommu-
nikalion mellan de decenlraliserade
dala- och Imnskapsbaserna.

AutoDomi
- Federerade system kan beskrivas s~
au varje delsySlem i en federation ska
ha s~ stor autonomi som mojlig!. An-
vandama i federationen behover
egentligen bara vara overens om l1ur
man ska kommunicera moo varandra,
inte am vad, sager Mans Ablsen, pro-
jekllOOare fOr KIWIS pll SISU.

- KIWIS emanerar ur et! lidigare

projekt, som heter KIWI. Den Slo,.,;ta
skillnaden ar tillkomslen av decentra-
liserade system, d v s del vi arbetar
med, beranar Janis Bubenko, chef for
SISU.

All SISU ar med i projeklel bygger
p~ ett tidigare ulvecklingsarbele av fe-
dererade syslem som SYSLAB holl p~
med. Efrersom SYSLAB ar en univer-
sitetsinstitlltion var del baltre alt SISU
gick in i projektel nar det blev aktuellt
all Mila reda pa sig oeh ta fOr sig i de
omfaltande och krangliga kontrakls-
uppgorelserna mellan KIWIS olika
deltagare.

KIWIS har samlal atta deltagare frAn
fem lander, dar holllindska PlUJips ar
koordinalor ocll Italien mest repres.n-
leral (fyra deltagare). Projektet berak-
nas pllgll uoder tee llr - man har hun-
nit halvvags - oeh ska i lid omfalta 70
manAr.

Av de 70 stAr SISU fOr fern. Tre av
$1$Us 4() anslallda ar mer eller mind-
re involverade i KIWIS. SISU har
oeks! lagil pll sig en del ay finansi·
eringen - forulom STU - och anvan-
der darvid overskousmedel frlln upp-
dragsforskningen.

- Men vi viii heist ha tinansiarer
fr~n svensk induslri, som har myckel
all vinna pi! at! hanga med i den kun-
skapsuppbyggnad, som KIWIS erbju-
der, sliger Janis Bubenko.

ProlOtyp las rram
KIWIS iir inle ell renl forsknings-

projekt utan ska leda fram till all en
industriprolotyp utvecklas. Den prolo,
typen lagger vi fram i december, sager
Malts Ahlsen.

Deltagarna arbetar med olika del-
projekt inom KIWIS. En grupp syss-
lar med anvandargranssnitl, en annan
jobbar med sjalva karnan i KIWIS-
systemet, den kompon'enl dar spr~kcI
exeheras.

Eu egel sprllk, LOCO, utvecklas av
en grupp deltagare fOr au gora del
mojligt beskriva innehllllel i en data-
bas. LOCO ska integrera objeklorien-
lerad programmering med logikpro-
grammering och la fram de biisla eg-
ensk_perna ur bada fOr at! na syner-
gieffekter.

Granssnittfunklioner m~Sle ocksA
ulvecklas mol extern. databaser fOr an
del ska g~ au fll in allernaliva infor-
mationskiillor idet egna S}'Slemel.

Kunskap ul ocl1 iu

Slutligen pllgllr allts~ oeksll SISUs ar-
bete all f~ lvll eller flera sjiilysliindiga
KlWI$-baserade syslem all kommuni·
cera for att del ska vara mojligt all
ploclea kunskap Ul och in ur systemen
fran olilea dalabaser.

- Sverige har ell goIt teknislet anse-
ende, dessutom sl~r vi fOr ordn ing och
reda. Det marker vi geDom v~rt delta-
gande i KI WIS. Men vi har lart oss all
det giiller all sjalv se till at! f~ informa-
tion, nilr man arbetar i ell sadanl har
projekt, den kommer inte till oss av sig
sjiilv, menar Janis Bubenko.

Konlaktylor
Malts Ahlsen lror at! de kontaktytor
som byggs upp inom KIWIS - och i
viss mlln utanfor projeklel - kommer
all vara myckel nyuiga infor framti-
den. De sociala konlakterna mellan in-
blandade forskare oeb tekniker har
oclcsa va rit latta at! arbeta upp:

- Men aven sjalva lcunskapsupp-
byggnaden tror jag an bAde SISU i sig
och SISUs intre"enter kommer alt ha
nyeta av. De olika grupperna har en
hog kompetensniva, vilket lillfors pro-
jeklet.

- Sjiilvklan kraver ell samarbete
fern lander emellan en organisalorisk
slyrning. Men del far inle bli nagon
loppst)'rning, del handlar ju am FoU
och d! ar en inrormell struktur bast,
tyeker MaliS Ahlsen.

Konlakta:
Matts Ablsen, SISU, Box 1250, 164 28
KISTA, lei 08-752 1600.
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Kvalitet has
konceptuella modeller

Utgivningsar 1990, omfang 23 sid
Dagligen utvecklas oeh dokumen-
teras hundratals datamodeller,
verksamhetsmodeller, begrepps-
modeller,dataflodesmodeller, osv.
Pa basis av dessa byggs sedan in-
formationssystern. Det finns d<'istor
risk att logiska fel och andra kvali-
tativa brister hos dessa problem-
nara modeller och specifikationer
fortplantar sig till de implemente-
rade systemen, eller i varje fall
fOrsenaroch fOrsvararutvecklings-
arbetet.
Att avhjiHpa sadana fel oeh brister
kostar mer ju senare de upptacks
under utvecklingsprocessen. Be-
slut som tas och designunderlag
etc som produeeras i tidiga faser
har ofta mycket stor betydelse for
det fardiga systemets detaljer. Ett
fel beganget i en tidig fas av sys-
temutvecklingen medfor storre
rattningsarbete ju senare det upp-
tacks. Om felen inte upptacks forr-
an systemet tagits i drift kan de
dessutom fororsaka direkt skada.
For att komma till riHtamed dessa
problem har man pa ma~ga fOr.~
tag infort sarskilda rutJner for
kvalitetssakring i form av planera-
de oeh strukturerade genomgang-
ar av specifikationer, tilisammans
med experter pa verksamheten.
Detta angreppssatt syftar, vad
gallertidiga faser av syst.emutv~k-
Iingsproeessen, framst till att stam-
ma av specifikationen i forhallan-
de till verksamhetsomradet, dvs
dels aU avsloja avvikelser fran
detta, dels aU fOrsakra sig am aU
man fatt med allt sam besUiIlaren
avsett.

Nagra fragor man nu kan stalla ar:
Kan vi samla oeh systematisera
kunskap oeh erfarenhet med vars
hjalP vi pa ett tidigt stadium skulle
kunna anal ysera de problemorien-
terade specifikationerna i syfte att
upptaeka kvalitativa brister? Vad
bOrfOrovrigt, idetta sammanhang,
forstas med kvalitet, dvs vilka
egenskaper vill vi att den fiirdiga
modellen eller specifikationen ska
ha? Vilken ytterligare kunskap
kravs for aU kunna sUilla diagno-
ser av detta slag? Kan denna sam-
lade kunskap rent av byggas in i
ett CASE-verktyg, sa att eventuel-
la brister upptacks redan da speci-
fikationerna produeeras?
Naturligtvis spelar ocksci den
(grafiska oeh/ eller textuella) nota-
tion som anvands star roll, sa tillvi-
da att man inte kan stalJa samma
krav pa en modelleringsansats m~
sma uttrycksmojIigheter som pa
en med stora. Det modellerings-
sprak som vi narmast haft i atanke
vid vara diskussioner inom pro-
jektet ar det inom SISUutvec~a~e
SIMOL. Det ar en biMr assoClativ,
objektbaserad ansats bestaende av
savin en grafisk som en textuell
notation. Den fortsatta diskussio-
nen i rapporten avser med andra
ord i forsta hand kvalitet hos kon-
ceptuella scheman beskrivna i
SIMOL. De kvalitetskriterier som
anfors ar dock generella i den
meningen att de kan sagas galla
for alia modelleringsspraksom har
motsvarande uttryckskraft.
Parallellt med denna verksamhet
har utveckling av ett expertstod
for diagnos ticering av konceptuel-
la scheman pagatt. Detta ar avsett
att komplettera det SISU-utveck-
lade CASE-skalet RAMA TIC.
Rapportens kapitel 5 behandlar
fragor som ar aktuella i detta San1-
manhang.
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SISU Rapport nr 10

VISION·95
Ett arbetsmaterial utarbetat
av ISVI:s programkommitte

Utgivningsar 1990, omiang 70 sid
VISION • 95ar en ny lite annorlun-
da SISU-rapport som ar utarbetad
av ISVI:s prograrnkommitte. Syf-
tet med vision en ar att ge en rea lis-
tisk bUd av det framtidsorientera-
de foretagets systemu tveckling och
iorvaltning 1995.Visionen ger inte
en bild av ett typiskt foreta~ men
forfattarna tror aU det mesta som
beskri vs i visionen gar att aterfin-
na nagonstans i svenskt naringsliv
1995.

Framforallt presenterar VI-
SION-95 en tankestruktur for hur
man pa ett systematiskt satt kan
diskutera oeh gora en komplex
massa av antaganden gripbar.
Motivet med visionen iir framst att
visa pa intressanta omraden som
ISVI:s programkommitte anser att
SISU bor koneentrera verksamhe-
ten till under de kommande tre
aren. Arbetet med visionen pabor-
jades i samband med att SISU:s
ramprogram fOr aren 1990-1993
skulie tas fram. Tanken ar att skrif-
ten ska fungera som ett gemen-
samt maldokument for SISU oeh
med1emmama i ISVI.Vision en har
darfor i de fiesta avseenden MUits
realistisk och den indikerar den
mest troliga utvecklingen inom ett
antal oTIlT<lden.Skriften markerar
dock aven osakerheten i bed6m-
ningar inom omraden dar metod-
massiga eller teknologiska genom-
brott kan ske.
Huvudf6rfattare: Janis Bubenko,
SISU, Jan Olof Cammersand, da
Televerket, nu Programator Indu-
stri, Christer Dahlgr~!" IT-plan,
Bjorn Nilsson, SISU, Orjan Odel-
ho~ da Cap Gemini Logic, nu egen
konsult, Lars Sward, SAS oeh Staf-
fan Westbeck, Digital Equipment.
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SISU Analys och SISU Rapport ar skriftserier som tas fram inom SISU:s ramprogram och finansieras av
intressenterna. SISU-skrifterna saljs bara till intressenterna och till hOgskolor och andra organisationer av
forskningskaraktar. Kolla med din kontaktperson. Denne f~r i regel tv~ exemplar av analys och rapport.
Upplysningar iavrigt kan du fA av Helena Persson eller Lars Bergman, SISU, 08 - 7521600.

Jag bestaller foljande publikationer:

__ ex Analys nr 1: Koncaptuell Modellering (1985), 100 kr

__ ex Analys nr 2: Nagra aspekter pa kontorsinformationssystem (1985), 100 kr

__ ex Analys nr 3: Grafiskt baserade datorstod for systembeskrivning (1986), 100 kr
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