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1. Inledning

1.1 Rapportens omfattning
IBMs AD/Cycle Information Model (IM) består av ett antal subrnodeller, grup-
perade enligt figur Q. Figuren visar endast några av submodellema. Det finns
fler. Nya tillförs med jämna mellanrum.

Denna rapport beskriver hur härledningar specifieras i den submodell inom
"Enterprise Modeling Portion", som går under benämningen "begrepps-
modellen", Den grundläggande uppbyggnaden av begreppsmodellen har
beskrivits i TRIAD-rapporterna K6 och K7.

Innehållet i rapporten svarar mot IM version l, release 2, modification 2.

AD/Cycle Information Model

Enterpnse Modellng Portion
nterpnse u mo e

c- Målmodell :::::>

(

~ Processmodell .=:>
c::: Infoflödesmodell =>

Global Submodei )

Denna rapport

ortlon
( High-Leval Languages Submodei )

Common RelationaI Database
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RGURO
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1.2 Använd notation
Denna rapport använder samma notation som TRIAD K12. Komponenterna i
begreppsmodellen skrivs i fet stil när de fdrst introduceras. Entity types börjar
med stor bokstav medan övriga bokstäver är gemena. Relationship types och
attribute types skrivs alltid med små bokstäver och omgärdas med citation-
stecken. Notationen skiljer inte längre på typ och förekomst. Vad som gäller
framgår förhoppningsvis av sammanhanget.

Med verksamhetsrnodelI menar vi generellt förekomstnivå av Enterprise
SubmodeI. En verksamhetsrnodelI kan alltså bestå av förekomster av process-
modelIen, infoflödesmodellen, begreppsmodellen eller en kombination av
dessa. Exempel på verksamhetsmodellnivå anges kursiverat i texten. Ofta bör-
jar de med stor bokstav.

Graferna är som tidigare framställda med Business Modeler (BM).

1.3 Rapportens disposition
Vi börjar med att introducera några centrala begrepp i avsnitt 2. Det finns ett
antal olika typer av möjliga härledningsspecifikationer. De delar samtliga vissa
gemensamma drag. Dessa redovisas i avsnitt 3. Avsnitten 4 till 7 beskriver och
exemplifierar var och en av de olika härledningstyperna, en per avsnitt. Den
slutliga begreppsmodellen (de delar som är av intresse i härledningssamman-
hang) visas i avsnitt 8 tillsammans med en sammanfattande kommentar.

1.4 Exempelunderlag
Vi använder samma modell som i rapporterna TRIAD K13 och K14, något än-
drad och utökad.

Kund

• kundnurrmer:TIlI1:1
fuls1,indlgt namn:Narm 1:1

AGUR1

• betalas av 1:1
(betalar O:M)

begärO:M
(begårs av O:1)

Arbetsinsats

• bllregl'lf:Regl'lf 1:1
• utförd:Datum 1:1

beslår av 1:M
(' Ingår 11:t)

Utfört mornant

. tldGåtgång;Tld 1:1

I
• år av typ 1:1

(utförs vid O:M)

Moment

• momenlld:Mkod 1:1
koolnad per t1mme:SEK 1:1
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2. Några begrepp
De engelska begreppen redovisas tillsammans med motsvarande svenska.
Förhoppningsvis bidrar detta till minskad risk får missförstånd. Den som vid
tillfälle läser den engelska manualen kan också lättare känna igen sig bland de
engelska begreppen.

Entity Types beskrivs normalt genom en uppsättning Attribute Types och
Relationship Links. Repetera gärna TRIAD rapport K6. Samtliga visade
Attribute Types och Relationship Links i figur 1 är, i IMs terminologi, basic.
Innebörden framgår av respektive namn och förklarande text.

Av primärt intresse för denna rapport är fact types (beskrivningstyper) som
definieras med referens till andra, redan definierade fact types. Dessa kallas
derived eller härledda. Derived fact types kan i sin tur delas in i fyra under-
typer composite (sammansatt), indirect (indirekt), union (sammanslagna) och
computed (beräknade).

Det visar sig att både Attribute Types och Relationship Types, förutom att vara
basic, också kan uppträda som derived i olika former. Som derived återfinns
också en ny entity type Compound Fact. Figur 2 visar vad som kan vara vad,
med hjälp aven generaliseringsmodell. (Obs, syftet är bara att förklara hur be-
greppen hänger ihop. Modellen är ~ en del av begreppsmodeUen.)

fact type
(beskrivningstyp)

Is a

derlved
(härledd)

is a

baslc

Attribute Type
Relationship Link

composIte
(sammansatt)

Attribute Typa
Compound Faet

RGUR2

union
(sammanslagen)

Compound Faet

Indlrect
(IndIrekt)

Attribute Type
Relationship L1nk
Compound Faet

computed
(beräknad)

Attribute Type
Relationship Link
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Både Attribute Type, Relationship Link och Compound Fact har en attribute
type benämnd "derivation type". Den anger den roll en viss förekomst
:företräder i ett givet sammanhang.

Inom Attribute Type är möjliga värden: BAsic, COmposite, CD (computed),
INdirect.

Inom Relationship Type är möjliga värden: BAsic, CU (computed), INdirect.

Inom Compound Fact är möjliga värden: COmposite, UNion, INdirect.

Innan vi går vidare, återknyter vi bekantskapen med de delar av be-
greppsmodellen från TRIAD K6 och K7, som är av intresse för denna rapport.
Se figur 3.

Relationship
Typa

determines 0:1
(determined by 1:1)

defines 0;1
(defined by 1:1)

Entlty
Typa

describes 0:1
(described by O:M)

describes 1:1
(described by O:M)

has O:M
(for 1:1)

defined by O:M
(serves as O:M)

defined by O:M
(serves as O:M)

Identifier

AGUR3
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3. Generell modell av derived
fact types

Som synes av figur 2 är det Attribute Type, Relationship Link och en ny före-
teelse (beskriven i avsnitt 4.2) benämnd Compound Fact, som var och en kan
förekomma i olika varianter av derived fact types. Gemensamt för varje derived
fact type är att den härleds ur andra fact types. Dessa senare kallas argument
fact types. Eftersom uppbyggnaden av varje variant deHnieras på i princip
samma sätt, väljer vi att redovisa den generella delen av modellen fOrst.

En derived fact type kan vara definierad över ett antal argument. Varje argu-
ment modelleras under entity type Derivation Argument. Dessa refereras i alla
tre fallen med hjälp av relationship type "is based on/fo~deriving". Se figur 4.

Ett argument är alltid endera av Attribute Type, Relationship Link eller
Compound Fact. Ett visst Derivation Argument refererar mao antingen till en
Attribute Type, Relationship Link eller Compound Fact. Denna referens realis-
eras genom relationship type "serves as/which "is".. Av någon anledning har
man valt att ändra referensriktning mot Compound Fact till "which is/serves
as", men innebörden är densamma.

Ett viktigt villkor att hålla i minnet är att en derived fact type och samtliga dess
Derivation Arguments måste beskriva en och samma Entity Type.

Därmed är det mesta av vad som modellmässigt behöver tillföras figur 3, för att
klara av härledningar. avklarat.
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is basad on O:M
(for deriving 0:1)

serves as O:M
(which is o: 1)

describes 0:1
(described by O:M)

delermines 0:1 defines 0:1
(determined by 1:1) (defined by 1:1)

haB 0:'-1
(lor 1:1J

defined by 0:'-1
(serves as O:"')

AGUR4

Kvar att beskriva är villkor och konsekvenser för varje variant.
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4. Composite fact types
Ordet "composite" står för något som är sammansatt av flera komponenter
(arguments).

4.1 Composite Attribute type
Hur ett composite eller sammansatt Attribute Type definieras finns beskrivet
redan i TRIAD K6. En kort repetition kan vara på plats. Komponenter för ett
composite Attribute Type är andra basic eller composite Attribute Types. De
sammanbinds över en 'Ordered' relationship type "has comlXmentlis compo-
nent". 'Ordered' innebär att varje komponent har en viss given position inom
den sammansatta konstruktionen. (Detta visas inte i modellen.) Vidare gäller att
varje komponent, oavsett nivå i komponenthierarkin, beskriver samma Entity
Type. Antag att Attribute Type fullständigt namn i själva verket är sammansatt
av två basic Attribute Types förnamn och efternamn. Förekomstmodellen blir
enligt figur 5.

FlGUR5

describes
(described by )

describes
(described bv)

4.2 Compound Fact, speciellt composite
Compound Fact

Ett composite Compound Fact (borde i konsekvensens namn ha hetat
Compound Fact Type) är att se som ett komplement till composite Attribute
Types. Medan de senare endast kan byggas upp med hjälp av andra Attribute
Types, tillåter Compound Fact en blandning av Attribute Types och
Relationship Links. Ett composite Attribute Type är fortfarande ett Attribute
Type med alla de egenskaper ett sådant kan beskrivas med, exv ett väIdefinierat
värdeområde i form av referens till en (sammansatt) Info Type.

TRIAD KatalogJrinclper - Arbelsrapporl K 15
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Konsekvensen aven blandning blir ett odefinierbart värde. Man kan fråga sig
var behovet av ett sådant kan finnas. Argumentet är att det kan finnas begrepp i
en verksamhet som återspeglar en gruppering av mer basala fakta. Dessa be-
grepp måste kunna fångas upp och beskrivas. Genom att begreppet kan
hanteras som en enhet kan dess specifika egenskaper beskrivas. Dit hör exis-
tensvillkor, antalsuppgifter mm.
Som synes av figur 6 beskriver ett Compound Fact (genom "de-
scribes/described by") en viss Entity Type. Där framgår också att det kan vara
komponent i en Identifier på samma sätt som Attribute Types och Relationship
Links. Denna referens till Compound Fact ersätter i själva verket motsvarande
referenser tin dess komponenter.

deflned t1j O:M
(serves as O:M)

determlnes 0:1 dennes 0:1
(delermlned by 1:1) (dellned by 1:1)

.~ Llnk

desCfIbes 1:1
(described by O:M)

Is based on O:M
(for derlvlng o: 1)

serves as O:M
(whlch Is O:l)

defined by O:M
(serves as O:M)

AGUR6

has O:M
(for 1:1)

defined by O:M
(serves as O:M) desertbes 0:1

(described t1j O:Ml

describes 1:1
(described by O:M)

Vi anknyter till det just sagda genom att i exemplet definiera identifieraren till
Arbetsinsats som en Compound Fact. Identifiertrren består av två Attribute
Types (bilregnr och utfärd) och en Relationship Link (betalas av).

TRIAD KataJogplinciper - Artbelsrapport K 15
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serves as
(whld1ls)

Entlty
Type

Kund descrlbes
(descrlbed by)

Relallonahlp
Unk

betalar
determlnes

(datermIned by)

Relatlonahlp
Typa

betalas avibetalar

deflfl9s
(delined by)

Relatlon'hlp
Unk

betalas av

descrlbes
(de9Crlbed by)

Entlty
OO~_ -1 Attribut. ]Typa Typa

Arbetsinsats
<de9Crlbed by)

utförd

Attribut.

has descrlbe8
Typa

<'or) (descrlbed by) bIlregnr

serves as
(whJch Is)

sen/as as
(whld1la)

Derivation
Argument

bIlregnr

Derivation
Argument

betalkund

Deriv.tlon
Argument

datum

Identifler

Id fOr
Arbetsinsats

FIGUR 7

Compound
Faet

InsatsId

Is basedon
(for derIvIng)

Is basad on
(lor dertvlng)

Is basad on
(for dertving)
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5. Indirect fact types

5.1 Indirect Relationship Link
En Relationship Link utgår från en beskriven Entity Type och pekar på en
beskrivande Entity Type. Ibland kan det finnas behov av att relatera en
beskriven Entity Type med en Entity Type, vilken återfinns rorst efter indirekt
navigering över flera Relationship Links i begreppsmodellen. Denna kedja av
Relationship Links vill man kanske namnge så att den ur beskriven Entity
Types perspektiv upplevs som en helt vanlig, namngiven Relationship Link.

Enligt samma mönster som tidigare definieras en indirect Relationship Link
med hjälp av referens till ett antal Derivation Arguments över "is based on/for
deriving". Entydig navigering kräver att respektive Derivation Argument plac-
eras i rätt ordning, något som hanteras automatiskt inom IM i och med att
denna relationship type anges som Ordered (framgår inte av vår be-
greppsmodell). Genom en indirect Relationship Link kan två Entity Types
bindas ihop över en godtyckligt lång kedja. Det enda som krävs är att kedjan
hänger ihop, dvs beskrivande Entity Type över en Relationship Link måste vara
beskriven Entity Type över nästa Relationship Link, osv.

Observera att definitionen binds till en Relationship Link men att även en neu-
tral (indirekt) Relationship Type måste skapas. Vad gör man i detta läge med
inversen? Måste den definieras som en indirect Relationship Link med samma
kedja definierad "åt andra hållet"? Enligt IM behöver inversen definieras som
en Relationship link med ett namn men utan den indirekta definitionen.
Inversen anses definierad som huvudriktningens Relationship Link men tagen
bakifrån. Värdet IN(direct) hos attribute type "derivation type" för
Relationship Type ger information om att den ska hanteras som indirect.

Antag att vi önskar etablera en Relationship Link för Utfört Moment med nam-
net för, ref~rerande till den Kund momentet utförs för. Inversen kallar vi har
beställt.

TRIAD KalaJogprinclper - A1betsrapport K 15
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Is based on
(Ior deriving)

D.rly.tlon
Argument

steg 2

serves ,as
(whlch Is)

belal ••••av

R"latlonshlp
llnk

består av

R"latlonshlp
LIn k

R"latlonshlp
llnk

betalar

Is dese,lbes R"latlonshlp
(deserlbed by) llnk

ha, bestAIh

dellnes
(deflned by) R"laUonshlp

llnk

deserlbes tö,

(descrlbed by)
19based on

(lor de,lvlng)

descrlbes
(descrlbed by)

R••raUonshlp Derivation
llnk serves as Argument

Ingår I
(whleh Is)

steg 1

detlnes
(detlned by)

deserlbas
ldeSCflbed bv)

descrlbe.
(described by)

dese,lbes
(descrlbed by)

EnUty
Typ ••

A,betslnsats

Entlty
Typ ••

Utl6rt moment

Ralatlonshlp

TVD"
lö,/na, bestAIh

RelaUonsh lp
Typa

består avAnllår I

detJnes
, ~deflned by)

R,,'aUonshlp ~.
Typ••

betalas av/belalar - determlnes

(defermo.ed by)

Kund

AGUR8

5.2 Indirect Attribute Type
Indirect Relationship Links är uppbyggda av ett antal andra Relationship Links.
lndirect Attribute Types har i princip samma uppbyggnad. Skillnaden ligger i
att den avslutande länken i kedjan måste vara en Attribute Type.

TRIAD Kalalogprtnclpllr - Arbtltsrapport K 15
AD/Cycle Information Model: Hårlednlngsspeciflkalloner I begreppsmodellen

. Slig Berlld
fl TRIAD-parlemalSISU 1992

1 1



\D/Cycle Information Modell Härledningsspecifikationer ibegreppsmodellen
-R lAD Katalogprinciper - ARBETSRAPPORT K15

Antag samma situation som ovan, men att det inte är en Kund i sig utan
Kundens kundnummer som efterfrågas. Indirect Attrtbute Type för Entity Type
Utfört moment får heta för mr. I det första alternativet (figur 9) antas vi inte
känna till nyligen definierad indirect Relationship Link, men väl i det andra
(figur 10).

Attribut.
Typ.

d&scribes lör l<11r

En lit Y (descrlbed by) Is basad on
Typ. (for derMno)

Utfört moment describes
Id&scribed bvl R.latlonahlp Derlvallon

L1nk serves as Argument

Ingår I
(whlch Is)

steg 1
R.latlonahlp

Typa

består avlIngår I
dellnes

(de/Inad by)
Ralatlonahlp Is basad on

L1nk (for derlvlng)

descrlbes beståråv

EnUty (described by)

Typ.

Arbetsinsats

Ralallonahlp Derivation
L1nk serves as Argument

(whlch Is)
betalas av steg 2

defines

Relatlonahlp
(deI1nedby)

Type

betalas avloelalar delermlneG
(determined by) Reratlonahlp

L1nk
Is basad on

betalar (Ior detMng)
describes

(descrfbed by)
Entlty
Typ.

Kund describes
(de6crlbed by) Derivation

SetVes as Argum.nt

kl.odnummer
(whlch Is)

sleg 3

FIGUR 9
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Observera, att avslutande Attribute Type mycket väl kan vara en indirect
Attribute Type. Antag att vi för Entity Type Moment vill etablera en indirect
Attribute Type efterfrågat av, bestående av alla kundnummer för alla de som
någon gång betalat för ett visst Momen t. Lyckligtvis finns redan indirect
Attribute Type för knr under Utfört moment. Den indirekta definitionen be-
höver därför bara omfatta två steg: utförs vid och för knr. Se resulterande
förekomstmodell i figur 11. Definitionen av för knr visas inte, den antas vara ut-
förd enligt figur 9 eller 10.

Attribut.
Typ.

describe8 e"erlrågal av
Entlty (descrlbed by) Is basad on
TVD. (lor oorlvlflQ)

Moment descrlbes
(descrlbed by) R.latlonahlp Derivation

L1nk servee. as Argumant
(which Is)

stEllll
delermlnes

utförs vid

Relatlon.hlp
(determlned by)

Typa

är av typ/utfors vid oolloos
(deflned by) R.latlon.hlp

L1nk Is basad on

descrlbes ar fri typ (lor derIvIng)

Entlty (desaibed by)

Typa

describes
(desCfIbed by) Attribut. Derivation

Tvpa serves as Araument

IOrkm
(whlch Is)

steg 2

FlGUR 11
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5.3 Indirect Compound Fact
lndirect Attribute Types består aven eller flera Relationship Links avslutade
med en Attribute Type. Samma sak gäller indirect Compound F~cts, med den
skillnaden att de avslutas med ett Compound Fact.

. Vi kompletterar Utfört moment med ett indirect Compound Fact insatsdata,
uppbyggd genom Relationship Link ingdr i och tidigare definierat Compound
Fact lnsatsid under Arbetsinsats. Se figur 12. Insatsdata avses ge en sam-
mansatt information om den Arbetsinsats ett visst Utfört moment tillhör. För
definition av Insatsid, se figur 7.

Is basad on
(for deriving)

steg 2

Darlvatlon
Araument

DerlvaUon
Argument

steg 1

Is basedon
(for darMnR)

serves as
(whlch Is)

serves as
(whlch Is)

i1!låt I

beslår BV

Compound
Filet

Insst.ld

Compound
Faet

Insatsdala

Relatlonahlp
L1nk

Ralatlonahlp
L1nk

defines
(defined by)

dll8eribe.
(described by)

descflbes
(clescribed by)

descrIbe.
(deseribed by)

describe.
(deeeribed by)

EnUty
Typa

Entlty
TVDe

Utfört moment

Ralatlonahlp
Typa

beståt avJlngår I
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6. Union fact types
Composite fact types används när man vill åstadkomma värden, där vart och ett
är uppbyggt som en kombination av ingående delar. lndirect fact types an-
vänds när man vill referera till något över en definierad navigering i modellen.
Union fact types kännetecknas av att varje Derivation Argument står för sin
egen referens eller fact type. Respektive resultat sammanförs med mängdopera-
tom UNION till en enda fact type.

Fact type för ett Derivation Argument kan, i detta fall, vara av vilken typ som
helst. Följdaktligen kan resulterande, sammanslagen fact type ha en inte enty-
digt tolkbar blandning av värden. Därav följer att endast Compound Fact kan
ingå i rollen som union fact type. Det enda kravet som i princip ställs är att
varje Derivation Argument ska avse fact types från samma Entity Type.

Antag att vi vill skapa en fact type som för viss Kund refererar till de
Arbetsinsatser denne känner ansvar för. Ansvar känner en Kund för en
Arbetsinsats oavsett om han begär ~ betalar den. Modellen visas i figur 13.

Compound
F.et

descrlbes ansvarar fOr
Entlty (descrtbed by)

Is basad onTypa

Kund
(for derivirl!'ll

descrlbes
(described by)

Relatlonshlp Derlvatlon
Llnk serves as Argument

betalar
(whlch Is)

Ralatlonshlp
våg 1

Typa

betalas avlbetalar
deflnes

(deflned by)
Relallonshlp Is based on

L1nk (for deriving)

describes betalas aV
Entlly (described by)
Type

Arbetsinsats descrlbea
(described by) Relallonshlp Derivation

L1nk serves as Argument

begärs av
(whlch Is)

väg 2

Ral.tlonahlp
Typa

beoarJbeaårs av deflnes
(definadby) Relallonahlp

L1nk
descrlbes

(described by) begär
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Samtliga resulterande värden är här identifierare för Arbetsinsatser. Ett annat
sätt att formulera samma fact type visas i avsnitt 7.3.

Vill vi av någon outgrundlig anledning för Utfört moment definiera en fact type
diverse data bestående av den samlade mängden värden över insatsdata, tidstu-
gdng och är av typ, går det bra. Resulterande fact type blir en blandning av
värden från ingående fact types Attribute Type, Relationship Link och
Compound Fact. Det är omöjligt att från resulterande värden avgöra varifrån de
kommit. Se figur 14. Att diverse data är av kategorin union framgår av att dess
"derivation type" satts till värdet UN.

Compound
Faet

dlverse data
Is basad on

Is basad on (for derMng)

Is b8sad on (for deriving)
(fOf derIvIng)

describes
(descnöed by)

~SCllbeS
Entlty [descrfbed by)
Type

Utfört m0fn9nt
descrlbes

{described bV}

descrIbes
(descrlbed by)

Attribute
Type

tidsåtQånQ

Insatsdeta

serves !!iS

(whIch Is)

serves as
{whlch Is}

Derivation
Argument

typ 1

Derivation
Argument

typ 2

RelaUonahlp
Type

ar av typ/llllOrs vid

Entlly
Type

Maner1

dennes
(detined by)

determloo$
(det9lmlned by)

describes
(described by)

RelaUonehlp
L1nk

ar av typ

RelaUonahlp
L1nk

lIIlOrs vid

serves 88
(wllich 18)

OerlvaUon
Argumont

typ 3

AGUR14

Samma definition, men "derivation type"=CO skulle resultera i ett antal vär-
den, där varje"värde är sammansatt av tre delar, den första från typ], den andra
från typ2, den tredje från typ 3. Det skulle bli lika många sammansatta värden
som antalet möjliga kombinationer av de tre delarna.

"Derivation type" = IN skulle resultera i ett felrneddelande.

TRIAD KataJogprlnc\Jer - Art>etsrapport K 15
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7. Computed fact types

7.1 Allmänt
När härledda värden baseras på en formel av något slag, har vi en computed
fact type. Formeln uttrycks under attribute type "derivation formula" (finns
för både Relationship Link och Attribute Type). Antingen kan den ha en
formell form enligt någon syntax (exv C, COBOL, FORTRAN) eller vara ut-
tryckt i :fri text (TEXT). Aktuell syntax anges under attribute type "derivation
formula language" . I den mån operander i formeln refererar till fact types i
modellen, ska de även pekas ut av Derivation Arguments med exakt öv-
erensstämmelse mellan namnet på Derivation Argument och namnet på
operanden i formeln. Därigenom ges dess innebörd en entydig semantisk
tolkning.

Modellen kräver att såväl aktuell computed fact type som samtliga Derivation
Arguments beskriver samma Entity Type. Denna restriktion kan eventuellt vara
begränsande, inte minst i lägen där man önskar referera till parametrar, stan-
dardvärden etc, som modeIImässigt placerats under andra Entity Types. Genom
att Derivation Arguments kan referera till andra mer eller mindre komplexa
derived fact types, är antagligen inte begränsningen speciellt allvarlig.

7.2 Computed Attribute Type
Åter till Utfört moment igen. Vi viII nu komplettera med en Attribute Type
kostnad, som motsvarar (tidsdtgdng * kostnad per timme) för refererat Moment.
Först behöver vi skapa en indirekt Attribute Type timkostnad fdr att komma åt
kostnad per timme. Se resulterande förekomstmodell i figur 15. där de två de-
rived Attribute Types är beskrivna något utförligare än tidigare.

TRIAD KalalolJ)rinclper - Arbetsrapport K 15
AD/Cycle Information Model: HärlednlngsspecHlkationer I begreppsmodellen

Stig Berlld
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Attribut.
Typ.

name: kostnad
der fonn: tkr~ris
der !orm lang: TEXT
dertype: cu

Is basad on
'for derlvlng)

Is basad on
(for derivlnQ)

Derivation
Argument

tid
aerves as
(whicllls)

Entlty Derivation
Typa Argument

Utfört moment serves as aprisAttribute (which 18)
Typ.

name: timkostnad
describes dertype: IN

(desct1bed by) Is basad on
(for derivlng)

R.'atlonahlp D.rlvatlon
L1nk serves as Argument

ärcav typ
(whlch Is)

steg 1
defines

(de1lned by)
Ralatlonahlp

Typ.

ar EN lyJYutlOrs vid determinea Is basad on
(delermlned by) R.latlonehlp (for derivtng)

L1nk

describes utförs vid

Entlty (described by)

Typa

Moment deacribes
(described by) Attribut. Derivation

Typ. serves as Argument

kostnad per Umme
(whlch Is)

sleg 2

RGUR 15

Komplettering av Arbetsinsats med Attribute Type totalkostnad ger samma
principiella uppbyggnad som ovanstående. Se figur 16.

describes
(desct1bed bV)
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Attribute
Typa

name: totalkostnad Is basad on

der lorm summa (rromentkostnad) (for darlvtng)

derfoon lang: 1EXT

descrlbes
dertype: CU

(descriJed by)

Derivation
Entlty Argument
Type

selVes as
momentkostnad

Arbetsinsats descr1bes
(described by) Attribut. (Whlch is)

Typ.

descrlbes name: momentkostnad

(described by) dartype: IN Is basad on
(1or dertvlng)

Relatlonahlp DerivatIon
L1nk serves as Argument

dellnes består av
(whlch is)

st6j:l1
Ralatlonshlp (delIned by)

Typa

består avllngår I datermines
(determlnad by) Ralatlonshlp is based on

Llnk (1or dertvlng)

descrl>es ln!Iår I

Entlty (described by)

Typa

utfört moment descrlbes
(descrlbed by) Attribute Derivation

Type serves as Argument
(whlch Is)

kostnad steg 2

RGUR 16

7.3 Computed Relationship link
Parallella navigeringar, som startar vid samma Entity Type ,och slutar vid
samma Entity Type, kan sammanföras under en computed Relationship link.
Varje navigering svarar mot ett DerivatioQ Argument och resulterar i en mängd
värden svarande mot identifierare för förekomster av refererad Entity Type.
Computed Relationship Links "derivation formula" anger vilka operationer
som ska utföras på mängderna för att avsedd slutmängd ska erhä1las. Eftersom
respektive delmängd (en per Derivation Argument) är förekomster av samma
Entity Type, blir även den resulterande mängden entydigt förekomster av
samma Entity Type.

Det är inget som hindrar att en computed Relationship Link:ingår som steg vid
definition av andra indirekta Relationship Links. Mep hjälp aven kombination
av indirect och computed Relationship Links kan mycket komplicerade sam-
band upprättas. Sedan återstår det för Case-verktyg att kunna erbjuda ett över-
skådligt gränssnitt för hanteringen.

TRIAD Kalalo!J)r1nclper - Arbetsrapport K 15
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Ett bekymmer i detta sammanhang: Hur definierar man inversen över en com-
puted Relationship Link? Vid indirect underförstås baklängesnavigering, men
hur tar man exv inversen aven skärningsmängd?

Ta exemplet från avsnitt 6 med en generell ansvarar för Relationship Link
mellan Kund och Arbetsinsats, Den formuleras här som en computed
Relationship Link. Den som så önskar kan sedan använda ansvarar för som en
länk i en kedja, exv för att sammanbinda Kund med Moment.

R.latlonahlp
lInk

R.latlonahlp
L1nk

ansvarig

name: ansvarar för
der form: betalade UNION begåde
der form lang: TEXT
derlype: CU

dennes
(deflned by)

descrlb<ls
(descrlbed by)

R"latlonahlp
Typ"

ansvarar för/ansvarig

Is basad on
(for derMng)

describ<ls
(described by)

R.laflonahlp Derivation
L1nk serves as Argument

betalar
(Whlch Is)

betalade
R"latlonahlp

Typ.

betalas avlbefalar deflnes Is basad on
(dellned by)

Relatlonahlp (for derIvIng)
. L1nk

descrlbes betalas av
Entlty (descrtb<ldby)
Typ.

Arbetsinsats descrtbes
(descrlbed by) R.latlonahlp O.rlvatlon

llnk serves as Argument

b<lQ!I$/N
(whk:h Is)

begärda

Relatlonahlp
Typ.

begärlbegärs av dennes
(deflned by) Relatlonahlp

L1nk
describes

(described by) bagAr

AGUR17
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8. Sammanfattning
Figur 18 visar den slutliga versionen av den del av begreppsmodellen som har
att göra med härledningar. Inkluderade är några viktiga attribute types.

Ra'allonohlp
Typa

• ""mo
derivllliontypa
dupIieateo indicator

definod by O:M
(•• rv•• aa O:M)

Ra'allonohlp
llnk

• l\lmo

derivation lorm<lla
derivotion formula lang<Jage
instonca cycla permitted
tvO<lcvcle D6rmitted

is baoad on o:M
(fot deriving 0:1)

serves a.O:M
lwhich is 0:11

CompolJnd
Facl

• deocro.a 1:1
(deocro.d by 0:'-1)

TraY.r •••
Counl for indirecl 1:M

minimum h.eroalo (hu O:1)
maximum tr8Yt1r,u,1.

daocrb" O:,
(deeed>ed by 0:'-1)

Attrlbute
Type

'narna
derivotion formula
derivotion lormulalang<Jege
dem_ton type

hlIo cornpononl 0:'-4
(is component 0:'-1)

huO:M
• namo (' for 1:1)

'-- definedbyO:M
(sorv ••• o. O:M)

deflt'lldbyO:M
(sorve. as O:M)

FIGUR 18

Den skarpögde ser en ny entity type, Traversal Count. Dess syfte är att reglera
minimum och framför allt maximum antal "varv" en rekursiv Relationship
Link ska snurra som steg (Derivation Argument) i definitionen aven indirect
Relationship Link. Antag modell i figur 19. Vill vi definiera en indirect
Relationship Link för Bostad som relaterar den till dess boendes barnbarns
Mantalsskrivningsort, blir den uppbyggd av tre steg (Derivation Arguments).
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Steg 1 går över bebos av. Steg 2 går över barn med Traversal Count
(maximum traversals = 2) kopplat till dess Derivation Argument. Steg 3 går
över skriven i.

AG UR 19

~
bor I

(bebos av)

skriven I
(har skriven)

bam
(förälder)

Varför "for indirect" angivitS till 1:M istället för 1:1 är oklart. Varför
Traversal Count behöver existera är också oklart. Med 1:1 som förutsättning
kunde dess attribute types övertas av Derivation Link.

Attribute type "duplicates indicator" vid Relationship Type kan anta värdena
Y(es) eller N(o). Dess syfte är att reglera hur man inom en navigering ska
hantera eventuell uppkomst av värdeduplikat. Skapar vi exv en indirect
Relationship Link från Moment till Kund är det sannolikt att ett visst Moment
begärts av samma Kund flera gånger. Vill vi använda denna indirect
Relationship Link för att (via en indirect Attribute Type) ta fram fullständigt
namn för dessa Kunder, är det sannolikt önskvärt att Kund-duplikaten tas bort
innan fullständigt namn tas fram. Vi vill ju inte få ut samma "Kalle Karlsson"
10 gånger. I andra sammanhang, exv vid vissa summeringsoperationer, är det
tvärtom avgörande att duplikaten finns med för att resultatet ska bli korrekt.

Sammanfattningsvis, den redovisade modellen tillåter formulering av ett stort
antal olika typer av härledningsregler. Man har valt att inte formalisera fullt ut
Vissa formler ligger som textsträngar, uttryckta efter någon angiven syntax,
medan modellen endast pekar ut de inblandade komponenterna. Några
garantier för konsistens mellan referenser och textinnehåll finns inte. Den som
vill veta var och hur en komponent används i en härledningsregel får gå till
texten. Å andra sidan, vem vill veta det, och i så fall när, under ett modeller-
ingsarbete?
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TRIAD utvecklar lA
Televerket har just tagit flirSla steget in isin rrya lA-organisation
och Posten MIler pt1 alt bygga upp sin nya DA-organisation.
BtUJa organisationerna har sett nyttan att inflir 90-talet gd
vidare tillsammans iTRIAD-projektet som drivs tillsammans
med SISU. Statskontoret deltar ocbd iprojektet fOr att P 11. sikt
lamna flira ul nya synsätt och hjälpmedel inom den civila statliga
seJaorn.

ErU:sson Dala Services deltar med tyngdpunkten iden del som
handlar om alt utveckla kompetenta modellerings ledare,
delprojektet "Avancerad utbildning för modelleringsledare ".

ModeUeringsmetoder är centrala ibedrivandet av verksamheten
inom informationsadministrationen. Därför arbetar ett
delprojekt med utvecklandet av "nästa generation
modelleringsmetod" som skall sättas ihänderna pd
informationsadministratören. Siktet är attfOrdjupa och bredda
dagens modelleringsmetoder och där hämta in hmskap frdn
ptlgdende forskning och utveckling internationellt.
(faktaruta om /AS91).

Som stödflir informationsadministrationen behövs verktyg. /nom
TRIAD arbetaT man där inom tyd omrd.den, kataloger och
verlctyg.

Delprojektet kataloger arbetar dels med att utforma den
informationsmodeU som mdste hlnna llickas av en katalog, dels
med alt gran.ska ochfOlja utvecJdingen av produkter inom
omrddet t ex IBM:s "Repository" och Digitals "CDD".
DeSSUlOmfOljer man standardiseringen intemationelll kring
IRDS. För partema i projektet liksom för andra organisationer
är detta ett tungt omrtlde btlde vad gäller kommande
investeringar ekonomiskt och vad gäUer kompetenta resurserför
en komman.de övergdng till "reposiJory-världen". - Det
inledande skedet syftar till alt bygga upp en kunskapsplattform,
som sedmt kommer alt hmna utnyttjas fOr kravsllillande och
planering och genomflirande av övergdng frdn dagens
kataloghantering till morgondagens.

Den andra verktygshanterarrde delen inom TRlAD-projektet,
delprojektet "verktyg flir informationsadministration ", syftar till
alt ta fram verktyg flir uttag och dokumentering av modeller.
Betoningen ligger ptl människa datorgränssnitt och iförsta
skedet görs utveckling av HYBRIS-gränssnittet med prototyper
fOr Posten ochflir Televerket.

För att hålla ett helhetsperspektiv pt1projektets delar ochfOr alt
ha inpassningen av funktionen Informationsadministration j

organisationens övriga verksamhet arbetar delprojektet "Krav
pd lA ". I delprojektet arbetar man dels med alt kartlägga dagens
lcrav pd dataadministration och projicera till morgondagens krav
ptl lA. Dessutom skall man skapa en bild av IA-verksamhetens
innehåll och organisation. Frdn detta isin tur ställer man krav

pt1 övriga delprojekt. Vilka krav skall ställas pd kompetens,
metoder, hjälpmedel typ kataloger och gränssnitt?

TRlAD projektet är stort

Budgeten flir TRIAD-pro jektetlöper pd 10 MSEK per dr under
en tredrsperiod som startar vid kalenderdret 1991 drs början
och som alltsd beräknas avslutad vid utgdngen av 1993.

TRIAD-projektet är ett tillämpningsprojekt

Det innebär att parterna, Televerket, Posten, Statskontoret, EDS --
och SISU gdr in med sdväl persontidssalsningar som ekonomiska--
och alt STU. Styrelsen flir Teknisk Utveckling, bidrar med ett
ekonomiskt tillskott som svarar mot ungefär 40 % av den insalta --
person tiden.

Öppet rör fler deltagare

Partema iTRIAD-projektet vill gärna öka tempot och bredda
perspektivet och vill därför gärna ha fler parter in i projektet
Dessa parter fdr dd' enligt SISU:s tdrtprincip "betala för en
Ilirtbit, men ät hela tdrtan", tillgdng till projektets resultat med _
en insats som ger stor "price performance ",

Nya deltagare kan gd in i hela projekut eller i det eller de
delprojekt som verkar intressantast. EnfOrutsättning är alt man
framfOralit är beredd alt satsa kompetent personal. För de flesta
intressenter bord detta vara ett utmiirb sätt att driva
personalutVeckling flir personer t ex mom DA-omrddet, samtidigt
som man bygger upp beredskapen inför 9O-talets lA-verksamhet

Kompetensutveckling viktigt resultat

En viktig effelaför parterna av deras medverlcan i TRIAD är
kompetensutYeckling. Man satsar på att ta in personer som sd
smbringom eller redan idag arbetar med DA och lA fOr att ge
dem en djup och "frontlinje "-mässig kompetens. Detta skall
utnyttjas när man successivt flir in resultaten iden egna

y

organisationen. Projektdeltagarna har alltsd en viktig roll som
/amskapsförmedlare i den egna organisationen. Dessutom ger
projektarbetet deltagarna tillfälle till en egen utvecJding inom det
professionella omrddet som är Wli/c.

Informationsspridning

Det sjätte delprojektet "Informationsspridning" har till uppgift
alt sörjaflir alt ifdrsta hand parterna men ocbd SJSU:s övriga
intressenter successivt kanfOlja och tillgodogöra sig resultal
frdn TRIADprojektet. Seminarier, rapporter och
referensgruppsverksamhet är led i den verksamheten.


	page1
	titles
	ADICycle Ilnfonnation Model 
	lAD Arbetsra 
	ort K 15 
	Härledningsspecifikationer i 
	Stig BeriId 
	SISU & Sveriges Tekniska Attacheer 
	Spridningsförbehåll: 
	Rapporten är skriven i och för TRIAD 

	images
	image1
	image2


	page2
	titles
	AD/Cycle Information Model: 
	Härled n i ngsspecifi kationer 
	Innehåll 
	I 


	page3
	titles
	1. Inledning 
	1.1 Rapportens omfattning 
	( 
	) 
	Denna rapport 
	1 

	images
	image1
	image2


	page4
	titles
	1.2 Använd notation 
	1.3 Rapportens disposition 
	1.4 Exempelunderlag 
	I 

	images
	image1


	page5
	titles
	2. Några begrepp 
	3 

	images
	image1
	image2


	page6
	images
	image1
	image2
	image3
	image4


	page7
	titles
	5 


	page8
	images
	image1
	image2
	image3
	image4


	page9
	titles
	4. Composite fact types 
	4.1 Composite Attribute type 
	4.2 Compound Fact, speciellt composite 
	Compound Fact 

	images
	image1


	page10
	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5


	page11
	titles
	AD/Cycle Information Modell Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen 
	FIGUR 7 
	9 

	images
	image1
	image2

	tables
	table1


	page12
	titles
	5. Indirect fact types 
	5.1 Indirect Relationship Link 
	10 


	page13
	titles
	AD/Cycle Infonnation Modell Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen 
	AGUR8 
	5.2 
	Indirect Attribute Type 
	TRIAD Kalalogprtnclpllr - Arbtltsrapport K 15 
	. Slig Berlld 
	fl TRIAD-parlemalSISU 1992 
	1 1 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5
	image6
	image7

	tables
	table1


	page14
	titles
	\D/Cycle I nformation Modell Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen 

	images
	image1
	image2
	image3

	tables
	table1


	page15
	titles
	AD/Cycle Infonnation Modell Hårledningsspecifikationer i begreppsmodellen 
	13 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5

	tables
	table1


	page16
	titles
	5.3 Indirect Compound Fact 
	14 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5


	page17
	titles
	6. Union fact types 
	15 

	images
	image1
	image2

	tables
	table1


	page18
	titles
	16 

	images
	image1
	image2
	image3


	page19
	titles
	7. Computed fact types 
	7.1 Allmänt 
	7.2 Computed Attribute Type 
	17 


	page20
	titles
	AD/Cycle Information Modell Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen 
	18 

	images
	image1
	image2

	tables
	table1


	page21
	titles
	7.3 Computed Relationship link 
	19 

	images
	image1
	image2

	tables
	table1


	page22
	titles
	AD/Cyc\e Information Modell Härledningsspecifikationer i begreppsmodellen 
	20 

	images
	image1
	image2
	image3

	tables
	table1


	page23
	titles
	8. Sammanfattning 
	21 

	images
	image1
	image2
	image3
	image4
	image5
	image6


	page24
	images
	image1
	image2


	page25
	titles
	TRIAD utvecklar lA 
	TRIAD-projektet är ett tillämpningsprojekt 
	Öppet rör fler deltagare 
	Kompetensutveckling viktigt resultat 
	Informationsspridning 



