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datorstöd bör ta tid på sig att tränga in i denna
relativt tekniska artikel. Även OPAL-systemet är
på god väg: En demonstrerbar version var planerad
till hösten -87. Emellertid hoppas vi nu att ta fram
en funktionellt något. "strippad" version redan i
vår.

o

SISU 2 AR
Om knappt en månad har SISU bedrivit verksamhet i två år. Det har varit en intressant,
omväxlande och mycket lärorik period för oss på
SISU. Jag tror att verksamheten har upplevts
intressant och givande även för våra intressenter
och att vi har ömsesidigt bidragit till en god
kompetensuppbyggnad
och kunskapsutveckling.
Ser m.an tillbaka på de två årens verksamhet kan
man peka på en mängd konkreta resultat och ett
stort antal aktiviteter. Det mesta finns beskrivet i
vår verksamhetsberättelse (avser perioden jan. 85 juni 86 och kan rekvireras från vår sekr. Marianne
Sindler).

De s.k. "samarbe'tsprojekten"
tog mycket
arbete och lång tid att planera. men nu är äntligen
några på gång. Resten skall komma igång inom
några månader. Projekten behandlar aktuella och
viktiga ämnesområden och vi ser fram emot
resultat. Som bekant är dessa projekt i huvudsak
bemannade med personer från intressentföretagen.
Vi har också genomfört ett antal uppdrag avseende
utbildning, metodkonsultation, mm. Ett speciellt
intressant uppdrag har varit att studera och utreda
lämpliga
'intelligenta'
gränssnitt
till SQLdatabaser. Upp- draget har finansierats av Nordiska
Ministerrådet och är ett led i samarbetet mellan de
nordiska 'Statskontoren'. Detta uppdrag fortsätter
inom kort med nästa fas, som går ut på att
utveckla
system spec ifikationer
för
sådant
gräns snitt. Detta sker i samarbete med andra
forskningscentra i Norden.

Följande skulle jag särskilt vilja framhålla: SISU
Informa och Analys har blivit allmänt uppskattade
publikationer. Informa har en 'prenumerantskara'
på över 300. Analys beställs av många även
utanför intressemkretscn.

Det torde framgå au vi under denna tvMrsperiod
varit engagerade i en mängd projekt och aktiviteter.
För att ge våra intressenter en överblick över dessa,
publicerar vi i detta nummer en omfattande
"projektmatrikel" . Matrikeln lämnar kortfattad
information om aktuella projekt och anger också
huruvida det är möjligt att ansluta sig till
projektet. För projekt som ingår i ramprogrammet finns det i regel goda möjlighetcr att
på olika sätt närmare följa verksamheten. En starkt
förkortad version av projektmatrikeln
skall
återkomma i varje nummer av Informa.

Vår utbildningsverksamhet hade det trögt i portgången, men nu börjar det lossna Särskilt glädjande är att ASEA anförtrott oss större delen av sin
interna datautbildning, den s k "Dataskolan" (se
föregående nr av Informa). Mer internutbildning är
på gång.
De större projekten SIMOL (metodik och språk
för konceptuell
modellering),
RAMA TIC
(graflskt orienterat datorstöd) samt OPAL (en
objektorienterad systemutvecklingsmiljö) har löpt
planenligt
RAMA TIC har t.o.m. överträffat
planerna och en praktiskt tillämpbar prototyp
(version 2.0) föreligger redan. Vår utvecklingsdator
hctcr SUN, mcn vi håller nu också på att partera
RAMA TIC till MICROV AX. Anledningen är att
vi har slutit ett avtal med FFV att till det leverera
fem installationer av RAMA TIC. De skall använda
RAMA TIC som dators lÖd vid verksamhetsanalys
enligt RASP-metoden (beskrivs på annan plats i
detta nummer). Som de flesta vet går ju
RAMA TIC version 2.0 att anpassa till de flesta
förekommande teknikerna för systembeskrivning
och modellering, så även RASP. Men sättet att
för RAMA TIC definicra dcn systemutvecklingsmetod och de beskrivningstekniker som man
önskar tillämpa kan ytterligare förbättras. Version
3.0 kommer att tillämpa cn mcr avancerad princip
för detta. Principen beskrivs i artikeln "RAMATIC
många datorstöd ... " i detta nummer. I korthet ett
konceptuellt schema, som för varje önskad
metod/beskrivningsteknik definieras av den kvalificerademetodexperten. Metodtillämparen harsedan
bara att tillämpa verktyget och använda den
beskrivningsteknik som specificerats. Alla som är
intresserade av grundläggande
principer för

Vad händer nu framöver? Vi närmar oss snabbt
nästa treårsperiod och ISVI:s programkommitte
tillsammans med SISU:s ledningsgrupp arbetar nu
intensivt med att ta fram. ett förslag till verksamhet
under nästa period - SISU:s RAMPROGRAM
FÖR 1987/90. Vi hoppas att presentera förslaget
vid ISVI:s årsmöte i december. Detaljerna är ännu
under utarbetande. Allmänt kan man dock säga alt
nästa periods ramprogram kommer bl.a. att
karaktäriseras av vidareutveckling. 'förädling" och
praktiska försök med de resultat och prototyper
som framtagits hittills en kraftig satsning på
större praktiska tillämpningsprojekt i samarbete
med våra intressenter samt återföring och
förmedling av erfarenhet och resultat satsning pc1
några nya områden av stor praktisk betydelse, t.ex.
decentraliserade databaser. ·datakataloger och
tillämpning av s.k. kunskapsleknik. Jag är säker
på att våra intressenter kommer att finna förslaget
mycket relevant för den egna verksamheten i

dataområdet
Janis Bubenko
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FFV stöder
FMV -projektet SYST FU
med RASP och RAMATIC
- som ett led i egen produkt- och kompetensutveckling

Hans Holmberg ansvarar för sektionen
Informationssystemteknik,
som är en
d~l av enheten Ledningssystem inom
F FV Elektronik.

Örjan Eriksson, VD för
I FFV Elektronik AB,
Isager:
l

~nom Sektionen medverkar man nu i proJektet SYST FU med FMV-F (Försvarets
Materielverk - Flyg) som beställare. Verksamhetsanalys med RASP-metodik
med stöd av RAMATIC är nu aktuellt för
användning i projektet.

"RASP-en var ett nödvändie:t verktYG för
snickaren för att fomla träärrmet. Lik~
I naturligt är att vi måste ha bra och effektiva verktyg för att genomföra vår produktion av kvalificerade tjänster. Nu aktuell
satsning på verktyg och metoder för
I verksamhetsanalvs
är omfattande och
I kommer förhopp·ningsvis att kunna
I använda" hos såväl försvarskunder
som
I hos verk, mvndieheter
och industri.
Denna typ åv hjillpmedel representerar
iU
de unika kompetenser som stärker vår
konkurrenskraft.
I
I

Hans Holmberg ser denna tillämpning som
ett viktigt led i utvecklingen aven ny
"p.rodukt" i sektionens portfölj. Man vill
bh heltäckande när det gäller systemutveckling.
Idag arbetar man med utredningar, specificering,
systemkonstruktion,
prograrnulveckling,
test,
installation och underhåll av informationssystem.

(Ur FFV personaltidning)

Uppdragen är av typen
- medverkan vid upphandling av datorbasemdc
ledningssystem
- specificering och genomförande av prov och försök avseende datorbaserade informationssystem
- specificering och uppföljning av kvalitetssäkringsprograrn och kvalitetsstyrsystem.
'u satsar man alltså inom sektionen Informationssystemteknik på metodutvcckling kring RASP och
på datorstöd för systemutveckling
i fonn <lV
RAMATIC. Skälet till detta är au man vill utvcckla sina tjänstcr till alt kunna erbiuda metodik och
stöd för problemorienterad
syst~mutveckling som
en egen tjänst likaväl som man vill ha kunnande!
rör användning i andra uppdrag.

Breddning för att bli
heltäckande
FFV Elektronik AB är ett av de största konsultföretagen inom Europa inom informationsbehandling,
telekommunikation,
radar och andra sensorer. !vlan
erbjuder tjänster som förstudier, specificering,
projektering, upphandling, installation, drifL<>ättning" utbildning, dokumentation, fclavhjälpande
och förebyggande underhåll samt modifieringar.
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~ktodutvecklingcn
är ett viktigt komplement till
dagens verksamhet inom områdena systemanalys
och s)'stemspecifieering,
programvaruproduklion,
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Hans Holmberg och Elving Amoldsson i startgroparna tör RASP- och RAMA TIC-utvecklingen inom FFVEL:s sektion Informationssystemteknik.

nerade. Vidare var den totala omfatmingen vad
gllller utveckling av informationssystem tämligen
liten.
Idag är hela vårt samhälle inne i en mycket dynamisk nyorientering på det informationsteknologislal området. Från att ha varit en aktivitet av
marginell betydelse har informationssystemutveekling blivit en väsentlig, ibland till och med dominerande verksamhet i många företag och organisationer. Samtidigt har utvecklingen blivit alltmer
behovsorienterad och tillämpningsproblemen har
ölalt i betydelse. Bristen på metoder och hjälpmedel för de inledande skedena av informationssystemutveeklingsprocessen har därför blivit
alltmcra påtaglig.

kvalitetssäkring med huvudinrikming på programvarukvalitet (SQA) samt kunslalpsbaserade informationssystem (KElS).

Elving Arnoldsson håller som projektledare
i RASP-projektet från sektionens sida. Han säger
följande om bakgrunden till satsningen:

Dctta var ocksä en av anledningarna till alt man
inom SYSLAB startade teoretiskt och forskningsmässigt inriktat arbete inom området metode roch
hjälpmedel för de tidiga faserna av informationssystemutveckling. Huvudresultatet från detta arbete
blev bl a ett antal sammanhängade metodansatser
för verksamhetsanalys och specificering av informationssystem som kallades RASP och ett datorstöd för analysarbete som kallades RAMATIC.

Forskning och utveckling vad beträffar metodik för
informationssystemutveckling har tradditionellt
varit inriktad mot utvecklingsprocessens senare
faser. Detta återspeglas också i att de olika metoder
och hjälpmedel som fmns på marknaden till stor
del är inriktade mot realisering av informationssystem. Arbetet i det tidiga faserna av informationssystemutveckling, fram till specificering av krav
på informationssystem, har skett, och sker än i
dag, mestadels efter primitiva och osystematiska
"metoder" med ringa teoretisk bärkraft.

Genom vårt arbete i projekt SYST FU, inom vilket vi med lyckat resultat tillämpar metodansatserna i RASP för verksamhetsanalys, uppstod iden
om produktutveckling av RASP i FFV Elektroniks regi. Vi har också mycket goda kontakter med
upphovsmännen till RASP, numera medarcbctare i

I datoriseringens barndom var heller inte behovet
av systematislal metoder för dessa tidiga skeden
särskilt stort. Utvecklingen var då i huvudsak
teknikorienterad, och de tekniska problemen domi-

3

SISU I.forma - doc 1986

Systems Development Associates AB
(SDA),..genom att vi använt en av dem, Ed
Lieff, för metodikstöd i projekt SYST FU.

- Situationsoberoende. Metodiken utnyttjar generella modeller som kan tillämpas inom olika verksamheter på olika nivåer.

Projekt SYST FU

Nytta för FFV Elektronik

Underhållsavdelningen FMV -FUH har en långvarig
tradition att ligga väl framme vad ror datorbaserad
informationsbehandling. Redan omkring 1950
påbörjades utvecklingen av ett reservdelsförsörjningssystem, och genom årtiondena har sedan ett
antal rutiner och system tillkommit för olika ändamål. Desssa har utvecklats enligt från tid till annan
tillgänglig teknik. Viss samordning har skett mellan systemen, men den fOrlSattautvecklingen har
länge pockat på en helhetslösning.

Den grundläggande iden bakom vårt engagemang i
vidareutvecklingen av RASP är att bredda våra
konsulttjänster till att även omfatta metodik- och
genomförandestöd vid användningen av RASP.
De nyttoeffekter som RASP i övrigt kan ge oss
kan sammanfattas i följande:
- Resursförstärkning inom området systemutvecklingsmetodik
- Kunskapsutveckling
- Attraktivt verksamhetsområde för personalrekrytering
- Konstruktiv samverkan forskning - industri
- Företagsstandard för verksamhets- och
informationsmodellering.

Projekt SYST FU har till uppgift all leda och
ansvara för utvecklingen mOl en systematiserad helhetslösning av all informationshantering inom
FUH ansvarsområde. Målet är att åsllidkomma en i
huvudsak distribuerad dallibehandling med gemensam dallifångst och bestående av eLtantal verksamhetsorienterade applikationer.

Text: Elving Arnoldsson och
Lars Bergman

Under projektarbetets tidiga faser togs bl a konlRkt
med SYSLAB för att finna lämpliga metoder och
hjälpmedel för de tidiga faserna av informationssystemutvecklingen. Härigenom erhölls förSlli
kontakten med RASP-metodiken för verksamhetsanalys och datorstödet RAMATIC.

Varför RASP?
Varför satsar vi då på RASP? Det finns ju trots
allt andra metodiker som också stöder de tidigare
faserna i en systemutveckling. Svaret är att RASP
har vissa egenskaper, som ökar sannolikheten att
man skall uppnå bra resultat, bl.a.:
- Teoretisk underbyggnad inom system-, informationssystem-, modellerings- och organisationsteori, vilket ger metodiken en stabil grund att stå på.
- Provad under utvecklingen. Metodiken har utvecklats ( och kommer att vidareutvecklas) i samband
med olika tillämpningar.
- Operationalitet, vilket betyder att konkreta resultat erhålls från de olika faserna av metodiken.
Dessa resultat kan utsättas för kvalitetskontroller.
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RASP?
- en bakgrund till metodiken
Ed Lieff, Systems Development
Associates AB, har varit och är
engagerad som metodstöd till
FFV:s arbete i FMV-projektet
System FU. Där har man gjort en
inledande verksamhetsanalys med
RASP-metodiken.
SDA kommer att i ett fördjupat
samarbete med FFV vidareutveckla
RASP-metodiken.

Metodiken kommer även att anpassas som en
metodik för analys och specificering av åtgärder för
verksamhetsutveckling.

Metodik med träffsäkerhet
Det finns vissa besvärliga problem vid metodutveckling säger Ed. Det är väl därför som de metoder som presenteras ofta är av typen "konsulthopkok". De är utvecklade "ad hoc" och bygger på
erfarenheter och tumregler. De kan nog många
gånger vara bra och användbara. - Vår ambition har
varit att ta fram en metod med stor träffsäkerhet.
Det innebär att vem som än använder metoden,
erfaren eller oerfaren person, skall ha högre chans
att göra ett förbättrat resultat jämfört med annan
me~
RASP ersätter naturligtvis inte erfarenhet
och kunnande, men ger förbättringar oavsett
tillämparens erfarenhel

Viktiga särdrag i
RASP-metodiken
RASP-metodiken har några viktiga särdrag, som
skiljer den från de flesta av de metodansatser, som
presenteras på "metodmarknaden" i dag. Metoden
utgår från en generisk modell för verksamhetsbeskrivning. Det innebär att man har en verksamhetsmodell i botten av metodiken. En modell som
beskriver och förklarar en verksamhet på ett
standardiserat sätt. Vidare bygger metoden på en
växelverkan mellan funktions- och begreppsmodeller. De flesta andra modeller har en betoning
av den ena eller den andra modcllformen eller håller
dessa skilda från varandra i analysarbetel. Metodstödet bedrivs "interaktivt" med de verksamhetsfolk
(användare), som utför själva arbetet med verksamhetsanaIysen.

Måltet på träffsäkerhet blir dels subjektivt, som
bedömt av dem som använt metodiken, dels mera
mälbart när man ser ulveddade lösningars användbarhel i den berörda verksamheten. Lösningar som
inte nödvändigtvis endast är informationssystem
utan också kan omfatta in"satserav typ organ isationsutveckIing. Därför är del riktigare att se verksamhetsanaIysen som en metodik för verksamhetsutveckling snarare än som metodik enbart inriktad
på utveckling av informationsstöd. Ett annat mått
på metoden är dess operationalitet Dvs i vilken
mån den bidrar till att man kommer fram snabbare
till resultat. Metodiken gör det möjligt att komma
fram till rätt mål för förändring/utveckling i ett
tidigt skede genom att metodiken ger stöd för tidigl
analysorienterat utvecklingsarbete. Genom ökade
arbetsinsatser tidigt i elt projekt kommer man
generellt att spara pengar och/eller öka nyttan av de
informationsstöd som utvecklas.

Några av övriga särdrag är aU en speciell projektadministrativ metodik är inbakad i RASP-metodiken. Dokumentationen och utbildning delas i tre
steg; översiktskurs och metodöversikt, projektutbildning och projekthandbok, specialistkurs och
metodhandbok. Projektarbete och utbildning integreras i tillämpningsprojekl. Metodiken täcker
två nivåer, modelleringsnivå och individnivå. På
individnivån fokuseras individens önskemål, personliga mål och arbetssituation, individuella informationsbehov (ej nödvändigtvis verksamhetsorienterade) samt kopplingen individ - organisation.
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Ed bedömer att verksamheLSutveckling med metodstöd för verksamhclSanalys kommer alt bli en
område där man kommer att använda mctodiken för
all genomlysa en organisation för alt driva för'dndringsarbete överhuvudtagct. Man saknar en metodik som är hållbar och baserad på en verksamhcLSmodell och som är situationsoberoende inom andra
discipliner som arbetar med förändringsverksamhet.
I kombination med Ixtcendcvctarkompctens, som
man har tillgång till inom SDA, ser Ed att man
kan driva god och professioncll verksamheLSutvcckling. För SDA:s del handlar det nu om en kompetens- och metodutveckling i första steget.

Datorstöd för systemutveckling kan delas in i olika
ambitionsnivåer.
Den första nivån innebar alt man skapar dokumentation med stödet. Det kan då vara ett riLStödnär
dct gäller grafer. Det gör den delen av dokumentationen snyggare. mer presentabel och dessutom i
regel nägot mcr strukturerad.
Den andra nivån omfattar all hålla reda på dokumentationen, ge dokumentationsstöd. Stödet hjälper en
alt hålla reda på bilder. De kan göras lättåtkomliga
via databas eller via index. Stödet kan generera beteckningar som håller ihop beskri\TIingar och dokumentation. Där kan ett datorstöd ge mycket hjälp.

Kopplingen tilllxlCCndcvcLandc och "språkvcLande" ser Ed som en viktig komponent i metodens
användning. Man arbetar i två nivåer under verksarnhetsanalysen. En modelleringsnivå som med
hög grad av användarmedvcrkan leder till verksamhetsrnodelI och i klarhet om vad verksamheLSfolket
är överens om och vad de inte är överens om. Scn
arlxtar man på individnivå med sakn som inte är
lämpliga att modellera. Här kan man l ex fånga
upp personalpolitiska spänningar, som måste lyftaS iram och tas om hand i samband med förändringsarbetet.

Den tredje nivån innebär alt man får modelleringsstöd. Hålla reda på allt som uttrycks, men också
alt MIla reda pa innehåll samt relationer mellan
dc1:lf i innehållet. Om eLlobjekt förekommer p:'t
flera ställen skall man kunna se det. 1an skall
kunna få hjälp med att hålla reda på objektens
relationer och att man har konsistens i kopplingLlf.
Stödet skall tala om var man inte är fullständig i
sin modell.

, Papekas bör alt mycket nklIgt ar att modellem- ilf
korrekta i förhållandc till den verksamhct som avbildas, alltså selt ur vcrksamhctsfolkcLS synpunkt.
Man skall kunna komma överens om dct man mu:
är överens om!

Datorstöd
Nilf det gäller daLOrstödför metodik säger Ed, all
det är viktigt att metodiken är tillräckligt välstruktLlreradoch att datorstÖÖct utvecklas med siktc på
att stödja mctodiken. Man ml<;te allL<;åkoppla
utvecklingen av datorstödet till en robust och väl
underbyggd metodik. Verktygsutvecklingen måste
kopplas till praktisk användning av såväl metodik
som datorstöd.

Intervju:

Hittills har vi haft en hög interaktion mellan de
personer som arbetar med utvecklingen av RASP
resp RAMATIC. Vi kommer från samma
forskningsmiljö inom SYSLAB och har samma
"andliga faddrar"
• Janis Bubenko, Ma15Ake Hugosson och Biirje Langefors.
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Fig lA. RAMOL-F

Ffg 1B. MBl

RAMA TIC
Många datorstöd för
systemutveckling i ett.
I systemutveckling använder man
en mängd olika beskrivningar för
olika delar av systemutvecklingsprocessen.

Fig 1 C. SAS MO

Dessa beskrivningar innehåller var
för sig många modellerings begrepp
som har komplexa samband. Dessutom har beskrivningsteknikerna
sinsemellan samband, vilket gör
bilden än mer komplex. Det uppstår
då ett behov av att effektivt kunna
hantera dessa beskrivningar och
deras samband.
Vill man dessutom hantera projekt,
faser i en systemutvecklingsmodell, resultat som skall uppnås vid
olika fasslut, behörighet för olika

'designers' i projekt, etc, så blir
bilden mycket krävande, beskrivningsmässigt och kvalitetsmässigt.
Fig 1 D. SIMOL
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FIG 1F. LOGIC-DFD

FIG 1E. LOGIC-DM

Vi vet också att ett av de stora
hindren för användande av metoder
för systemutveckling är den öyerväldigande mängden av dokumentation som föreskrivs och svårigheterna med hanteringen av denna.

Bakorund
~
För att Du skall kunna am'ända
goda metoder på ett effektivt sätt
bör ett metodstöd ge Dig följande
möjligheter:

I modelleringstödet RAMATIC kan
man definiera de beskrivningstekniker man vill använda för sin
egen systemutveckling. I de
inledande illustrationerna ser Du
några av de modelleringstekniker
som definierats i RAMATIC.

- all interaktivt i text och bild kunna skapa
olika typer av aroctsrcsultat t ex beskrivmni!3r av
verksamhetsområde eller organisation, informationsmodeller. datamodeller , programstIUkturcr. ctC'.
- all på ett effektivt säu kunna hålla reda på de
producemdc arocLSrcsu]taICn,söka i dem och
sammanställa dem på ett överskådligt sätl.

Denna artikel beskriver modelleringstödet RAMAT/C samt litet om
l'ära utvecklingsplaner för det.

- atl kunna utföra analyser och kontroller
avseende Lex. korrekthet, fullständighct, konsistcns, invcrkan av olika föreslagna ändringar, e!c.

I slutet al' artikeln beskrivs hur
man genom att klassificera och
definiera samband mellan sina
beskrivningstekniker kan bygga
upp ett schema som beskrirer enkel
metodik. Detta schema (metaschema) är sedan tänkt att kunna
användas för att styra RAMAT/C.

- au erhålla metodstöd, dvs avseende vilk3
aktiviteter som skall utföras, hur de skall utlöra~
och vilka dcsign-objekt som skall produceras i resp
aktivitet.

SISU Informa - dec 1986

Dct Iinns idag en hel del datorstöd rör olika systemulvccklingsaktivitcLCr all tillgå. Vissa av dessa
Läckeren större eller mindre del av de ovannämnda
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- flera bilder samtidigt. Möjligheten alt se
flera bilder samtidigt genom alt använda flera skärmar eller flera fönster har vi selt som viktig
eftersom man ofta behöver arbeta med flera olika
beskrivningar parallelIl och har behov av att se
både översiktligt och detaljerat samtidigl

aspekterna. En del är endast enklare ritstöd och de
flesta har som uppgift att stödja en viss speciell
metodik.
RAMATIC har tagit en annan väg nämligen att
göra det möjligt alt defmiera valfrill beskrivningstekniker för stödet.

- programportabilitet,
dvs. programspråk
och programvaror skall ansluta så långt möjligt
till etablerade standards vilket medger enklare ulbyggbarhet i fråga om grafIska operationer samt
hanterbara insatser för flyttrling mellan maskinmiljöer.

RAMATIC
RAMATIC är ett grafIkorienteral modelleringsslöd
som utvecklats inom SISU och SYSLAB. Viktiga
principer för utformningen av verktyget har varit

Funktioner i RAMA TIC idag

- generalitet, dvs dess utformning och funktioner skall vara oberoende av och därmed inte
begränsade lill den systemutvecklingsmodell, de
beskrivningslekniker eller de "modelleringsspråk" ,
som del i en viss användningssiluation skall stödja. Olika beskrivningstekniker elc skall så att säga
kunna definieras ovanpå RAMA TICs grundfunktioner.

Definition av beskrivningsteknik
interaktion

och

RAMATIC har i grundversionen ingen inbyggd
kunskap om en viss beskrivningsteknik eller etl
visst modelleringsspråk, utan tillhandahåller ett
antal generella grafik- och modelleringsfunktioner.Interaktionen förutsätts vara menyslyrd och pekorienterad, men menyinnehåll och menystruktUf
kan definieras och byggas på ell flexibelt sätt. All
infoga en beskrivningsteknik i RAMA TIC innebär
att definiera: använda modellerings begrepp och
deras grafiska symboler, menyer, samt språkets
"syntax" (se nedan).

- stöd för många typer av modelleringskoncept samtidigt, RAMATIC bör ha möjlighel att stödja olika modelleringskoncept som är
aktuella växelvis och samtidigt i en systemulvecklingsprocess. Det innebär atl dessa kan knytas till
olika bcskrivningsteknikcr, som kan samverka och
mellan vilka man kan definiera intressanta samband samt au man även till dessa kan koppla referenser till 'design-objekt' av mer projektadministrativ karaktär (se slutel av artikeln).

En symbol definieras genom alt ange dess form
och storlek samt grafiska altribut såsom typ av
linjer, fårg på linjer, om symbolen skall fyllas
med fårg eller ej, etc.

- hög grad av grafikanvändning, grafJk:
används för inmatning, hantering och utsökning
(projicering) i modeller. När grafik inte är lämplig
kan man använda textorienteradc/formclla Säll alt
skapa och söka ut i modeller.

En meny kan ses som ell antal rader av text eller
symboler kopplade till funktioner i verktyget.
Menybeskrivningen består i att för varje sådan rad
ange den text eller den symbol som skall visas i
menyn, den funktion som skall utföras när
menyraden väljs och och ev. anrop av annan meny.
På detta sätt kan en godtycklig menystruklur
skapas.

- utbyggbar 'intelligens', dvs. dess struktur skall möjliggöra en successiv utbyggnad av
alluner användbara och avancerade analyser och
kontroller av skapade design-objekt.
- grupparbetskonceptet.
Grupparbetsstations-konceptet är viktigt för au
man skall göra del möjligl för en hel grupp alt
arbeta med verklyget samtidigt. Alla skall följa
med i arbetet med modellerna. Arbetsstationens
skärmar bör då ha en viss storlek. l grupparbeLSkonceptet ligger också att dokumentationen skapas
samtidigt som det kreativa arbelel utfOrs.

För varje bcskrivningsteknik finns en syntax, dvs.
elt godkänl sätt att koppla samman symboler eller
snarare de typer av design-objekt som symbolerna
står för. Genom att beskriva denna synta.x för
RAMATIC kan en omedelbar kontroll utfördS så
att felaktiga sammankopplingar uppmärksammas.
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En syntax beskrivning bestAr i att ange vilka symboler som är s.k. fria symboler, dvs. som kan
existera utan kopplingar till andra symboler, vilka
som är kopplande s)mboler, dvs. som representerar en association eller relation mellan två
fristående design-objekt (t ex en informationsflödespiI mellan två funktioner i en verksamhet) samt
mellan vilka fria symboler kopplingen kan
etableras.

ny graf utifrån dessa symboler. Denna nya graf
ändras och byggs sedan vanligen på med nya symboler. Om man tar en "kopia" aven graf, så dubbleras SDB-srrukturen med avseende på grafen,
medan CDB-strukturen förblir oförändrad. Däremot
påverkas kopplingen mellan CDB och SDB'. Med
"förstoring" kan man ange, au en symbol finns i
en förstorad skepnad i en annan graf, exempelvis
vid nedbrytning aven funktion idelfunktioner.

För varje symbol kan, slutligen, speciella subsymboler definieras. Subsymboler kan t ex i en objektorienterad beskrivningsteknik vara olika markeringar i form av "gafflar", pilspetsar etc, som används
för att indikera en relations avbildningsegenskaper,
etc.

De fria symbolerna kan placeras fritt i en graf eller
justeras i förhållande till ett valt rumät. Vid uppritning aven pil behöver man endast peka på frånoch till-symbolen, varvid en pil ritas ul automatiskt mellan de båda symbolernas kanter. Det är
också möjligt att ange ett antal mellanliggande
punkter genom vilka pilen skall passera antingen
med raka streck eller med en anpassad kurva. Om
man flyttar en symbol, en grupp av symboler eller
anpassar hela grafen till ett rutnät, varvid de fria
symbolerna flyttas, så ritas alla pilar om automatiskt. Bilder kan vidare flyttas i bildarean ("scrolJas") och liksom enskilda symboler förstoras och
förminskas (skalas); etc.

Design-databasen
Dc bildcr som skapas med hjälp av RAMATIC ger
upphov till en hel del grafiska data som exempelvis symbolernas utseende, placering <'Chfärg. Mcn
viktigare: utöver dessa grafiska data lagras i
RAMA TIC information om de design-objekt och
de relationer och egenskaper för dessa som "ligger
bakom" bilderna och som alltså representeras grafiskt. Det finns starka skäl all hålla dessa två typer
av information åtskilda. Därför har dcn lagrade
informationen i databasen delats upp i två delar,
dels i en grafisk del kallad SDB ("spatial data
base"), dels i en strukturell del kallad CDB
("conceptual data base").

Det är också möjligt alt skapa "modelItypsoberocnde" bilder. Ingen syntax är påslagen och man
kan fritt koppla symboler enligt önskemål. Ibland
finns behov av att i en bild lägga in andra symbo'ler :in de för beskrivnings tekniken fördefinierade.
att lägga till extra texter, etc. Med hjälp aven
specialrimings-funktion kan man rita olika typer
av linjer och streck, öppna eller sluma kurvor,
polylinjer eller polygoner, och lägga in texter var
som helsl i bilden, texter som inte är knUlna till
någon speciell symbol.

Denna datastruktur öppnar möjligheter att skapa
andra typer av projektioner från en given CDBstruktur än de ursprungiigen användarritadc bilderna utgör, projektioner som kan presenteras i grafisk form eller i tabell- och formulärform.

Grupp- och mängdhantering
Att skapa och hantera bilder och designobjekt

Möjlighet finns alt definiera grupper av symboler
och sedan flytta och kopiera en sädan grupp som
en enhet Observera atl det här är frågan om grupper av s)'mboler, dvs enbart SDB är inkopplad.
Ett liknande begrepp kallat mängd finns dock på
CDB-nivå. De mängdtypcr jag vill kunna arbeta
med måste fördefinieras i syntax beskrivningen.
Varje mängdtyp skall ha en ägarobjekttyp och en
medlemsobjekttyp. Dessa kan tillhöra olika 00skrivningstekniker. Ett exempel skulle kunna vara
aU jag vill uppr'dtta en koppling (mängdtyp) med
innebörden "utförs-av" mellan organisatoriska
enheter i ett organisationsschema och en funktion i
funktionsorienterad bcskrivningstcknik.

Uppbyggnaden av graferna (de lagrade projektionerna) i SDB och den globala "konceptuella"
strukturen i CDB sker normalt sett samtidigt.
Däremot kan det göras på många olika sätt. Det
vanligaste sättet är naturligtvis, att man ritar
separata grafer på skärmen, varvid både SDB och
CDB uppdateras. I efterhand kan man "identifiera"
vissa symboler i olika grafer som samma '·'nod" i
CDB. Med "selektering" kan man skapa en delgraf
aven redan existerande graf. Med "utvidgning"
väljer man ut en eller flera symboler från en eller
ett fåtal grafer och låter verktyget självt skapa en
SISU Inlorma • doc 1986
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Automatisk

generering

av bilder

Backup- och recovery-funktion

Denna funktion genererar bilder utifrån en lista av
CDB-noder. Dessa noder skall vara av typen fria
symboler. Pilar ritas ut automatiskt från dc kopplingar, som existerar i CDB-strukturen mellan de
angi vna noderna. Den använda algoriunen är generell för alla olika beskrivningstekniker, men tar
hänsyn till den principiella flödesriktning som
kan anges i definitionen av beskrivningstekniken
(vertikal t eller horisontell t flöde).

Under körning loggas samtliga transaktioner i en
logg-fil. Efter ett onormalt avbrott startar man upp
RAMATIC igen och som första åtgärd återskapas
databasen aUlOmatiskt från logg-filen.

Hardcopy-funktion
Skapade grafer kan tas ut på plotter. Med hjälp av
speciellt kommando läggs angiven bild ut på plottcrkö. Framgent kommer funktioner för generering
av hela dokument (grafer och textbeskrivningar
blandat) att finnas tillgängliga.

Utsökning och presentation
Med en speciell symbolomgivnings-funktion kan
man söka ut och sammanställa i en bild en utvald
symbols grannar i det antal led som man anger.
Bilden genereras med den aUlOmatiska bildgenereringsfaeiliteten. Den utvalda symbolen placeras i
centrum av bildarcan och dess samlade omgivning
"blommar ut" från denna så långt man önskar.
Denna funktion arbetar alltså över bildgränser dvs
på modellstruktur- eller CDB-nivå och sammanställer olika delomgivningar, delomgivningar som
återfinns i olika skapade bilder.

Användningsmiljö
RAMA TIC är i sin grundmjukvara preparerat för
au mOl en användare/grupp kunna köras med en
eller flera grafiska ·skännar'. DessulOm kan en
separat textterminal användas. I vaIje skärm har
man meny hantering och möjlighet att visa en graf.
VaJje skänn kan köras på separat fysisk terminal
eller som 'fönster' i terminal som tillåter hantering
av flera fönster. Flera alternativa skännkonfigurationer finns.

Man kan vidare "bläddra" bland skapade bilder, få
förteckningar över vilka bilder som finns, i vilka
bilder ett visst design-objekt återfmns, etc.

Utrustning
Kontrollfunktioner

Den utrustning som har använts för utveckling av
RAMATIC utgörs av Sun Microsystems Sun-2
arbets stationer med svartvit och farg-grafik.
Operativsystem är Sun UNIX (motsv. Berkeley
UNIX 4.2). För den grafiska hanteringen har vi
hittills använt SunCore grafiksubmtiner men gör
nu en övergång till GKS. SunWindows används
för simulering av flera skärmar (fönstcrhantering).
För hantering av databasen används CS5:s databashanterare. Programspråk är C.

Kontroll sker av att den för aktuell beskrivningsteknik definierade syntaxen upprätthålls dvs att
endast tillåtna kopplingar mellan fria symboler
etableras. Vidare kontrolleras att endast för aktuell
symboltyp tillåtna subsymboler används. Det är
vidare möjligt att definiera syntaxregler för maxfmin-antal av ut-fingående associationer av viss
typ från/till viss objekttyp och genom speciellt
kommando låta verktyget kontrollera dessa. Ett
exempel på en sådan regel kan t ex vara att en
informationsmängd måste produceras av minst en
och högst en funktion.

Med tanke på portabilitctsaspckter har "standard"UNIX använts, gränssnittet till databashanteraren
ligger i separat modul och övergången till grafikpaketet GKS har förberetts. Databashanteraren kan
med mindre insats bytas ut mot annan.

Hjälpfunktion
I nuläget kan nedanstående principiella krav beträffande utrustning uppställas:
Internminne bör vara minst 2 MB;
Sekundärminne minst 70 MB (beror av antalet grafer som man vill kunna lagra). Utrymmet avser en
fristående maskin och inkluderar
systemprogram vara;

För samtliga RAMATIC -funktioner och kommandon fmns hjälptexter tillgängliga. De anropas med
"He1plHjälp", som återfinns på samtliga menyer.
Hjälptexterna förklarar kortfattat (i regel 3-10 rader)
kommandonas innebörd och ftmktion. Texterna
kan fås på svenska eller på engelska.
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Grafisk"skänn, monokrom ellcr farg, helst upp
emot I()(X> x 1000 pixels;
GrafIksubrutinpaket GKS (eller Core). Dessa
rutiner måste hantera inmatning (pekning) med
mus eller liknande hårdvara;
Databashantcrare, typ CSS associativ binär
relationsdatabashantcrare. (Se dock ovan.)
Konvertering till lEM RT PC och MicroV AX II
(med separat grafikterminal) är planerad.

dock ctt enhetligt sätt att kommunicera specifikationer mellan olika verktyg.

Stöd ror konstruktion
Utvecklingen av RAMA TIC kommer också att gå
emot att stödja modelleringsansatser för konstruktion av informationssystem. Flera sådana beskrivningstekniker finns redan idag och de kan kompletteras med gradvis utvidgat stöd för hur olika transformationer från en modell till en annan kan göras.
Del senare fär dock ske stegvis. På längre sikt kan
man kanske rentav ha automatiserade algoritmer,
som kan producera förslag på dellösningar i olika
avseenden utifrån tidigare producerade dokument
(modeller).

FORTSA TT
UTVECKLING AV
RAMATIC

Stöd för metaschemahantering

Den fortsatta utvecklingen av RAMATIC
avser bl a att låta stödja l1er typer av
modeller längre fram mot konstruktionsstadierna, att introducera mer kraftfulla
modellanalysfunktioner
och att möjliggöra kommunikation med andra verktyg
för utveckling och förvaltning.

Kommunikation

En systemutvecklingsmodell med faser, arbelSSLeg,
avsedda arbctsresuliat, etc - och inklusive metodanvisningar och beskrivningstekniker - skall kunna
definieras för verktyget.
Arbetsresultaten lagras i en design-databas där yI.Lerligareinformation kan lagras om dem samtidigt
som de kan relatera,>till varandra.

med andra verktyg
Stiid för den metodik som skall använda

c;

Ett modelleringstöd fär inte bli ett hjälpmedel för
sig, som bildar en isolerad ö. Förctagen har många
gånger redan investcrat i verktyg av s.k. applikationsgeneratortyp, dictionaries och y.anske enklare
rilStöd. Verktyg för modcllcring bör därför kunna
kommunicera med andra verktyg för utveckling
och förvaltning. Exempelvis vill man efter en
utvecklingsfas slussa över skapade modeller till ett
dictionary. Ett annat exempel är, att i vissa lägcn
under utvecklingsarbetet kari man vilja köra de
skapade speciftkationerna i en applikationsgcnerator.

Man skall kunna få stöd av systemet/verktyget vad
avser dels själva hantcringen av del, men också vad
avser metodiken. Om de metodsteg och de modellcringstekniker som skall användas är kända för verktyget så kan detta ge riktlinjer för hur olika arbclSsteg skall/bör utföras, beskrivning av innebörden i
olika typer av dokumcm, etc.

Kommunikationsmöjligheter mellan verktyg är
angeläget och kan byggas eftcr olika ambitionsnivåer ifråga om automatisk uppdatering och hur
'färdiga' modellerna är för användning i dct 'andra'
verktyget.

Projektstyrning

Riktlinjerna kan vara allt från mycket vaga anvisningar till detaljemde steg-för-steg-procedurer.

Verktyget skall också stödja projeklStyming genom att information om projektet, dess faser och
medarbetare finns representerad i databasen. ProjekLmedarbetarna kan kopplas till projektfaser och
arbetsresultat, vad avser ansvar och behörighet.
Projektfaserna kan också följa,>upp vad avser de

Den ovan skisserade 'miljön' av verktyg blir modulariserad i meningen alt när ett bättre verktyg dyker
upp kan man ersätta ett gammalt. Detta förutsätter
SISU Inlorma • dec 1986
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Det konceptuella schemat skall ses som schema
för verktygets databas. Den ovannämnda möjligheten att anpa'iSa verktyget till olika systemutvecklingsmodeller och metoder uppnås genom att
schemat görs utbytbart.

modeller som skall produceras, för att varje fas
skall anses avslUlad (kvalitetsuppföljning).

Fler analysmöjligheter
För att man skall kunna göra anpråk på namnet
modelleringstöd så skall man kunna göra olika
typer av analyser och kontroller i modellstrukturerna. Flera analyser av syntaktisk art kan göras
idag men utbyggnad av delinitionspråket för
beskrivningstekniker kommer att möjliggöra
avancerade kontroller, t ex beroende på villkor i
omgivningen till viss modellnod, kontroller i delar
av modellen (Lex. i konceptuellt del-schema),
kontroller mellan olika ocskrivningstekniker, etc.

Några exempel
För aU illustrerd schemat och tankegångarna bakom detta, låt oss först titta pä några exempel.
Figur 2 visar en grafisk beskrivning av
en del aven tänkt verksamhet Ufr t ex MBImetoden). Häri framgår de funktioner (rektanglar)
som är relevanta för ett givct vcrksamhetsområde,
liksom de samband som råder mellan dessa. Sambanden kan vara av olika slag Lex. samband som
innebär alt en funktion slyrs/päverkas genom information från en annan funktion (heldragen linje).
En markering (strcckad linje) av vilka funktioner
som är av primärt (interna funktioner) resp sekundärt intresse (externa funktioner/intressenter) har
också gjorts och därigenom har det verksamhet,område som den fortsatta verksamhetsanalysen skall
inriktas pä ytterligare preciserats.

EN KONCEPTUELL
MODELL FOR
SYSTEMUTVECKLING

I figur 3 visas den del av det konceptuella schemat som beskriver objekt som
förekommer i figur 2. Objektklassema i figur
3 representeras av ellipser och utgör i sin tur subklasser till klassen DESIGN_OBJEKT.
Elementen i objektklasserna är beskrivningar av
verksamheLSomrädcn, funktioner etc. Delmängdsförhållanden representeras med en streckad pil frän
dcimängden till supermängden. En dubocldragen
pil representerar ett komponenentfärhållande. VerksamheLSomrädesocskrivningen har alltsä ocskrivningar av funktioner och sambandsobjekt (bl.a.)
som komponenter. Detta inncbär ocgrcppsmä<;sigt
att verksamheLSomrädesbeskTivningen är ett sammansatt objekt som i sig rymmer andra, som i sin
tur kan innehålla ytterligare andra osv. Den hanteringsmässiga innebörden i en komponentrelation är
att om man ur databasen väljer ett objekt så följer
alla dess komponenter, ned till lägsta nivå, med.
Enkla pilar representerar övriga attribut som hör
till objekten.
Vidare analys leder till att funktionernas "innehåll"
dvs dess uppgifLSbeskrivning kan avgränsas och
preciseras. Ev kan funktionerna behöva brytas ner i
delfunktioncr. Vi när efterhand ctt stadium där funktionernas informationsbehov kan specificeras i

Som tidigare nämnts kan RAMA TIC an·
passas till godtycklig systemeringsmetodik. Den önskade systemutvecklingsmo·
de Ilen beskrivs i ett kom:eptuellt schema. På samma sätt som man kan skapa
datamodeller som beskriver de objekt och
relationer som förekommer i t.ex ett företags verksamhet är det här systemutvecklingsprocessen som är föremål för modellering. I vårt konceptuella schema skall
alltså bl.a. definieras de olika typer av
design-objekt (dvs arbetsresultat, deras
innehåll och beroenden), som skall produceras.

För att kunna planera hur de ovannämnda ideerna
skall kunna inlemmas i RAMATIC har vi utarbetat eu förslag till delar av ett sädant schema. Det är
koncentrerat till de tidiga faserna av system utvecklingsprocessen, men inget hindrar att man, enligt
samma princip, även tar in senare arbetssteg så.<;om
databasdesign, prograrnulfonnning, etc. Delta gäller i synnerhet om verktyget skall vara användbart
i samband med systemförvaltning.

detalj. Detta leder till ytterligare en objcktkIass
(INFORMATIONS KRAV) i schemat.
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I nästa steg skall ett konceptuellt schema
utvecklas lokalt för varje funktion på
den lägsta nivån. I figur 4 har exempel
på några sådana sprängts in i verksamhetsområdesbeskrivningen.
Vid behov kan
senare dessa scheman integreras till scheman för
funktioner på högre nivå eller till ett globalt
schema för hela verksamhetsområdet.

DESIGN SPECIFIKATIONER
innehåller
sammanställningar av design-objekt, eventuellt i
flera nivåer. Dessa bildar tillsammans beskrivningar av hela eller delar av det tillämnade systemet. En design-specifIkation kan ses som en
"abstrakt bok" innehållande andra design-specifIkationer som "kapitel" och så vidare ned till dc enskilda design-objekten.
Klassen ADI\1I1'Ii'lSTRATIV A_OBJEKT
innehåller objekt för administration av projekt.
såsom PROJEKT,
DESIGNERS och
DESIGN AKTIVITETER. Den sistnämnda
klassen avses innehålla alla de utvecklingsaktiviteter som utförs under ett specifIkt projekt. De
olika aktivitetstyperna i en viss systemutvecklingsmodell kan med andra ord specificeras som delklasser till klassen DESIGN AKTIVITETER
Schemat som det nu föreligger har emellertid inga
sådana delklasser definierade.

För konceptuell modellering för en viss applikation används återigen andra modelleringsbegrepp,
vilka motsvaras av design-objekt som objekt,
relationer, entitets typer, förhållandetyper, attribut,
etc. I vårt sehema har vi använt oss av begrepp
som entiteter, attribut; data, regler, händelser, och
som ansluter till modelleringsspråket SIMOL,
som används inom SISU.

Det totala schemat

KOMMUNIKATIONSOBJEKT
innehåller
objekt som rör kommunikation med andra system
eller projekt.

Det fullständiga schemat över vårt exempel på
systemutvecklingsmodell innehåller förhållandevis
många begrepp och det är inte möjligt att i denna
komprimerade beskrivning av det visa och kommentera alla. I figur 5 visas den "översta"
delen av schemat, som i stället för att
specificera olika t.yper av design-objekt
mer koncentrerar sig på några andra typer
av objekt som är relevanta i anslutning
till systemutvecklingsarbete.

De operationer med vars hjälp databasen uppdateras
under utförandet av de olika design-aktivitcterna
motsvaras i schemat av händelser (transaktioner).
Till "händelserna" hör också de procedurer för
kontroll, analys. etc, av databasens innehåll som
kan förekomma.
Till varje enskild klass av objekt i schemat kan
knylas förklarande text. Denna kan när som helst
tas fram genom anrop av hjälpfunktionen. För
designobjekten förklaras deras innebörd och för
design-aktiviteterna ges anvisningar och riktlinjer
för hur de skall användas, liksom för hur aktiviteten skall utföras.

Ellipserna i schemat representerar, som tidigare,
kla~ser av objekt och aktiviteter som förekommer i
samband med systemutveckling Lex. administrativa objekt som projekt och design-aktiviteter.
Mellan vissa typer av objekt förkommer som
synes komponentrelationer.

Mats R. GIL'itafsson, SISU-G;
Lars-Åke Johansson, SISU-G;
Benkt Wangler, SISU-S.

Den totala mängden av objekt i databasen är indelad i fyra huvudklasser:
DESIGN_OBJEKT,
DESIGN_SPECIFIKATIONER,
ADMINISTRA TIV A_OBJEKT och
KOMMUNIKA TIONSOBJEKT.
Den kanske viktigaste av dessa, DESIG
OBJEKT har vi redan tittat på, eftersom alla de
objektklasser som förekommer i figur 4 är de1.k1asser till klassen DESIGN_OBJEKT. Mllilga andra
delklasser förekommer också. Bland dessa kan nämnas sådana som har med oganisationsanalys eller
konceptuell modellering för applikationer att göra .

För den som vill ha en mer detaljerad beskrivning
av "metodschemat "finns en rapport som kan
beställas från SYSLAB (SYSLAB working papa
113).
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"Mer ur varje krona ger
ett starkare försvar."
Så presenterar sig Försvarets RationaIiFRI, som är medlem i
ISVl. Konkaktperson är Björn Nilsson,
som främst arbetar med metodutveckling
inom FRI. Bl a driver han en infologutbildning och arbetar också med standardiseringsfrägor utöver projektarbeten inom
FRI:s ram.

Modelleringen är ett viktigt
moment

sermgsinstitut,

När det gäller uppdrag som slutgiltigt siktar på
systemutveckling går vi in med en diagnosfas och
en verksamhetsanalys genom modellering innan vi
definierar en fortsatt fas av samarbetet säger Björn.
Vi försöker bedriva modelleringen mycket seriöst
på hög organisatorisk nivå inom det område vi går
in på. Vi vill ha medverkan av beslutsfattare så att
vi kan få direkta beslut i de frågor där det erfordras.

FR] är en självständig myndighet som är direkt
underställd försvarsdepartementet. Institutet har
som uppgift alt främja ett effektivt försvar och att
bl a tillvarata rationaliseringspotentialen i modem
informationsteknologi inom försvaret

lnfologerna, som vi ställer upp med har sin viktigaste uppgift i att sammanföra skilda kompetenser i en färhandlingsprocess med syfte att skapa ett
gemensamt synsätt kring en verksamhet, dess mål,
innebörd och språk. Därför är det mycket viktigt
att de har utbildning och träning i att hantera processen i en gruppdynamisk situation och inte bara
kan sitt modellverktyg/språk. Här tycker f ö Björn
au många "modellörer på stan" arbetar dilettantmässigt. Modelleringen är aldrig neutral. Den skall
leda till att klarlägga begrepp och ev motsättningar
kring dessa. Processen skall leda till en konsensus
kring modellen och dess delar. Man skall gå ur
processen med en gemensam bild och med gemensam tolkning av begrepp.

Platt organisation
FRlleds av generaldirektör Gunnar Petri. Verksamheten organiseras i projektfonn med projekt
som är direkt ställda under FRl:s GD. Dessutom
hålls personalen samman i ett fåtal s.k. huvudmannaområden, som representerar de kompetensområden inom vilka instutet verkar.

Målen viktiga
Björn framhåller au det inte nog kan poängteras alt
man måste veta att man gör rätt saker innan man
gör dem. - Det återspeglas både i processen som
leder till etablering av projekt vid FRI och i
projekten.

Björns käpphäst är att metodvalet för
målanalys och modellering är kritiskt.
Det styr resultaten. En erfarenhet är att man
skall lägga mycket stor energi på att penetrera mål,
problem och åtgärdsförslag innan man tillåter sig
au gå ur modelleringsfasen. I detta ligger en stor
lönsamhet. För- beredelsearbetet är alltså kritiskt,
när det gäller att få med kontakter, intervjuer för att
man sedan skall kunna koncentrera frågorna kring
"saken". utredningsuppgiften.

Projekten uppstår i regel genom förfrågningar,
som kan komma från överbefiilhavaren, lokala
förband eller myndigheter inom totalförsvaret för
att nämna de vanligaste. Man anmäler ett avrop av
FRI:s resurser. - Då startar en förberedande bearbetning av frågan. FRI tar inte uppdrag utan att
föra en mycket noggrann s.k. uppdragsdialog.
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Metodvalet är kritiskt tör resultatet - det är min
käpphäst - säger Björn Nilsson.
Rent allmänt har under senare tid rationaliseringsmöjligheterna inom den så kallade komorsproduktionen kommit alltmer i focus. Kostnaderna för
kontorsproduktionen har utvecklats på ett ogynnsamt sätt samtidigt som krav ställs på personalminskningar med bibehållen produktionsnivå. Ny
teknik inom kommunikations-, dator- samt programvaruområdet öppnar stora möjligheter. Samtidigt är området i skriande behov av övergripande
användbar teori för konventionell kontors- och
stabsproduktion med mer klassisk ADB, som allmänt förespeglas. Speciellt är området ärendemodellering av stort intresse. För närvarande
inför FRI ett modernt kontorstekniskt koncept
som mycket snabbt kommer att beröra hela personalen. Det är glädjande att kunna konstatera at!
samarbetet med SISU redan givit viss utdelning
inom detta område.

Utvecklingsarbeten inom
informa tionsteknologiområdet
Kärnpunkten i arbetet med utveckling av informationshantering i organisationer har under senare år
ändrat karaktär i flera avseenden. Arbetet utvcckla~
alltmer mot en förhandlingsprocess med målet att
nå konsensus i uppfattning kring verksamhetens
bärande ide, mål och innehåll. Eftersom analysen
inriktas mot fundamenten i verksamheten, blir en
förankring av processen på ledningsnivå ganska
naturlig, och deltagarna i arbetet hämtas i ökande
utsträckning från ledningsskiktel

Förutom infologulbildningen, som presenteras i
det följande, ingår Al och arbetsmodell och
metod- kedja för systemutveckling i pågående arbeten. Al har en känd och självklar plats i
krigstillämpning, men också en framträdande plats
i framtida fredsrationalisering. Här görs en satsning
med relativt små medel i samarbete med Infologies
och med ADB-institutionen i Linköping.

Analysen betraktas som en strategisk aktivitet
FRI genomför en kraftig satsning på dels framtagning av melOder inom området. dels på utveckling av personalen.
FRIs engagemang inom områden med anknytning
till konceptuell modellering inom SISUs
ram är därför naturlig. Ett relaterat område.
datatypkataloger, känns också mycket
angeläget mot bakgrunden att en av huvudtankarna
i försvarets ADB-strategi just är synen på data som
en gemensam resurs inom organisationen.
SISU Informa'

dec 1986
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FortsälCning på nästa sida

Infologutbildning
- en basutbildning

Bredspektrum analys/diagnos:

Innchällct omfattar process, modellering, JR-hjälpmedel, prototypframtagning och praktiska tillämpningar av dessa. Utbildningen omfattar ca 6 månaders kalendertid med 9 veckors utbildningstid. I dessa ingår handledd praktik i 3 veckor. Förkunskaper
inom ADB och processarbete förutsätts.

Det huvudsakliga syftet med denna fas är att se ull
att rätt problem attackeras. Det är inte ovanligt atl
klienten i början av förändringsarbetet har en felaktig bild av vad som är lämpliga åtgärder liksom av vad som går att åstadkomma eller av vad
som är omöjligt.

Bakgrund

Analytikerns roll kan sägas vara att utgöra organisationens spegel i denna fas. Analytikern skall vara
undersökande, förmedlande och rådgivande.

FRI:s nuvarande omorientering mot de inledande
faserna i systemutvecklingsprocessen kan ses som
ett första steg i en strävan att emblem en betydligt
vidare syn på utveckling av informationssystem.
Inriktningen skall omfatta tillämpning av kunskaper från ledningsutveckling, organisationsutveckling likaväl som från informationsutveckling. Verksamhetsutveckling snarare än utredning.

Övergripande
verksam hetsanalyslmodellering:
Målet är atf.nå konsensus inom uppdragsgivarens
domäner kring verksamhelens egenUiga innebörd
och mål, samt att skapa ett gemensamt verksamhelSspråk. Resultatet är en preliminär konceptuell
modell samt en preliminär logisk datamodell.
Prioriterade områden för systemskisser och för
vidare analys.

Utvecklingsmodell som röd tråd
Utbildningen är uppbyggd kring en syn på systemutveckling där denna skall styras så att man arbetar
med sikte på utveckling av relevanta informationsstöd snarare än mot tekniskt orienterade mål.

Verksamheten penetreras från en konceptuell synvinkel. Allt som har med datorisering och tekniska
frågor lämnas utanför. Det är inte ovanligt att arbetel stannar på denna nivå, vanligen därför all man
upptäcker alt de reella problemen är andra än de
man tänkt sig. En trend är att uppdragsgivaren
också redan från början, allt oflare, önskar just
denna typ av analys.

Processen uppdelas i följande faser:
- mycket grov analys fas, framgent AU-planering
- uppdragstagande
- bredspektrumanalys/diagnos
- övergripande verksamhetsanalys med hjälp av
modellering
- experimentell systemutveckling/detaljerad
verksamhetsanalys
- protOlyputformning
- driftsanpassning
- drift och systemförvaltning

Arbetet bedrivs ofta ganska processoriemerat i
mindre grupper, där flödes- och begreppsmodeller
över verksamheten utvecklas. Detta sker i ganska
intensiva förhandlingsprocesser, där förmågan att
ur sakansvariga personer hämta fram så myckel
kunskap som möjliglom verksamheten är central
för framgång.

Några kommentarer kring ambition
och inriktning i faserna:

Analytikern spelar i denna fas sällan någon expertroiI. Snarare arbetar analytikern som katalysator i
konsensusprocesser av olika slag. Målel, alt nå
konsensus kring verksamhetens bärande ider och
mål, saml au utveckla en gemensam syn på verksamhetens språk, kan kräva ett stort mått av förhandling.

Uppdragstagande:
FRI har under lång tid arbetat sig ifrån en
fragmentarisk problemorientering till en mer
förändringsorienterad helhetssyn. Detta synsätt är
ingen självklarhet för våra uppdragstagare - vi
kommer ofta all få kämpa hårt för en förankring av
vårt jobb en tillräckligt hög nivå för ett adekvat
beslutsfattande.

Analytikern arbetar också i en metodförmedlandc
roll.

I denna fas representerar analytikern FRI och FRI:s
policy.
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Experimentell systemutveckling
och analys av delverksamheter.

Driftsanpassning/Im

(ESU)

plem entering

Ett prototypsystem och ett driftsystem kan ibland
kr'dva radikalt olika datalogiska lösningar. Arbetet
inom denna sfar är knappast i första rummet avsett
att täckas av FRI-personal.

Med moderna hjälpmedel, kan den klassiska informationsanalysen delvis ersättas av experimentell
systemutveckling. Denna metod att närma sig de
verkliga behoven - och framförallt fånga in deras
föränderlighet under den tid analysen pågår - ger
ofta som resultat ett mer stabilt system än ett som
utvecklas på basis av traditionell behovsanalys.
Det visar sig alltid att de reella informationsbeh0ven endast delvis överensstämmer med de som en
teoretisk analys ger. I själva verket är ESU ett sätt
att djupt involvera användaren av systemen i utvecklingen därav.

Till sist en varning för dsikten att
infologens vå'rv gdr att bedriva ulan
nllgon i teamet som har en mycket god
ADB-kompetens.

Kort om Björn Nilsson
Analytikern arbetar i denna fas på två sätt: med
analys av delverksamheter enligt den modell som
presenterats för verksamhetsanalys, och med experimentell utveckling av mindre rutiner. Medan
den förra verksamheten är orienterad mot en grupp
och i ston innebär en katalysatorroll, innebär den
experimentellt betonade utvecklingen ett direkt
samarbete med just den eller de för vilka ett specifIkt informationsstöd skall åstadkommas.

Kom 1984 till FRI från SCR. Där han arbetat i 12
år. Parallellt med detta doktorerat i informationsbehandling och varit forskningsstipendiat hos IBM
i USA under l år.

Kort om Försvarets
Rationaliseringsinstitut

Användaren är experten - inom sakområdet
Prototypering

Generaldirektör: Gunnar Petri.
Budget ca 25 milj kronor.
Antal anställda ca 80.

och integration

Syftet är att gä från enskilda delar till en fungerande helhet. Det innebär att de delstöd som utvecklats som systemskisser nu sätts in i ett sammanhang, och avstäms mot organisationens informationskrav totalt, snarare än den enskilda individens
eller rutinens. Målet är att skapa en prototyp till
ett komplett driftssystem.

6 huvudmannaområden,
där varje huvudman
dessutom är kontaktman gentemot ett antal
"kunder" :
- melod- och insatsområdet ledningsutveckling
- metod- och insatsområdet informationshantering
- utveckling av försvets ledningssystem inom
främst ekonomi och planeringsområdet
- produktionsrationalisering inom främst materiel
och anläggningsområdet
- totalförsvarets civila delar
- interna stödtjänster inklusive kontorsinformationssystem

Den konceptuella modell som utvecklats under den'
övergripande verksamhetsanalysen - och ytterligare
förfrnas under utvecklingen av systemskisser skall under denna fas inlcgreras och utvecklas till
en konsistent helhet De datastrukturer, som
utveck - lats vidare under den experimentella fasen
skall naturligtvis också integreras till en mer
slutgiltig logisk datamodelI.

Intervju och redigering:

På basis av de mer fullständiga modellerna skall nu
de mindre, experimentellt utvecklade system funktionerna integreras och omformas för att passa
helheten bättre. Detta stadium leder alltså fram till
en integrerad syn på informationsförsörjning för ett
antal kopplade verksamheter.
Anal ytikern arbetar under denna fas främst i en
expenroll. Denna fas innebär krav på en del teoretiskt kunnande i databastcori samt praktiskt
hantverkskunnande i använt IH-verktyg.
SISU I"forma·

dec 1986
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Lars Bergman

Konferens om
Kontorsinformationssystern

"Office Systems: Methods and Toois"
- inte bara spaghetti på programmet
Objekt-Orienterade

Den 22-24 oktober arrangerade IFIP WG8.4 en
konferens med namnet: "Office Systems: Methods
:md TooIs". Konferensen gick av stapeln i Pisa i
en väder som, trolS årstiden, närmast kan liknas
vid svensk sommar. Artikelförfattarna, Matts
Ahl~n och Stefan Britts frän SISU, deltog i denna
och avser nedan redogöra för sina intryck (dock ej
frän måltiderna).

Verktyg

Vilket tidigare nämnts var flertalet konferensbidrag
vcrktygsorienterade. Bidragen behandlade ett visst
verktyg eller hjälpmedel speciellt avpassat för
någol område, såsom exvis konstruktion av vissa
delar av ett användarb'Tänssnitt, eller också
behandlades de principer som bör ligga till grund
för utveckling av verktygen i sig. Detta kan väl
snarast beskrivas som "Software Engincering" i
allmänhet, och det är då kanske inte så märkligt au
just det objektorienterade synsättet här nästan helt
dominerar.

Inledning
Detta är den andra konferensen på temat
kOnlorsinformationssystem som arrangeras av
IFIP. Den första hölls i Helsingfors för ca ett år
sedan. Om man skall försöka kamkteriserd
konferensen med några få ord skulle vi välja: hög
kvalitet, verktygsorienterad och objcktorienterad.

Del är tveklöst så att objektorientering har blivit
på modet idag. Samtidigt torde denna ansats vara
den mest lovande att tillämpa i systemmiljöer som
uppvisar egenskaper säsom: distribuering,
kommunikation, hög interaktivitet och krav på
flexibel och därmed föränderlig programvara.
Mänga kontorsinformationssystem kan innefattas
inom denna kategori.

Kvaliteten på bidragen till konferensen var jämn
och hög vilket är ganska ovanligt. Dock var
spridmngen på behandlade åmnen mycket stor.
Detta tycks vara symtomatiskt för KIS-området
som lycks om alla allt f r:.'tnpreslandamämim: U II
konceptucll modelIcring
~

Bland intressanl.:l bidrag med en objekLOrienterad
framtoning bör nämnas Lincks-projeklet i
Linköping (Linköpings Intelligent Knowledgc
Communication System), samt PAPS-syslemel
(Procedure Automation and Problem Solving)
under utveckling på University of Toronto. N1\gra
av problemen som dessa projekt tacklar innefauar
ärendehantering (där inplanering av aktiviteter och
hantering av parallellilet ingår som delproblem),
samt utveckling av systemfunktioner som kIm
användas för au ge daLOrstödåt aktiviteter som
nonnalL selLär svåra att helt automatisera.

Trots vad namnet pä konferensen
antyder. dominerades bidragen i il,.
hell av olika verktyg. Metoder mr
däremot inte al/s representerade.
Detta år troligen typiskt för hela
dataomrädet idag. Verktyg som
löser mindre problem är relatil't
lätta alt utveckla medan metoder är
betydligr sl'årare att ta fram.
Rcnnlc! vcrktyg hade cn "objcklorientcrad" prägel.
Ob.ick~ar en ahstraktion ~om kan använda;; för all
moucJicra eller implememera mformauonssyslcm
(jfr Civl0L eller OP.<\L soen utvecklats vid
SYSLAB och SISU). Uppenbarligen dommcracksvcrklygsbyggama som försanllaL')i Pisa nästan
helt av det objcktoricmcradc synsälLcL Utvccklingen synes vara likartad ocks:i i USA och Japan.

Objektorienterade ansaL<;eranvänds också för all
konstruera användargränssnitt. Dessa presenteras
dock i ett egel avsnitt nedan.

Databashantering

och KIS

!\långa forskare som litligare främst varit
verksamma inom databasomådcl har också
uppmärksammat de problem som är relateradc till
lagring och återvinning av informauon KIS. Vi
pratar ju ofta om kontorsinformationssvstcm som
distribuerade (och/eller decenlmlisera(i~) c'Lh
följdaktligen har metoder och lckniker som l1IgiLS

Vi skall nedan rcfcrcm och kommentera nagra
intrcssanta bidrag.
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viktigaste är Office Document Architecture (ODA)
och Office Document Interchange Format (ODIF).
Jämför även IBM:s DCA/DIA-arkitckturer.

fram inom området Distribuerade Databaser här en
klar relevans. Problemcn omfattar allt från
prestarida, robusthet och replikering av data, till
möjligen att få DBHS från olika leverantörer
och/eller baserade på olika datanlOdeller, att
samcxistera inom ctt och samma system (ett
problem som Lö. uppmärksammats på SISU och
som resulterat i ett projektförslag).

Ett dokument i ODA kan representera nästan vad
som helst Följaktligen behöver det inte vard vad
vi traditionellt menar med ett dokument. Ä ven
fakturor, brev och data man normalt förknippar
med olika applikationer kan representeras som
dokument.

På konferensen presenterades bl a en arkitektur för
ett distribuerat DBHS, baserat på multipla backendmaskincr. Dc främsta fördelarna med arkitekturen
var, enligt upphovsmannen, dess prcstanda samt
dess möjligheter till flexibel (re)konfigurering.
Arkitekturen exemplifierades med ett antal olika
kongfigureringar i en LAN-ba<>eradmiljö. De
problem som här tacklas är som synes främst
relaterade till systemarkitektur.

ODA skiljer mellan den logiska strukturen hos ett
dokument och dess layout. Med logisk struktur
menas t ex en rapports indelning i kapitel,
delkapite1 och stycken. Med layout menas hur den
logiska strukturen presenteras på sidor eller delar
därav. lODA beskrivs båda dessa strukturer samt
regler för hur den logiska strukturen avbildas på
layouten.
Med denna standard uppnår man två fördelar. För

En annan aspekt på
distributionsproblematiken är,som
ovan nämnts, möjlighcten att låta
heterogena DBHS samexistera. Ett
försök till att lösa detta problem
presenterades med ett system kallat
HETERO. Utgångspunkten var här
alt bygga ett globalt
(rc1ationsbaserat) databasschema
som paraply över ett antal DBHS
baserade på relations-, nätverk- eller
hierarkiska daramodeller. Det framkom dock under detta föredrag att
det återstår många problem att lösa
innan ett system av denna typ kan
resultera i en användbar produkt.

Dokumenthantering
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Elt stort problem i dagens
"elektroniska" kontorsmiljö är att
olika applikationer sillJan kan
utbyta data. Har man t ex skrivit en
rapport på ett ordbehandlingssvstem
är det nästan omöjligt att med'
Samband mellanolikafunktioneroch interfacevisas i denna bildfrånett
'bch"ll
~
sk' ka d
.
ESPRIT-projekt,
sompresenterades vidIF/P-konferensen22-24 oktober.
b I . i:1 cn S
tur I,C
enna l
ele~~o01sk orm ulf nagon an~an person so~
det första kommer olika programvaror att kunna
3llvander ett annat ordbehm:dlmgssystem. Vdl man
kommunicera med varandra. Förutsättningen är alt
forutom text också utbyta bilder, tabeller eller
alla dokument som skall kommuniceras beskrivs
grafik kan man lika gärna slå iden ur hågen på en
enligt standarden. Observera att programmen
gång.
internt inte behöver känna till ODA. Däremot
måste de kunna transformera det interna dataformaProblemet blir allt mer akut i dagens värld av
tet till ODAs format och omvänt. För det andra
framväxande öppna system. För att försöka
kan ett och samma dokumellt presenteras på olika
komma runt problemen håller flera organisationer
sätt.
(ISO, CCITT, ECMA) på att utveckla standarder
Dctta åstadkommcs genom att flera layouter
för lagring och överföring av dokument. De två
skapas för ett visst logiskt dokument.
SISU Inforrm·
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Baseml på ODA utvecklar eu par forskningsprojekt
dels en slrukturednor dels en metod för au mata in
existerande dokument i ett datorsystem(se figur).
En strukturcdiUJr ba~erad på ODA har fördelen alt
den inkluderar alla möjligheter som erbjuds inom
standarden. DärfÖr kan datorstödet göras kraftfull:1rc
och man riskerar inte mt tappa viss information
om dokumenL~lrukturen. Slrukturcditorn hjälper
också användaren att skapa dokument enligt
tidigare Inmatade rjokumentbcskrivningar.
En
inmatningsfacilitct
å andra sidan är tänkt att scanna
av existerande pappcrsllokumcm,
analysera dessa
samt lagra resuitatet enligt ODA-standarden.
Denna
facilitet är bl a länkt att underlätta arkivcring _
amt sammanfogning
av elektroniska dokument
med tidigare producerade åokument på papper. Båda
dessa verktyg befinner SIg: idag på proLOtypstadicl.

På konfere~scn beskrevs, förutom principer för
diaJoghanteringssystem
(även kallade UIMS (Uscr
Interface Management Systems), också eU
pilorsystem baserat på dessa principer (MOUSE),
en arkitektur för dialoghantering i OPAL-systemct
(SISU) och dess effekter på "användarvänligheten"
samt ett verktyg för modellering och implemcntering av fönsterbaserade grafikgränsnsiU. r det
sen-are fallel användes en objektorienterad modcll
lör att !)e.skriva gränsnsitlsobjekten
(fönster,
ikoner, menyer m.m.). En egenskap som
poängterades härvidlag var ulbyggbarhelCn hos
gränSSnillet.

Slutsatser
Som S\lles täckte konferensen ett brett spektrum
av frågeställningar inom KIS-området. Ändå har
flertalet behandlade problem utelämnats i denna
artikel av utrymmesskäl. Konferensmaterialet
finns
dock tillgängligt i bokform från 'orth-Holland för
den som är intresserad.

Användargränssn itt
Stora resurser satsas idag på utveckling av bäure
användargränssnitt.
En tydlig trend är att dessa
skall vara objektorienteraae
och organiseras i form
av ett särskilt dialoghantcnngssystem,

Så vitt vi bedömer kan forskningen inom
SYSLAB och SISU väl mäta sig med den
forskning som bedrivs internationellt. Detta gällcr
dock bara inom de smala områden som man har
resurser alt täcka. Naturligtvis skulle del vara
önskvärt au. förutOm redan cxisterandc forskning,
också kunna bevaka fler forskningsområden.
Del"
kan man på sa sätt uppnå vissa synergieffekter dels
risKe~ar man ifilC aU hnmna på eftcrkälken. Tyvärr
räcker Knappast nuvarande resurser mer än till Ii Il'
eXlT'a spaghctti i budgelen.

Dialoghanteringssystem
bygger på all funkuonerna
för hantering av användargränssni
tet är så. pass
generella atl dc kan använd S' '. tlertalct

aroiikauOilcr. D· kan dessa funKuan~:- b:-Vw.iut cr
apnlikauonC'r, och läggas I Cl! SX":-b!:.( ';llU';nanrcringssystem

(jfr datnhlShant 'rmgs<;YStCI. '

Genom au org:lmsera
rog-rarn':a-:1r. på d.:tw s' tl
hoppas mar. 'unna upp~ en rad rördelar. For dC"!
första k:m utvccklingskostnaacm:l
minsk3s genom
att många generella o~h krafUulw funkuoner
utvecklas en gang för alla mon r.lnlen för
diaJogh:lOtcnngssyslemet.
För let andra k"
krafuu!lare granssHltt, l ex a\"~lldc
fclkomrol'
och hjälp. utvccklas med r lall\'. ~lt lägoe
resursins;J.L~. iuLllgc!!. för det tredje kan nl.
konstruktion av grånssnin separeras tran
konstruktion av applikauonspr Jgram. D:ingcnom
möjliggörs all cxpcncr pfl konslIU ;tion a\användargränssnill
övertar progra.'l1mer:Jll1a< roll
vid utvccklingcn a\· dc intcrJ.KU\OU åelafil3 a ~ en
applikauon.

Matts Ahlsen & Stefan Britts
SISU

Dessa idecr kan lilHimpas b:'icl
. konsLrukLion och
Implement ring av användarp_:
.snil
företrädcs\'is i grafikJfönslcrbaseradc
miljö~r. Det
handlar här myckct om au kunna separ ra dialogresp. applikation'·
funktioner p1 el kl:uL sim samt
att tilihandahålla lämpliga ahstrakuoncr ['iir ' lt

beskriva och hantem menyer. fOn'1:::r.ikoner ctc,
vid deSIgnen av ell gränssnitL
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Pågående projekt
inom SISU.
Den följande sektionen redovisar de
olika projekt som är I arbete eller
avslutats inom SISU.
Projekten är ordnade i bokstavsordning efter projektnamn.

Dataadministration
Dialogmodellering
Framtida administrativ utveckling - struktur,

former

och teknik
HS -projektet
HSQL
HSQL2
IBM
Krav på generellt datorstöd för ärendehantering

OPAL
RAMATIC
Referensmodell för informations- och databeskrivning
SI.KM-metodik
Sl.metodikschema
SI.SIMOL
Vad är Konceptuell Modellering?
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Irrojektnamn:

Möjligheter för ISVI-medlemmar att ansluta sig
till projektet eller att följa det på närmare håll:
Efter kontakt med projektledningen kan man på
olika sätt associeras med arbetsgruppen och aktivt
deltaga i seminarierna.

Dataadministration

Typ: Ramprojekt

Mål: Att definiera och beskriva dataadministration ur ett helhetsperspektiv.

Avrapportering av resultat: Rapport,
slutscminarium.

Resultat: Projektets resultat dokumenteras i en
rapport över ämnet Rapporten skall vända sig både
till dem som önskar sätta sig in i området
och till dem som önskar detaljkunskap för aU
införa dataadministration i den egna
organisationen.
Beskrivning: Området dataadministration belyses
och beskrivs ur bl a följande aspekter:

Mer information hos: Anders Persson, Data Logic
AB, tel. 031-45 03 40, Lars-Åke Johansson eller
Mats R Gustafsson, SISU Göteborg, tel. 031-83

0250.

l)

Projektnamn:

Dialogmodellering.

- historik, synsätt, trender

T}p: Inom Ramprogrammet

- roll inom AU-processen och i dcn dagliga
linjeverksamheten

Mål: Att utarbeta en referensmodell
Dialogmodellering.

- funktion, arbetsuppgifter

Resultat: Ett SISU-förslag till en referensmodell
för Dialogmodellering vilken kan tjäna som en
referensram inom vilken olika arbeten kring
människa/dator-dialoger kan utföras.

- organisation, personal, kompetens
- arbetssätt inkl metoder och beskrivningstekniker,
datorstöd

för

Beskrivning: Mycket arbete läggs ned i olika
organisationer som går ut på an förbäura
människa/dator-dialoger. Dessa arbeten är såväl av
teknisk art, såsom effektivisering av dialogprogrammeringen, utformning av bättre (i någon
mening) dialoger, standardiseringsansträngningar
mm, som av typen "human factors" såsom
studium av olika dialogstilar och interaktionstekniker, användaranpassning av dialoger ete.
Samtidigt försöker varje organisation följa utvecklingen av området människa/dator-interaktion i
syfte all ta till sig nya kunskaper som kan vara av
direkt nytta.

- relationer till systemförvaltning, "information
center", etc.
Fallstudier över praktiska försök att införa
dataadministration inom näringsliv/förvaltning
görs. Upplevda problem och effekter identifieras
och konsekvenser därav analyseras.
Tidsperiod: Projektet genomförs under första
halvåret 1987. Start sker med ett inledande
tvådagars seminarium prel. tidsplanerat till 28-29
januari 1987.

Detta arbete försvåras avsevärt av den brist på
"struktur" som kännetecknar ommdel.
Ojämförbara begrepp ställs mOl varandra, den
underliggande tekniken är illa förstådd och "fel
problem" fokuseras. Det saknas en referensram
inom vilket arbetet kan ske. Detta försvårar och
försenar en viktig utveckling - som eftersträvas i
mänga organisationer - av det viktiga området
människa/dator-interaktion, en utveckling som
väntlS leda till ökad insikt om möjligheter och
svårigheter, bättre grundade val av utrustning och
dialogformer, för all nämna ell par exempel.

Personalinsats: Mindre insatser frän flera personer i
arbetsgruppen.
Projektledare: Anders Persson, Data Logic
Deltagare: Projektdeltagarna i grundarbetsgruppcn
håller på att tillsättlS.
Projektstatus: Projektet befinner sig idag (1986-1110) på förberedelse- och planeringsstadiet
Underhandskontakter med potentiella deltagare
pågår. Inbjudningsbrev till uppslartSseminarium
kommer att distribueras under inledningen av
december -86.

En referensrnodelI är en generell struktur med definierade gränssnitt mellan ingåendc komponcntcr.
Inom andra områden (datakommunikation,

Fortsätter nästa sida

25

SISU In/orma· dec 1900

FOr/sättning
operativsystem, informations- och databeskrivning
m fl) utvecklas (har utvecklats) referensrnodeller
som f!!öjliggör att koncept, tekniker, problemställningar etc. kan placeras in i siu rätta sammanhang och som gör att jämförelser/utvärderingar
därmed blir möjliga.

@:)

Typ: Ramprojekt
M ål: Att undersöka

vilka faktorer som har
stor inverkan på administrativ utveck~
Hng. Att i scenarieform beskriva konsekvenserna för AU/ADB-verksamheten
utifrån några hypotetiska antaganden om
affårsmiljö och ovanstående faktorer.

Detta projekt skall utforma ett förslag till en
referensmodell som är en överenskommen
referensram vilken
- underlättar strukturering av koncept, tekniker,
problemställningar som figurerar inom
människa/dator- interaktionsområdet
- förbättrar kommunikationen om dialogfrågor
- möjliggör bättre bedömning av produkters
funktionalitet
- bidrar till att skapa insikt om vilka olika
betydelser människa/dator-dialogen spelar för den
totala systemutformningen.

Resultat: En skrift som i scenariebeskrivningar
belyser hur administrativ utveckling kan komma
att bedrivas i fr.untiden.

Beskrivning: De beaktade faktorerna skall vara
såväl organisatoriska, strukturella som tekniska
faktorcr. Ä ven hur olika önskade verksamhetsstrukturer kan stödjas genom den typ av informationsstruktur som skapas skall belysas. De valda
faktorerna och antagandena om affarsmiljö skall
bilda utgångspunktcn för en beskrivning av hur
förutsättningarna för utveckling och användning av
informations- och-kommunikationssystem inom
olika typer av organisationer kan se ut på 90-talet.
Mot bakgrund av dessa beskrivningar skall ett
förslag tas fram, som anger vilka AU/ADBstrategicr som är lämpliga att välja och vilka olika
effekter som därigcnom kan uppnås. Utvecklingsstrategierna skall speciellt belysa struktur- och
ansvarsfrågor, beslutsgång för AU, teknik och
hjälpmedel samt resurser och kompetens.

Rätt utformad och rätt använd bör referensrnodellen
bidra till att skapa en bas för bättre absorbering av
den metodik och teknik för människa/datorinteraktion som strömmar fram i allt snabbare
takt.

Tidsperiod: Preliminän: oktober 1986 juni 1987.

Uppskattad personalinsats: 1,4 personår.
Ledning: Projektledare:
Karl-Olof Wigander,

rojektnamn: Framtida
administrativ utveckling struktur, former och teknik

Programator

Styrgrupp: Lars Söderlund, SISU.

Tidsperiod: Projektet genomförs under första

Deltagare: Stefan Britts SISU, Marie-Louise

halvåret 1987 i 3 seminarier med mellanliggandc förbcredelse- och sammanställningsarbctc.
Prel. tider för seminarierna är: Sem. l 87-02-05,
Sem. II 87-03-19 och Scm. III 87-05-14. Sem_ I
fokuseras på verksamhel5frågor, sem. II på
teknikfrågor och sem III på strategifrågor.

Warnström Statskontoret, K-O Wigander
Programator, Lars Wiktorin ElS, Gunilla
Åkerblom Kommundata,
Lars Söderlund SISU (styrgrupp).

Projektstatus 86] J05: Projektet har hittills haft
endast en sammankomst.
Under kommande 2 - 3 möten skall projektets mäl
konkretiseras och preciseraS samt arbetsformerna
utarbetas. I mitten av december 1986 skall en
konkret plan föreligga. Intressenterna i detta
projekt har uttalat ett önskemål om alt projektets
kalendertid helst ej bör utstr'J.ckas bortom 30 juni
1987. Projektet skall till medio december också ta
ställning om den rekommendemdc kalendertiden är
realistisk.

Personalinsats: Arbetinsatsema fördelas pä ett antal
personer i den primära arbetsgruppen_

Projektledare: Mats-Åke Hugoson,
Programator/CTH

Deltagare: Projektlseminarie-deltagare håller på att
inviteras.

Projektslatus 861 J 10: Projektet befinner sig idag
(86-11- JO) i ett förberedelse- och planeringsstadium. En arbet<;plan håller pä att utarbetas och

Far/sättning niista sida
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FortsätIning från föregående sida
underhandskontakter med personer med
verksamhetskompetens resp systemulvecklings/teknik-kompelens som huvudagerande till
sem. I resp scm. II pågår. Till seminarie III
kommer personer från aHa ISVI-företag
au inbjudas.

Projektledare: Eva Lindencrona
Deltagare: Stig Berild, Britt-Marie Johansson,
Clary Sundblad, Sven-Bertil Wallin, Benkt
Wangler.
Projektstatus: Avslutat 1 juli 1985

Möjligheter för /SV/-medlemmar alt ansluta sig
till projekJet eller att följa det på närmare håll:
Efter kontakt med kontaktperonerna nedan kan del
ev. finnas möjlighet au komma med i dc deltagarbegränsade seminarierna I och II. Möjlighel atl ta
del och diskutera resultat kommer att finnas i
seminarium III (slulseminariel).
Avrapportering av resultat: Projektet avrapporteras
och förmedlas genom den skrift/rapport innehållande scenariebeskrivningar och förslag till
utvecklingsstrategier som projcktel skall utmynna
i. Dclrcsultal kommer alt bearbetas vid scminaric I
och II.

Avrapportering av resultat: En rapport och en
konceptuell modell överlämnades till Slockholms
läns landsling, Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Slutenvårdsprojektel
Mer information MS: Eva Lindenerona, CIary
SundbIad, Benkl Wangler. SISU.

I'rojektnamn:

HSQ L

Typ: Uppdragsprojekl

Mer information MS: Mats-Åkc Hugoson,
ProgramalOr AB, Hökegatan 28,
41666 Göteborg, te\. 031 - 25 03 70 och
Lars-Åke Johansson eller Mats R Gustafsson,
SISU, Norra Krokslältsgatan 2, 412 64 GÖleborg,
lel. 031 - 83 02 50

Mål: Utreda hur kunskapsteknik kan
användas som stöd i befintliga informationssystem.
Resultat: Rapport "HSQL - ELtkunskapsbaseml
syslem för HSQL"
Beskrivning: Rapporten gcr en grundläggande och
beskrivande bakgrund till de begrepp som förekommer inom området kunskapsteknik samt anger
ideer om hur cH kunskapbaserat system i kombination med etl frågcspråk SQL kan realiseras.

Bprojektnamn:

Tidsperiod: 86-02-01 -- 86-06-01

HSN-projektet

Personalinsats: 2 personmånader

Typ: Uppdrag

Projektledare: Eva Lindencrona

Mål: Utifrån användarkravspecifikationer
om vårdtillfallesadministration
och
liipande vårdplanering skall ett patientadministrativt system beskrivas i en
konceptuell modell.

Deltagare: Erik Knudscn
Slutsats: Rapporten angav olika alternativ för cn
fortsätUling. En av dessa var att i en andra fas
specificera ett HSQL på en detaljerad nivå som
skall kunna utgöra underlag för en direkt
implementering.

Beskrivning: Projektgruppen skall ta fram elt
förslag på en konceptuell modell över elt
patientadministrati vLsystem. Uppdragsgivarna
skall eftcr en kort uLbildningges möjlighcLall
diskutera det framlagda förslageet. Modellen skall
därcfLcr modifieras och avrapportcras.

Möjligheter för ISVI-medlemmar att ansluta sig:
lej

Avrapportering av resultat: Presentation av
rapponens innehåll vid möte med nordiska ADBgruppen.
Mer information hos: Erik Knudsen, Eva
Lindenerona.

Tidsperiod: Mars - juni 1985.

Personalinsats: 241 person timmar
27
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IprOjektnamn:

HSQL 2

Krav på generellt
datorstöd för ärendehantering.

:ffii1: rojektnamn:

Typ: Uppdragsprojekt
Mål: Itfamställa en detaljerad
kation av ett kunskapsbaserat
informationsåtervinning.

Typ: Inom ramprogrammet

kravspeciti.
system för

Mål: Att specificera krav pä funktioner i
ett generellt datorstöd för ärende han tering och datorstödets relation till andra,
generella datorstöd för kontorsarbete .
samt ev. krav på datorstödets arkitektur
(interna uppbyggnad).

Beskrivning: Den framtagna kravspecifIkationen
skall kunna tjäna som underl1g för en direkt
implementering. Medel till projektet tillskjuts
under förutsättning att ett nordiskt samarbete förekommer i projektet. Därför kommer personer från
Finland, Norge och Sverige att ingå i projektet

Resultat: En kravspeciftkation som dokumenterar
de krav som nämns under projektmål. Tid- och
arbetsplan för en prototyp som uppfyller (delar av)
kraven.

Tidsperiod: 86-12-01 -- 87-07-01
Personalinsats: 6 pcrsonmånadcr

Beskrivning: Projektet tar sin utgångspunkt i
några grundläggande konstateranden:

Projektledare: Eva Lindencrona

- "Ärendehantering" är en verksamhet som är
betydligt generellare än de första associationerna
antyder och som förekommer i såväl offentlig
förvaltning som i näringslivet (dock under mer
specifika beteckningar som inköpsplanering,
ordermottagning etc.) I de flesta typer av ärendehantering finns mycket likartade administrativa
moment av planering, registrering, bevakning,
samordning, informationssökning och sammanställning av material.

Deltagare: Erik Knudsen
Möjligheter för ISVI-medlemmo.r alt ansluta sig:
ej
Avrapportering av resultat: Rapport
Mer information hos: Erik Knudsen, Eva
Lindencrona

.rojektnamn:

- Det saknas ett tillfredsställande datorstöd för
ärendehantering. Existerande generella datorstöd för
kontorsarbete är ej tillräckliga och skulle ime ens
vara det om de samverkade på ett tillfredsställande
säLLTiden är mogen för att skapa och införa den
nämnda typen av datorstöd i många administrativa
verksamheter.

mM

Typ: Uppdragsprojekt

Mål: Utreda olika typer av parsingtekniker.

Innan ett sådant datorstöd konstrueras och implementeras bör dess utformning och funktionalitet
samt dess relation till andra datorstöd analyseras
väl och dokumenteras i en förstudie. Detta projekt
utgör denna förstudie.

Beskrivning: Arbetet bedrivs inom IBM med SISU
som extern konsult.
Tidsperiod: 86-11-01 .- 87-03-01
Personalinsats: SISUs del 4
personrnånader

Tidsperiod: 18 juni 1986 - 30 juni 1987

Projektledare: Eva Lindenerona

Personalinsats: 1,4 - 1,7 personår.

Deltagare: Erik Knudsen, SISU

Ledning: Projektledare:
Statskontoret.

Möjligheter för ISVI-medlemmo.r att ansluta sig:
ej

Erik Sundström,

Styrgrupp: Lars Söderlund (ordf) SISU.

I

Deltagare: Anders Abrahamsson Ericsson Telccom
Inge Dahlberg Spcrry, Christina von Greyerz
'
Programator, Thomas Rodny Skandia-Data,
Leif Sandberg ElS, Erik Sundström Statskontoret.

Avr€lpportering av resultat: Rapport
Mer information MS: Erik Knudsen, Eva
Lindencrona

FortSättning på nästa sida
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Fortsätrning från föregående sidtJ
.rO)ektnamn:

OP AL

Styrgruppens medlemmnr: Björn Nilsson FRI.
Peter Söderström
SISU.

S-E-Banken,

Typ: Ramprogramprojekt

Lars Söderlund

Projektet syftar till att utveckla en
prototyp till ett objektorienterat appli.
kationsutvecklingssystem speciellt avseende interaktiva, distribuerade system
såsom exempelvis kontorsinformationssystem.
Målet är att i prototypen förverkliga och
testa nya koncept såsom objektorienterade distribuerade arkitekturer, objektdatabaser samt versionshantering av
objekt, i syfte att h~ia produktivitet och
kvalitet i samband med applikationsuh'cckling.
Mål:

Projektstatus 861105: Projektet har hiuiIIs haft 3
sammankomster.
Undcr dessa har projcktcts mål
konkretiserats och preciseral,> samt arbetsformerna
utarbetats. Det huvudsakliga arbetet, som utförs
mellan projektmötena i projektdeltagamas
cgna
organisationer, har kommit igång väl. Projektet
har fått styrfart och en plan finns för hur kmvspecifikationen skall tas fram och dokumentems
till den 30 juni 1987.
Projektet har beslutat att välja konkreta ärendehanteringsfalI, av lämplig komplexitet, ur den
egna organisationens verksamhet som utgångspunkt. Dessa skall tjäna sorn genomgående
praktikfall ur vilka företagsimema krav utarbetas.
Vid projektrnöten delges projektgruppen viktiga
erfarenheter ur dc enskilda fallen. De verksamhctsspecifika krav som tas fram skall senare gene mI1scras gemensamt inom arbetsgruppen.

Resultat: Under ramprograrnmets

En stor kunskapsmängd
system.
Ett antal seminarier

om objektorientemde

om objektorientemde

I samarbete med SYSLAB,
sitet, ett antal internationellt
forskningsrapportcr.

Varje projektdeltagare
har dessutom etablerat egen
referensgrupp inom det egna företaget, vilke:
passar uppläggningen av arbetct väl.

Interna specifikationer

Resultatrapportering: Det primära resultatet, en

Stockholms
publicerade

system.
univer-

av OPAL.

Beskrivning: Design och implementering av
prototypen OPAL cnligt ovan. l prototypen
prioritcras flexibilitet och avancerad funktionalitct,
dvs sådan funktionalitet som är ny och därför
intressant att testa i prototypmiljö, t ex versionshantcring av objekt.

kravspecifLkation, kommer au dokumentera,> i
projektet. Dessutom kommer resultatet att
presenteras i seminarium/seminarier
för SJSUanslutna organisationer. där uven andra erfarenheter
av projektcl,> arbete kommer all förmedlas.

Tidsperiod: Start: 850101.
Beräknat slut: 870630.

Mer informntion hos: Erik Sundström,
ol:h Lars Söderlund.

tas

En prototyp enligt ovan (namn: OPAL).

Projektmedarbetama
informerar vanmdrd kontinuerligt om produkter, projekt och div. insatser inom
området ärendehantering
(eller angränsande) som
kommit till resp. deltagares kännedom.

Statskontorct

treårspcriod

följande resultat fram:

SIS

Personalinsats: (under perioden) 2.75 personår/år
ProjektledtJre: Christer Hulten
Delta 'are: Matts Ahlsen, Anders Björnerstedt,
Stefan Britts, Christer Hulten och Stefan
Paulsson.

ProjektSIatus 861103: Kärnan i OPAL, dvs runtime systemet, kompilatorn och objektdataha,>hanteraren är under slutförande.

fonsällning
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Fortsättning från föregående sida
Möjligheter för IS VI-medlemmar alt ansluta sig
till prrojektet eller att följa det på närmare håll:
Möjlighet finns aU ingå i en referensgrupp för
OPAL (se SISU skrivelse av 860404, Lars
Söderlund) för att följa och även påverka OPALutvecklingen. Seminarier hålls också vid behov.
Tag kontakt

Projektledare: Lars-Åke Johansson
Deltagare: Lars-Åke Johansson, Roland Dahl,
Håkan Torbjär, Mats Gustafsson, (Kerstin
Karlsson, Kristina Elestedt)
Projektstatus: Projektet har skapat en andra
prototypversion kallad RAMATIC 2.0. En. plan
föreligger för fardigställandet av version 3.0

Avrapportering av resultat: Rapporter, seminarier
och ev. tillämpningssamarbetsprojekt

(870630).

Mer infonnation hos: Christer Hulten, SISU.

Möjligheter för [SVI-medlemmar att anslUla sig
till projektet eller att följa det på närmare håll:
Genom au kontakta projektledaren kan det ordnas
möjligheter att arbeta med i projektet. Samarbetsprojekt kan också skapas kring anpassning till viss
metodik samt prov i viss organisation.

RAMA TIC

Avrapportering av resultat: Resultaten skapas
igenom att göra tillgängligt successiva versioner
av modelleringsstödet. Presentation har också skett
på åtskilliga konferenser och utställningar.

Jrojektnamn:

Typ: Ramprojekt
Mål: Att utveckla versionsvisa operativa
versioner av ett avancerat datorstöd för
modellering.

Mer information hos: Lars-Åke Johansson,
SISU Göteborg,

031/830250,
Resultat: Att utveckla ett grafiskt baserat modelleringstöd som är anpassbart till olika typer av
modelleringstekniker och som kan stödja modellering genom funktioner för grafskapande, manipulering, analys och projicering i stora modeller.
Utveckling av kunskap skall skapas kring hur
metodik och modellering kan bidra till effektivare
systemutveckling genom att använda sig av
avancerade datorbaserde hjälpmedel. Successiva
prototyper skall kunna provas i olika organisationer efter anpassning till viss metodik.

Norra Krokslättsgatan 2,
412 64 Göteborg

m..'

Beskrivning: Det har råu brist på hjälpmedel för
au på ett kraftulIt sätt stödja skapande, manipulering och analys av grafiskt orienterade modeller.
Speciellt har det varit brist på stöd som kan vara
anpassbara och som kan följa ett successivt
modelleringskunnande i en organisation. Modelleringstödet utvecklas på kraftfulla arbetsstationer
och med hjälp av moderna ingående moduler för
grafik och databashantering.

ReferensrnodelI för
informations- och databeskrivning
rojektnamn:

Typ: Ramprojekt
Mål: Att skapa en referensram inom
vilken olika funktioner och andra egenskaper hos informationshanteringssystem kan placeras och analyseras,
utveckling av standarder inom ett företag
kan ske eller konsistenta specifikationer
inför t ex upphandlingar framställas.

Tidsperiod (start, befdknat slut): Utveckling
pdgdr till det första ramprog;ammets
slut. Därefter skisseras ett nytt projekt
som för resultaten vidare.

Resultat: Ambitionen med denna första etapp av
projektet är att ge SISU:s intressenter en lättillgänglig överblick över referensmodeller med direkt
anknytning till området informations- och databeskrivning och i viss mån till databasområdet i
ston i en kortare rappon.

Uppskattad personalinsats (under perioden): Cirka
2,5 manår per år.

Det fortsatta arbetet syftar åH att konstruera eller

Fortsättning pil nästa sidn
SISU Inlorma • dec 1986
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FOr/sättningfrån föregående sida

Sl.KM-metodik

.rojektnamn:
syntetisera fram en svensk referensrnodelI, SISUmodellen. Med lägre ambitionsnivå syftar denna
ull alt inom, databasområdet (med speciell inriklning på informations- och dataheskrivning) fylla
samma syfte som OSI-modellen fyllcr inom kommunikationsområdeL

Typ: Ramprojekt
M l: Att inom ramen fiJr en mer omfattande systemuh'ecklingsmetodik
åstadkomma en praktiskt
användbar
metodik för
konstruktion
av konceptuella
modeller
för i första hand SIMOL.

Beskrivning: Den första eta.ppcn innebär aU sammanfatta. nåh'Ta redan existcrandereferensmodeller
eller snarare referensarkitekturer
med inriktning
mOl dataadministration.
Dessa referensarkitekturer
har företrädesvis hämtats från standardiseringsvärlden.

Resultat: Metodbeskrivning
Beskrivning: Projektet avser att producera
anvisningar/riktlinjer
som tillsammans utgör en
praktiskt användbar metodik för modelleringsarbete
enligt SIMOL. Metodiken bör dock vara användbar
också för andra liknande ansatser.
Projektet skall anknyta. till övrigt metoclarbete som
pågår inom SISU.

Tidsperiod: Egentlig projektstart:
December
1986.
A vrapportering
av etapp l: April 1987.
Beslut om nästa etapp: April 1987.

Personalinsats: Etapp I: 4 pcrsonmänader

Tidsperiod: 8601 - 8612

Projektledare: Björn Nilsson,

Personalinsats:

Försvarets

Rationaliseringsinstitut

Projektledare: Eva Lindencrona

Deltagare: Björn Nilsson
ProJektstatus: Planerings-

Deltagare: Benkt Wangler

och kontakths.

Projektstattts: Förslag till handbok klart 8606

Möjligheter för ISVI-medlemmn.r att följa arbetet:
PrOjektet söker i dagsläget deltagare till det
praktis -a arOOl.et med sarnmanfattnmg av olika
referensrnodeller
liksom ull en mindre
referensgrupp. For dem som plancrdf alt deltaga i
det kommande arbetet med utveckling aven
referensmodell är dct en klar fördel all ha deltagit
under etapp I.

MöjliJ!.heter för ISVJ-medlemmaT all ansluta sig
[iIIprOjektet eller att följa del på närmare Mil:
Representanter
all della.

för IS VI-medlemmar

Mer in/onnation

JUlS:

Benkt Wangler,

är välkomna

SIS .

Avrapportering av resultat: Etapp I skall
avmpporteras som SIS
planeras ett seminarium

-Analys. Dessutom
för infomlationsspridning.

Ir~iek[/lQmn:

S l.metodikschema

Typ: Ramprojek!

Mer informn.tion hos:Bjöm

Nilsson, FörsvareL<;
Rmionaliseringsinstitut,
Box 80CXl8, 104 50
Stockholm. Tel: 08n88 75 00

Mål:

Att i form av ett konceptuellt
schema definiera väsentliga delar aven
system utve.:klingsm etodik.

Beskrivning: För alt skapa en plattform för vidare
utveckling av RAMATIC har elt synsätt tillämpalS, som innebär all verktyget innehåller en
utbytbar, fullständig definition aven metodik i
form av Cll konceptuellt schema. Projektet avser
att utveckla notation och begrepp för ett sådant

schema.
1l(L~period:8605 - 86 I 2?

Personafinsals: 8 personveckor?
Fortsättning på nästa sida
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Fortsättning från föregående sida
Möjligheter fär [SV/-medlem att ansluta sig till
projekJet eller att följa det på närmare håll: Viss
kontakt med representanter för ISVI-företag har
hållits under projektets gång.

Projektledare: Janis Bubenko
Deltagare: Mats R Gustafsson, Benkt Wangler, +
arbetsgrupp

Mer information hos: Benkl Wangler, Eva
Lindencrona. SISU.

ProjekJstatus: SYSLAB-rapport klar 8610,
Informa-artikel klar 8611, Broschyr på svenska
klar 8612.
Möjligheter för /SV/-medlem att ansluta sig till
projektet eller all följa det på närmare håll:
Representanter för ISYl deltar i metodråd.

rojektnamn:
Vad är Konceptuell
Modellering?

Avrapportering av resultat: SYSLAB-rapport,
beskrivning på svenska

Typ: Samarbetsprojekt med ISVL

Mål: Syftet med projektet är att framställa en reklambroschyr, som enkelt förklarar innebörden i begreppet Konceptuell
Modellering, hur modellering bedrivs
och hur resultatet kan användas.

Mer information hos: Benkt Wangler, Mats R
Gustafsson, SISU.

~rOjektnamn:

Beskrivning: En projeklgrupp arbetar tillsammans
med Lidman Information AB på aU ta fram en
broschyr. Medlemmarna i projektgruppen kommer
från SISU och medlemsföretagen. Andra medlemsföretag som Data Logic, IRM Consult, Kommundata, Volvo Dala och Volvo PV har delgivit gruppen synpunkter på framtagel material.

S1.SIMOL

Typ: Ramprojekt
Mål: Att utveckla ett praktiskt användbart
språk för konceptuell modellering.
Resultat: Specifikation av språkel

Tidsperiod: April 1986 - December 1986
Rapport angående erfarenheler av HSN-arbetel
. Personalinsats: 250 timmar (SISU internt)
En exempel
Projektledare: Clary Sundblad
Beskrivande rapport
Deltagare: Christer Dahlgren, Ericsson, Tomas
Höglund, StatskonlOrel, Peler Lindström,
Programator, Björn Nilsson, FRI, Bror Noren,
Vattenfall, Eva Lindencrona, SISU, Benkt
Wangler, SISU, Hardy Hcdman, Lidman
Information AB.

Beskrivning: De model1erii:~sansatser som används
på praktikfåltet är oftast relativt semantiskl fattiga.
Språk som används i den akademiska världen
upplevs å andra sidan som "teoretiska" och svåra.
Syftet med SIMOL är alt skapa en notation som
förmår utlIycka så mycket som möjligt av del
regel verk som förekommer i en tillämpning, utan
alt därför bli alltför tillkrånglat och svåranvänt.

ProjekJstatus: 1986-08-19 presenterades en första
skiss på innehållet i broschyren. 1986-10-31
skickades första förslagel på text ut till
projektdeltagarna och andra intresserade.

Tidsperiod: 8501 - 8512

Avrapportering av resultat: Broschyr om
konceptuell modellering.

Personalinsats: 12 personveckor
Projektledare: Eva Lindencrona

Mer information hos: Clary Sundblad, SISU.
Deltagare: Eva Lindencrona, Benkt Wangler
Projektstatus: Version l av SIMOL klar 8504.
Försök med praktisk användning 8504-8506
(HSN). Version 2 av SIMOL föreligger sedan
8601. Utvärdering i form av examensarbeten pågår
8609-8703 (ca).
SISU Inlorma • dec 19116
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KONFERENS INBJUDAN

IAS-S7
Ir>.'TERAKTIVA ADMINISTRATlVA

SYSTEM

o

ARE 6 - 8 APRIL 1987

Om konferensen.

Information Systems Engincering slår för ett
arbete, utfört av "ingenjörsmässiga" analytiker
och konstruktörer och som innebär

SISUs arbetskonferens, Interaktiva
~dministrativa System, äger rum i
Are 6 - 8 april 1987. Detta är den
tredje upplagan av lAS och liksom
tidigare är syftet att konferensen
skall utgöra ett forum för kunskapsoch erfarenhetsutbyte mellan forskning, näringsliv och förvaltning.
lAS 87 skapar detta forum i form
av föredrag med frågestunder, förberedda paneldebatter samt informella gruppdiskussioner.

- ett rigoröst, metodmässigt sätt att angripa varje
delproblem, ingen uppgift i systemutvecklingen
skall lösas med godtyckliga angreppssätt
- att hanteringen av information (i betydelsen
verksamhctsnära koncept från funktionsanalysen,
informationsanalysen etc) fokuseras, dvs metodstöd, datorstöd etc ges inte längreenbart till utformningen av logiska datastrukturer (scheman) i
de senare systemutvecklingsaktivitetcma (t ex
databaskonstruktion).
I en förenklad analogi kan man säga att
Information Systems Engineering kan få samma
betydelse för informationssystemutveckling som
metodiska ansatser inom Software Engineering har
inom mjukvaruutveckling.

Tema.
Temat för lAS 87 är

Detta sätt att arbeta är ännu inte utbrett och heller
inte entydigt - det har inte funnit sin fasta form än.

Information Systems Engineering.

Oppnar det nya möjligheter att utveckla mer
ändamålsenliga informationssystem?

Detta tema skall uttolkas enligt följande.
Information Systems Engineering representerar en
ansats för infonnationssystemutveckling som
baserar sig på ett "ingenjörsmässigt" sätt att
angripa de olika uppgifter som skall lösas i stora
systemutvecklingsprojekl.

Hur stark är dess potentiaL?
Finns fundamentala svårigheter i övergången till
ett arbetssätt som svarar nwtlnformation Systems
Engineering konceptet?

Konceptet syftar inte på någon speciell systemutvecklingsmetod, är inte bundet till något specifikt datorstöd och det är inte heller begränsat till
någon enskild del av systemutvecklingens aktiviteter eller faser.

Vilka krav ställs på datorstöd. systemutvecklingsnwdell. AU-metod. organisation och personal?
lAS 87 avser att på ett allsidigt sätt belysa och
debattera frågeställningar av ovanstående slag med
utgångspunkten "traditionell systemutveckling

ifrägasan". ÅLla inbjudna föredragshMlare kommer
att presentera sin syn på detta tema ur någon av
följande olika aspekter:
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Session 2:

DalOrstöd för Infonnation Systems Engineering

Datorstöd för Information
Engineering.

Metodik som stöder konceptet Infonnation
Systems Engineering

Systems

Föredragshållare:
Infonnation Systems Engineerings krav på
styrmodeller för systemutveckling och AU

Lars-Åke Johansson, SISU
Håkan Löfgren, Volvo Data AB

Visioner om Infonnation Systems Engineering på
90-talet.

Clark Sjöwall, Manager Software
Products

Konferensens uppläggning

Session 3:

lAS är en arbeLSkonferens,vilket innebär alt den
bygger på bidrag från konferensdeltagarna. lAS 87
är en upplaga som är något annorlunda än sina
föreghgare i uppläggningen. Föredragen ges,
som ·,.åmnLS,denna gång av inbjudna föreläsare,
vilket ger oss möjlighet att styra innehållet på
föredragsdelcn så att alla dc önskade aspekterna
på temat belyses.

Visioner om Information
Engineering på 90-talet.

Systems

Föredragshållare:
Janis Bubenko, SISU/SYSLAB
Arne Sölvberg, Norges Tekniska
Högskola, Trondheim

Föredragen kommer att ges i tre sessioner, en
under varje konferensdag, enligt följande schema:

Panelde baUer:

Session l:

Varje session kommer att följas aven paneldebatt,
som hållcr sig till samma aspekt som togs upp i
den föregående sessionen. Paneldebatten inleds med
att varje pancldeltagare gör ett förberett "position
statement" i fonn aven kortare (5-10 min) framställning med ljusbilder. Denna framställning kan
ex vis ta upp frågeställningar med direkt anknytning till något av de föredrag som föregår paneldebatten (sammandrag av föredragen kommer att
skickas ut till de anmälda deltagarna i god tid före
konferensen). Alternativt kan framställningen
beröra erfarenheter från den egna organisationens
arbete med just den aspekten (se ovan) som
panelen behandlar.

Metodik som stöder konceptet
Information Systems Engineering.
samt
Information Systems Engineerings krav
på styrrnodeller för systemutveckling
och A U

Föredragshållare:
Maf5-Åke Hugosson, Programator
Sophus Lie-Nielsen, Information
Systems International, Oslo
Claas Åkesson, IRM Consult AB

Detaljerat konferensschema:
Dcn S december kommer vi att distribuera ett detaljerat konferensschema tillsammans med ett sammandrag av inriktningen på de inbjudna föredragshållarnas föredragsdokumentation.

Fortsättning nästa sida
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Inbjudan att bidraga och

Sammanfattning av tidplan:

deltaga.

5 december: Sammandrng av innehållet i dc
inbjudna föreläsarnas föredragsdokumentation
distribueras tillsammans med konferensschema och
anmälningsblankett. Detta sammandrag kan - men
måste int~ - utgöra inspirauon till eget "position
statement" .

Vi inbjuder Dig au dell2ga i lAS 87 och att bidmga med ett "position sl2tement" i form av S-JO
minuters framslilllning med ljusbilder i en av
paneldebatterna och en sammanställning (högst l
sida i punktform eller löpande lext) av vilka synpunkter Du avser 12upp i Din framslilllning inför
paneldebatten. Denna sammanslilllning skall sändas in ull OS5 före konferensen (av planeringsskäl).

15 januari -87: Bindande anmälan till konferensen skall vam SISU till handa. Denna skall åtföljas
aven markering av i vilken av paneldebauerna Du
avser att bidraga med ett "position statement".
Observera, antalet deltagare är begränsat till 25 och
deltagande prioriteras på först-lill-kvamen-basis.

Anmälan och praktiska
upplysningar.
Bidrag och anmälan:

2 mars -87:

En bindande anmälan till konferensen skall vara
Marianne Sindler. SISU, tillhanda senast
15 januari 1987. Samtidigt skall Du meddela i
vilken av paneldebatterna (se de 4 aspekterna under
punkt 2) Du avser att göra ett "position sullcmen!".

Panelister:
Paneldebaubidrng i form av ett sammandrag (cirb
l sida i punktform eller löpande text) av de synpunkter Du avser 12upp i Din framställning inför
paneldebatten skall sändas till SISU.

Om ytterligare mformation önskas om panc1debatlbidragets utfn:'nning. kontakta Lars Söderlund
eller Chrisit - Hulten, SISU.

Inbjudna fOreläsare:
Dokumenwtion skall sändas till SISU.

Kostnad:

6-8 april -87: Konferensdagar.
Varje dclUigarc betalar självkostnadspris för denna
konferens.
Besked om stOrleken på denna kostnad kommer att
lämnas tillsammans med konferensschema och
anmälningsblankett, som säncL~ut den 5 december.
Resor:
Resa bokas och betalas mdividuellt av dclwgarna.
Eftersom del ofta är ont om platser pa flyg res .
tåg (sovvagn I till ÖstersuncVArehar eu anwl t1ygresp. tågplaL~crfrån Stockholm resp. Götebor;
förbakats av SISU genom Gullivers Reseburcau.
Dessa platsrescrvationcr tilldelas på först-tillkvarnen-basi~;.
Ett gott råd ooka redan i . amband med Din
konfercnsanmälan 15 januari. genom att konwkw
Gullivers (Ct:cilia Härdelin). Box 5614
(besök: EriLr-..::rgsgalan l AJ, 11486 StOckholm,
tel 08114 27 _.J.

35

SISU I"forma - dec lSil6

SISU

Svenska Institutet fUr Systemutveckling
Box 1250, 163 13 Spånga

Sänd mig SISU analys enligt:
ex Nr. 1: Konceptuell Modellering.
Pris 75 kr får ISVI-medlem, 285 kr får icke medlem.
ex Nr. 2: Några aspekter på Kontorsinformationssystem.
Pris: 75 kr får ISVI-medlem, 285 kr får icke medlem.
ex Nr. 3: Grafiskt baserade datorstöd fOr systembeskrivning.
Pris: 75 kr för ISVI-medlem, 285 kr för icke medlem.
ex Nr. 4: ADA-teknologi.
Pris: 75 kr för ISVI-medlem, 200 kr för icke medlem.

D
D
D
D

Sänd mig SISU:s utbildningskatalog
Sänd mer information om SISU
Vänligen kontakta mig ang. medlemskap
Sänd mig Informa kontinuerligt

Namn:

.

Företag/org.:

.

Adress:

.

Telefon:

.

SISU-MATRIKELN
ASEA, Gunnar Nilsson, ASEA ln[onnation Systems, ASEA AB, 721 S3 Västerås.
Tcl. O2IJlO 45 17

PROGRAMATOR, Häkan Friberg , AB Programator, Box 20072, 161 20 Bromma.
Tel: 08!799 35 00

DAT A LOGIC, Orjan Odelhög, Data Logic
AB, Fröfåsteg. 125. 421 31 Västra Frölunda.
Tel: 031/45 03 40

SAAB-SCANIA, Sven Yngvell, Saab-Scania,
Flygdivisionen, 581 8S Linköping. Tel: 013/]8
2386

ENEA, Bo Steinholtz, ENEA DATA Svenska
AB, Box 232, IS3 23 Täby. Tel: OS!756 72 20

SE-BA KEN, Peter Söderström, SE-banken.
SMD M4, 106 40 Stockholm. Tcl: 08/763 50 00

ERICSSON,
Christer
Dahlgren,
ERICSSON, 126 25 Stockholm.
Tcl: 08!7]9 0753

SKANDIA, Ingvar Löfdahl, Skandia, SkandiaData, 103 50 Stockholm. Tel: 08!788 10 36

HF/DA,

FFV ELEKTRO 'IK, Frank Stage, FFV Elektronik AB, Box 1381, 171 27 Solna.
Tel: OS!730 50 00
HlRSV ARETS RA TIONALISERINGSINSTITUT, Björn Iiisson, FRI, Box S0008, 104 50
Stockholm. Tel: OS!7S8 75 00
FöRSV ARSSTABEN,
Torleif
Olhedc,
Försvarsstaben, Box 80001, 104 50 Stockholm.
Tel: OSf7SS 78 67
GOTABANKEN,
Ingemar Staaf, GOtabanken,
103 77 Stockholm. Tel: 08!790 45 46

SPERRY, Inge Dahlberg, Sperry AB, 171 91
Solna. Tel: 08/55 15 00
ST ATSKONSULT, K-G Nyström, Statskonsult
Admin. Utveckl. AB, Box 4040, 171 04 Solna.
Tcl: 08/73003 00
STATSKONTORET,
Kerstin Norrby, Staffan
Ogren. StalSkonLoret. Box 34107, 100 26 Stockholm. Tcl: 08!738 45 94, 08f738 48 05
TELEVERKET, Henry Samuclson, Televerket,
ADB-Service, Cs,Q 62:54, 123 86 Farsta. Tel:
08/713 58 00

IBM, Lars Arosenius, IBM Svenska AB, 163 92
Stockholm. Tel: 08/793 40 60

VALAND, Lennart Nyberg, Försäkringsbolaget
Valand, Box 7829, 103 97 Stockholm. Tel:
08/796 20 00

INFOLOGICS, Lars Kahn, SU TVT Infologics
AB, Box 91, 191 22 SollenLuna.
Tel: 08/92 06 90

VATIE FALL, Bengt Bergstedt, Statens Vattcnfallsverk, Vattenfall Data,
16287 Vällingby. Tel: 08!739 5000

IRM CONSUL T, Eskil Swende, IRM Consult
AB, Box 100. 161 26 Bromma.
Tel: OS/26 93 10

VOL VO-DATA,
Kenneth
Peuersson,
Volvo-Data, 405 08 Göteborg.
Tel: 031/66 76 48

KOMMUNDAT A,
Karl-Erik
Kommundata AB, 125 86 AlvsjO.
Tel: 08!749 80 00

VOLVO-PV, Uno Eriksson, Volvo Personvagnar AB, A vd 50820, PVD 2. 405 OS Göteborg.
Tel: 031/59 20 74

Lcnnartsson,

PARALOG, Mats LO[ström, Paralog AB, Box
2284. 103 17 Stockholm. Tel: 08/14 41 90

AB

