infarrna
Nr 89/1

Innehåll

Det stora antalet skrivtecken ären extra
komplikation för den kinesiska datorbranschen. Jussi Karlgren har besökt Kina
och rapporterar från universitet och datorföretag.

• Inledaren

1

• Nyanställda

1

• Naturligt språk
Hercules Dal/anis, SISU

2

• Reseberåttelse från Kina
Jussl Karlgren,
Stockholms universitet

11

• Licentiat på naturligt språk ...

16

• ... och på datamodellering

17

• Start för CASELAB

18

• 50 föredrag på CASE89

19

• Framtidens datasystem
byggs av humlemånniskor
Lottle Eriksson

20

• TRIAD-planering pågår

22

• Försvarets modell för
systemutveckling på vag
att bli ny svensk "standard"
L1l1fanDahl, FtJrsvarsData
och Rudl Olsson, F(jrsvarsstaben

23

• Index över Informa 1988

28

SISU Informa utges av Svenska Institutst för Systemutveckling.
Ansvarig utgivarn: Janls Bubonko Jr, tel 752 16 00.
Redaktionen: LaTS Bergman & Lottle Eriksson.
Adress: Box 1250, 164 28 Kista. B&söksadr: Electrum, Kista. Tel. 08- 75216 00. Fax: 08-752 68 00

Inledaren'

-

SISU accelerera
CASE89
9-11 maj går konferensen av stapeln. Den kommer att ge ett tvärsnitt av praktik och forskning, på
bredd och djup med tonvikt på
metoder och datorstöd för systemutveckling.
Hardu inte anmält d il;;så börjar
det bli hög tid.
Tillhör du 515U:5 intressentföretag så kontakta den som står som
kontaktperson (se omslagets baksida) för att höra om möjlighet till
förmånligt deltagarpris.

TRIAD
Just nu pågår beredningsaktiviteter för olika delprojekt av TRIADstammen. Läget redovisas i korthet.
Björn Nilsson är vår vVD och
även SISU:s ansvarige för Televerkets projekt Informationsadministration. Han fresenteras här med en de
tankegångar om sitt

grund att stå på
når du läserreserapporten.
Erik Knudsen
som ansvarar för enheten Kunskapsbaserade system har lagt
fram sm licentiatavhandling som behandlar
hans omrade inom naturligtspråk. Vi presenterarsummeringen av hans avhandling
och rekommenderar Hercules artikel som grund även här.
Benkt WanBler, 5ISU:s KBSenhet, har också lagt fram sin licentiatavhandling. Den har sin tonvikt
inom området konceptuell modellering.

område och
dess krav på sina
aktörer, av Lottie
Eriksson.

Jan Ljungberg, arbetar Inom KBS med
HSOL3-projektet
och är stationerad
I

ReferensrnodelI för systemutveckling håller Försvarets modell för
systemutveckling att bli. Som referensmodell skulle den då ersätta
SIS RAS handbok 134, som varit
under debatt under sin livstid som
slutar ungefar nu. Att vara referensrnodelI innebär att man är vägledande men inte fullt så "styrande" som när man är riktlinje. Rudi
Olsson och Lillian Dahl som drivit
Onaturligt språk
Du arbetar kanske själv med n&&ot och driver arbetet med standardisering och utvecklinQ av modellen
onaturligt programmeringssprak.
Naturligt språk är ett områae mom presenterar denna pa ett utförligakunskapsbaserade system som vi re sätt än i en tidigare introducepå SISU arbetar med. I praktL'<.en rande artikel.
dominerar det verksamheten inom
vår enhet KBS. Hercules Dalianis
presentera r området na turligt språk
på som vi hopp'as ett lättfattligt sätt
för att ge en blId av vad man arbetar med inom detta forsknings- och
utvecklingsområde. Avsiktenäratt
artikeln skall ge överblick och introduktion till området.
Jussi Karlgren från KB5-enheten
inom SISU har varit på resa i Kina
och rapporterar från denna. Huvudvikten vid besöken låg på området forskning och utveckling Christer Nellborn kommer trån KTH och är
inom området naturligt språk. Har f n engagerad med kunskapsinhämtning tör

Göteborg.

du läst Hercules artikel har du en

CA5ELAB
Verksamheten inom CA5ELAB har
inletts med workshop. En kort redovisning av vad som avhandlades och vad som är på gång framöver ges i detta Informa.
Il
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Naturligt språk

Artificiell Intelligens, Al
Artificiella språk
Axiommängd
Black board-principen
Bottom up parsning
Chart parsning
Domänkunskap
Expertsystem
Formell notation
Frames
Grammatik
Grammatik, Reguljär
Grammatik, Kontextfri
Grammatik, Kontextsensitlv
Gränssnitt för Naturligt
språk
Interllngua
Kunskapsrepresen tation
Kunskapseditor
Kontext
Lambdakalkyl
Logik
Masklnöversättning,
Modallogik
Montaguegrammatik
Mönstermatchning
Mängdlära
Parafrasering
Naturliga språk
Parser
Posteditera
Predikatlogik
Prolog
Situat! onssemantl k
Situati onsschema
Semantik
Semantiska nät
Syntax
Syntaxträd
Scripts
SOL
Sökrymd
Textsträng
Textförståelse
Textgenerering
Tolkning
Top down parsning
Typteori

Naturligt Språk
En person i Ziirich
skriver in engelsk text
på sin datorterminal. I
nästa ögonblick kommer texten upp på en
bildskärm i Tokyo översatt till japanska.
Det är ett resultat av
forskarnas ansträngningar inom området
naturligt språk.
Naturliga språk är
de språk vi människor
använder för att tala
med varandra, t.ex engelska eller kinesiska, i motsats till
artificiella eller formella språk dvs av människan uppfunna språk, som logik, matematik eller ett programmeringsspråk.
Naturligt språk (Natural Language, NL), är också ett
forskningsområde inom artificiell intelligens (Artificial
Intelligence, AD. Forskningsområdet har funnits i 30 år
och uppkom i samband med att de första datorerna utvecklades i USA.Al är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där disciplinerna datorvetenskap, filosofi, logik, lingvistik och psykologi ingår.
Ett av problemen i NL-forskningen är att naturliga
språksatser eller enstaka ord ofta innehåller tvetydigheter dvs att en sats eller ett ord kan ha flera olika betydelser. En dator har inte människans världskunskap om
hur saker och ting förhåller sig, om s~plmanhang, om
tonfall, eller kanske ironi och mimik. Aven kommunikationen från dator till människa försvåras ibland pga
att människan inte förstår vad datorn menar.
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Naturligt språk

av Hereules Dalianis,
SISU
Maskinöversättning
På mitten av 1950-talet trodde forskarna att datorerna skulle kunna
göra översättningar mellan olika naturliga språk, dvs datorerna ta över
översättarnas arbeten eller åtminstone hjälpa dem i deras arbete.
Detta kallas maskinöversättning ,
(Machine translation, MT). Entusiasmen var mycket stor och uppfattningen var att problemet skulle
kunna lösas på ett par år. Maskinäversättning skulle genomföras genom att ha tillgång till stora datorbaserade lexikon och låta datorn
översätta ord för ord. Större och
kraftfullare datorer skulle möjliggöra perfekt maskinöversättning.
Detta visade sig vara svårare att genomföra än vad man först trott. Av
detta insågs att betydelsen eller
meningen, semantiken, av det sagda
måste analyseras och inte bara
ordens inbördes ordning, syntaxen.
Idag arbetar man fortfarande på att
identifiera semantiken i naturligt
språk och representera den i ett formellt språk eller ett sk interlingua,
en sorts språkoberoende representation.
För att göra ett bra maskinöversättningssystem är det nödvändigt
att systemet innehåller tillräcklig
domänkunskap för att översättningen aven text skall skall bli lyckad. Samtidigt måste texten naturligtvis också handla om samma
begränsade domän.
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Kunskapsrepresentatlon
För att datorn skall förstå en text
måste olika analyser göras. Dessa
kan göras i en skala från att endast
försöka hitta nyckelord i texten till
en verklig djupanalys av texten där
domänkunskap utnyttjas.
Inom forskningsområdet naturligt språk finns flera olika discipliner som Lex.
eTextfärståelse , att datorn "förstår' det människan säger och
menar dvs låta människan tala med
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datorn på sitt språk istället för på
datorns språk.
eTextgenerering , att datorn "talar' till människan på människans
språk.

f/\

.,

Naturligt språk

.

Naturligt språk mening S
med mångtydighet

Semantik l för S
SemI
~
S l S2 S3 ..

Semantik 2 för S
Sem2
~
S4 S5 S6 ..

Meningarna S1..S3
S7 S8 S9 ..
har SemI av
.
meningen S
Menmgama S4..S6
har Sem2 av
meningen S

Detta görs för att underlätta
människans umgänge med datorn.
Detta omfattar såväl styrning av
datorns arbete som att ställa komplicerade frågor till en databas och
att få ett svar i naturligt språk.
Med att säga att datorn "förstår"
en text menas att da torn får en aning
om vad som menas i texten från den
ytligaste aningen till en verkligt
djup förståelse. För atten dator skall
förstå en text, måste datorn ha en
intern språkoberoende semantisk
representation av det naturliga
språket. Med det menas någon sorts
liknande representation som den
man antar att t.ex människan använder för att förstå en språksats.
En sats i naturligt språk har
många gånger flera betydelser, dvs
meningen är tvetydig. Andra gånger kan meningen sägas med flera
naturliga språksatser, dvs samma

sak kan sägas på flera olika sätt.
Ett exempel: Alla män älskar en
kvinna kan betyda l) Alla män älskar en kvinna men det är inte en
och samma kvinna eller 2) Alla män
älskar en och samma kvinna. 1) och
2) kan i sin tur sägas på flera olika
sätt.
En vanlig representation för att
lösa problemet med tvetydigheter i
NL är predikatlogik. Predikatlogiken är ett begränsat logiskt språk
som den tyske filosofen Frege uppfann på 1800-talet. Genom att översätta det naturliga språket till predikatlogik och sedan översätta predikatlogiken till tex Prolog som är
ett programmeringsspråk och som
datorn förstår, så kan analysen utföras maskinellt.
Det finns en mängd andra representationsformer som tex semantiska nät, frames och scripts osv. Två
..

,

Ett9xempel:· 'Alls män' älsksr '."
en kvInna ksn betyda: 1) Alla
män älskar en kvinna men det
"",ör Inleen och samma kvinna" "
,.eller 2)Allamän lUskar en och
samri'lakviiiiiif1) och 2) kan l
sin
.Sägas pa flera olika

relativt moderna semantiska teorier är Montaguegrammatiken och
situationssemantiken. Enligt Montaguegrammatiken så finns det inte
några teoretiska skillnader mellan
formella och naturliga språk. Med
hjälp av ett helt batteri av mängdlära, predikatlogik, modallogik,
lambdakalkyl, typteori osv så kan
ett naturligt språk beskrivas och
formaliseras så att dess semantik
fås. Detta görs genom att studera
satsens syntaktiska strukturoch till
varje strukturdel försöka applicera
en motsvarande logisk regel. Till
slut fås en formell logisk struktur
på hela satsen.
Situationssemantiken
formaliserar naturligt språk på ett helt
annat sätt. Genom att utgå från
naturligt språk och de situationer
där NL används formaliseras språket till ett sk situationsschema .

.

Expertsystem, ett datorprogam som möjliggö(sökc
ning, resonerande och slutledning inom etfdöriiäl"l~
specifikt område
.
Formell notation, se artificiellt språk.
Frames,~unskapsrepresentation
MinskfT975.

uppfunneriåY
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Naturligt språk

Alla män älskar en kvinna

'tf

x (man (x) -+ ::1 y (kvinna(y)
l)

& älska(x,y)))

~

::1 y (kvinna(y) & 'lix (man(x) ~

Alla män älskar en kvinna,
men det är inte en och samma kvinna

2)

älska(x,y)))

~

Alla män älskar en och samma kvinna

Detta görs genom att världen betraktas och från detta byggs det upp
olika relationer mellan olika situationer. Exempel på sådana situationer är: yttrandesituationen:
var och
hur sägs satsen, beskriven situation:
vilken situation beskriver satsen,
bakgrundssituationen:
hur är situationen där satsen sägs osv. Varje situation har en del av sanningen,
eller ger en tolkning aven sats. Alla
situationer tillsammans ger mera
information om satsen. En situation ger en partiell tolkning aven
sats.

Grammatik och
parsnlng
En grammatik är den mängd syntaxregler som beskriver hur ett språk
är uppbyggt och vilka ord som
finns. En grammatik kan beskriva

SISU I.tormo
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olika typer av språk. En reguljär
grammatik kan endast beskriva ett
enklare språk, en kontextfri grammatik kan beskriva ett programmeringsspråk eller ett begränsat naturligt språk, en kontextsensitiv
grammatik kan beskriva ett naturligt språk. Med hjälp aven grammatik och ett program, en sk parser
kan datorn utföra en sk parsning av
en sats i naturligt språk eller ett
programmeringspråk. Parsning av
ett naturligt språk innebär att datorn gör en syntaxanalys av satsen,
t.ex. ta ut satsdelar.
En grammatik kan betraktas som
en axiommängd och satsen som
skall parsas som ett teorem vilket
skall bevisas i denna axiommängd.
Programmeringsspråket
Prolog
kan ses som en teorembevisare och
därför är Prolog ett lämpligt språk
att använda till syntaxanalys. En
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grammatik kan skrivas direkt i
Prolog vilket underlättar programmeringsarbetet. Därefter är det
möjligt att analysera en sats med
prologprogrammet, som avgör om
satsen är grammatiskt korrekt. Det
är även möjligt att generera alla
möjliga satser som grammatiken
beskriver. Allt detta sker med samma program skrivet i Prolog.
Parsning är en flaskhals i NL
därför att det behövs en stor gramrnatik med många grammatikregler
och lämpliga ord för att beskriva ett
naturligt språk. En parsning medför att en mycket stor sökrymd
måste genomsökas. Detta måste
göras på ett effektivt sätt genom
olika parsningsmetoder. Exempel
på parsningsmetoder är tex top
down, bottom up, och chart parsning.
En parser kan under analysen
aven sats även generera ett syntax-

Naturligt språk

SATS

/~

NOMINALFRAS

/~

I
EGENNAMN

VERBFRAS

1) Syntaxträd

NOMINALFRAS

VERB

/~
ARTIKEL

NOMEN

l

I
Pelle

älskar

kvinnor

alla

2) predikatlo~
\Ix (kvinna(x) => älska(pelle,x))

3) Prolog

älska(pelle,X) :- kvinna(X).

Exempel på översättning av satsen PelleälskarsllBkvinnor
till Prolog via ayntaxtriid och predikatlogik.

träd. Syntaxträdet översätts därefter med annan procedur till t.ex
predikatlogik eller någon annan
formell representation. Satsen har
då formaliserats, därefter görs en

tolkning av representationen och
då fås satsens betydelse, semantik.
En tolkning är en jämförelse mellan
satsens formella struktur och den
verkliga världen. Det går att avgö-

ra om satsen är sann eller falsk.
Den formella representationen går
även att använda till att generera
naturligt språk, genom att köra semantikproceduren
och parsern

Montaguegrammatlk,
en semantisk teori för att
beskriva naturligt språk, uppfunnen i slutet av 60talet och i början av 70-talet av R. Montague.TiII
varje syntaktisk regel skall det finnas en semantisk
regel. Defskallyara ett ett~till-ett förhållande mellan
syntaktiska och semantiska regler.

Logik, grek, förnuft, eller läran om resonerande och
slutledning.
Maskinöversättning,
låta en dator översåtta från ett
naturligt språk till ett annat.
Modallogik,
utvidgning av predikatlogiken för att
kunna behandla modaliteter i språket. Dit råknas bl a
de modala verben nödvändig, möjlig och kontingent.

Mönstermatchning,
att kunna känna igen en struktur, om en struktur känns igen så matchas det. Detta
innebär att hela strukturen eller den del som matchas plockas upp (unifiering). Prolog arbetar på
detta sätt.
SI BU InI.
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"baklänges" genereras naturligt
språk sk textgenerering.
En intressant aspekt är att en
människas passiva språkförståelse
är snabb, men hennes aktiva språkförståelse är relativt långsam. Att
förstå en sats går lätt, men att formulera sig går långsamt. Med en
dator är det ofta tvärtom. Den tar
lång tid på sig på att parsa en sats
men det går fort att generera en
sats.

Frllge- och

svaruystem
Fråge-och svarssystem kallas även
Query and Answering systems,
Q&A. Med detta avses ett NLgränsnitt mellan dator, databas och
användare. En användare kan ställa frågor till datorn på sitt eget språk
istället för att använda sig aven
fonnell och krånglig frågenotation.
Datorn översätter användarens NL-

SISU Intorm"
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fråga till den fonnella notationen
som sedan skickas till databasen
och frågan besvaras. Detta betyder
att en användare inte behöver bry
sig om hur infonnation i databasen
är lagrad och att han inte behöver
lära sig en fonnell notation för att få
ut infonnation från en databas.

Tillämpningar
Tidiga NL-.y.tem
Eliza av Weizenbaum (1965). Ett
psykologsimuleringsprogram som
följer den klientcentrerade rogianska terapin. Detta innebär att ställa
få frågor till patienten och sedan
låta patienten tala ut. Elizaprogrammet bygger inte på parsning utan
på mönstermatchning. Eliza känner igen nyckelord i texten som
"deprimerad",
"min mamma",
"min familj" och svordomar och
detta leder till att Eliza svarar med
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en ny fråga. När Eliza inte hittar
nyckelorden får man standardsvar.
Hearsay, ett talförståelseprogram, som började utvecklas 1966
och gör en transfonnering aven
talad sats till en skriven text. Hearsay arbetar enligt blackboard-principen där flera små system gör
fonetisk, syntaktisk,semantisk,och
lexikalisk analys och sedan får alla
dessa analyser tillsammans bestämma vad svaret skall bli. Hearsay
har ett ordförråd på c:a 1000 ord.

Kun.kap.Mltorer
Teireisias,en kunskapseditor för expertsystemet Mycin, som diagnostiserar blodsjukdomar och föreskriver rätt sorts medicin och rätt
dos. När läkaren vill gå in i kunskapsbasen och ändra eller lägga
till nya regler så hjälper Teireisias
till så att läkaren inte lägger till en
felaktig regel eller en motsägande

Bbl rOBOpHTe

napYCCKHH

You speak
russian

system använder sig av endast syn- binationer av de 9 officiella EGtaktisk analys av satserna. Endast s'pråken med totalt c:a 20.000 ord.
några få system använder sig av Ar 1990 skall allt vara klart.
någon intern semantisk representaDet finns system i Canada som
MasldDÖversättnlnguystem
tion, som predikatIogik eller situa- dagligen översätter mellan de franMaskinöversä ttningssystem
ut- tionssemantik. Dvs att först översät- ska och engelska väderrapportervecklades både i USA och Sovjet på ta texten till en intern semantisk rep- na. I sådana system spelar det inte
1960-talet som översatte mellan de resen tation och sedan översätta den- så stor roll om .t?versättningen har
två språken, dock endast på syn- na representation till det nya språ- dålig kvalitet. Onskas en hög kvataktisk nivå dvs grammatiskt kor- ket. I regel kan de flesta system bara litet så måste en mänsklig översätrekt, men tyvärr ej alltid med rätt översätta från ett språk till ett annat tare posteditera.
semantik.
Framförallt i Kina och Japan
och ej från ett språk till flera andra
Georgetawn Automatic Translation
satsas det mycket på maskinöverpå en gång.
System, GAT, 1964, översatte från
EUROTRA utvecklat sedan 1982 sättning. Det finns flera japanska
ryska till engelska. Under 10 år av EG för översättning mellan alla system för översättning av tekniöversatte systemet 14.000 sidor text. EG-språken inom områdena indu- ska beskrivningar till engelska.
GAT gjorde en helt syntaktisk MT. stri, jordbruk och handel. I EUROEtt av dessa system är ett jaFrån GAT uppkom SYSTRAN som TRA var önskemålet ett interlingua
panskt on-line två-vägs realtid
kunde 350.000 ryska ord och350.000 för att representera betydelsen och översättarsystem
via satellitlänk
satsfragment eller idiom på engel- på så sätt spara lexikon par, men det mellan Schweiz och Japan. Med
ska-ryska.
visade sig inte fungera, så nu finns detta system kan två personer
De flesta maskinöversättningsdet flera lexikon mellan olika kom- kommunicera med varandra på

regel. Hjälpen ges i fonn aven intelligent dialog mellan läkare och
Teireisias.
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Svar

analys

Användare

NI..

•

Syntaxanalys

Syntaxträd

••

Logisk
form

Databashanterare

SQL
Frågeanalys

Semantisk
analys

Grammatik

Exempel på gränssnitt för naturligt språk till en databas.

sina respektive språk, engelska och
japanska. Om sändaren skriver in
en engelsk text på sin terminal så
får mottagaren upp en text på japanska på sin terminal och vice
versa. Ca 90 % av allt text var korrekt översatt. Många av felen uppstod pga stavfel vid irunatningen,
så en snabb mekanism för stavningskontroll var önskvärd.
MET AL ett system utvecklat av
J. Slocum på University of Texas,
Austin, Texas. MET AL översätter
mellan tyska och engelska och åt
båda hållen.
Det finns inget MT system idag
som ger 100% felfri översättning a v
fri löpande text, däremot finns det
system som kan klara nära på 100%
korrekt översättning aven
text
inom ett begränsat område.
En professionell mänsklig över-

den och varvid möjligheten finns
att välja en tolkning som anses
vara den rätta, annars får man omformulera sig.
Snack8S är ett svenskt gränssnitt för naturligt språk som har
utvecklats av SICS, Swedish Institute of Computer Science. SysteFråge- och svara.y.tem
på MontagueHjiilpsystem för Structurered Query met bygger
Language, HSQL, är ett projekt som grammatiken.
En tillämpning S0111 använder
pågår i samarbete mellan de nordär ett
iska länderna och finansieras av sig av situationssemantik
gränssnitt för naturligt språk utNordiska Ministerrådet. I projektet
deltar SISU samt motsvarande forsk- vecklat i Prolog, Representing Diningsinstitut i Norge och Finland. I rect Questions. Direkta frågor repHSQL skall man ställa frågor i na- resenteras som en speciell form av
turligt språk som översätts till SQL, ofullständiga situationsscheman,
skickas till databasen och man får som växelverkar med en databas
sitt svar. Om HSQL inte förstår frå- för att besvaras, dvs bli fullständiga situationsscheman.
gan så får man tillbaka en naturlig
språktolkning, en sk parafrasering,
av sin fråga såsom HSQL tolkade

sättare översätter c:a 7 sidor text om
dagen. Om han har översättarstöd i
form av ordbehandlare, on-line lexikon och frasöversättning kan han
översä tta u pp till c:a 14 sidor text om
dagen.
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Naturligt språk

Lifferaturt'ps- för dig som vill vefa mer
om naturl'gt språk
Allen J. Natural Language Understanding, (Benjamin
Cummings 1987).
Bra generell introduktion till området.

Miike. Hasebe.Somers & Amano Experiences with
an on-Line Translating Dialogue System. (Research and
Development Center, Toshiba Corporation)
Lättläst artikel om ett bra MT -system.

Amble T.. Knudsen E.. Tiihonen H.& Tikkanen M . HSQL;

En kTl.lvspecificationav ett kunskapsbaserat hjälpsystern
fär SQL. (Statskontoret 1987)

Nishida &: Doshita An Application of Montague gram-

En kravspecifikation

( Dept. of Infonnation Science, Kyoto University)
Svårläst vetenskaplig artikel om systemet.

om ett visst specifikt system.

Barwise J. & Peny T. Situations and Attitudes,
(MIT Press/Bradford Books 1983).
Den första boken om Situationssemantik, kräver en
del av läsaren.
Dowty R. et al Introduction to Montague Sernantics,
(D. Reidel Publishing Company 1987).
Bra lärobok om Montaguegrammatik.
Fenstad J.E. et al Situations, Language and Logic,
(D. Reidel Publishing Company 1987).
Situationssemantisk
bok med vetenskaplig logisk
bakgrund, svår.
Knudsen E. Databaser - Enkla att använda. HSQL, ett
kunskapsbaserat hjä"lpsysternfär SQL.
(SISU Analys Nr. 5, mars 1987).
Lättläst om NL-gränssnitt.
Lehmann H.Ott N &Zoeppritz

M A Multilingual In-

mar to English-japanese machine translation.

Pereira F &Sheiber S. Prolog and Natural Language

Analysis, (CSLI 1987).
Bra bok om Prolog och NL-analys.
Ves tre E.J.& Fenstad J.E. Representing Direct Questions (COSM05-Report No.4 Mars 1988 ).
Intressant vetenskaplig rapport om systemet, inte
alltför svår.
RaynerM.& Banks A. An Overview of SNACK-85,
(SICS research report,1988).
Lite tunn rapport om Snack-8S.
Shapiro
Encyclopedia of Artificiai InteIligence,
Oohn Wiley & Sons 1987).
Stort, lättläst och läsvärt uppslagsverk om all AIforskning.

terface to Databases.

Sowa J.F Conceptual Structures: Information Processing in Mind and Machine

(JBM Gerrnany, Heidelberg Scientific Center).
Lättläst men kanske lite tunt om NL-gränssnitt.

(Addison WesIey Publishing Company,1984).
Bra referensbok.

Luger G.F. &Stubblefield

W.A. Artificiai Intelligence

and the Design of Expert Systems.
(The Benjamin Cumming Publishing Cam pany 1989).
Bra generell Al-bok, utgiven 1989.

Practical Expenences with a
rnuItilingual Machine Translation
systern under
Devolopment (EUROTRA).

Vanle G B & Lau P.

Liten artikel om ett stort project; Eurotra.
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Reserapport från Ki ~'a

Kina

Reseberättelse 'rå
universiteten, att projekt drivs i
samarbete med näringslivet. I universitetsclistriktet Haidian i nordvästra Beijing där det finns 50 högskolor och över etthundra forskI Kina i dag finns det gott om datoningsinstitut har den kinesiska rerer i samhället. Elektronikföretag
geringen instiftat en speciell ekooch datorindustri i Fjärran Östern
nomisk zon längs Zhongguancunhar spridit datorerna till allmänhegatan för företag som specialiserar
ten, och den kinesiska regeringen
sig på ny teknologi som datorer,
uppmuntrar inflödet av västerprogramvaru teknologi och elektroländsk och japansk teknik och kapinik. Företagen får tre års skattebetal. Det finns en stor och växande
frielse, och därefter ytterligare tre
datortillverkningsindustri i landet
års sänkta skatteskalor. Området
- många japanska företag väljer att
kallas i folkmun Elektronikgatan. I
lägga tillverkning i Kina för att
maj 1988 fanns på Elektronikgatan
utnyttja fördelaktiga kinesiska skat150 teknologiska och vetenskaplit~regler och det låga priset på kinega företag, bland dem såväl statssISkarbetskraft i de så kallade speägda som privata och kooperativa
ciella ekonomiska zonerna.
f?retag. De bidrar med utrustning
De kinesiska universiteten drar
tIll samarbetsprojekt - kinesiska
nytta av den nya teknikens tillgänguniversitet är välutrustade med
lighet, ,och försöker att flytta datodatorer.
rindustrins fokus från billiga sammansättningsfabriker
till mera
Språkproblem
a,,:~ncerade utvecklingsprojekt.
~astan alla universitet har projekt De problem som datoran vändningen i Kina möter utanför högskolorInom något data vetenskapligt
na och delvis även iforsknings-och
forskningsområde.
utbildningsvärlden hänför sig till
Det är vanligt i universitetsvärlden, i synnerhet vid de tekniska språket. Kinesiska skrivs som be-

av Jussi Karlgren,
Stockholms universitet

~~~~~~:;~~"nav:
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kant med ett mycket stort antal
skrivtecken, och inga försök att få
den kinesiska allmänheten att
uppge sitt traditionella skrivsystem
till förmån för det latinska alfabetet
har lyckats. För en så genomgripande reform krävs starkare skäl
än de första datorernas oförmåga
att förstå skrivsystemet. Efter andra världskriget har Pinyin, ett
system för att skriva kinesiska
språkljud med latinska tecken, blivit officiellt antaget, och används
idag i skolundervisning. Pinyin är
dock inte problemfritt som transkription för kinesiska. Pinyin grundar sig nämligen på uttaLet i Beijingtrakten, och det kinesiska u ttalet är inte likformigt över landet:
även om en kines kan läsa och skriva kinesiska tecken kan hon inte
alltid uttala dem på det sätt som
riksspråkets latinska transkription
förutsätter. Däremot har invånare
från de sydliga provinserna i skolan lärt sig läsa och skriva de uttalsoberoende kinesiska tecknen.
För att hantera kines'iska tecken
i maskinella sammanhang har man
i Kina fastställt en nationell teckenuppsättning
med en
sifferkod för varjetecken. Uppsättningen omfattar drygt sextusen
tecken vilket motsvarar
antalet tecken som en
kines bör känna till efter
fullgången mellanskola.
Man använder tvä byte
per tecken och en del av
de lediga koderna används för tecknen i de
västerländska alfabetenförutom den engelska
uppsättningen en mängd
specialbokstäver,
det
grekiska och det ryska
alfabetet - och den japanska stavelseskriften Kata kana.

Ik~n~IOlkIOber-nOv8lT1ber 1988 för alt besöka universitet och dalaföretag.
c
s
v S genom elt stipendium från Wallenbergs jubileumsfond.

""

11

_._

·

Reserapport från Kina

Kinesisk programvara börjar lanseras på marknaden. Det
enklaste sättet att konvertera
en dator till att hantera kinesiska är att utnytlja ett av det
stora antalet kinesiska operativsystem som finns på marknaden. De finns både till stordatorer och till persondatorer
och gör det möjligt att använda
den nationella teckenuppsättningen för att kommunicera
med program. Till IBM-kompatibla persondatorer tar ett
typiskt sådant operativsystem
upp cirka 200 Kbyte primärminne, men med ett kinesiskt
hårdvarukodat
teckenkort
ryms systemet i ungefär 60
Kbyte. Utmatning sker vanligen på skärmen i en 16 x 16punktsmatris och med möjlighet till högre upplösning på en
skrivare.

Maskinöversättning
I Kina är intresset för maskinöversättning mycket stort. Utländska industriprodukter har
sällan kinesisk dokumentation
och allmänheten har dåliga
kuns~per i japanska och engelska. Aven ingenjörer och vetenskapsmänsom ofta harbruk
av utländska rapporter och
artiklar i sitt arbete har bristfålliga kunskaper i utländska
språk. Maskinöversättning är
receptet, tänker man sig, och
flera datorföretag iZhongguancun har produkter på utvecklingsstadiet, och några är redan på marknaden.
Gemensamt förde flesta var att
de inte riktigt lämnat prototypstadiet, och mera inriktar
sig på lexikonslagning än på
språklig analys. Tanken att ha
datorsystem som stöd för en
översättare snarare än som I:;!tt
självständigt system tilltalade
inte de datorföretag jag talade
med, delvis beroende på en tro
på systemets förträfflighet,
delvis beroende på den stora
bristen på översättare. Man vill
I
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gärna marknadsföra sina produkter som självständiga apparater som
arbetar över natten, utan behov av
tillsyn.

Qlnghua-unlversltetet
Qinghua-universitetet med sina
12.000 studenter är Beijings största
tekniska universitet och anses vara
ett av landets förnämsta lärosäten.
Universitet har flera institutioner
som sysslar med datavetenskap. Jag
besökte professor Mao Yuhang ur
forskningsgruppen för språkbearbetning på institutionen för automation.
Institutionen för automation har
cirka ettusen studenter på grundnivå och cirka tvåhundra forskarstudenter. Mao Yuhangs forskningsgrupp omfattar ett trettiotal forskare och doktorander och sorterar
under sektionen för signalprocessning och mönsterigenkänning.
Forskningsgruppen
driver flera
olika projekt.

Kinesiskt operatlysystem
Forskningsgruppen har utvecklat
ett kinesiskt operativsystem för
IBM-kompatibla
datorer vilket
marknadsförs av Jintong Computer Corporation
under namnet
Chinese Computer System. Systemet hanterar den nationella teckenuppsättningen
med sina drygt
6000 tecken.
Inmatningen sker via ett västerländskt tangentbord med hjälp av
Pinyin, det officiella systemet för
latinsk transkription av kinesiska
språkljud, och erbjuder en stor
mängd genvägar och menyförkortningar för den vane användaren.
Vanliga sammansatta ord kan skrivas i mycket förkortad form. En
normal användare av systemet som
professor Mao själv kommer upp i
den ansenliga hastigheten av 40
stavelser per minut, och rutinerade
användare kommer upp i 60 stavelser. Det japanska företaget Fujitsu
har ställt utrustning till labbets förfogande mot att man utvecklat en

version av operativsystemet med

färggränssnitt för just Fujitsudatorer.

Talsynteuystem
Ett talsyntessystem som kan läsa
skriven kinesiska i isolerade ord
avsedd som hjälp för automatiserade system utvecklas som bäst på
laboratoriet. Systemet finns för
närvarande som en påbyggnad till
ett operativsystem och kan användas för textläsning, men på laboratoriet var arbete i gång för att bygga
ett demonstrationsexemplar
i ett
litet hi1lje,mindre än en pocketbok,
för att kunna uttala engelska och
kinesiska.

MasIClnöyersättnlng på
Qlnghua
Professor Mao Yuhangs laboratorium har just startat ett projekt i
maskinöversättning
i samarbete
med dels institutionen för engelska
på Qinghua och dels Syntone corpora tion, som är ett koopera tivt dat~rföretag i Zhongguancuns specIella ekonomiska zon. Syftet med
projektet är att utveckla ett helautomatiskt översättningssystem
där
man ma tar in engelska textblad i en
optisk scanner i ena änden och får
ut kinesisk text i andra änden. En
prototyp för lexikonslagning har
redan utvecklats med hjälp av ett
databassystem för persondatorer.

Teckenl enkännlng
Teckenigenkänningsdelen av maskinöversättaren är utvecklad på
mönsterigenkänningslaboratoriet
på institutionen för information och
elektronik, där jag träffade professor Ding Xiaoqing och en av hennes
studenter, Huang Xiaofai. Deras
teckenigenkänningssystem för kinesiska klarade den na tionella tecke~uppsättningen i flera olika tryckstilar med mycket hög tillförlitlighet, och också de är på väg att utveckla en produkt av sitt system.
Systemet utnyttjar den klassiska
kunskapen om de skrivna tecknen
genom att dela in tecken efter deras
klassiska streckordning och efter

ingående bildkom ponenter.
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Alla projekt drivs i samarbete
med näringslivet - universitetet
ligger invid Zhongguancuns speciella ekonomiska zon med sina
datorföretag. De flesta av studenterna hade arbeten iföretagen under
helgerna, och siktade på fast anställning där efter examen.

Wangs Institut för

sprllkllg
databehandling
På den internationella mässan för
uppfinningar i Beijing i oktober
förevisade Wangs institut för språklig databehandling sitt fem-penseldrags inmatningssystem för kinesiska. Det grundar sig på tecknens
grafiska uppbyggnad, och till skillnad från de flesta andra inmatningssystern bygger det på skriftspråket,
utan att gå omvägen över uttalet.
Wang Yongmin, som har grundat institutet och konstruerat systemet, menade att det kinesiska
skriftspråket som bygger på stavelsen som enhet för språket lämpar
sig bättre för datorer än västerländska skriftspråk som bygger på ljudenheter, eftersom stavelseskrift innehåller mer information per grafisk enhet än ljudhärmande skrift
och därigenom är kompaktare.
Wangs system utnyt*r
den
kinesiska allmänhetens skrivkunnighet - de flesta har lärt sig att
skriva och läsa i skolan, och att
använda ett system som grundar
sig på de redan inlärda tecknens
grafiska utseende och utförande år
lättare för flertalet användare ån att
lära sig Pinyin först. I synnerhet
gäller detta naturligtvis användare
från sådana områden där uttalet
avviker från riksspråkets.
För
Wangs teori om fördelarna med att
använda tecknens grafiska form
talar de imponerande hastigheter
tränade skrivmaskinister kommer
upp i med Wang-kod.
Systemet finns i tre nivåer, från
en lättlärd grundläggande nivå till
ett strömlinjeformat snabbskriftssystern för den frekvente användaren. På den snabbaste nivån visade

·
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Wangs medhjälpare upp .ha~tigheter på cirka 170 stavelser l mmuten
vilket är jämförbart med en svensk
debattstenograf
av vilken man
begär 250 stavelser. En tränad västerländsk skrivmaskinist kan normalt komma upp i 70-80 stavelser.
Om man dessutom tar med i jämförelsen att svenska ord i medeltal
har fler än två stavelser där kinesiskan nöjer sig med färre än två, gör
det att siffrorna i ord och innehåll
räknade blir än mer imponerande.
Faktum är att snabbskrifttangentbord för västerländska språk ofta
också grundar sig på teknologi där
skrivmaskinisten skriver hela stavelser på en gång. Wang-kod~n är
mycket spridd i Kina - två tredJe?elar av alla textbehandlande anvandare gör bruk av den id~g. Pinyinbaserade system står for återstoden.
Wangs institut driver även projekt i talsyntes, i f?r~ta ha~d me~
textbehandlingsttllampnmgar
l
åtanke.

Stone group förevisade även en
grafisk arbetsstation - 4S Su~r
Science Setting System - av hog
Företaget med den största säljvolyprofessionell klass, grundad på
men av alla i Zhonguancuns spejapansk
hårdvara anpassad. till~ciella ekonomiska zon är Stone
nesiska förhållanden med kineslSk
Group, som grundades av avhopprogram vara innefa ttande kin~isk
pare från kine~iska.vet~nskapsa~teckenhantering. 4S-systemet mnedemins forskningsInstitut. De stallfattade
förutom vanliga CAD/
de också ut på den internationella
CAM-funktioner även layout och
mässan föruppfinningar med bland
formelskrivningsfunktioner,
allt
annat en ordbehandlare - MS-2401både
på
kinesiska
och
på
västersom förutom kinesiska hanterar en
ländska språk.
mängd andra språk.
.
På mässan fanns även flera utDen kinesiska inmatnmgen sker
vecklingsföretag
med hårdvarumed alla de vanligaste inmatningskort för kinesiska tecken att koppmetoderna - med en Pinyinbaserad
metod, med Wang-kod, och med las till vanliga persondatorer och
till skrivare. Korten hanterade flera
en numera j datorsammanhang allt
mera sällan använd metod som tryckstilar och tryckkvaliteter ?ch
kallas fyra-hörnsmetoden.
Den deras teckenuppsättning var mte
grundar sig liksom Wang- koden på alltid begränsad till den officiell~.
Beijings institut för aerona~tJk
tecknens grafiska form. Ordbehandoch astronautik driver flera prOjekt
laren hanterade också alla de större
i fåltet artificiell intelligens, i syneuropeiska alfabeten samt japa~sk
stavelseskrift, och var ergonomISkt nerhet konstruktion av experts ystem. Professor Chu Chuanlu bebättre utformad än de flesta perrättade
att han påbörjat arbete på
sondatorer. Priset ligger på ungefår
expertsystem redan 1957, men. att
20 000 svenska kronor.
forskning i artficiell intelligens mte

Ett dalorförelag
Slone
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varit möjligt under de oroliga åren
fram till mitten av sjuttiotalet. Sedan dess, när forskningen åter
kunde påbörjas, grundade han
Organization for Chinese Artificial
Intelligence. Han har utvecklat flera expertsystemskal som används i
den kinesiska statsförvaltningen.
N u arbetar han med ett projekt som
går under namnet Chinese Intelligent Machine, en kinesiskt datorprojekt med hårdvarukodade inferensalgoritmer som professor Chu
själv utvecklat. Projektet är ett sorts
svar på den japanska femtegenerations-ansa tsen.

Fudan-unlversltetet
På Fudan-universitetet i Shanghai
besökte jag institutionen för datavetenskap. Forskningsaktiviteterna
på Fudan är mer inriktade mot
grundforskning än mot produkter,
och de forskare jag talade med talade inte om samarbete med näringslivet så mycket som samarbete med
utländska universitetochdeltagande i internationella konferenser.
Institutionen har ungefär femhundra studenter på grundnivå, ett
hundratal forskarstudenter
och
drygt etthundra anställda. Här planerade de studenter jag kom till tals
med att åka till USA för att doktorera snarare än att arbeta på inhemska datorföretag.
Institutionen har tre huvudarbetsgrupper: en för programvara,
en för nätverk, och en för Al. Programvarugruppen
sysslar med
databaser, Software engineering
och kunskapsbaser och har bland
annat ett projekt för att utveckla
verktyg för distribuerade databaser med stora datorer och persondatorer som komponenter i databassystem.
Nätverksgruppen sysslar både
med lokala nätverk och med internationella kommunikationsnät, och
ett projekt i samarbete med programvarugruppen
syftar till att
utveckla ett biblioteksinformationssystem för de största av Shanghais
femtiotal universitet och institut.

...

...

PfufessorDmg Xi~6qing och Huang Xia~f~i
Department of Information and Electronies
Qinghua University
Beijing
Wangs institut för datoriserad språkbehandling
Bai Shi Qiao Road 44, Room 418
Beijing
Beijing Stone Office equipment Technology Corporation
POB 1940
Beijing
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Professor Chu Chuanlu
Department of Computer Science
Beijing Institute of{\eronauti<:s and Astronautics
Beijing
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Al-gruppen har forskningsprojekt i mönsterigenkänning, bildbehandling samt robotik.

Ostra Kinas
Normaluniversitet
På Östra Kinas Normaluniversitet i
Shanghai arbetar professor Qian
Feng med datoriserad språkbearbetning. Under året 1988-89är Qian
Feng verksam i Salzburg som gästprofessor, och han har uttryckt intresse för att besöka Sverige under
sin tid i Europa.
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I Salzburg undervisar han i generell datorlingvistik och i lingvistiska formella system, och han ger
en seminarieserie i datormodeller
för humanistiska
vetenskaper.
Hans forskning inriktarsig mot moderna datorlingvistiska teorier och
analysmetoder, både generellt och
tillämpat på kinesiska och på datorn som hjälpmedel vid undervisning. Han har bland annatbyggtett
systern för datorstödd undervisning, där dialogen dator - elev försiggår på skriven kinesiska.

Licentiater

licentiat på naturligt språk
SISU:s Erik Knudsen lade nyligen fram sin licentiatsavhandling vid Stockholms
universitet. Vi publicerar här ett kort utdrag ur avhandlingen, som gäller forskningsområdet naturligt språk (NL). Titeln på avhandlingen är "Grammars, Parsing and
Logic Programming" .
The purpose of this thesis is thus
twofold:
It presents a new grammar formalism called Extended Definite
Clause Grammars which is sufficiently powerful to be used for defining naturallanguage and at the
same time makes it possible to
completely exclude proceduraI
constructions which with a weaker
formalism normally would have to
be included in the grammar form

fromacomputational point ofview.
It describes methods for translating grammars defined with the so
introduced formalism into executable Prolog programs or into suitable Prolog terms to be subsequently used by som e algorithm defined
in Prolog.
This thesis deaIs mainly with
technical issues, such as how to represent grammars, and describes
techniques for translating grammars into executable Prolog code.

,

"7

Therefore it ought not to be regarded as a linguistic contribution
although some comments and discussions are presented which
clearly are more related to linguisties than to computer science.
Ourcontribution regarding represen ting the grammar is threefold.
Within the S(lme grammatical
framework we aIlow:
• the existence of unres tricted roles
• the usage of variables in feature
management
• the ability to incorporate arbitrary Prolog goals in the right hand
side of roles.
By allowing unrestricted roles to
be defined we are thus able to describe any language generated by an
unrestricted grammar.
We also present a complete
method for translating grammars
defined in the proposed formalism
into Prolog programs in three different ways. Each generated program will encode or be used for a
particular parsing strategy.
The first method describes how
to generate a top-down parser directly executable by simply using
the Prolog interpreter.
The second method describes
how to generate a left comer bottom-up parser that uses a special
purpose algorithm which is completely integrated with the translated Prolog program.
The third and last method describes how to generate suitable
datastructures tobeused by achart
parser which consists of a separated algorithm encoded in Prolog. A
detailed description of the chart
parser and the chart parsing technique is aIso given.

Erik Knudsen
SISU inlorma
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Licentiater

...och på datamodellering
En annan av SISU:s medarbetare, Benkt Wangler ,har också han nyligen lagt fram sin
licentiatsavh.andling. Den har titeln "On the Use of Abstractions in Database ModeHng.Propagation of Mapping Constraints under Attribu te Abstraction." Här följ er en
kort sammanfattning av innehållet.
Abstractions of various kinds play
a vital role in conceptual modeling
and knowledge representation.
These mechanisms are, however,
normally applied only to object
types. In this thesis we define the
semantics and show the usefulness
of applying similar mechanisms to
types of relations (here called attributes) among objects. Specifically,
we show how the mapping constraints of an abstracted attribute
relate to thoseofits constituents. To
accomplish this we employ a modeling approach based on elementary assertions, consisting of an
abstract object, an attribute name
and arange object (abstract object
or 'value').
Same formal results are presented, mainly conceming the relationship between mapping constraints for abs tracted attributesand
those of its components. We also
give examples on the use of attribute abstraction and we show how
important database constraints can
be specified by means of constraining the mapping for attribute abstractions like composite and aggregated attributes.
Finally we discuss the way in
which abstraction of object types
and attributes may be used in transforming from the conceptual level
to the relational model and when
defining externalschemata. The roIe
of abstractions in conceptual modeIing methodology is also shortly
discussed.

Benkt WllnglGf
SISU inlo"". 8OJ1
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CASELAB

Start för erfarenhetsutbyte

via CASELAB
I början av mars samlades ett tiotal
personer från nästan lika många
företag till CASELAB Workshop,
arrangerad av SISU. Träffen fungerade som startmöte för CASELAB,
ett nystartat projekt som syftar till
att öka och sprida kunskaperna om
metoder och verktyg inom CASEområdet.
Erfarenhetsutbyte och utveckling av kunskap kring pilotprojekt
(fciltstudier) var den ena aktiviteten
inom CASELAB som gavs högsta
prioritet. Den andra aktiviteten
omfattar egenskapsprotokoll
för
CASE-verktygs egenskaper med
inriktning på dels nutida egenskaper dels på att utarbeta tillägg som
gäller önskade egenskaper i framtida verktyg. Den senare "visions"delen skulle då bli vägledande för
mera långsiktig planering kring
anskaffning och införande avCAsE
i intressentorganisationer.

A Champion
Is 80rn

GO

CASE
Champion
Gets
Promoted

CHANCE

CHANCE
Project

Acquire Tool
For In-House

FAILSI

Evaluation

First Project
Under
Development

"."

FleraavslsU:s intressenter ärnu på
väg in i CASE-världen. Posten och
spadab är exempel på företag som
satsar starkt. Under workshop uttrycktes starkt intresse för att skapa
ett forum för erfaren_~~t.•.~,:tbyte.
Gemensamt arbete krin?, pilotprojekt hos intressenterna verkar van
en bra form för att dels åstadkomma gemensamt utvecklingsar~te,
dels ge utrymme för erfarenhetsutbyte kring pågående CASE-införande aktiviteter.
Leif Ljungstål från Posten redovisade det inom Posten GK Data
pågående arbetet med införande av
CASE. En redovisning som följdes
med stort intresse och belyste omfattningen av de insatser som krävs
fÖratt komma över i nya arbetsformer, metoder och datorstöd.
Posten CK befinner sig i skede 5
i den följande vägbeskrivningen.

Vendors Make
Presentations

Management
Sa s NOl

Project
Successful
8ecause of
CASE T 001

Erfarenheter från
Posten

Attend Classes
and Seminars

First Project
Seleeted

Receive
Go-Ahead
For
First Project

:~,~-,:-:.:

Att Införa ny teknologi

Vägen till CASE
Vägen till CASE kan delas in i flera
steg:
I.Atmän bevakning av vad som
pågår både vad gäller utbud och
användnmg av CASE.

som t ex CASE-verktyg

kan vara riskfyllt.

5. Prövning av verktyg i ett eller
flera pilotprojekt. Detta kombineras med utbildning och utveckling
av arbetsformer för berörd personal samt utveckling av handböcker / anvisningar.

2. Sällning av CASE-produkter
bland marknadens utbud med sikte på urval för bruk iden egna organisationen.

6. Införande på bredden med
utbildning av större personalgrupper och införande av nya metoder
och standards som avpassats för
verktyget.

3. Prövning i "laboratorieform"
av viss eller vissa produkter som
man tycker ligger nära egna krav.

7. Stabilisering och "putsning".
Latent beredskap för ny generation
verktyg.

4. Val av verktyg för anskaffning samt planering för införande i
egna organisationen.

Workshop riktade sig främst till
åe intressenter som kommit eller är
på väg till steg 5. De diskussioner
sasu
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CASE89 / CASELAB

50 föredrag på CASEa9
Du har väl fått information om CASE89, den första nordiska kongressen kring
avancerad systemutveckling? Datum är 9-11maj och platsen Kista (Electrum). Konferensen arrangeras av SISU och SS!.
På CASE 89 kommer 50-talet föredragshållare från Europa och USA
att förmedla kunskaper och erfarenheter kring CASE.
Professor Colette Rolland från
Sorbonne i Paris ifrågasätter de
metoder som idag "löds" in iCASEverktygen.
Professor Frans van Assche som
är teknisk chef på James Martin
Assoåates i Belgien och tillika leder
ett stort EG-gemensamt projekt
inom CASE-området, presenterar
sin bild av vart CASE-verktygen är
på väg.
Simon Holloway som är seniorkonsult vid DCE i London pekar ut

vilka organisatoriska konsekvenser
som är att förvänta genom CASEanvändningens intåg.
Miles Welter, IBMs laboratorium i Santa Teresa, USA, ärCASEansvarig inom 18M. Han presenterar företagets syn på trender och inriktning vad gäller applikationsutvec~g.
Ovriga föredragshållare varav
hälften kommer från Sverige presenterar olika erfarenheter, produkter och prototyper, metoder samt
forskning och utveckling med anknytning till CASE-området.

CASE-området är en angelägenhet för alla i databranschen eftersom det är inne i en u tveckling som
kommer att förändra yrket för de
flesta ADB-proffs på ett avgörande
sätt. I Sverige är vi alldeles i början
aven process som drastiskt kommer att ändra sättet att utveckla
informationssystem och därmed
arbetsuppgifter för systemutveckIare och programmerare.
CASE89 syftar till att ge kunskaper och erfarenheter från dagsläget. Konferensen kommer dessutom att ge indikationer om framtiden genom presentationer av pågående utveckling och forskning
hos leverantörer av CASE-produkter och i mera renodlade forskningsmiljöer.
&.1

..:-'.:-:-:.. "'J

I

,. I
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som fördes om den vidare gången i
CASELAB-samverkan pekar på att
olika arbetspaket blir aktuella för
olika intressenter, beroende på vilket stadium de befinner sig. De som
ligger längst framme har visioner
om framtid, strategisk planering,
införandeproblematik, och pilotprojektgenomförande
som tyngdpunkt närdet gäller vad man vill ha
ut av CASELAB-aktiviteterna.
Genom att arbeta med de organisationer som ligger längst framme kan CASELAB erbjuda möjlighet till snabbt erfarenhetsutbyte för
dessa och samtidigt ge utrymme
för att testa ideer och planer när det
gäller pilotprojekt och införande.
Samtidigt samlas via SISU kunskaper och erfarenheter upp parallellt
SISU Inlann. 9Oi1
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som kommer dem tillgodo som som tas fram. Deltagarna får alltså
ännu inte hunnit så långt på CASE- direkt användning i sina egna pilotprojekt samtidigt som en nyttig
vägen.
kunskap samlas i de konkreta,
generella anvisningarna som kan
Konkreta resultat
bli
en SISU-rapport till nytta för
Arbetspaketen i CASELAB skall ge
konkreta resultat. Det betyder att kommande pilotprojekt.
Närmast ligger att etablera de
aktivitema inom CASELAB har
klara mål i form av utveckling och arbetsgruppersom skallarbeta med
rapportering. Arbetet kring pilot- de första arbetspaketen inom CAprojekt t ex skall resultera i anvis- SELAB.
ningar för:
Mattias Hällström, 08-752 1600 och
- planering av pilotprojekt
Lars-Åke Johansson, 08-830250 är
- genomförande av pilotprojekt
de på SISU du skall vända dig till
- avrapportering av pilotprojekt.
om du är intresserad av att engageBränsle i arbetet är kunnande
från deltagande intressenter och ra dig och ditt företag i CASELABfrån SISU. Dessutom utgör de del- samarbetet.
tagandes aktuella pilotprojekt
material och test för de anvisningar
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Humlemänniskor

.

Framtide s datasystem
byggs av humlemänniskor
h u m l a n (II. Irrrr .•lris; >C fig.), \-isar egendomligheten .U bita hitl vi,1 j,il"'ns hos l.i "j."", blommor,
t. ex. MdampUTu",
ncu,qro."nt,
och intränger pl
urnna kortare väg till honungen. - Humlorna 10ha
i samhällen, som i jilmllirclsc meJ Liens äro lliga

"ttkru 110,8,5 klDI.
I:!. Il-h.
Humleluce'rn,
ho,., Damn l"\ Medieago I.pulina.
Humlernal, :00/. Se Ya" m a I.
I
HumlemliH, detsamma so.n l u p III in. Se H u 111 ] e.
Humleplockningen,
uikl af K. A. )f e l i n (ED
Icond.
Humlerotätare, :001. S. R o t r j il r i I a r.
Humlesmäre,
bot., nRlllD på Mctlicogo
Ivp,,/ion.
Humlesu~a,
bol., namll på Iletoniea altidinIiI
L.
Humleväppling, b'JI., namn på Mtf/icngo h/pllfiM.
Humlor, JrcJfllbllS, :011/., elt lill dc samhallsHI landn l,ieD hörande ~Uikle bland gaddsteklarna,
,r~O::l sin stom och klumpig.,
roggh:,ri~a kropp
k,ldl /n'n t.onllll~sbjl'n samt gcoom tillv~ron al
r~mJlilskorg rå honurnas baktjf,ir.r alvikanlle fråD unI
:ii"lhnJe
sla.ktet S n )' 11 h u nI l o r (/'silhyrul).
)~n!:a Irfimili]~kor~ ull!öres liksom hffi honung<;biM
fnlkrika, enar de utglil'O;; af hö~,t n,'.aro hun,Jr. medIf en Md(;s filr,ljllpning på bnklibicrnns }'ttersiu"-,
lemmar, nll:n ,anli,ten aro myek,·t Inin,]",. Lik~olU
·"'~irrr.n al lall~[L hår, mellan hviH:a det Irån
hos g~tingarnn. äro alnn flär dc bdruktado honorna
.rc.ppsh;,nn afLor<t,,,lc lrömjölrt
hop'.lIllu
i rn
de en Ja Nlmhilllsnu'lll"mmar,
som ;;fl'(-niotra.
D=
,Inmp för ntt hemlöru till lanfoda.
liroppeos hud
bODar, ~OUI Uro de största iDlJividerna, uppsöka före
Ir s,art. men den tilta hill'ighden bildar en pa.lslik ,ioterk~l,le",
inlr;!d" n.\got gömsle, i bvilkel de
,dlä,bad mell hrita, swarla, gula eller rOdD tvllrtillbringa vinttrn för alt Wljande ,-Or h •• r fOr si~
,'aJ, mera ;1111.n entargad. - Humlorna liro knnda
I'randlilltl!a ett nnt ~all1hälle. Uoea anläggas pä
11m ftiti~lt Lloml",,;jkarp,
som hela dPQ ljusa delen
skyuIlade plalser, s:isom i något hål i muken, mellan
,I dy~nct öro i verksamhet.
I de nordligaste delarna
sIe nar. i tO sfuhb. dler blult i en )!rop, som fOrses
,1 \';jrt lanu fort~i1lla rio. t. o. m. sitt arbeto hela den med lak af hopsiiipall m~". Stammodern hopsamlar
jll~' 5Ommarnntt~n. I'iir bdruktnin.~~o af blommor
en liten klum p al honung'sblandncH frömjöl ("biUt,j !.\og och ~mnl Vi!, spd"
humlorna en SIar roll bröd"), på bl'ilken hon läg~cr ett anlal ilgg (vanjlr H u m I p. Il lom m al, odl .Ie aro nun,lgiln~liga
Iigl'O 6---8), hrare!tcr do! hela läckes 31 dt tunt
,11den odlade r~dklöfrerns befruktning,
enlr inga
Taxiuser och sijluncla bilJar ett ~l.gs cell.
TlII
,uJ•• bin ha no~ 1;'101( ~ngturga alt komma åt deona fMsta cell fogas Ucra, och då larverna ,id
l~nuo~~n i de.s I'n!!a !,Iommor. En art, j o r d- sin tilll'ht spl'ilng1\ det tUDna nxhöljet,
Jaga~ detta

Humlemänniskor
kallar
Björn Nilsson dem,människor med egenskaper som
teoretikerna anser inte
borde gå att kombinera.
Precis som humlan, som
flyger fast den inte borde
kunna det. Humlemänniskorna behövs när vi utvecklar datasystem i framtiden, menar han.

Björn Nilsson är doktor i informationsbehandling och vice VD för
SISU, Svenska Ir..:::titutet för Systemutved:ling.
-HumIemänn:.::':-..an är intresse!'ad både av människor och av sakfrågor, och hon är engagerad i bägge, säger han. Hon intresserar sig
för människor och för vad de gör,
men också för verksamheten i sig.
Informationsbehandling
är ett
område som expanderar kraftigt.
Det gör att den traditionella ADBkompetensen kommer att behövas
u nder överskådlig tid, menar Björn
Nilsson. Men han säger också att
framtidens systemutveckling kommer
att kräva en helt ny yrkeskateav LoUieEriksson,
gori, som ägnar sig å t verksamhetsfrilansj ournalist
utveckling.
Den yrkeskategorin måste bestå
av humlemänniskor,som förstår sig
(Artike/n har tidigare publicerats
i på både människor och abstrakta
begrepp.
Gana/en, personaltidning tör Televerket

ADB-Service.)

Ur Nordisk Familjebok,
1912 års

utgåva.

U'nyttla
Informationen
Bakgrunden är att information blir
en allt viktigare resurs för näringslivet. De företag som utnyttjar sin
information effektivt får bättre
underlag för strategiska beslut och
kan på så sätt vinna konkurrensfördelar.
Björn Nilsson fungerar som teknisk rådgivare i Televerkets pågående projekt om informationsadministration, lA-projektet. lA handlar JUSt om att utnyttja informationen inom ett företag så att den gör
så stor nytta som möjligt. Basen är
modellering och språkutveckling,
Modellering låter krångligt för
den icke invigde, I själva verket är
det en vardaglig teknik med urgamla anor.
-Människan har använt modellering sedan tidernas begynnelse,
säger Björn Nilsson. Vi använder
SISU Int. rm. 00"
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Humlemänniskor
alltid abstraktioner när vi tänker
och talar.
Modellering går ut på att ta reda
på vad man gör i en verksamhet och
hur man gör det.Ta en livsmedelsaffår som exempel. Grovt kan man
säga att vad är att köpa in varor och
sälja dem vidare med vinst. Hur
kan t ex vara att köpa in varor i rätt
tid, att ha rätt sortiment och att
locka folk till butiken.

Det handlar också om företagsfilosofi, om hur man styr och leder
verksamheten.
-Det krävs ingen särskild företagsfilosofi för att utnyttja lA, men
lA måste anpassas efter till exempel styr filosofin, säger Björn Nilsson.
Han säger också att en lyckad
satsning på lA kräverettdjuptengagemang hos företagsledningen.
Det innebär för den skull inte att lA
är något som endast angår chefer.
"Ford köper Yamaha"
-Effekterna aven väl genomförd
Språket är viktigt i sammanhanget.
Människor tolkar ord på skilda sätt, lA genomsyrar hela organisationen,
och det gör att vi ofta missförstår säger Björn Nilsson.
varandra. Ett exempel som använts
i lA-projektet är meningen "Ford Navigera pli karlor
köper Yamaha". Den kan tolkas på Som exempel visar han några
(minst) två olika sått: ett nordame- skärmbilder från den prototyp som
rikanskt bilföretag köper ett ja- SISU byggt för Televerkets lA-propanskt företag, eller en före detta jekt. Bilderna är skapade från utUSA-president köper en elorgel.
gångspunkten att man skall kun.na
l ett vanligt samtal mellan två navigera sig fram i Televerkets mpersoner upptäcker vi oftast om vi formation.
har så skilda tolkningar. Men när vi
På skärmen blandas text och bild
"pratar" med en dator finns inte
samma möjlighet att korrigera feltolkningar. För att kunna utnyt~a
datorbaserad information effektivt
måste man alltså definiera begrepp
på ett tydligt och enhetligt sätt.
Det finns andra skäl att välja sina
ord med omsorg när man beskriver
en verksamhet. Björn Nilsson tar
modellering av ett bibliotek som
exempel. Där ägnar man sig åt inlåning och u tlåning, och det man lånar
är antingen böcker eller tidskrifter.
-Anta nu att vi inte kallar det
böcker eller tidskrifter, utan att vi
kallar det låneobjekt, säger Björn
Nilsson. Då inställer sig frågan: finns
det något mer vi kan låna ut? Vi
kanske kan hitta nya affårsmöjligheter? Genom att välja rätt abstraktioner skapar vi ett fundament för
affärsu tveckling.

till en sorts informationskartor, där
användaren fritt kan förflytta sig
mellan skilda delar av kartan och
mellan skilda detaljnivåer. Vore det
geografiska kartor skulle du till
exempel kunna välja att först .titta
på en världskarta, sedan detalJStudera Stockholms innerstad, hoppa
vidare till en karta över Europa osv.
Grundtanken är att den som
söker information lätt skall kunna
hitta den. Användaren skall inte
behöva veta i vilken dator, vilket
system eller vilken databas informationen finns.
-Jag har länge tyckt att gränssnitten mellan maskin och människa varit omänskliga. Jag tror att en
blandning av naturligt språk och
grafik är rätt väg att gå, säger Björn
Nilsson.
Humlemänniskor kallar Björn
Nilsson dem, de personer som är
duktiga på att förstå både män niskor och abstrakta begrepp. Jag tror
att han själv är en humlemänniska.

Berör alla
lA är ett begrepp som berör många
områden. Det handlar om tekniker
och metoder för systemutveckling,
om att analysera och utveckla verksamhetens språk, om att hitta nya
affärsmöjligheter .
SISU In!onna

Björn Nilsson vid en presentation
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av Televerkets

IA-proJekt.

TRIAD

TRIAD-planering pågår
l förra numret av Informa presenterades TRIAD-projektet, som syftar
till kunskaps- och produktutveckling inom området informationsoch dataadministration. Projektets
slutliga utformning är ännu inte
avgjord, och det finns utrymme för
ytterligare intressenter.
De parter som hittills anmält
intresse för projektet har tillsatt tre
planeringsgru pper. De tre gru pperna och deras projektledare är

• Metoder och tekniker inom IAområdet: Leif Gyllström, Telub
Teknik.
• Krav på framtida IRDS och uttagssystem: Ulf Åsen, Posten.
• Verktyg för framtida informationsadministration och informationsåtkomst: Bertil Andersson,
Televerket ADB-Service.
Vilken struktur det fortsatta projektet skall ha beräknas kunna avgör~s under april månad.
Onskemål har dock framförts om

att driva arbetet i ett enda sammanhållet tillämpningsprojekt,
där
samtliga deltagande parter har full
insyn. Tidigare har föreslagits en
uppdelning i flera tillämpningsprojekt som skulle hållas samman av
dels en gemensam styr- och referens grupp, dels ett överordna t" paraplyprojekt" .
Ytterligare intressenter är välkomna att höra av sig till någon av
planerings projektledarna eller till
Björn Nilsson, SISU.

Metoder och
teknlkcr för
modcllcrtng och
informationsadministra tian

TRIAD-projektets

struktur I planerIngsfasen.

SiSU inI. rm.
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Försvarets modell för systemutveckling

Försvarets modell för
systemutveckling på väg bli
ny svensk "standard"
- som referensmoelell

för systemutyeckllng

Modellen
(av SIS-ITS
benämnd
Referensmodell för
systemutveckling
och projektstyrning)
sändes i februari
ut
från SISITS på remiss. Samtidigt har
gamla SISRAS indragits
med
omedelbar
verkan. Remisstiden
gick ut 21
mars 1989.
Nedan
lämnade
beskrivning ären sammanfattning av remissutgåvan.
av Lillian Dahl,
FörsvarsData
och Rudi Olsson, Försvarsstaben

SISU •

.ronn. 8911

ersätter

elen "SISRAS".

Rudl Olsson och LIlIIan Dahl

I det inledande sked.et av detta arbete preciserades vissa krav som en
systemutvecklingsmodell
skulle
uppfylla:
Den skulle kunna användas vid
traditionell systemutveckling av
centrala system men framför allt
fungera som stöd vid användarutveckling av lokala system.
Den skulle fungera vid användning av IH-verktyg men också vid
användning av traditionella programmeringsspråk.
Den skulle vara metodoberoen-

välja metoder med utgångspunkt
från den miljö i vilken de skulle användas.
Den skulle ge maximala påverkansmöjligheter för såväl uppdragsgivare som för blivande användare.
Den skulle ge " lagom" styrning,
dvs styrningen skulle vara rätt
anpassad för varje enskilt fall.
Den skulle vara provad i praktiskt arbete, vilket också har gjorts.
Systemutvecklingsmodellen
är
inte knuten till några särskilda me-

de, dvs det skulle vara möjligt att

toder. De förslag på dokumenta-
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Försvarets modell för systemutveckling

Försvarets
systernu tveckli ngsmodell

AU·
planerinG

tion som ges i modellen ärdärför att Systemut\-e~~wwIeIIen
betrakta som enbart exempel, P?
r,,~.odellen är avsedd att vara obegrund av dokumentationens starka
roendeavutvecklingsmiljö,
projektmetodberoende.
storlek och komplexitet samt tillKravet på rätt anpassad styrning
gång till olika slags metoder och
av varje enskilt projekt uppfylls gehjälpmedel.
nom att projektstyrnings- och sysModellen innehåller ett antal artemutvecklingsmodellen
är fribetsst~g so~ omfattar hela proceskopplade från varandra. Det är
sen från AU-planering till förvalthärigenom möjligt att i ett omfatning och drift. Dessutom behandtande och komplicerat projekt läglas generalisering, spridning och
ga mycket frekventa beslutspunklokal anpassning av system.
ter, medan man i ett mindre projekt
Styrningen av systemutveckkan komma längre i projektarbetet
lingen sker i en från systemutveckmellan beslutstillfällena. Detta tilllingsmodellen frikopplad projektgodoser också till en del kravet på
styrningsmodell.
Härigenom kan
inflytande från olika intressenter.
ett projekt delas in i en eller flera
Det itera tiva arbetssä ttet, projektetapper som var och en består av
organisationens u tformning och ansamtliga arbetssteg. Beroende på
vändning av prototyper i utveckhur målet ser ut för en viss etapp
lingsarbetet, bidrar också till att ge
kan de olika arbestegen utföras med
önskade möjligheter att påverka
varierande detaljeringsgrad.
systemarbetets kvalitet.

l varjearbetssteg produceras dokumentation, som utgör underlag
för aktuella projektbeslut. Etappen
avgör vilken dokumentation som
skall produceras i arbetssteget och
hur omfattande den skall vara.
Lådan i modellen är både en
styrlåda och en hjälplåda. Den innehållerde övergripande beslut avseende A DB-strategi mm som fungerarsomstyrmedeI. Denärenhjälplåda, genom att utvecklingsarbetets resultat och erfarenheter samlas upp i den och kan tas tillvara vid
kommande
u tvecklingsinsa tser.
Lådan innehåller också metoder
och hjälpmedel. Det är härigenom
möjligt att byta ut dem över tiden
eller att ha alternativa metoder att
välja mellan.

SISU inlorma 8Qn
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Försvarets modell för systemutveckling
Försvarets
systemutvecklingsmodell

Arbetssättet

Arbetssättet

arbetets kvalitet, systemets sårbarArbetssättet är iterativt, dvs ett ar- het och vilka åtgärder som kan
betssteg utförs så många gånger vidtas för att få tillräcklig säkerhet.
som krävs för att målet eller villko- Efter en bedömning av kostnadsret för godkänt arbetssteg är upp- och nyttoeffektersamtresursåtgång
det fortsatta
fyllt. Helhetssynen är viktig, oav- planeras/omplaneras
sett vilket arbetssteg man arbetar arbetet. Härutöver skall projektet
med måste man titta på alla övriga ta ställning till om arbetsläget krästeg. Principen att titta på hela sy- ver förändring av verksamhetens
stemutvecklingsmodellen
gäller eller projektets organisationen, <.'.roavsett vilken etapp man för tillfäl- betsuppgifternas utformning .. aj).vänd teknik, personalens kvalifikalet arbetar med.
Besluten i bilden är interna pro- tioner etc. så att eventuella utbildjektbeslut. Resultatet av arbetet ningsinsatser eller andra aktivitestäms av mot överordnade beslu t, ter kan initieras i god tid.
ambitionsnivå etc och man tar ställning till om det framtagna resultatet stämmer överens med projekPralektstyrning
tets mål.
Projektet fattar beslut om huru- Ett av de problem som brukar uppvida arbetet skall gå ett varv till i det träda vid införande av nya system
aktuella "hjulet", eller om resulta- är att användarna helt enkelt inte
tet är tillräckligt bra för att kunna vill ha systemet - det fungerar inte
som de vill, det gör inte rätt saker,
slussas vidare till nästa "hjul".
Vid dessa beslutstillfållen be- det innehåller inte rätt information
döms dokumentationen,
system- och utdata är inte presenterade på
SISU Inlorm.
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rätt sätt. För system som utvecklas
lokalt uppnås au tomatiskt" en bra
förankring hos användarna. Lokal
utveckling innebär bland annat att
systemets biivandeanvändare,med
hjålp aven stödorganisation, svarar för systemutvecklingen.
För att möjliggöra detta måste
ett avlastande stöd till projektmedlemmarna sättas in. Det är också
nödvändigt att planera på ett sådant sätt att händelser j verksamheten inte spoliera TU tvec klingsprojektets planer. Stöd för projektplanering och uppföljning bör ställas
till förfogande. Man bör också vara
medveten om att wrksamhetskunskap inte kan er5ättas med ADBkunskap eller t\'ärtom. Båda typerna av kunskap behövs.
Pro;ektmålen måste vara väl
kända och förankrade hos alla dem
som deltar j projektet. En orsak till
att projekt misslyckas är att det
råder osäkerhet om vilken ambitionsnivå som gäller för arbetet och
II

·

Försvarets modell för systemutveckling

Exempel på etappindelning:

Mini

:Systemutveckling

Mini representeraretllltel och/ellerenkelt projekt. Först görsenförstudie som översiktligt går igenom samtliga arbetssteg i systemutvecklingsmodellen. I akllvlteten systemutveckling konstroeras systemet eller anskaffas och anpassas, I enlighet med förstudien.

att man inte skiljer på ambition och
kvalitet.
En av projektledarens viktiga
uppgifter är att hålla balans mellan
projektets olika intressenter, liksom
mellan förbrukade resurser och
uppnådda resultat. En annan
viktig roll för projektledaren är att
se till att projektet får arbetsro mellan beslutspunkter och rapporterings-tillfällen.
I ledningsgruppens viktiga uppgifter ingår att prioritera rätt projekt, att bemanna detta projekt och
se till att projektet har resurser, att
se till att projektet är på rätt väg, har
rätt ambitionsnivå och arbetar i enlighet med den övergripande ADBstrategin, att utse förvaltningsorganisation och framför allt att stödja
projektet på bästa sätt.

Tillämpning
Systemutvecklingsmodellen är frikopplad från projektstyrningsmodellen. Styrnings graden kan därför
variera med projektets omfattning
och komplexitet. Konkret innebär
detta att etapperna definieras och
beslutspunkterna fastställs när det
aktuella projektets behov av styrning bedömts.
För varje projekt har ett antal
etapper föreslagits, där varje etapp
innebär att man går igenom samtliga arbetssteg på ett iterativt sätt.
Arbetssteg som måste arbetas igenom noggrant är svartmarkerade (är
fyllda med aktiviteter), gråtonade
ringar indikerararbetssteg som man
måste gå igenom mer eller mindre
översiktligt och vita (ofyllda) ringar visar på arbetssteg som man troligen inte behöver arbeta med i just

den aktuella etappen.
För svartmarkerade arbetssteg
gäller att all för arbetssteget relevant dokumentation skall tas fram.
Det innebär inte nödvändigtvis att
den skall vara" färdig" , samma arbetssteg kan ju vara svartmarkerat
i kommande etapp också, men den
skall vara av så hög kvalitet som
möjligt i förhållande till etappens
djup.
Lägg särskilt märke till att arbetssteget "Uppdragsdialog" genomgående markerats som aktivitetsfyllt. Avsikten härtill är att betona betydelsen av att ingen etapp
inleds utan att det skapats klarhet
om vad som skall göras, om ambitionsnivå etc.
När aktuell etapp slutförts skall
kvalitetskontroll göras - dessförinnan skall uppdraget/projektmålet
SISU Inlorm.
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Maxi representerar ett stort och/eller komplext projekt. Ett sådant projekt behöver ofte delas upp I olika delprojekl. Delprojekt behandlas på
samma sått som projekt. En etapp bör inte vare mer omfattande än att projektsäkerreten säkerställs. Varje etapp avslutas med ett beslut
'rtln projektets ledningsgrupp.

vara så klart att projektet inte behöverstöras med tillägg/begränsningar, ändring eller klargörande av
ambitionsnivå, eller tvingas motivera arbetets uppläggning och inriktning.
Det bör också utredas vem som
skall vara ägare till det planerade
systemet. Det är viktigt därför att
systemägaren är den som skall ta
totalansvar för systemet, svara för
övergripande direktiv, se till att projektet får eforderliga resurser, utse
ordföranden i ledningsgruppen,
utse systemansvarig, ADB-teknisk
systemförvaltare och driftsansvarig. Slutligen - det kanske allra vikSISU Informa

tigaste - se till att projektet far arbetsro mellan beslutstilIIäLcna.

VI r dovisar här tvll
exempel, ett mlnl-prolekt
och ett maxl-prolekt.
Mini representerar ett litet och/elJer enkelt projekt. Först görs en förstudie som översiktligt går igenom
samtliga arbetssteg i systemutvecklingsmodellen. I aktiviteten systemutveckling konstrueras systemet
eller anskaffas och anpassas, i enlighet med förstudien.
Maxi representerar ett stort och/
eller komplext projekt. Ett sådant

8911

27

projekt behöver ofta delas upp i olika delprojekt. Delprojekt behandlas på samma sätt som projekt En
etapp bör inte vara mer omfattande
än attprojektsäkerheten säkerställs.
Varje etapp avslutas med ett beslut
från projektets ledningsgrupp.
Etappernas benämning har naturligtvis ingen betydelse, det viktiga är att ett komplicerat projekt
har flera etapper med tillhörande
beslutspunkter än ett enkelt projekt har. Att fatta beslut om lämplig
etappindelning för projektet är en
annan uppgift för ledningsgrup-

pen.
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