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SISU

satsar

pit

New

Nytt

Deal

utseende

pit

Informa

presenrerades

Som du saken redan har markt har Informa Fran oeh moo

SISU:s New Deal, som ytterligare ska aka intressenternas

det har numret en nytt utseende. Det ryeker vi som arbetar

direkta nytta av SISU. De presenterade aktiviteterna fick en

moo tidningen ar roligt. Vi ar dock valdigt nyfikna pi vad

synnerligen positivt mottagande av styrelsen, sa nu planerar

du som lasare tycker.

vi genomforandet

Informas goda oeh d:l1iga sidor!

Vid SISU:s styrdsemate

den 17 oktober

av New Deal. Just nu hailer vi pa ,att

Hor av dig till oss oeh berarta om

utforma de olika ddarna i New Deal oeh ta fram informationsmaterial ror an intressenterna ska kunna se hur de bast

VISION-95

kan utnyttja SISU.

Den 28 november gar konferensen

Mycket kunskap och erfarenhet har samlats inom SISU

ett digert kursprogram

av

stape!n. AHa som &r Informa ska redan ha flu inbjudan

under senare ar. Nu vil1 vi fora ut denna pa brood oeh djup
till vira intressenter. For art astadkommadena

om VlSION-95

moo program oeh anmalningsblankett.

har vi gjort

Om du inte har rart

inbjudan, eller om du vill ha fler, gar det bra att ringa till

oeh vi kommer aven an erbjuda

Helena Persson, tel 08-752 16 12.

radgivningstjanster.
Utover det vanliga erbjudandet

ska varje intressenr nu

Seminarier

dessutom ha til1gang till en viss ~Iig mangd gratis radgivning oeh gratis

kursplatser

baserat

til1 intressentens system i syfte an prova anvandbarhet
Radgivningen

28 nov VISION-95
Heidag

och

kan oeks:3. avse "metodvara"

29 nov Foretagsmodeller:Marknadsforing
Halvdag, i samarbete med Institut V
oeh SIG SYS

som introduceras has intressenten i samband moo praktisk
tiHampning inom projekt.
Kurserna bygger pa de kunskapsomraden
inom,

dvs verksamhetsutveckling,

SISU verkar

SISU:s projekt. En huvudprincip

4 dec

informationssystem-

urveekling, CASE oeh manniska-dator-interaktion.
skaper som fors £ram i kurserna

hiimtar underlag

Kontaktpersontriff
Halvdag fm

Kun-

5 dec

£ran

Foretagsmodeller:Strategisk planering
Halvdag, i samarbete med Institut V
oeh SIC SYS

ar an kursernas inrikt-

ningoeh innehall skall varasadant an det ligger i framkanten
av utvecklingen

1990

pa antal andelar.

Radgivningen kan t ex innefana anpassning avviss prototyp
tillampning.

hosten

inom omradet oeh an det inte har direh

17 jan

morsvarighet i marknadens utbud av kurser. Vi forherOOer

Foretagsmodeller:Modellering och
datorstod

nu en kursprogram mOO15-20 kurseran genomforas under

Heldag, i samarbete med Institut V

1991. Kurserna stanar efter nyar.

oeh SIC SYS

Information

om SISU:s New Deal kommer att ges till

vara kontaktpersoner

skrifrligr samt vid en konraktperson-

traff den 4 december. Har ingh information
samheten.

Information

kommer

om kursverk-

aven an ga ut till vara

informaprenumeranter.
Vi forrsatter narurligrvis med vara seminarier oeh var
skriftliga rapponering

pa det san vi gjon hinills.

Sist men inte minse Det basta utbytet av SISU har de
intressenter som arhetar aktivt med oss. De paverkar inriktning oeh arbete sa an det ger dem det utbyte de har nytta avo

SISU

I"form.

4

1990
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SKF
o

SATSAR<PA KVALITET

sarsar
SKF pa kvaliret aven pa darasidan. Dataavdelningarna

foljer

den kvaliterslinjesom dragirs upp
inom SKF:s produkrion
kundhanrering.

och

I ovrigt nojer

man sig med bevakning

av

utvecklingen inom metoder och
hjalpmedel samt forvalrning av
de investeringar man redan har.
Bo Lindahl ar SKF-gruppens komaktperson gentemot SISU. Bo arverksam
inom den koncerngemensamma
staben for information~ystem (IS). I den
finns fern personer under ledning av
H~an Landahl, som oeksa ar VD for
SKF Dataserviee AB.
IS-stabens huvuduppgifrer ar an ta
fram en grupp- oeh koneerngemensam
policy samt an vara padrivande oeh
koordinerande i 01 ika IS-fragor. Staben
bedriver aven samordning vad galler
srandarder,
metoder oeh verkryg.
Databassystem och datakommunikation samt konrorssystem ar en viktig
del i SKF:s databehandling. En hel del
strategiskt tlinkande ar kopplat till dessa
omdden, dar oclcsll.SKF:s globala te-

50 Undahl iir SKF-gruppens

kontaktperson

lenat oeh meddelandesystem inkluderas. Sakerhetsfragor kommer art
hanteras av en ny befatming fran oeh
med okrober.
Bo ansvarar for omradet systemutveekling oeh -forvalcning, produkrivitet oeh kvalitet.

Information Systems Board
- Van san an jobba speglar i myekec
den installning och kultur vi har inom
SKF som helliet, beranar Bo. Vi driver
mycket inrernationellc samarbete och
forsoker genomfora tesen an den sam

4

gentemol S1SU.

ar mest lampad skall genomfora en
aktivitet, oavsett i vilket land eller affarsomrade hon eUer han finns.
Nar det galler oeh scyruing av mom
informationssystemomradet
har man
en styrgrupp,
Information Systems
Board. Dar siner staben tillsammans
med samordnare av IS fran respektive
affarsomrade. Dessutom ingar nagra
daraehefcr
Fran bolag med stora
dataavdelningar. I denna scyrgrupp
behandlas bl a gemensamma FoUaktiviteter inom IS.

SISU

IDfor

••••

4

1990

Aktuell IS-FoU
Onskem:il, behov och ideer sammanstalls for beslut i Information Systems
Board. Dar prioriteras och faststalls
akriviteter som skall drivas pa gem ensam bas. Utforandet kan mycket val
laggas ut pa nagon annan. Det har
man t ex gjort nar det galler CASE.
Dar ar det den amerikanske systemchefen som flu i uppdrag an driva
projekter. Under 1990 bOOrivs bl a
foljande FoU-uppgifter:

Projektet rbr framst konceptet for
"Master Data Dictionary" och strategier i relation till IBM:s repository.
"

',','

,','

.....
.)~pplication Dev'ilripment
.
Standahld:

~>i
..,
.

Projektet avser forvaltning av SU-metoder och -standarder och har under
1990 framst inriktning pa anvandargranssnltt.

Projektet syftar till att minska foljdfel
vid programandringar.
SKF eaknar
moo an av 20 gjorda programandringar
blie det en fbljdfel i den r~ittade funkrionen och en i en annan funkrion.
Dena vill man komma at, och tittar
darfor pa metoder och programvaror
fordena, bl aWIlT (IBM) och DTM
(DEC).
...,.,

...........
. . .. . . . . .
.-.-.-.-.-.-.-","-...........
,

GASE, AD/CYCLE. Repository
Projektet drivs av den amerikanske
systemchefen. Bl a rimr man pa IEW.

CIMITAB
I projektet utvecklas en modern systemurvecklingsmiljo
for DEC-sidan.
Bl ahar Excelerator anvaots. TAB stir
for overfbring av data i tabulan format

SISU

L•• ror"

••
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mellan delsystem inom til1verkning
och produkturveckling. Har har SKF
f"attinBuenserfuin Mats-Ake Hugosson
pa Programator.
..................

Rbbt:ionsdatabaser '
Projektet forbereder SKF for anvandning av D B2. Idag 1igger tunga system
moo IMS/D Ll. Har finns ocksi en del
tankar om »reengineering". Man funderar pi mojligherer an lyfta over
existerande beskrivningar i designverkryg och sedan kunna generera om
dessa.

Datakatalog en central
funktion
- ]977-78 korde vi igang var datakatalog moo Datarnanger som verkryg. sager Bo. Vi satsade da storr pa
nyurveckling av viktiga appl ikationer.
Det forsra projektet. ICSS, som Bo
Lindahl for ovrigt var projekdedare
for, anvande Datamanager. Termer,
koder. program, skarmar och filer lades in i katalogen. AHa andringar overfordes regelbundet fran den centrala
katalogen till fern lokala. ICSS hade
iote kunnat genom foras utan en
darakatalog.
- Det ar nog sa att de stora projekten fungerat som isbryrare for metoder och hjalpmedel, konstaterar Bo.
Man rar en kritisk massa for verktyget
och folk borjar anvanda der. Man kan
bygga upp stodaktiviteter eftersom
nyttan blir sa klan relaterad till proj ektets resultat och behov.
- 1983 gjorde vi en genomgang av
var metodhandbok tillsarnmans moo
Data Logic. Det var en ganska kart
insats, eftersom vi sag an vi i mycket
tankt lika. Sa vir modell och metodik
ar Logic-orienrerad om man skall placera in den i en fack.
- Nar det galler den har typen av
aktiviteter koper vi ofiast in tjanster
frin SKF Oaraservice, men ibland aven

utifrk.

5

Dilig metodanvandning
- Det stora problemet, som vi nog
delar med manga andra forerag, ar an
fl anvander det som redan finns av
modeller, mewder, teknikeroch vcrkryg_Jag uppfattar an det nu ar ert lage
dar marl frin chefssidan inom databehandlingsomradet maste be-stammas
sig for vad man skall anse vara bra
kvaliter, menar Bo. Idag ar det nog sa
moo tidspress och flaskhalsar i fcaga
am personalresurser an systemcheferna
inte hinner med an bOOoma kvaliter i
de arbeten sam utfors inom systemutveckling och systemfbrvalrning. Det
ar nagot man masre gora nagot at. Det
vi inom IS-staben ranker gora ar alt,
tillsammans
med affarsomradena,
lansera ert kvalitetsprogram for systemurveckling och forvaltning.

Kvalitetssatsning
SKF:s motto ar ungefar: "Gor man
ratt fran borjan kostar der minst, total r
sen". Pi sikt ralmar Bo moo att varje
systemavdelning skall gora en kvalitetsgenomgang minst en gang per ar.
Inspiration
och underlag har han
hamtat fran ISO-9000-serien,
men
ocksa frin SKF:s kvalitetsprograrn
mom tillverkning och andra funktioner.
- J ust nu stir vi infor an kora nigra
inledande provskon. Vi har urarbetat
det fragebaueri, som skall anvandas
och aven viktat olika delar enligt en
poangsarrningsmerod.
- Vi starrade arbetet med err QSAprogram i borjan av 1989, beranar Bo.
Deua ar nagor vi tycker ar viktigt art
satsa pa nar ovriga verksamheter inom
SKF satsar sa hiin pa kvalitetsprogram.
Bo har tagit fram fragorna i samarbete moo representanter Fran andra
SKF-enheter. Batteriet pa ca 80 fragar
hat tva delat. Den ena del en innehalier
rvargaende fcagor som har med ledning och organisation an gora. Den
andra delen ar orienrerad mot syste-

mets livscykelinklusive systemfdrvahmngen.
- Fragan ar nu vem som ska gora
granskningen. Just nu lutar vi at att
det skall vara dds en IS-samordnare
fran aktuellt affarsamrade, dds en
systemchef [ran en annan enhet an
den berorda.
Bo ralmar moo att programmer
kommer an fa pasitiva foljder. Det
kommer att stallas fragor och krav pa
instruktioner oeh anvisningar. Man
kommer att n. anlOOningatt se over
instruktioner och manualer samt palicyfragor, t ex: Vad skall vara absoluta
standarder. riktlinjer respektive
rekommendarioner? Vad skall finnas
beskrivet i olika handbocker? Det
kommer att kravas utbildning och
anvisningar for kvalitetsgranskning.
Intresse for SISU
- Vi var ju engagerade i DA-projektet,
aven om det kanske blev en mindre
insats an vi planerat. Vi har naturligtvis en latent intresse for vad som gors
inom clet omradet, papekar Ba.
- Nar det galler CASE-sidan sa ar
detta for narvarande inget riktigt ston
omrade hos ass. Vi nojer ass moo au
studera omradet och skaffa ass begransade erfarenheter. Vi har inte nagon star nyutveckling pi gang. som
skulle motivera en omfattande satsning pa CASE. Nar vi langre fram
kommer i en valsituation kammer
SISU saken an anvaodas som samralspanner .
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ISU
en ny ,lcrift=ie ,om kall" SISU-dokument. Syfter moo
SISU-dokument ar an samla det material sam produceras inam SISU sam inte
publiceras sam SISU rappon dler analys. Der ar material sam vi vill ska fillnas
tillgaogligr for dig som ar intresserad av ett visst omrarle, men som vi inte har
rOOigerat.formaterat och tryckt i vanlig ordning.
Varje SISU-dakument har en komaktperson. Det ar rill den persanen du
ringer om du ar inrresserad av en visst dokument.
Pa bestallningssidan kan du skicka ener en forreckning over de SISUdokument sam finns. An sa lange har vi foljande SISU-dokument:
1. Dialogues - A Framework for an Object Oriented User Interface.
GustafNyman, 1989. Kontaktperson Matts Ahlsen, 08-7521600.
2. Da[Qrstodd

konceptuell

modellering

med

naturligt

speak,

Harriet Dahlgren, 1990. Komaktpersan Harriet Dahlgren, 031-83 02 50.
3. An anvanda modellering for att flnga expenens resonemang. Rappon fran
en forstudie till AKMED, Marianne Janning. Kontaktperson
Marianne Janning, 08-7521600.
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,trrVARDERING

QOaWORKSaOp I STOCKHOLM

E

SPRIT-projektet

TEMPORA

har utviirderats av

EG-representanter.

Utvarde-

ringen agde rum i Stockholm i
oktober

och

projektet

mycket berom.

fick

Efter gransk-

ningen halls en workshop dar
riktlinjerna

for nasta ar drags

upp. Under detta tredje

ar ska

projektet utveckla en komplett
protoryp av verkrygsmiljon.
Hela projektgruppen
Storbrltannien,

uppradad I Bectrum. Kista. Deltagarna kommer frBn GrekJand,

Belglen, Norge och Sverige.

Del iir raligt an /Obba I TEMPORA Iycker Isabelle de Zegher,

sa hac har

81M, Belgian.

Colette Rolland, Professor vld Unlversite de Paris OM en av

vi tankt •••Beokt Wangler, SISU, forkilirar for

EG:s ulviirderare.

SISU
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VU-011lrJdet

I

de foljandeaniklarna

presen-

teras omradet Verksamhetsutvecklingsteknologi
(VU-omradet).

Hans Willars ar omradesledare

och ger sin beskrivning av verksamheten. Sedan
presenteras bland annat det projekt som har tagit
fram Generalkartor

och ert projekt som har be-

handlat informationsteknik

i byggbranschen.
Hans Willars ir omrfldesleclare

fOr Vlklmrildel

Han ir clvlllngenji:ir

mecl e1ektroteknlsk Inriklnlng, men glad lid/g! in I ADB-omrildellnnan
Hans kom till SlSU arbetade han som konsult 1111u meet successlv
koncentrallon

Matt/as Hiillstrom,
jobbat

civlllngenjor

friln Datateknlkllnjen

pi! SISU sedan ~7. Arbetsr

kunskapsulveckling

p8 KTH, har

mecl verksamhetsanalys

Marianne

och

mol verksamhetsutveckl

Janning

foretagsekonoml

inom CASE-omrildel

arbelal

Andehn

iir iii kand

I malematik,

och bOrJade pa SISU ~9. Marianne

p8 infocon

Systemvetenskap,

Ing och Informat/on$Strategler.

Data AS och pil Instltutlonen
dar hon fortfarande

ADS

och

har tidigare

for Data· och

iir akt/v. P8 SISU arbetar hon

mesl med modelieringsJedning.

8

SISU

laform.
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VU-omradet

Tapanl''Tasse''

Klnnula, clvillngenjOrfrtm

Dalateknikllnjen

Anders Segerberg, civillngenjor

pA KTH, har

frAn Datateknlk pill KlH, arbetar pa

tldlgare arbetat pi VOLVO och bOrjade ptl S1SU -as. Ptl SISU arbetar

S1SU sedan I somms. Anders gjorde forst sltt exjobb piI SISU och

Tasse med verksamhelsmodellering

arbelar nu med design och implernenterlng

ar han aktiv

I en analys

samarbetsprojekt

Monika Korinek,

och CASE-teknologl.

Dessutom

av systemutvecklingsprocessen

av verktyg som stader

verksamhetsmodellerlng.

I eU

med Tokyo Institute of Technology.

har liist Systemvetenskaplig

Clary Sundblad har en iii mag I maternBtlk och kernl kompletlerad mad

Iinje I Uppsala, och

bOrjade p8 S1SU -89, Hon arbelacte tIdlgare pa AI fa Laval. Ptl S1SUher

ell par ara studier vid lnslitullonen

Monlka verit engagerad I projekt krlng naturllgt sprtlk, men kommer

Clary bOrjade p' S1SU-89 och har tIdlgarearbelat

framover

och vid Inst/tutlonen fOr Data- och Systemvetenskap

ell agna aig At Infotmationsadminlstration

och modelle-

universitel

rlngsuppdrag.

Christer Nellborn her Ilist Maskinteknisk
SISU

-5a.

Pi SISU hiller

Chrlstor

modelleringsteknlker

for kunskapainhiimtning.

0118- och Syslemvetenskap vld Stookholms

expertsystern

Han undervlsar aven

Samlkllgllrbelar

universitel

SISU

laformo

och modellerlngsteknlker

1990

IInje piI Stockholms

9

fOr kunskapsinhamtnlng.

han piI en lie om verktyg 1lI1810dfor kvalilllliv och

kausal modellerlng.

4

piI Stock.holms

unlversltet och bOrJade pi SISU -88. Pill SISU Miler Sten-Erlk pi mad

och

pa Instltutlonen fOr

pi Infocon Data AB

Pit SISU arbetllt hon mll9t mad modellerlngslednlng.

Sten-Erik Ohlund har last Systemvetenskapllg

linje pa KTH och bOrjade piI
ptl med expettsystem

fOr Data- och Systemvetenskap.

VU-omrlldet

o

mra.det

Verksamhetsutvecklingsteknologi
(VU-omradet)

ar ett

av SISU:s

fyra insatsomraden. Har presenterar

omradesledaren

Hans

Willars sin verksamhet.
En offensiv anvandning av informationstekniken kriiver an Bera fundamentala forursanningar uppfylls.
For det forsta galler det an inse hur
forbattrade affa~forlopp och produkterltjanster kan dra nytta av de nya
mojligherer
som IT-utvecklingen
fortlopande erbjuder. Detta kraver an
affars- och informationssrrategierna
utarbetas i en sammanhang,
med
samma personer involverade och med
likartade arbetsmetoder.
Foreragets
systemutveckling kapplas alltsa mot
affarsverksamheren genom an strategierna ens as redan Fran start. Da kommer ocksa verksamhetskraven an riktas mot raU teknikniva: den niva som
kommer art galla i det framtida
affarslaget.
For det andra gallcr det an ra vara
pa de mangskiftande synergieffekter
sam kan uppsd. "pa kopet" ur det
kopplade strategiarbetet. Vi ser redan
i dag hur IT-omradets analys- och

struktureringskunnande,
rau tillampat, kan ge effekter pa exempelvis organisation, kommunikation, kompetens och affwutformning. Vill man ta
till sig IT fullt ut sa racker det alltsa
inte med "bara" maskin- och programvaror: IT:s "kunskapsvaror" ger
pluseffekter!
Siudigen maste den offensive ITanvandaren standigt strava efter att
urvinna maximal nyna ur sina dyn
insamladeinformacionsresurser. I varje
verksamhetssituation
skall det alltsa
vara Ian au veta att och vaT det finns
relevanta data, hurman kan komma at
dem, vad de beryder i den aktuella
situationen, hurde kanlflr bearbetas
samt vilka handlingar de skall udosa.
..

--...

.

.

I!fil'g.!.!
. lingssatsii.Qjgwj ..j}""oo
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Eit nylt insatsomride
SISU:ssamladesvar painrressenternas
onskan om "offensiv IT" framgar bast
av Ramprogrammet, sarskilt avsnittet
"Moclellbaserade metader" (MoM).
Dac frarnha11s bl a att meroder for
analys, mformning och beskrivning
(sammantagetkallat"modeilering")
av
verksamheters olika aspekter kommer
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art breddas, fordjupas och inriktas mot
nyttoeffekterna i nya tillampningar.
Detta foljer som synes av den andra
forutsanningen for offensiv IT. Det
innebac tidiga insatser, innan man ens
vet om, och i s£ fall huT, clet skall bli
nagon IS-utveckling.
Detta har nu praktiserats ien flertal
projekt och uppdragssituationer, isyfie
an testa barkraften. Erfarenheterna ar
gada och har leu till okade insikter om
dels vilka metodurvecklingar som ar
relevanta, dels var de stora svarighelerna ligger i en saclan inriktning. Litet
av detta redovisas nedan. Framfor allt
hac det inneburit en krafiig breddning
av bade kunskapsomBng och arbetsvolym for MoM-omradet.
Som en narurlig foljd av dena har
omddet delats i rvi:
Verksamhetsutveck lingsteknologi,
innebacande synsan, metoder och
hjalpmedel i den allmanna verksamhetsutvecklingen,
med breu nyttospektrum enligt ovan. Hac prioriteras
overblick over helheter, samticlig beIysning av olika pe~pektiv Och fokusering pa ledningens vasemligheter.
lnformationssystemteknologi,
innebacancle dito for urveckling av relevanta, korrekta Och kostnadseffektiva
informarionssystem.
Hac prioriteras
(bl a) konsistens, fullstandighet och
IS- inriktad preciseringsformaga.
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VU-omradet

Mellandessaomr~den
finns naturligtvis Hera starka kopplingar med paver~
kan ih bada hall. Exempel:
Ideer, rikrlinjer oeh modeller som
produeeras
i verksamhetsanalysen
maste kunna averfaras, med bevarad
innebard, rill IS-urvecklingen oeh vara
lampade for avgransningar, detaljeringar am preeiseringar.
Ny teknik for IS-urveclding kan
gara det mojligt, ofra nodvandigt, att
utoka eUer "hoja" aven tekniken for
verksamhersurveekl ing.

VU-omridets erfarenheter
frin iret 89/90

Laran om tekniken for
utveckling av verksamheter

Cadevent: Modellering av
maskinkonstruktion

Liran am rekniken for urveelding av
verksamheter visar disrinkrionen genremot dito far utveckling av informa~

Detta projekt utfardes i samverkan
med M askin teknik pa T ekniska Hag~
skolan och Psykologiska Institutionen
pa Stockholms Universitet. Syfrer var
an mOOellera dels konstruktionsprocessen, dels konstruktarens begreppsvirld. Dessa modeller skulle ligga rill
grund for analyser av "konstrukrarens
darorsrod" oeh de anpassningar som
kravs for foretagsspeeiftka produkter,
arbersruriner ach konstruktionssysrematik.
Farutom modeller oeh oya komakter med KTH producerades insikter
om modellering
som tanke- oeh
analyshjalpmedel
liven i "tekniska"
sammanhang.
Vi har Ian ass allmam om vikren av
produktmOOeller i typiska konsuuktionsproeesser, men aven art generel!a
produktstrukrurer
("basmodeller")
aterkommer, i olikaskepnad, narhelsr
nagotskall produceras averhuvudtaget.
Art urga fran basmOOeller blir da ett
sart an bade snabba upp analysen oeh
sakra dess kvalirer. Projekters resulrat
har tagirs med i slurrapporren for
Psykologiska Instituters
programperiod oeh aven refererats pa en
internationell konferens.

tionssystem
En farsta definition av amnet har
gjorrs. Tva kaUor £lnns rill denna: dels
kan man dra paralleller till andra
teknologier - det sam ar relevant far
dessa bar kunna vara relevant aven
har. Dels kan man ga eher kanda
erfarenheter av vad man praktiskt behavertanka pa och gora nar man uravar
"VU-teknik".
VU-teknologin utg.u ifd.n en anral
basviirderingar sam tyeks genomsyra
aUt tekniskt arbete oeh darfor bor galla
aven i derta fall. Exempelvis varderar
man hagt sadam sam medvetenhet,
tydlighet, verifierbarhet, formalisering
oeh ateranvandbarhet.
Ser vi sedan
praktiskt pa det tekniska arbeter (dvs
vad man faktiskt gor) finner vi
beskrivning, analys oeh utformning av
nagor slags "faremal".
Vart faremal ar a1Irsa "verksamheten", och VU-reknologins alfarside blir
darfar faljande:
Framtagning
av metoder oeh
hjalpmedeqor art utifr£n de telc.
niskabasva[clerin
..."..
garna kwma
.... be~
skriva,analysera
oeb IitforrrlaJ
"designa" en verksamhet.
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I stort kan man saga att arets akrivire~
rer har inneburir en sueeessiv breddning av tillampningsfaltet for analys
oeh modellering av verksamherer.
Modellering har provats i flera nya
syfren dar olika slag av nyttoeffekrer
har observe rats, oeh fordelen av derta
har uppvagt nackdelen art man ofra rar
relarivt koruivade projekt. Har faljer
nigra exempel pa projekt i omradet
"VU-teknologi" .
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ULI: Modellering av
sta ndardiserings proje ktet
for landskapsinformation
Detta arbere innebar mOOellering av
en projekt, i syfre art klargora dess
innehall oeh urarbeta planer far fortsart arbere. Se faksimil p4 sid 13. Der
visade sig art fullodiga mOOeller av
projekren, innefattande malanalyser,
begreppsapparat oeh akrivitersfloden,
var ert urmarkt san an ra upp alia
"begravda hundar", kIara ut projektsambanden oeh engagera aIIa delragare.
"Projekrmodellering"
ar moo andra ord en hogre form for projektplanering. SISU kunde med denna
insars inkassera bade berom oeh en ny
imressent!

Expertsystem:ModeDbaserad
kunskapsinfangning
Etr aktuellr projekr hos en inrressem
innefartaruppbyggnad avexpensystem
far felsokning oeh radgivning. Err av
problemen har har varit svarigheten
an e. rag i den "verkliga" kunskap som
experten besiner oeh akriverar i en
given felsiruarion. Traditionell inrervjuteknikhar givit s{Qravolymer magra
oeh opalidiga resultat.
Med sroo av SISU utarbcrades en
fordjupad mOOelleringsteknik, anpassad for art engagera expenernasjaIva i
analyser avderas egerrankande. Den na
ansats har visat sig vida averlagsen,
oeh kommer darfor an ligga till grund
for oya metoder:
modellbaserad
kunskapsinrangning
far uppbyggnad
av experrsysrem.

Generalkartan for koncernovergripande overblick
I detta projekt har err hundratal personer bidragit, i olika konstellationer
oeh fran olika delomdideo. for art

VU-011lrJdet

under err oeh en halvt ar bygga upp
oeh ens a kanan over en komplicerad
produktion oeh forsaljning.
Projekrers allmanna syfte ar an
prova ny modellerings- Deh visualiseringsreknik far art i en och samma
biJd visa flera verksamhetsaspekter
moo deras inbordes beroenden. Man
har tacklar, och delvis last, problem
moo graflSk fomgivning, lay-out och
avergripande semanrik (dvs vad olika
satt att" ritakanan" verkligen betyder).
N uvarande version visar sambanden
mellan
kommunikationsoeh
begreppsaspekterna pa verksamheten.
En konrinuerlig efterfragan fran
verksamheren indikerar generalkartans
praktiska anvandbarhet. J u fier som
kan okasin forstaelse, pa bade "bredd"
Deh "djup", av vad verksamheten gar
ut pa, desro battre kan man sakra
kvaliten i varje urveeklingssarsning.
Generalkanetekniken
skall darfor
skarpas och rillforas nya kombinationer. Projekrer MaeCabe skall ta fram
datorstod
med
generalkartefunktionaliret. Se iiven scparat artikei

vad vi behover" oeh "Det basta vi sen
hittills" :it direkra eitat fran gjorda
dem onsrrationer. Verkrygets sryrka
ligger i formagan art visualisera flera
verksamhersaspekterl dimensioner moo
kopplingar
sinsemellan,
enligt
MALDN-principen: "ModelleringAv
Linkade Dimensioner I VerklighetSuppfanningen". Dena ar en av de viktigasre forutsiinningarna far kvalitet i
analysarbetet.
Derta inneb:it priorireriDg av averblick och helhetsgrepp, t ex "generalkanor" av olika slag. Man vill aven
kunna arbeta paolika forsrorings- eller
detaljeringsnivaer, med flexibla tilloeh borrval av olika verksamhetsaspekter. Grafisk formgivning oeb layout prioriteras, liksom kopplingen
mellan formella strukturer oeh det
naturl iga Hiretagsspraket.
Samverkan skall etableras med
tongivande CASE-Ieverantorer i syfte
an smidigr kunna "tanka over" fran
overgripande inrikrnings- oeh ledningsmodeller till IS-inriktade modeller for fomart formell detaljering. Se

om generalkartor.

iivenseparat artikel om Business Modeler.

MacCabe: datorstod for
verksamhetsutveckling

Framtida verksamhetsutveckling

Bakgrunden till detta projekt ar erfarenheren art dagens CASE-verktyg har
allrfor begransad funkrionalirer for arr
passa i de informella, "osakra" oeh
kreariva siruarioner som kannereeknar strategisk analys och affarsurveekling. De verkrygsprororyper som ras
fram i MaeCabe ar alltsa avsedda som
komplemem i myeket tidiga urvecklingsskeden, som regel innan man ens
vet om det skall bli nagor informationssystem. De versioner som har
fallit ut fran etapp 1 synes na god
aeceptans, framfarallt i nya miljoer
med nya ryper av anvandare. "Precis

Darorstooens individorienrering kan
snan komma att brytas moo nya media, r ex datahandskar oeh swrbildsprojekrion. Darorstoo for grupparbete,
"groupware", kan da bli en realitet,
med star effekt pi den kreativa gruppens formaga an produeera. SISU
kommer darfor art, i samverkan med
inttessemer, prova datorstoo moo nya
media far gruppdynamisk modellering.
Tekniken forverksamhersmodeller
kommer an urveeklas vidare, bl a i
TRIAD-projektet "Nasta generations
modellering". Ambitionen har ar att
dels sammanfattalensa
dagens olika
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tekniker, dels tillfara nya grepp som
mognar under hand. Esprit-projektet
TEMPORA ar naturligrvis en viktig
kalla, men aven erfarenheter Fran avaneerade uppdrag for intressenter
kommer
att ge bidrag. Se t ex
••modellbaserad kunskapsinrangning"
ovan.
Narmast pa programmer star fonsatt etableringen av arbetsomradet
"VU-teknologi"
med tillhorande
grundideer,
arbetsmetoder
oeh
teknikstoo. I dettaskedeardetsarskilt
viktigr moo impulser fdn omvarlden
oeh imressenrerna, i syne an inrikta
mnet pa en fruktbart san oeh ta vara
pa resurser som redan finns. Verksamhersanalys oeh dito urveekling ar ju i
sig ingee nytt, snarare ar det nagor som
pagar overallt oeh standigr. YUteknologins roll ar da art bidraga med
ny teknik for skarpare analyser Deh
effektivare forandringsarbete
at alia
som har en s:1dant ansvar.
Vi vil1 na ut till de malgrupper som
kan omsatta ny urvecklingsteknik till
praktisk nyna, dvs ledningar, styrgrupper, AU-folk oeh andra farandringsagenrer. Seminarier oeh presentationer kommer art utarbetas for att
sprida budskapet i nya fora, och samarb ere skall etableras med faretag som
axlar en pionjarroll. TRIAD-projekter "Utbildning i avancerad modelleringsledning" kommer ocksi att ra
spridningseffekter.
Som framgar av denna rOOogoreise
ser SISU srora majligheter an rillsammans med intressenrerna bade skapa
mervarden genom urvecklingar avolika
slag oeh skapa de forursanningar som
forst maste galla. Visserligen finns det
i derta falt en uppsjo av olosta fragor,
men ... varst ar anda de egna
skygglapparna!
......................
.....................

A..v·Hari~willi&~
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n generalkarta visualiserar samspelet meUan

modeller som beskriver olika aspekter av en verksamhet. Pa sa satt ger
den en flerdimensionell helhetsbild av en star och kom plex verksamher. Generalkanan

ar en inkorspoft for den som vill soka informa-

tion. Den kan bli ledningens verktyg i framtidens forerag. I den hac
artikeln beskrivs generalkarror nacmare.
SISU har utveeklat generalkartor tillsammans med T eleverket. I de kanor
som hittills har tagits £ram visas bl a
ansvarsomraden,
informations- oeb
beroendefloden inom verksamheren.
Generalkartan finns nu i en forsta
version som preseo terar T eleverkers
begrepp oeh £lode pa en overgripande
niva. Denna ar tryckt oeh kommer arr
spridas inom T e1everket. Det finns
aven err utkast till en generalkana som
forsoker beskriva maJen i verksamheten med hjalp av en maJrnodeil. I
denna generalkarta mal-begrepp
kopplas mMen till begreppen.
T e1everkers generalkarta begrppfliide ger en oversikrsbild av den verksamhet som omfattas av Division Telenar, Division T e1etjanst, Marerielavdelningen,
Ekonomiavdelningen
oeh Administrativa avdelningen. De
delar av verksamheten som servar den

ovriga verksamheten, t ex persanalplanering och grundforskning, ar inte
beskrivna.

Televerkets gemensamma
informationsresurs
Generalkanans begreppsmodell beskriver de grundbegrepp som ar gemensamma inom T eleverket, begrepp som
anvands av flera enheter. Dessa begrepp
urgor err urval av de begrepp sam
kommer att finnas i Televerkets
framtida datakatalog.
Information sam gors tillganglig i
T eleverkers gemensamma infarmationsresurs visas i kopplingen mellan
begrepps- oeh flodesmodellen. F or au
T eleverket ska kunna ha en gemensam
infarmationsresurs
maste dess bestandsdelar - grundbegreppen - vara
enhedigt detinierade.
Moo hjalp av farg visas vilken or-
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Agneta AvouJa, Siockholms

Teleomrade.

ganisawrisk enhet sam har ansvar for
de olika begreppen. Vid arbete moo
generalkanan
har det visat sig att
osakerheten kring begreppsmodellen
ar stor. Ett antal utrOOningar har dirfor paborjats. Dessutom finns manga
asikrer om hur rutinerskasammanforas
till funktioner (arbetspunkter) for au
ge en flodesmodell pa overgripande
niva. I den flodesmodell som generalkartan visar har projektgruppen
sammanjamkat isikterna.

ledningens verktyg
Generalkartor
kan bli ledningens
verktyg for au styra verksamheten,
skapa enhetliga begrepp oeh se hur
olika forandringar paverkar foretaget.
- Det finns en mangd anvandningsamraden for en generalkana, sa-
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Generalkarta
begrepp-flode

l' t

Flodesmodel!

a

Informationsmangd 7

Prlnclpsklss

Arbelspunk12

Arbetspunk12

Informationsmangd 6

/'

Begreppsmodel!

Informationsmangd 1

"-

samband4

Informations-

Informationsmangd 3

mangd 4

Informationsmangd 2

1e Ie u e rk e ts

Informationsmangd 5

gemensamma
Inform at 10nsre s

GrundBegrepp2

Princlpskiss

nade.

samband2

!

over genera/kana

begrepp-

Karlan best4r av en fli:idesmodell och

en begreppsmodell samt eU s k nolplan som
visar sambandet mellan modellerna. Notpla-

lIIuslrerw Televerkets gemensamma Infor-

ocksli ga via nolplanet, dvs vara en del av

matlonsresurs och vlsar kommunlkatlons-

Televerkets

ansvaret

resurs.

Pilarns som representerar InformaCionsf-

gemensammll

informations-

Delta vlsar aU avsiindllren

informatlonen

tiligiingllg

och

gor
all

net iir en koppling mellan f10dets Informa-

IOden kan ga dlrek! mellan arbetspunkter,

anviindaren ~ eget initiallv sjiilv far hamta

tionsmangder

vilket indikerar aUsvsiindaren harkommuni-

information vld behov.

och begreppsmodellens

grundbegrepp.

NoCplaneC som

helhet

ger Agneta Avouja, 5tockholms T eleomdide. som har varit projekdedare.
En exempel ar affarsutveckling.
I
generalkartan kan ledningen t ex ra en
oversiktlig bild avvilkafimktioneroch
begrepp som paverkas nar en ny produkt ska lanseras. Med hjalp av kauan
ser man vilka funktioner sam berors av
overgripande forandringar och Be en
overblick over de atgarder som hays.
- Jag [for aven an ledningen kan
anvanda generalkanor for att visa en
ny syn eUer sprida en sttategi. fortsalrer Agneta Avouja, de sloojer ert moderm san art leda foretag. Dessutom
uppmunrrar kanan inrerntsamarbete,
vilket vi pa T eleverket natu rligtvis ef-

kationsansvarel

En

informaCionslli:ide kan

Agneta Avouja framfor ocksa art
generalkartan
skulle kunna stodja
T eleverkets satsningar pa kval itetsarbete. Det ar Ian an se vem som producerar vad oeh for vem. Om man vet
vem som ska anvanda den information man skapar kan man battre anpassa den till monagaren.
Den generalkarta flode-begrepp
som finns idag kan ocksa anvandas vid
undersokningar infor foman datarisering. Man kan se vilka anvandarna
av viss information ar och vem sam
skapar den. Nar en generalkarra ras
fram kan man upptacka art avddningar anvander olika ord for samrna
sak.

terstravar.
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Projektgruppen tror art generalkarran
mal-begrepp t ex kan anvandas nar en
verksamhets mal las fram. Ikartan kan
man se vilka mll for en verksamhetsamcldesom bidrar till err overgripande
mal. Kanan skulle oeks! kunna anvandas for an stamma av ledningens
ach den ovriga verksamhetens spclkbruk.
Generalkarran ar nu pa remiss. Representanterna i T deverkets lA-sryrgrupp, som aven ar uppdragsgivare.
ska fundera pa hur de vill anvanda
generalkartan flooe-begrepp och hur
de vill utforma forvaltningsorganisationen.

Generalkarta

Datorstod for generalkartor
Den ideala generalkarran riras av 100ningen och de verksamhetskunniga
tillsammans.
Verksamhetsmanniskorna berauar am hur arbetet gar till
och ledningen medverkar till au den
syn sam beskrivningen
formedlar
stammer Qverens med deras vision.
- Det at noovandigt an underhalla
en beskrivning av den har typen. En
verksamher forandras he/a tiden, am
inte annat sa for1indras forutsattningama for den, havdar Agneta Avouja.
Men, en andring i generalkanan inne-

Generalkarta
mal-begrepp

.

bar en star farandring i verksamheten,
eUer synen pa verksamheren. Sid ana
stora forandringar sker inte over en

nau.
SISU har aven utveeklat
en
darorstod sam kan anvandas for au
underhalla oeh ta fram generalkartarna. Pa det satter blir det Ian au
andra oeh uppdaterakartan errerhand.

Framtida generalkartor
Pa SISU ar det Marianne Janning och
Clary Sundblad sam har arbetat med
generalkartorna. De har manga ideer

am hur dessa skulle kunna utveeklas
vidare.
- N u skulle vi t ex vilja beskriva err
arendes vag genom £ladet vi beskriver
i general kartan, sager Marian ne
Janning. Det ar t ex imressant aU se
hur rationellt ett arende behandlas.
- Vi skuUe aeksa vilja gara en beskrivning
sam visar det interna
servieeflOdet (ekonami, personal asv)
i en rypisk funktian pa genera/kanan,
avslutar Clary Sundblad.

AvAkIl¥R¢$~e

Mcllmodell1

Principskiss
har som
delm~1

.,

Begreppsmodell

/'

W////h

MAImodell2

forutsaller

Principskiss aver generalkarta mal·begrepp.

mlll, medan den nedre visar m{JJen for en

malmodell

Till yanster ikartan visas den begreppsmodell

delomtAde.

m{JJmodeIl1.

som

frisllliende. En mlilmodell beskriver antingen

beskriver

grundbegrepp

sambanden
som millmodellen

mellan

de

refererar

MAlmodellerna

malen pA en overgripande

kan

Ibas

avgransad del av verksamheten.

Den oyre yisar den tolala verkslilmhetens

har ocksil

Men millen

en sam band diir t ex millen

16

millen i

Koppllngar mellan begteppsmodellen

nlvA, eller fer en

till. Till hager I kartan visas tvc\ mc\lmodeller.

2 bidrar till an uppfylla

mAl refererartill engrundbegrepp
I

och

mAlmodellen vIsas moo hjiilp av fiirg. Nat en
visa s dessa

I samma fatg i modellerna

SISU

IDformo
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-

Genel'alkarta

E F TE R L Y S N IN G !

FAKTA.OM

PJlQJE~TET

/<VU-SITUATIONER

Inom ramen for IA-projektethar
SISU tillsammans med Televerket tagit fram generalkartor sam
beskriver Televerkets verksam-

her.
Under 1989 gjordes en forsta kana
som omfanade begrepps- och flodesmodeller. Denna har nu vidareurvecklars och komplerrerats kvaliretsmassigt:. Dessutom har aven ete forslag pa
en kana som visar hur begrepp och
mal hanger ihop tagits fram.
Arberer har genomforrs i en amal
modelleringsseminarier
moo en 40tal representanter fran hllvudkontor,
centralaavdelningar och Uppsalas samt
Stockholms releomraden. Desslltom
har projektgruppens medlemmar lltrett en an tal fragor och samlat material ciIl definition av grundbegrcpp,
arbetspunkter
och informationsmangder.
Projektgrupp:
AgnetaAvouja .
Stockholms Teleomrade, projektltxia.re

c:hristinaJo~n

...

sfOCkholmsTdoomrade

Thomas Kjdler
Materidavd~gen

Per Korpi

Stockholms TdeolllI'3de

~t:~=:en
..

---.

.

DivisionTelenar
Marianne Janning

srsu

Clary SundbIad

iarorma

SISU efrerlyser darfor nya VU-siruatianer has intressenter, dvs situationer
sam kannetecknas av foljande:
• Siruarionen kanns viktig, man vill ra
tag i den. Men man vet inte hur,
kanskc inte ens vem som bor gora
der.
• Situationen kraver nagar slag av u(veckling, det ma galla organisation,
personal, system, ideer, produkter,
etc. Eller en kombinarion diirav.
• Situarionen kanske ar konfliktfylld,
man "pratar forbi" varandra. etc.
• Man kanner for att prova" nya
grepp".

SISU viU i en soldan situation erbjuda
intressenterna "nya VU-grepp" med
den inriktning som presenterats for
VU-omrider. Syfret med erbj ud and et
ar an snabbt na nynoeffekter polbred
front, varfor foljande forutsanningar
bar galla:
• Siruationen innehaller en identi-

fierbar svarighet,

SISU

SISU

Efterlysning!

Erbjudande

"

Asa I.zstadius

S

om framgar av anikeln som
presenterar omradet VU-teknologi
lagger SISU star vikt vid ate de metodansatser och verkrygspro[Qtyper som
tas fram skall ra rate funktionalitet for
saminga VU-situationersom mojligt.
Det har vid upprepade tillfallen visar
sig an det ar forst i "skarpa lagen" ute
i nagot projekt som man till fullo
faestar art en viss situation iirvasentlig
och vad denna dol kraver i form av
metadgrepp eUer verkrygsstod.

•.
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losande :ir till

gagn for den akruelle intressenten.
• Det skall inte finnas nagra hinder
for att generalisera losningen. till
gagn for ovriga imressenter och
SISU:s forrsatta urveckling av VU.
• SISU;s insats skall vara kon, intensiv och av i forvag avtalad storlek.
Den skall utftiras i samarbete med
intressenten och falja Ramprogrammet.
Resultat

for intressent

En insats en!igt ovan f"ar aIltid fiera
effekter. Det uppenbara ar !osningar
dler angreppssatt far den aktllella svarighetenlsituationen.
Men man skall
inte underskatta utbildningseffekten
av au imressentens personal deltar i,
och ofta sjalva gor, en del av analyser
och bearbetningar. "Personurvedding"
och "ny metod i verksamheten" ar
darfor natucliga bieffekter av detta
erbjudande.
Gor sA hir!
Nar Ou stoter pa en situation som
tyeks stamma moo kriterierna: tag
komah med nagan av medarbetarna
inom VU-ornradet! Ring eller faxa. Vi
kan sedan per tdefon resonera am
saken och bedoma om detta ar ert
lampligt lage och hur upplagget skall
se ut.
Och kom ihig: det finns ingen situation som ar sa "kanstig" dler
"dimmig" an inre en skarp urvecklings metod gor nytta. Star nytta!

AyHans Willars

B
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VERKTYG FOR D.A;TORSTODDYEB.KSiMHETSA.NALYS

SISU

har ut-

vecklat en protoryp for datorsrodd verksamhetsanalys, SISU
Business Modeler. Protorypen ar
ett darorstod som man kan anyanda for att ta frarn och underhaIla verksamhetsmodeller

en-

ligrSISU:smetod. NuavserSISU
att erbj uda inrressenterna mojligherer till produkrifiering.
Business Modeler har ragits fram inom
projekter MacCABE pa SISU. Inom
MacCABE-projekter arberar man moo
verkrygsprotoryper
sam ska srodja
analysarbete i verksamhersurveckling.
Business Modeler ax arbersnamner pa
en prototyp som SlSU utvecklar pa
uppdrag ar ert antal intressenter. Den
bygger bl a pa ideer fran urvecklingsarbere sam SISU gjon pa uppdrag at
Mandator. Detta gick ut pa art anpassa en basprogramvara,
Design!
OATM, till Mandators metod. ABC.
Business Modeler ar inget CASEverkryg. Verkryger ar £ramst tankt au
anvandas av verksamhetsanalyriker och
far darf6r en annan kravprofil an
CASE-verktyg. Analysresultat
kan
snabbt matas in, preciseras och vidare-

utvecklas. Dessa lagras sedan i en oppen databas dar de kan analyseras och
bearbetas vidare. Business Modeler
anvander sig av den oppna databasen
OracleTM. Dena gor clet mtijligr art
integrera verktyget med andra verkryg
som stooer SQL-standard.
- Business Modeler ska vara lart an
anvanda och Ian att lara sig, sager
Tapani Kinnula, en av dem pa SISU
som hac ragit £ram protorypen.
Manias Hallsrrom axprojekcledare
for MacCABE. Han beranar at[ ert av
syfrena med Business Modeler ar an
anvandaren ska kunna ra en tiverblick
over de stora sammanhangen
i en

verksamher. I verkryget ska clet vara
mojligr att arbeta med bade infarmella
ideutkast och formella urvecklingsunderlag.
- Vi tror art clet hax ar etr verkryg
som kommer an rarionalisera analysarbere i manga foretag. sager Martias
Hallstrom.
Verktyget har manga finesser, bl a
direkt manipulering av diagram och
diagramkomponcnrer,
grafisk farmatering och textformatering
per
objeknyp. Dessutom planeras funktioner for yrterligare merodsttid for
milanalys och mojJighet art exporrera
begreppssrrukturer till DEFfTM.

lnnebarbl a

f6rutsatter

bldrar

tlll

bldrar

1111

/

~

uppnas

me<!

AT\ARD
Kontakta X fOr
d elatgande I
'IWAD-proJektet.

rom ...

I Business Modeler kan man skapa mAlstrukturer.
rutinskisser.

En milstruktur

InneMller bl

a m~/,

rnm ...

begreppsmodeller,

f1odesmodeller

och

delma~ problem och drgiirder. MAl bildar ofta.

men Inte alltld, hlerarklska strukturer och kopplas till varandra med betydelsebarandesamband.
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Business

Modeler

Begreppsmodellen

Resultat
Vardenng

aAde byggstenama

I

$

tnnebAr hl a

ger en/flera

J

kravs fOr

bestar av

'

<

kan hl a
vara

SISU

Gemenssmma
Projekt

IT-Forsknlng
• Utveck ling ay
nyamatoder

• Utvackling ay
nya verktyg
• Studier aY metodar 0
yerktyg i leori o. praktik

I f1odesmodellen beskrlvs ollka processer, funktioner, aktlvlteter eller skeden j verksamheten.
Information "llOdar" I pllens rlktnlng.1 Business Modeler

ken man bryta ner en sktivitetl fIOdesmodeilen ooh ytterligare beskrlya den I en delmodell sam
kan vara anti ngen en detaljerad fIOdesmodeileileren

4

rutlnsklss.l rutinskissen Iinns fi:irdeflnlerade

lor datoriserade aktlviteter, termlnaldlaloget, dokumenlhanletlng m m.

1990
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Proj.namn

l"form.

kan raknas upp I

begreppsrutoma.

.......................................................
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Projekt

SISIJ

begrepp, men cx:k9lllay sins egenskaper. En
begreppa egenakaperna

Typ
tas ram I

graflska symboler

slg InbOrdes. Varje

begrepp beskrlys BY slna samband till andra

Produk.tl
Tjanst

I

Slag
Volym

En pi! mellan t ex tW aktlyltetervlsaratt

De grundliigg-

begrepp och sam-

ylsar hur de forhlllier

~

ingar

ir

band. Sambanden forblnder begreppen och

ar en vardering av

Resursinsats

iir en modell ay begrepp

loch Id8er am yerksamheten.
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Business Modeler betatestas just nu av
flera incressentforetag. Bjorn Noren
pa T eleverkets Division T elenat har
anvant verkcyget en kon tid, men ax
redan mycket positiv.
- Jag behover en bra verktyg for an
rita begrepps- oeh flodesmodeller, sager Bjorn Noren. Med Business
Modeler kan jag beskriva mal oeksa,
men det har jag inte hunnit prova an.
Bjorn Noren ar ansvarig for IAfunktionen pa Division Telenat. En
ay de stora fordelarna med Business
Modeler cyeker han ar act det gh snabbt
an ta fram modeller som ser sn ygga lit.
De anvander han t ex for OH-presentationer
oeh vid samordning
av
begreppsmodeller.
An man kan se
objektets anribut i grafen gor ince det
helasamre.
- Business Modeler ax snabbt oeh
lanhanterligt. Det enda jag saknar nu
ar ucforligare hjalpfunktioner, men dec
ar ju fonfarande bara en betaversion,
avslucar Bjorn Noren.

IT-BYGG
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terminal, kollar i darabasen art
allt material, som gubbarna dar
ure behover. har leverarats fran
och kan sedan

forsatta med art skissa pa hue
lastkaj en ska byggas. Lasse Balk
och Stefan Gjutare tar fram sina
barbara darorer och studerar ritningen

Lasse Balk har f6n en Iysande Ide.

for dagens jobb. Art

sralbalkarna de behover redan
har levererats kan de se, de ligger
j u bredvid baracken, men an det
ar 48 stycken, modell Q2, far de
err meddelande

om direkr pa

skarmen.
Ar detta en sann framtidsvision om
hur datorerna kan komma art anvandas inom byggindustrin? Den ligger
inte lang( bona enligt Mattias
Hallstrom, SISU, som har tagit fram
en prototypsom exempel pahurdatorer sklllle kunna uroyttjas battre inom
byggbranschen.

:.::::::

Gammal tanke

rbetsledaren

knappar in dagens jobb pa sin

cenrrallagret

.

Prototyp
Den prototyp som Mattias Hallstrom
presencerade for en grupp fran byggbranschen, under varen 1990, grundar sig pa en analys av byggproeessen.
Prototypen visar hur man enkel t skulle
kunnasoka bygginformation Franolika
kallor. Flera databaser som innehaller
byggfakta (termer. regler. produktinformation osv) kopplades ihop med
ett gemensam t grafiskt granssnitt. Det
gar det latt att t ex i ett planeringsskede
snabbt
£ram all information som
man har att ta hansyn till; vilka
bestam melser som galler for en viss typ
av byggnad, om material finns i lager
osv.

a
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Art anvanda datorer i byggprocessen
ar inget nytt. Datorerna har sedan en
tid an allr storre spridning hos konstrukrorer oeh arkitekter. dar de anvands i ritnings- oeh berakningsarbete.
Dessutom har de fiesta projektledare
en terminal eller PC pa sitt skrivbord.
Med hjalp av datorerna har man forsokt rationalisera urredningsarbetet.
Darorn har anvams till ordbehandling, projekrplanering oeh enkla kalkyler.
Trots detta berraktas byggbranschen
som en "llnderdatoriserad" sektor.
- De fiesta datonillampningar
ar
isolerade oar oeh datorns mojligheter
som medium for kommunikation oeh
informationslltbyte
ar daJigr utnyttjade, sager Manias Hallsrrom.
Enligt Mattias Hallstrom beror
detta pa darorns rillganglighet som
verkryg. For etr arbere dar datorer
anvands ofta och under liinga perioder
kan man aeceptera en lang inlarningsrid. Exempel pa sadana uppgifter ar
arbete med bokningssystem
eller
transaktionssystem. Aven konstruktoren oeh arkitekten tillbringar en stor
del av sin tid vid datorn oeh kan aeceptera en langre period av inlarning innan
datorn verkJigen fungerar som stod i
det egna arbetet.
I byggproeessen kan vi hirta miinga
arbetssituationer dir arbete inte lean

SISU

Inform.

4

1990

IT-BYGG

utforas framfar bildskarm annat an
under kana perioder. En konkret exem pel pa detta ar sjalva byggarbetsplatsen.
- En datorstod som kraver en
inlarningsperiod p!l.Aera veckor, oeh
darefter anvandning minst 10 timmar
i veckan fungerar hdt enkelt inte iden
miljan, sager Mattias Hallstrom.
Losningen p:l detta ar inte an andra
yrkesrollerna i byggandet, utan an aka
tillgangligheten, dvs att gara datoen
mer lananvwd. MattiasHallstrom tror
au de moderna grafiska anvandargranssninen kan forkorta inlarningstiden till nagra dagar. Anvandaren
kommer an komma ihag hur man gor,
aven om han utnyujar datorn sporadiskt.

ill,i;,r,,!ilf;II"""'llii!i
IT-byggprOjektet
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PROTOTYPEN
Den
protoryp som framstalldes
i IT -byggprojektet bygger pa en analys
av byggprocessen. Syftet moo analysen var an fl ett rillraekligr bra underlag, i form av verksamhetsmodeller,
far an kunna bygga en relevant prototyp rill ere modernr datorstod i byggandet.
SISU:s metod for verksamhetsanaIys bygger pa koneeptuell modellering. OLika delar av verksamhecen beskrivs i olib typer av modeller. De tre
modelltyper som anvandes har var
maImoaeU (Vad vill vi med verksamheten?), begreppsmodell (Vad arbetar
man med?) oeh flaaesmodeU (H ur gar
dem arbete till?).
Efrer act analysen var gjord fiek
SISU i uppdrag an bygga en prorotyp
till ett dacorstoo dar man enkelt skull e
kunna soka extern bygginformation
oeh framstalla programhandlingar.

Detta som en exempel pa hur modern
datateknik battre kan utnynjas i byggbransehen.
Till grund far prot0typen anvandes
ideer oeh tekniska lasningar fran en
annan SISU-utveeklad
prototyp,
HYBRIS. HYBRIS, som nu haller pa
att produktifieras,
ar en grafiskt
granssnitt far relationsdatabaser.
I den protOtyp sam konstruerades
har man cillgang rill sadan bygginformations
som redan idag finns
datoriserad (t ex byggdok oeh byggtjanst). Det har tidigare visat sig sv!l.rt
an anvanda dessa externa databaser,
men nu nar de finns samlade under
samma "tak" behover anviindaren inte
(angre fund era pa vaT han ska saka
information, uran bara vad han vill
veta.

var::"'etf::\

rbet~,oHe'f'"

pia nE!r'vgsa
samladsatsnlng

ptHnforma-

t1onsteknologl (IT) (nom
byggande oCh faStighetsfOrvaltning Inom ':'KTH, ITbyggcenter. Atbetet genomfOrdes huvudsakllgen under

varE!1'l1~90.IT -bygg()m r;~det
at' e~nvarveteris\c;aplrgt FoUornr{:ide darflerifo11ks Instl-

tutioner varltlnblandade,
bl a

vag'

o~l1vatten, och
~~~itektur p6'KTH. IT-bygg
/har>avensamarbetat
med
SISU,SvenskalnStill.ltet fOr
Systemutveckling,
I ett pilotprojekt som presenteras har
bredvld.

Intresset var stort nir Mattias Hillstrom
deltagama IIT-byggprojektel.

SISU

IDr •• ",.
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(i forgrunden) presenterade sin prototyp for

V6ren 1990.

Ex-jobb

Soren
student

Enholm,

Deras syn pa oeh tankar am verksamhetsutveckling
sammanstalldes
sedan i en intern rapport sam legat till
grund for Sorens uppsats.
- Sammanstallningen
speglar givetvis hur jag uppfauar och talkar
redan existerande tankar, papekar Soren, det ar viktigt att hela tiden vara
mOOveten om det.

pa systemvetenskaplig

linje i Uppsala, ex-jobbar
SISU. Han intervjuas

pa

har av

Christina Brynolfsson, sysremvetare och sprakkonsult,

som

Kunskapsteknik kopplas in

aven han gor sitt ex-jabb inam
SISU:s vaggar.
SOren Enholm ex-jobbar p4 515U.

- Jag uodde aldrig an jag skulle lara
mig sa myeker som jag gjort.
Det ar en av Soren Enholms erfarenherer som ex-jobbare pa SISU.
Andra mer dyrkopta erfarenheter delar han moo alia andra som gor eller
har gjort ex-jobb. Det tar langre tid,
blir mer ornfattande oeh tar oftast en
helt annan inriktning an man fran
borjan tankt sig.
Nar Soren kom hit i maj var tanken
att han skulle gora en analys av SISU:s
arbetsmetoder, en slags rollombyre helt
enkelt. Liknande analyser hade visserligen gjom tidigare. men SISU var
imresserade av an se om resultatet
skulle bli annorlunda clenna glng.
Soren har narnligen en annan teorerisk bakgrund an tidigare ex-jobbare
pa SISU. Han har last pa systemvetenskapliga linjen i Uppsala. Linjens

kursinnehill varierar moo srudieort,
oeh i U ppsala ligger tyngdpunkten pa
omraden som AI (anifieiell imelligens) och kunskapssystem. Forutom
an Soren skulle kunna se pa SISU:s
verksamhet med en utomsraendes
ogon, skulle han dessutom kunna se
den ur en annan synvinkeJ.
Ex-jobbet tar form
I samrad med handledaren,
Hans
Willars, bestarnde sig Soren for an
koneentrera sin studie pa arbetsom radet verksamhetsutveckling
(business
engineering).
Hur langt har man
kommit, vilka metoder oeh definitioner anvander man?
For att skapa sig en objektiv oeh
overgripande bild av ornradet agnadc
Soren en hel del tid at litteraturstudier
oeh au prata med anstallda pa SISU.
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Parallellt med det inlOOande arbetet
undersokte Soren am det mojligen
kunde finnas eventuella bristomraden
inom verksamhetsutveck:ling. I sa fall
skulle han foresla hur dessaskulle kun na
kompletteras med hjalp av kunskapsteknik. Kunskapsteknik kan beskrivas
pa manga olika satt, men Soren menar
att det i ston ar ett arbetsomrade som
omfattar framstallning av kunskapssystem.
Pi SISU arbetar man framfor allt
moo den del av verksamhetsutveckl ing
som kallas verksamhetsmodellering.
Inom detta omrade arbetar man bl a
moo malmodeller.
- I vissa fall at de inre sa bra, tycker
Soren. De ar ganska svanolkade oeh
jag har sjalv haft sv:irt att ta till mig
demo Darfor kandes det mmiverat an
valja just dem for en mer ingaende
studie.
Soren poangterar att nuvarande
malmodeller fungerar bra for de per-

SISU

IDrO''''.
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Ex-jobb

soner som tagh fram demo Under
malmodelleringen
flr de en mangd
erfarenheter som utomst:i.ende medarbetare inte kan fl. For dem ar mo-dellen det enda synliga slutresultatet.
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Battre malmodeller
- Hur kan malmodellerna forandras
sa an de blir bame oeh mer till gangliga, undrar jag.
- Genom an garadem merastrikta,
sager Soren, oeb di tanker jag framst
pasymax. Om man klassificerar maJen
i fleradimensioner kan malmodellerna
bli mera andamilsenliga,
oeh granserna mellan olika k1asser blir tydligare. Striktare sam band mellan malen, inom oeh meUm klasserna, gor
det dessutom lattare for en novis an
forsta oeh anvanda en milmodell.
- Dessutom, fortsatter Soren, kan
malmodellerna
integreras mer moo
planeringen
inom en verksamher.
Tanken ar att de da ska fungera som
motiv oeh stod for beslut inom olika
omriden. Min vision ar att koppla all
planering till en eller flera malmodeller.
Det skulle betyda att alia medarberare
pa nagot san skuJle kunna n. stad i
planeringsaktiviteter
inom verksamheten.
Att forbattra verksamhetsutvecklingens malmodeller har varir ryngdpunkten i Sarens arbete. Men han har
aven studerat andle delomraden sam
kunskapsinsamling oeh hur man kan
hantera otiUforlirlig information.
- Till sist, hur skulle du vilja summera din vistelse pa SISU?
- Det har varit otroligt larorikt oeh
£Oligr. Framfor allt aCt fa traffa folk
med liknande, men anda olika utbildning. Tvarkommunikationen
mellan
dessa.ar intressant oeh viktig. Jag skulle
garna se art den vidgades annu mer,
avslutar Soren.

Den

8 augusti samlades over 500 AI-forskare och praktiker Fran hda

varlden utanfor

Norra

Latins ponar

for are delta i arets ECAI (European

Conference on Artificial Intelligence) konferens. ECAI har utvecklats till den
mest berydelsefulla konferensen i Europa inom AI-omradet, oeh den gays i ar for
nionde gangen.
Ere ston
sentation,

ca 140 styeken,

antal aniklar,

forelasningssalar.

Artiklarna

expensystem,

naturligtsprakforstielse,

maskininJarning,

i Folkets

Hus

kunskapsrepre-

automatiserat

resonerande,

robotik m m. Flera av aniklarna behandlade ternan av

relevans far informationssystemomradet,
* Konsistenskomroll

presemerades

spande over manga omraden:

t ex:

av kunskapsbaser

* Representation av dynamik i kunskapsbaser
* K1assifikationsmekanismer
Utover presemationerna

for objekroriemerade

system

av aniklar bjod konferensen pa [Va utstaIlningar. Pa

den ena visade flera stOIa bokforlag sina senaste backer och tidskrifi:er inom AIomradet. Den andra utstaIlningen gay konferensdeltagarna
experrsystemskal, programmeringsmiljoer,

hardvarusystem

mojiighet an srudera
mill Fran flera av de

ledande foreragen inom AI-varlden.

..... _ _ _
Av

Harom
Produkten

veckan annonserade

f~~.J~h~;hi~$;~#)

IBM en nyn granssnitt mot databaser.

kallas LanguageAccess. Det hela gar ut

pa an anvandaren ska kunna

stall a fr1igortill darabaser i narurligr sprak. Fragorna oversatts sedan till fragespraket
SQL. Granssnittet

anpassas till olika databaser

med hjalp avert

sarskilt

an passningsverkryg.
SISU-personal

har ddtagit

i utvecklingen

bidragit moo kompetens kring granssnittsdesign
av tester samt arbetat moo konceptuella
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av LanguageAccess.
oeh utformning

modeller av databaser.

De har bl a
och utforande

Artificielllntelligens
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American

Associationfor ArtificialIntelligence

(AAAJ), grundat 1979, arrangerar arligen konferenser och workshops
inom artificiell intelligens (Al). Nets konferens var den anonde i
ordningen och holls manadsskiftet j uli-augusti i den vackra staden
Boston, MassachusettS, pa den amerikanska ostkusten. Konferensen, sam besoktes av ca 4000 farskare och utvecklare frin universitet
och foretag over hela varlden, holls idet pampiga Hynes Convention
Center i hjartat av staden, ert Boston sam visade sig Fran sin mest
soliga och varma sida under de sex dagar konferensen varade.
Arets konferens avhandlade i form av
tutorials, workshops, tekniska sessioner och paneldebatter AI i en brett
perspekriv, Fran kognitiv modellering
till roborik, frin renodlade teoribildningar till praktiska erfarenherer av
driftsatta implemenrationer. Med 20
wtorials, ca 160 tekniska presemationer, 6 paneldebatter oeh ert storr antal
workshops fanns har saledes lite grand
for alia smakriktningar. I anslutning
till konferensen anordnades ocksa en
stor utstallning dar foretag visade upp
sina produkter
oeh tjanster inom
omrader.

Tutorials och presentationer
Art studera vilka amnen som tas upp
pi tutorials oeh tekniska presemarioner kan vara ett bra sart an bilda sig en

uppfattning om vad som ar aktuellt
inom forskningen for tillfallet oeh vad
som kan betraktas som mer etablerar.
Har foljer en sammanfattning av en
par av de intressanra foredragen.

Modellbaserad diagnos
En intressant foredrag halls av Walter
Hamseher
oeh Peter Struss. Det
handlade om olika modellbaserade
felsoknings- oeh diagnostiseringstekniker. Den grundlaggande iden ar
att man kan forutsaga hur systemet
kommer art upptrada, givet en viss
uppsattning forutsanningar,
genom
art bygga modeller vars upptradande
val overenstammer
med systemets
upptradande. Dessutom kan man pa
en effektivt san finna orsaken till ert
icke-forvantat upptradande hos syste-
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met, vilket kanske ar mer imressant.
Oet sismamnda uppnas genom art
man genererar kandidater till forandringar av den ursprungliga modellen,
sa an den nya modellen produeerar en
forvantad resultatet som Qverensstammer moo det erhallna, givet samma
uppsanning forutsattningar.
Den har tekniken kan anva:ndas at
tva hall. Dels for an diagnostieera fel i
system till vilka det finns en bra modell vars upptradande
val overensstammer moo systernets. Dels for att
forbama en bristfallig modell.
Au jam fora modellers upptradande
ar klassisk felsoknings- och kvalitersforbartringsmetodik.
Det intressanta
har ar dock den mmgd av metoder
oeh tekniker som finns for att pa ert
effektivr san generera dessa kandidater.
stora komplexa system oeh
manga felkallor vaxer antalet mojliga
kandidater explosionsanat, men med
en effekrivr san an valja lampliga
kandidater kan antalet hallas pa en
rimlig niva. Flenalet av dessa metoder
oeh tekniker kan dessutom automatiseras.

Moo

Kunskapsinhamtning fOr
expertsystem
Den forsra generationens experrsystem
konstruerades ona sa art kunskapsingenjoren eller experten impJementerade alia regler pa egen hand direkt i
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Koparna: Integration,

sam-

verkan och "low-tech" AI

Uisikt At oster fr4n Prudential

Center I Boston.

Bortom yattnel kan man skymta

Logan

International Airport, Bostons atora lIygplata. Skyskrapan till vinster iir John Hancock Tow«.
En dag for nagra ar sedan Intriiffadeen

forskrackllg olycka nar nastan hela glasfasaden pa John

Hancock Tower loaanade och fOIl ner pi galan. Resulla1el b1ev en stor forOdeise och f1era
skadade manniskor.

En stor rattsprocess

slartade och iigsren till byggnaden stiimde firmsn

sam salt upp tasaden. Vad agaren dock inte hade riktlgt klart for Soigvar aft han, via diverse
dotterforetag

och andrs merellermindre

upp fasaden, och aft han darigenom

komplexa agarstruklurer,

faktlsklagdefirmsn

BOrn saft

stiimde s1g s/alv! Nar detta slod klart log riittegangen

snabbl slut

expertsystemsskalet eller programmeringsspraket. Av erfarenheterna Eran
detta har man sa smaningom insen an
den storsta svarigheten moo an bygga
expertsystem, som at" met an automatiserade beslutstrad,
inre ligger sa
mycket i forfanandet
av kluriga
regelkonstruktioner uran i forvarvandet
av der sam ar den verkliga experrku nskapen. Det viii saga det som skiljer experren fran lekmannen. Nyckeln
till framgang i byggandet av ett bra
expertsystem ligger i hut bra man har
Iyekats f.1nga expert ens modeller av
systemet och strategier for art va.lja
modeller. Forvarvningen av kunskaper kallas pa svenska ona kunskapsinhamtning
(eng
knowledge
acquisition).

SISU
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"
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Thomas RGruberochMarkAMusen
hall en tutorial om principer for
kunskapsinharntning.
De havdade art
vad kunskapsinhamtning
egentligen
handlar om ar konstrukrion ay mOOeller, och inte inrervjutekniker eller direkt overforing av kunskap till regler.
De grundlaggande
aktiviteterna
i
kunskapsinhamtningen
ar, enligr
Gruberoch Musen, koneeprualisering
av uppgifren och domanen, formaliscring av hur koncepten ska representeras i expertsystemet, urvinnander av
kunskapen, operationalisering av representationen, det vill saga hur kunskapen praktiskr ska hanteras av
experrsystemet samt tesrning och revision av expertsystemet, vilket innebar
an experren ar med och testar oeb
urvarderar det fardiga systemer.
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En paneldebatt holls om hur och varfor amerikanska forerag inregrerar AI i
sin verksamhet. De deltagande debartorerna Vat chefer pa olika niyaer fran
olika stara foretag, med nagra tusen
anstallda oeh uppat. Panelens diskussionsamnen
var AI-applikationer,
arkitekturer oeh organisaroriska processer.
Debanen kom art handla am frarnst
tva saker, vilken typ ay tillampningar
foretagen sager sig urnynjaAI till samt
vilka krav oeb onskemal de har pa AIreknik nu och i framtiden. Der som
foretagen presenterade som AI-rilllampningar Vat framst olika typer av
rekommenderande
elier diagnostieerande system. En typisk rillarnpning
var "help-desk"-fimkrion som interna
anvandare av datasysterner komaktar
for att fa hjalp. AI-tillampningen i det
fallet besr1h av ett diagnosticerande
program som via fragor oeh svar navigerar sig fram i en felsokningsrrad. En
annan typ av rillam pning var besl ursstOOsprogram.
Pa det hela taget ar dessa inte nagra
teoreriskt speciellt avancerade tilllampningar, men de loser pa ert effektivt san en uppgifr oeh var praktiskr
anyandbara. oeh utnyttjade darmed
oeksa system en. Vii ken teknik som
anvants for an implementera
rilllampningarna diskuterades inte narmare. Klatt framgiek i alia fall att clet
var fragan om tamligen konvenrionell
teknikoch urrustning, inganeuronnar
oeh avaneerade LISP-arbetsstationer.
Av derta kan man dra den slutsatsen
an foretagen inte langre later sig
forblindas av ord som »experrsystem"
och "AI". De ser till vad systemet ska
losa for uppgifter och valjer darefrer
den reknik och metodik som ar
lampligasr for an losa uppgiften. AI
oeh expertsystemteknik har blivit ert

Artificiell/lltelligens

PROLOG kan sagas ha varit en mid
meUan USA och Europa. Au nukunna
konsratera au LISP hade hard konkurrens pa hemmaplan av PROLOG kan
tyda pa karvare rider for LISP oeh
LISP-maskiner.
Fordelningen mellan verktyg (programsprak oeh maskiner) och fardiga
tillampningar
oeh halvfabrikat var
ganska jamn. Marknaden for AI-sprak,
skal och maskiner genomgick eu euforish lyekorus nar teorierna foljda av
sprlk oeh maskiner kom. Den fiek
doek en pafoljande baksmalla nar
reragen upptackte au teori var en sak
oeh praktisk tillampning nagot helt
annat. Nu kan marknaden forhoppningsvis komma pa fatter igen, moo
en mer nykter syn pa vad AI-teknik
bn, och bar anvandas till. Den seriosa
installningen hos utstallarna inger i
alla fall hopp.

r6-

Commonwealth

Avenue. En BV Bostons paradgBtor. Boston stod i cenlrum for upproret mot

Isamband med frlgarelsen. Dena mlnne vilrdas Omll staden od! om andan faller
pa kan man ga med i en BV alia guidade turer runt staden od! beslGllda alia historlskt mer eller
engelsmiinnen

mlndre vlktiga platser. Upproret mot engelsmiinnen

stal18de I Boston moo det s k Boston

Teaparty diir bostonbor, uppretade av engelsmiinnens

krav pa skatter od! avgiher, bordadeett

)Av Christer Nellhorn

fartyg som kommlt Iran England med en last av teblad och vriikte hela fasten Ihavel!

verktyg bland andra i verktygsl ad an.
Detta 1ir en mognare syn som badar
gotr for framtiden.
Berraftande foretagens krav oeh
onskemal for framtiden var det framsta nyekelordet
integration.
Programspr:ik,
p rogramp r.odukrer,
maskiner oeh system maste kunna exisrera Deh fungera ihop med andra.
Som en ay debauorerna urrryckte det:
"Om sysremen inte kan fungera ihop
med devi redan harsa kommerde inte
innanfor var dorr!". Deua innebar
karya rider for system med udda
arkirekrurer Deh operarivsysrem.

Siljarna: LISP ut, PROLOG
in, integration
I lltstallningshallen
visade en stor
mangd utstallare upp sina produkrer
oeh tjanster. Aven har vaT integration
oeh samverkan honnorsord. Sam starka
argument framholls samverkan rnel~
Ian AI-sprak (LISP oeh PROLOG)
oeh databaser oeh mellan AI-sprlk
och mer rradirionellahbgnivasprlksom
C. En dd expertsystemskal fanns ocksa.
Intressant art notera var den stora
mangden PROLOGer
Deh implementationer gjorda i PROLOG sam
yisades upp. Striden meUan LISP oeh
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Avignon i

sodraFrankrike, kanrforsitt hna
pavepalats, holls i slutet av maj
en av Europas storsta konferenser om expertsystem. Det var det
tionde aret som konferensen arrangerades i Avignons historiska
och vackra omgivningar, f6rsta
gangen med ca 600 deltagare,
idag med ca 3000.
Naturligtvis floekades en mangd foretag i utstallningshallen. Konferensen
bestod egemligen av Bera olika konferenser: en allman konferens om
verkryg, tekniker oeh applikationer,
en konferens om andra generarionens
expensystem samt flera olika spceialkonferenser inom olika tillampningsomraden.
Konferensen var i mycket en fransk
affit, framforallt industriellt men aven
inom forskningen. Men delragandet
fran andra lander oeksa vax stort.
Framforallr visar derta an det hander
mycket inom den franska programvaruindustrin och att der i Frankrike
finns en storrc mognad for art prak-

tiskt t<1till sig den nya tekniken.
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Mognad och konsolidering?
I konferensinbjudan skrevman myeket
om art expertsystemomrldet
befann
sig i en fas av mognad och konsolidering
ener en period av overoptimism och
eufori.
Oppningen av konferensen bestod
av foredrag
om anvandning
av
experrssystem i olika lander i Europa,
som Italien, Tyskland, Storbritannien
oeh Sverige. En slutsats av dessa foredrag var att antalet faktiskt utvecklade
och anvanda experrsystem ime ails
motsvarar den plats de rart i media och
marknadsforing. Forvantningarna ar
hogtstalldaoeh risken ill stor an euforin
vands till en depression - err inte ovanIigt fenomen vid inforandet av ny
teknik.

En talare fran Vasttyskland stallde
fragan om vi var pa vag ned i en v:1gdal
dler in i en fas dar vi kan se en 6kad
mognad inomomradet. Det finns inget
enrydigt svar pa frigan. Enligt denne
talaTe kunde vi se tva tendenser. A ena
sidan en stone mognad inom projekt
och i produkterdit
man battre forsrar
teknikens mojligheter och begransningar, a andra sidan en tendens till
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overskepticism eller alltfa r hogr stallda
forvanrningar, parat med en mangd
vanforestaUningar och myter. Klatt ar
dock arr den forsta euforin lagr sig och
att man alltmer inser begransningarna
i den nuvarande tekniska nivan.
Andra vikriga amnen pa denna
konferens var frigor omkring kunskapsinhimtning,
konsrruktion
av
kunskapsbaser (kunskapsrepresentation), kvaliteten pikunskapsbasen och
inferenstekniken (validiering oeh verifiering, modellbaserat resonerande
konrra tumregler), hur man bygger
bra expertsystem med avseende pa anvandbarhet och flexibiliter.
De som sysslar med experrsystemteknik borjar alltmer inse art de har
myeket an lara fran traditionell
systemutveckling men ocksa art det
har kan ske en viktig korsbefruktning
mellan de traditionellt atskilda omradena. KADS, err ESPRlT-projekt som
applicerar relevanta sysremutvecklingsmctoder
for urvecklande
av
expertsystem, it en exempel pi derta.

Andra generationens
expertsystem
En exempel pa okande mognad inom
omridet at urvecklingen av den sk 2:a
generatlonens expertsysrem som en
reaktion pi de farsta expcrrsystemens
begransningar En viktig insikt som

, Expertsystern

diskureras alltmer ar behover av arc
kunna resonera utifran en omrades
grundlaggande principer. I de ridigare
expensystemen utgick man ohasr fran
arrdwa inrevar nodvandigr. Det rackre
med arc formulera en tillrackligt stor
mangd regIer, utan art egendigen utga
fran eller forsra vad dessa regler uruyche for principer. Dessa farsta system upprradde som nagon uttryckt
det, sam 'idiot savant', sam de inbillat
larde, som kunde osa ur sig en mangd
fraser och fakra, utan art alls forsra vad
de prarade om. Sa fan nagat inte fanns
beskriver i regelboken, avslojade de
hur dumma de egenrligen var och forblev stumma.
Genom art kombinera tumregler
och en modell som beskriver en
omrades grundlaggande prineiper kan
man forbanra expensystemers
presranda avsevan ach sysremer forblir
inre langre stumr infor nagor nyn eller
da infarmarionen ar ofullsrandig. Man
kan med derra asradkomma en sk
'graceful degradarion' dar modelJen rar
vid dar reglerna misslyckas. Detra ar
narurligrvis bara err slags arkirektur,
poingen ir an anvanda flera olika typer av representationer och inferenstekniker for att bygga sysrem som har
ert trovardigare
bereende,
battre
forklaringsformaga, storre flexibiliter,
mindre kanslig for ofullstanding
informarion.

"F"oretagen bar·!Mlrt'att mOUyeraen,
...:..
mer HingsiktigsttWng."

'

En av de generella konferenserna i
Avignon agnades ar derra amne, dar
det senasre inom forskningen behandlades, bl a inom levalitariva modeller1,
men ocksa faktiska system oeh protoTyper. Heit klan ar art omradet

experrsystem
fonfarande
utvecklas
inom forskningsvarlden och an det
inte ar en heir fardigforpackad
programvara, som blivit marknadsforarnas nya mjolkko.
LAngsiktig satsning

behoys

I inledningen av konferensen betonade flera talare vikten av an satsa pll
langre sikt, arr se tekniken sam en
strategisk resurs. Dena m1lste stallas
mot de krav som stalls pa tekniken art
den sjalv snabbt helt ut ska berala sina
utvecklingskostnader.
Foretagen har
svan an motivera en mer 11lngsikrig
sarsning. En talare fran Storbritannien
menade arc losningen pi derta var en
satsning pa manga, men mindre, projekt. Men ensadanstrategi mastekunna
hantera integreringsproblemariken
pa
en bra sart, bade i forhallande till de
befimliga systemen, men ocksa i fdrhallande till andra experrsystem och
kunskapsbaser. En mer Jangsiktig strategi behovs for art integrera kunskapsbaserna i fdreraget, precis som man kan
se ert foretags samlade databaser som
en strategisk resurs. Efrer oppningen
av konferensen vidtog de olika konferenserna. Undertecknad
deltog pa
konferensen
som benamdes
2:a
generation ens expensystem.

Vad sem fanns bakom dessa fargglada
och tjusiga pander, knappar, fonster,
ikoner m m, var svarare an fa grepp
om. Varje forerag med sjalvaktning
Tycks vilja utveckla sirr eget expensystemskal, speeiellc har det kommit
en mangd europeiska skal pa en marknad som tidigare helt och hallet dominerats av USA Detta ar saken ett av
resultaten av forskningen i ESPRIT.
En allman iakttagelse
ar an de
marknadsforda produkrernaar mycket
mer indusrriella rill sin karaktar och
framforallt inre sadana isolerade oar
som tex de tidjgare LISP-maskinerna.
Granssnitten
mot andra programprodukter och pregrammeringssprak
uppraknas till leda i alia broschyrer,
likasa alIa maskiner sem man kan kopa
och kora dessa produkter pi. Men
fonfarande ar det framforallr olika typer av arbetsstationer som galler. Aven
andra produkter an nya programmeringssprak oeh experrsysremskal, som
ar anvandbara
vid byggandet
av
experrsystem,
som hjalpmedel vid
kunskapsinhamtningen, fanns an tillga.
Forrfarande ar dock denna typ av produkter n.
.....

---- ---

.
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Produkter, produkter ...
Det ar omojligr art redogora for alIa
produkter och utsrallare p:i err rattvist
sarto Darfor bara nagra allmanna intryck fran utstallningshalJen. Detfanns
ert rikr utbud av de ledande produkterna pll marknaden, som alia ovenraffar varandra i imponerande granssnitt.
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SISU Analys oeh SISU Rapport ar skrifiserier som ras mm inom SISU:s ram program oeh fmansieras av inrressenrerna.
SISU-skrifterna
saljs bara rill inrressenrerna oeh rill hogskolor oeh andra organisationer
av forskningskaraktar.
Konrakrpersonerna ar i regcl tva exemplar av SISU Analys och Rappon. Ovriga upplysningar lamnas av Helena Persson
eller Lars Bergman pa SISU, rei 08-752 1600.
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Kungsg:aran 53
III 22 Srockholm
Tel: 081243420

INFOHAllAB
Erik Hall
Box17142
104 62 Stockholm
Tel: 08/58 69 00

BEAB
Piret Kruup
Philips Elektronikindusrrier
175 88 Jirf.illa
Tel: 0758110000,22440

INFO LOGICS
Dick Eriksson
SU TVT Infologics AB
Chalmers Teknikpark
41288 Goteborg
Tel: 031/72 42 60

CAP GEMINI LoGIC
Yngve P:aV3.Sson
RAdemachergaran 17
632 20 Eskilstuna
Tel: 016/125996

AB

DIGITAL EQUIPMENT AB
Staffan Westbeck
Allen 6, 172 89 Sundbyberg
T d: 08/733 80 00
ENEA DATA SVENSKA AB
Olaf Bjornet
Box 232,18323 Taby
T cl: 08/792 25 00
ERICSSON
Berm Malmkvist
Nils Westerberg
HF/ETXlZlAU
\2625 Stockholm
Tel: 0817190000
Rolf Grisson
Ericsson RAdio Systems
16487 Stoekholm
Tel: 08175725 51
ERNST & YOUNG AB
Anders Noren
Box 3143,10362 Stockholm
Tel: 08/6139000
FORSVARETS MATERIELVERK
Rolf Bjorkenvall
Fuh SP
Christoffer Bengrsson
Elekuo LT
11588 Stockholm
Tel: 08/7824000

INFOTOOL DATA AB
Ake Nyberg
Box 101
182 12 Danderyd
Tel; 08/753 49 68
JAMES MARTIN
AsSOCIATES AB
Mike Shanahan
Wennergren Cemer
Sveavagen 166
13346 Stockholm
Tel: 08/3205 80
KOMMUNDATA AB
Gunnar Sandberg
125 86 A1vsjo
Tel: 08/749 so 00
MIMER SOITWAREAB
Lars-Erik Jansson
Box 1713
751 47 UppsaJa
Tel: 018/\8 50 00

Pmups
Norden Forsiiljning AB
Sven-Erik Wallin
11584 Stockholm
Tel; 08/7821000
POSTEN
Gert Persson
Adm. Service
105 03 Stockholm
Tel; 08/781 10 00

PROGRAMATOR AB
Marira Wesrerstrom,
Per Tiden
Box 825
161 24 Bromm:a
Tel: 081799 35 00
RlKsSKAITEVERKET
Grl-Goran Svensson
17194 Solna
Tel: 0817648874

TELEVERKET DATA
Henry Samuelson
Bernd Sradler
Box 164, 13623 Haninge
Tel: 081707 10 00
TELEVERKET
Avd f Grundteknik ink!
donerbolag
Till M:ayer
E 739, 123 86 Farsra
Tel: 08/713 3851

SAAB-SCANlA
Sven Yngvell
Flygdivisionen Daraservice
581 88 Linkoping
Tel: 0131182386

TELESOFf TELECOM AB
Karl-Erik Carlsson
Box 883, 851 24 Sundsvall
Tel: 060116 1444

SAS AIRLINES
Lars Sward
16187 Stockholm
Tel: 08/797 00 00

TELUB TEKNIK AB
Per T orphammar
351 80 Viixjo
Tel: 0470/420 00

S-E-BANKEN
LarsaxelJohansson
SEB DaralMetoder H3
10640 Stockholm
Tel: 08/763 50 00

UNISYS AB
Inge Dahlberg
171 91 Solna
Tel: 08/551500

SKANDIA
Anders Fllngdal
Skandia-D:ata
10350 Stockholm
Tel: 08/788 17 26
SKF
Bo Lindahl
SKF Group Headquarters
41550 Goteborg
Tel: 031/37 26 26
SPADAB
Jens Sjodin
Box 341,101 24 Stockholm
Tel; 08/13 40 00
STATSKONSULT
SYSTEMUTVECKIJNG AB
Pelle Hultman
Box 4040,17\ 04 Solna
Tel: 08/730 03 00
STATSKONTORET
Kerstin Norrby, Lars Hellberg
Box 34107,10026 Stockholm
Tel: 08/738 45 94, 738 4777
SODRA DATA AB
Jerry Nilsson
Sodra Data AB
Box 832, 264 00 K1ippan
Tel: 0435/12090

VAITENFALL
Helge Holmen
Vattenfall Dara, ADS
Bror Noren
Vattenfall Data, OS
16287 Vallingby
Tel: 08/739 50 00
VOLVO DATAAB
Kenneth Pettersson
Anders Persson
Avd 2800, 405 08 Goteborg
Tel; 031166 76 4S, 66 5648
VOLVO LASTVAGNAR AB
Ake Boije
Avd 20417 VLC3
40508 Goteborg
Tel: 031/66 67 82
VOLVO PERSONVAGNAR
Uno Eriksson
Avd. 50820 AU
405 08 Goreborg
Tel: 031/592074

AB

VAGYERKET
Bjorn Oresand
781 87 Borlange
Tel; 0243/750 00
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