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Inledaren

Utveckla
din
verksamhet
med
SISU!
Vi satsar nu på att ytterligare öka intressenternas utbyte av
SISU. Nytta uppstår först när du och din organisation
utnyttjar dessa möjligheter.
En förutsättning för att du skall kunna utnyttja SISU är
att du är informerad om vad som står till buds. Därför gör
vi i det här numret av informa en genomgång av vilka
förmåner du som intressent har till ditt förfogande.

Ny

Utvärdering

En viktig förändring är den kursverksamhet som nu startar.
Den syftar till att på bredd och djup föra ut kunskaper och
erfarenheter från SISU:s olika kunskapsområden och projekt. För att uppmuntra ditt och din organisations nyttjande av kurserna tilldelas varje intressent mellan 5 och 50
fria kursdagar under kalenderåret.
Söker du kursinformation så är din kontaktperson första
källan. Vi strävar ener att allrid hålla kontaktpersonerna
maximalt informerade om vad som pågår och vad som
planeras.
presenterar

kan rekvireras på beställningssidan,
Business

sig

IAS-91 går i Are 5-7 mars och riktas in på nästa generation
modelleringsmetoder.
Inriktningen och innehållet präglas
av att delprojektet "Nästa Generation Modellering" inom
TRIAD-projektet
bildar workshopens kärna. Deltagarna
bidrar med synpunkter och egna förberedda inlägg. Det är
alltså ett aktivt seminarium som bör vara värdefullt och
lärorikt för alla som arbetar med metoder för modellering
och utveckling av dessa. Hans Willars som ansvarar för IAS91 leder SISU:s område för verksamhetsutveckling.
intressenter

Sedan det förra numret av Informa har ytterligare två
företag slutit sig till skaran av medlemmar i ISVI. Dessa är
Stockholms Stads Dataservice och L-data. Vi hälsar de nya
intressenterna välkomna och hoppas kunna presentera dem
närmare under året.

I.forma

l

1991

sist i denna tidning.

Modeler

I förra numret av Informa beskrevs Business Modeler, det
verktyg för datorstödd verksamhetsanalys som SISU tagit
fram. Nu söker SISU den intressent som vill åta sig att
produktifiera och erbjuda Business Modeler på den öppna
marknaden. Är du intresserad? Hör av dig till Marrias
Hällsrröm, tel 08-752 1627.

IAS-91

SISU

Hybris

Erfarenheter från användning av Hybris - Ett multimedia
hjälpmedel fik navigering i Televerkets PULS-dAtabas, som

Den 10 april gör vi i konferensen "SISU presenterar sig" en
genomgång av aktuella aktiviteter och resultat. Konferensen riktar sig till tänkbara intressenter och till personer inom
inrressentkretsen
som vill ha en genomgång av vår
verksamhet.

Nya

av

Televerket har låtit göra en utvärdering av det SISUutvecklade Hybris.
Utvärderingen har gjortS av Christer Sahlin på Försvarets
Forskningsanstalt
(FOA) , Institutionen
för människadatorinteraktion. Utvärderingen presenteras i en rapport,

Kursverksamhet

SISU

rapport

Inom korr kommer en SISU-rapport som reder ut och
presenterar de grundläggande begreppen inom objektorienrering. Det är Stig Berild som har författat denna underhållande och mycket lättlästa skrin.
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padab ii; en

av SISU:s intressenter med 1
andel. Lars Bergman, SISU, har
träffat Jens Sjödin som är SISU:s
kontaktperson

på Spadab. Jens

Sjödin berättar här vad Spadab
gör för att an passa Sparbankernas
datorsystem till den turbulenta
hnansmarknadens

krav.

Sparbankerna befinner sig i en mycket
föränderlig värld just nu. Gränserna
mellan sparbank och affärsbank suddas ut. Gränserna mellan banker och
forsäkringsbolag suddas ut och gränserna mellan den skyddade världen i
Sverige och den stora världen utanför
suddas ut.
- Dessa förändrade förutsättningar
ledenill att vi isparbanksvärlden måste
vara beredda på att göra stora förändri ngar visavi marknad och konkurrenter. Spadab m~te tillhandahålla ett
konkurrensstödjande
banksystem för
detta. Det är vi i full fan med att
producera. Så sammanfattas läget av
Jens Sjädin, ansvarig för arkitektur,
utvecklingsstöd samt utveckling av
gemensamma
systemdelar
inom
Spadab och kontaktperson till SISU.

Konkurrensstödjande

banksystem

ska vara kundorienterade,

utveckling och I sig vara säljstödjande.

möjliggöra

snabb produkt-

En bankman ska kunna använda systemet för all få en

lÖnsam lÖsning både för banken och kunden, poängterar Jens Slödln, ansvarig för arkitektur,
utvecklingsstöd

samt utveckling av gemensamma

Sparbanksgruppen AB som nu håller
på att bildas blir den till omslutningen
största banken inom marknaden. Den
har ett gemensamt holdingbolag och
blir "den svenska sparbanken".
Sparbanksgruppen består av ett antal
banker. Man åstadkommer ett större
närmande mellan verksamheten och
dataenheten, vilket leder till en mer
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systemdelar.

entydig beställare för Spadab. Bankerna kommer
att göra mer av
förstudiearbete
och de inledande
faserna.

Hög teknisk förändringstakt
Vi har en hög färändringstakt når det
gäller tekniken. Vi satsar på ny teknologi och nya verktyg.

SISU

latorma

I
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När det gäller lokala nätverk och stordatorsidan har vi ambitionen att ligga
i första linjen liksom när det gäller
CASE-verktyg. Kritiska problem som
vi står inföt ät t ex hur man skalllyfra
information från befintliga system till
den nya världen. Vi måste bl a byta
från våra ålderstigna IBM 8l00-maskiner till något annat.

Bäst på ADB-bassystem
Vi skall, poängterar J ens, vara ett av de
ledande dataservicef'oretagen när det
gäller servicekvalitet. Även när det gäller tillgänglighet, som vi arbetat med
att förbättra under en längre period,
skall vi vara i topp. Andra mål är att
ligga i ledande skiktet i fråga om kostnadseffektivitet, men når det gäller
system for basverksamhet i banker har
vi ambitionen att vara bäst.

ett rationellt underhåll av de system
som utvecklas.
Vi har i 3-4 år satsat offensivt på att
ordning och reda inom SV-verksamheten. Viktiga delar i detta har
varit att bygga upp styrinstrument. Vi
har idag en arkitektur som är beskriven för framtiden, målbild och strategi, som täcker funktioner, data, teknik och säkerhet med bl a riktlinjer,
standarder och designregler. Vi har
alltså satsat på arkitektur, dataadministration och databasadministration,
projektstyrning och kvalitetssäkring.

a

anpassningar, produktutveckling och

SISU

lJdorma

11991

är från 1-32

KV alitetsgra nskning
Kvalitetsgranskningen
är inbyggd i
arbetsrnodellen. Efter varje fas görs en
granskning av varje dokument som
producerats i fasen. Detta beskrivs i
kvalitetshandboken. Där anges procedurer och roller och där ges en checklista för varje dokument. Vi lägger
avsevärda resurser på detta liksom på
projektkonrorets verksamhet.

11 % av resurserna an·
vänds till stöd och kontroll

Kritiska faktorer
För att lyckas med detta är det flera
faktorer som måste klaras. Vi skall avveckla befin tliga system inom TOBA,
som nu är ca 20 år gammalt. Under
tidcn och framgent skall vi klara av
tillgänglighetsoch säkerhetskrav.
Samtidigt måste vi hålla en hög teknisk
förändringstakt. Kompetensutveckling
är central i vår organisation och för vår
personal.
Bildandet av Sparbanksgruppen är
i sig en framgångsfaktor ur Spadabs
synpunkt,
liksom den är det för
sparbanks rörelsen. Vi måste bygga upp
vårt europeiska samarbete inför den
internationalisering av bankverksamheten som är på väg. Internt ställer
dessa faktorer i sin tur krav på saker
som är kritiska att hantera inom Spadab.
Vår CASE-satsning, fortsätter] ens,
är i den meningen strategisk och en
förursättning för att vi skall kunna
utveckla de system vi åtagit oss. Den är
också en förutsättning för att vi skall
kunna driva vidareutveckling, bank-

personår. Spännvidden
personår.

Produkttest
Produkttest drivs nu aven särskild
organisations enhet sedan 2-3 år. Denna
omfattar 9 personer. Där tar vi in
användare från bank som kör produkttest i en så banklik miljö som
möjligt for att vi skall kunna åstadkomma en kvalitetsmätning före och
efter testen. Sen tas systemet ut på
pilottest.

Projektstyrning
Vi har tagit fram anvisningar for projektstyrning, som dokumenteras i en
handbok. Viktigare är kanske att vi nu
inrättat ett s k projektkontor. Detta
har överordnad total kontroll och
uppfoljning av våra projekt. Kontoret
skall stöjda och kontrollera projekten
bl a för att säkra initiering av projekt
med bra underlag. Projektkontoret
rapporterar till ledningen. De redovisar projektgrafer som resultat av an
man följer upp tidsplaner och resurser. Idag har vi 30 projekt och ett
genomsnittsprojekt
ligger på ca 8

Inom systemutveckling har vi nu ca
270 personer. Dessa resurser har vi
avsatt enligt följande:
• produkrsäkring 9 personer
• projektkontoret S personer
• verktyg 12 personer
• arkitektur S personer
Det är alltså ungefär Il % av syscemutvecklingsresurserna som avsärrs för
stöd och kontroll.

Resultat vi uppnått
Idag har vi bra stabilitet i våra produkter totalt sett. Antalet avbronsfria dagar i bankerna har i genomsnitt ökat.
Vi har en barometer över alla system.
Värdena rar vi genom att vi slumpmässigt ringer folk som talar om hur
det gått i deras system, värderat på en
skala från l tillS. Det händer att vi far
5,0 rakt igenom. Vi har också en
produkrenkät där kunden talar om
hur nöjd man är med produkten.

Vad vi står inför?
Vad vi nu står inför är att skapa och
införa ett nytt bassystem för bankernas operativa verksamhet.
Här är
projektstyrning
och kvalitetssäkring
viktiga, liksom att vi säkrar att vi har
tillräckliga resurser för genomförandet.
Vi har successivt utvecklat en mer
ingenjörsmässig
utvecklingsprocess.
De nya greppen för projekrkontroll
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och kvalitetssäkring är i ston accepterade och alla på Spadab följer de procedurer och regler vi har i utveckli ngsarbetet, konstaterar J ens Sjödin. Vi
har skapat en grundplanform för vår
utvecklingsverksamhet.
Inför nästa steg, som bl a omfanar
breddad användning av CASE, har vi
kompetens utveckling som en mycket
viktig komponent. Man kan säga att
utvecklingsarbetet nu lli en tonvikt åt
de tidiga skedena av systemutvecklingen och an arbetet med programkonstruktion
minskar. Nya befattningar för specialfunktionerväxer fram
inom t ex dataadministration.
Framöver kan man t ex se en funkrionsadministratör, en samordnare av funktioner. Det blir ett jobb i stil med
dagens dataadministratör.
Vi ser kompetensutvecklingen som
en viktig del i att nå fram till nya
arbetssätt. I samma riktning ligger
också vår rekryteringspolicy som sedan ett par år har lagt krav på att de vi
anställer skall ha systemvetenskaplig
linje eller motsvarande utbildningsnivå. De mer erfarna berörs också av
kompetensutvecklingen.
Vi har tagit
fram kom petensprofiler som skall vara
styrande för personers utveckling i
organisationen. Utvecklingsstegen för
befattningar ser ut såhär:

.

vara beredd på att sarsa kompetens och
resurser på denna stödverksamhet.
Det är nödvändigt att anpassa verktyg till den modell man har och de
dokument man vill fl fram för att
verktygen skall fungera i den egna
organisationen.
Att få verktyg att
fungera i en multiprojektmiljö är ett
angeläget kommande steg i användningen av CASE. En viktig faktor når
det gäller att skapa en produktiv verktygsanvändning
år möjligheten att
generera kod mot en distribuerad systemarkitektur.
Så småningom kommer det också att vara viktigt att ha
lösningar för hur man skall förvalta
system som har utvecklats med CASEverktyg, avslutar Jens Sjödin sin beskrivning av Spadab idag.

• Systemeraren/programmeraren,
jobbar kombinerar med programmering och konstruktion.
• Systemeraren job bar med analys och
konstruktion .
• Systemdesignern
jobbar i tidiga
faserna .
• System arkitekten , arbetar med ny
teknik och nya verksamhetsområden.
Nyckeln till framgång med CASE ligger i kompetensutveckling
och stöd.
Systemerarnas arbete måste stönas av
specialistfimktioner som bl a täcker
funktionssamordning
och encyclopediaadminisrration. Initialt måste man
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är ESPRIT? Hur ser dess aktuella program-

förslag ut? Hur fungerar ett typiskt ESPRIT- projekt? Vad krävs det
för att komma med? Vad har man för nytta av samarbetet? Vilka är
SISU:s erfarenheter? Hur kommer man med i arbetet? Var kan man

få mer information? Dessa är några av de frågor som vi vill belysa med
denna artikel.
l EG:s senaste utkast till arbetsprogram för ESPRIT!,

inom

området

hft~a~mrymmompro~am~~
fastslås följande.

Programmet bildar underlag för inriktningen av de närmaste 3-5 årens
arbete. Det nya ESPRIT-programmet
kommer således an ligga nära den
inriktning som länge upplevts viktigt
av det svenska näringslivet och den
offentliga förvaltningen. Det ligger
också i linje med det ramprogram som
SISU och ISVI tog fram för ca 1,5 år
sedan. Eftersom det numera är fritt
fram även för EFTA-länders organisationer att medverka i ESPRIT kan
man hoppas på att detta program stimulerar till en ökad medverkan från
svensk sida i det europeiska FoU-samarbetet.

I ••fo •••••

t 1991

''The IT-product developer's
eJfortshavetoconsolidnte a change
from apure technological orientation, to a 11UJreuser-ariented
one. Emphasis must now bepla~
ced uprm resu/ts that match the

ESPRIT är ett forskningsprogram vars
ramprogram utarbetas av EG-kommissionen (EGK) i samråd med EG:s

I ESPRlT
- European Strategic
Program me for Research and Deve~
lopmem in Information T echnology
är ett forskningsprogram, till 500/0stött
av EG-kommissionen, som för närvarande sysselsätter ca 5000 europeiska
specialister och forskare i informa-

näringsliv. Med utgångspunkt idetta

tionsteknologi och dess tillämpning.

Vad är ESPRIT?

SISU

program kan konsortier bestående av
organisationer från olika länder utarbeta detaljerade
projektförslag.
Projektförslagen utvärderas av EGK
och ca l av 7 förslag antas för 50%
finansiering.
De övriga 50% av
pro jektkostnaclen ilr del tagande organisationer betala själva. I ESPRITprojekten deltar ca 500 universitet och
800 företag. Hittills harca600 projekt
påbörjats och något hundratal avslutats. Resultaten tillfaller projektparterna och kan av dessa exploateras fritt.
ESPRlT omsätter årligen 2-3 miljarder kronor. Sverige deltar f n i 20-talet
industriella FaU-projekt samt ett an~
tal mindre projekt inom den grundläggande (högskole-) forskningen.
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evolving user's requirements faster than the competition
prodUC1S can ':

s

Det aktuella programförslaget ESPRIT'91
Arbetsprogrammet består av ett antal
avsnitt som behandlar olika teknikområden. De avsnitt som vi närmare
redogör för här är avsnitt 3 om
Inftrmation
Processing Systems and
Software. och avsnitt 4 om Advanced
Business and Home Systems. Det första
är uppdelat i två delavsnin (l) systemutvecklingsteknik (System Design and
Engineering) och (2) informationshanteri ngssystern och gränssnitt
(Information Serven and their Inter-

jam).
järnfån med tidigare arbetsprogram
märker man här en klar kursändring.
De tidigare programmen var nästan
uteslutande inriktade på teknik och
program varuproduktion. I detta program märks, åtminstone i målsättningen, en uttalad vilja att utveckla
kunskap så att teknologin tillämpas på
bästa sätt. Man vill satsa på en rad
åtgärder för att förbättra kvaliteten i
utvecklingsprocessen.
Man vill förbäura möjligheterna får användarna
au påverka utformningen av systern.
Man vill att användarnas "domänkunskap" tas till vara. Även när det
gäller hantering av stora informationsmängder vill man satsa på användaren. Kvaliteten i interaktionen med
datasystemet skall förbättras, liksom
kvaliteten
hos data i databaser.
Personligen anser jag att detta synsätt
tyder på en "datarnognad" som är att
eftersträva även i vårt land, där FoUprioriteringar alltfår ofta sker till förmån får totalt sett mindre betydelsefulla, tekniska "småproblem".

'The emphasis is to bepltued on
human

artivity systems whose

greatest resource is people with

SISU medverkar I två ESPRIT-projekt· • Tempora och Kiwi S. Hä'rar
.. _A
••••gra personer urTemporas
projektgrupp.

Bakre raden: Per Bergsten, Göran Uddeborg och Rolf Wohed , SISU • Framre
..

raden: Ulf Persson, SISU, Perl Loucopoulos, UMlST, Ulf Sundin, Infologlcs och Benkt Wangler

~U

•

their blend of knowledge, perception, expectations, respansiveness and artitudes toward

change. "
I det som följer skall vi se på några
projektinriktningarsom föreslås. Dessa
grupperas i olika projektorn råden.

Systemutvecklingsteknik
I detta programområde föreslås insatser motsvarande 2 000-4 000 personår
(beroende på vilken ambitionsnivå
kommissionen kommer att besluta).
Målet är
• a.tt bättre förstå och stödja organisationer,
• att bättre förstå och stödja förändringsprocesser och
• att bättre f6rstå och stödja användare.
Detta skall åstadkommas bl a genom att man utvecklar teknologi och
metoder som bättre beskriver, modellerar och analyserar dessa aspekter. En
annan viktig aspekt är an bättre kunna

8

styra och kontrollera system underhåll
i förhållande till förändringar i vcrksamheten.
Vi ger här exempel på några
projektomr:lden2 som föreslås.

ATUllyS och specificering av
an vändarkra v
Att kunna beskriva och utvärdera
användarkrav på systern är den grundläggande föru tsättningen för att kunna
utveckla ändamålsenliga system. Målet med detta projektområde är att
vidareutveckla och förbättra metoder
och hjälpmedel för specificering (modellering) av användarkrav på informationssystem. Man vill åstadkomma
en förbättrad dialog mellan systemEtts k projektområde beskriver de
mål man vill uppnå och anger ibland
även fötväntat angreppssätt. Beskrivningen är således underlaget för ett
mer detaljerat och utförligt projcktförslag som skall utarbetas av konkurrerande konsortium.
2

SISU

I.r.rma
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utvecklare och användare, som skall
kunna uttrycka sina krav i användarnära termer. Den förbättrade metodiken och verktygen skall tillfredsställa
såväl användarnas krav på "begriplighet" som systemutvecklarnas krav på
formalism och precision. Vidare skall
stor hänsyn tas till
• att användarkraven ständigt förändras i takt med deras ökade förståelse
av systemets funktionalitet och möjligheter
• formulering av krav på säkerhet
• återanvändning av tidigare systemkomponenter och specifikationer
• framställning av prototyper för demonstration av systemets funktionalitet
Avancerad anbuds- och offerthantering
Målet är att rationalisera den europeiska industrins arbete med utformning av offerter/anbud gällande stora
och komplexasystem eller anläggningar
(inte begränsat till IT-industrin)
för
att därigenom öka dess konkurrensförmåga. Detta skall åstadkommas genom datorstöd för utvärdering av
offertförfrågningar,
utvärdering av
konkurrenssituationen,
utvärdering av
de egna möjligheterna att lämna of·
fert, riskvärdering, produktionsplanering, framställning av dokumentation,
m m. Användning av kunskapsteknik
förutsätts.
Förvaltning av starkt fiiränderliga
system
Problemet med praktiskt taget alla
informationssystem är att de utvecklats enligt de krav som gällt vid en viss
tidpunkt och att verksamheten, och
därmed kraven på IT -stöd, ständigt
förändras. IT -systemen är svåra att
anpassa till förändrade krav. Målet för
projekt i detta område är att förbättra
denna situation. Detta kräver bl a förbättrade metoder för att hantera modeller av verksamhet (i en vid me-

SISU
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ning), deras förändring samt koppling
av verksamhetskomponenter
till
komponen ter i informationssystemen.
Man ska kunna "härleda" vilka komponenter som behöver förändras i
informationssystemen som en fciljd av
förändringar i verksamheten. På sätt
och vis kan man säga att detta
projekrområde angriper problem som
har att göra med avancerad förvaltning av såväl system som verksamheter. Projekt i detta område fcirväntas
även beakta användning av standarder,
återanvändning av komponenter, samt
användning av domänspecifika kunskapsbaser (mg knowledge repositories).
Kvalitetsstyrning
Målet är att utveckla och föreslå
standarder, metoder och riktlinjer för
au styra och förbättra kvaliteten under
hela system utvecklingsprocessen.
ProjekIet skall föreslå hur kvalitetsstyrning. och hjäl pmedel för detta, på
ett naturligt sätt kan integreras i
systemutvecklingsmodellen. Projektet
bör undersöka och experimentellt tilllämpa befintliga eller under utveckling varande standarder för kvalitetsstyrning.

Avancerade Informationshanterare
Insatser motsvarande 2 000-4 000
personår beräknas. De överordnade
målet är att öka kvaliteten hos information i stora databaser och att öka
kvaliteten för dessa systems gränssnitt
till användare.

'The UJngtermgoalsare to cater
for an environment where
inftrmation management and
me hasbecomean essentialaspect
of human activity and the
amount of and diversity of
inftnnation to be managed is
increasing relentlessly."

Ett annat viktigt mål för detta område
är att vidareutveckla teknik för samarbete ivid mening, såväl avseende kommunikation mellan autonoma system
och databaser som datorstött samarbete
(mg computer supported cooperative
work) mellan personer i decentraliserade miljöer. I detta område föreslås
bl a fciljande projekt.

'Theprogressivehamwnizmion
of the national markers will
promote an inereased pur to
theintegratWn ofmanydijfirent
IT systems as enterprises seek to
develop their paneuropean
activities via acquisitions and
aIliances, and as they seek to
obtain competitive advantage
through more direct links with
their customers and suppliers. "
Interoperable Object-Oriented
Database Management Systems
I det framtida Europa kan man förvänta ett ökat antal av samarbetande,
autonoma organisationer som behöver urväxla och "dela" information i
sina databaser. Syftet med detta projekräratt utveckla teknik och metodik
för utväxling och delning av information i semantiskt och representationsmässigt heterogena databasmiljöer.
Man förutsätter användning aven semantiskt rik objektorienterad modell
och väl utvecklad teknik för "vyintegration". Evolution av lokalaschemata
måste beaktas, liksom kravet på goda
mekanismer för auktorisation och säkerhet.
Förbättrade gränssnitt fiir datorstött
samarbete
Nuvarande gränssnitt riktar sig mot
en ensam system- eller databasanvändare. I framtiden kan man räkna med
att gränssnitten mor informationssystem och databaser måste utformas så

att dessa stöder samtidiga, gemen-
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samma aktiviteter och uppgifter. Måler för detta projekt är att utveckla
teknik och prototyper som tillåter
höggradig delning, bearbetning och
gemensam presentation av information. Exempel på sådant arbete kan
vara decentraliserat (system)utvecklings- eller modelleringsarbete mot en
gemensam "modell".

Avancerade system för
arbetsliv och hemmabruk
Inom detta område tänker man sig en
satsning av samma storleksordning,
dvs 2 000-4 000 personår under 3-5
år. Det övergripande målet för detta
område är att skapa IT-stöd för offentliga såväl som privata europeiska organisarioner som önskar utnyttja de
möjligheter som öppnas genom de
förändringar som är på väg att genomföras i den europeiska gemenskapen.
Avancerade system för hemmet såväl
som för arbetslivet förväntas representera en enorm marknad för europeiska
produkter och innovationer. En mängd
nya "tjänster" avsedda för" europen i
arbete", stödda av ny informationsteknologi, kan förväntas.
Cooperative working - datorstöd fOr
samarbete
Ett projektområde
inom detta område inriktar sig på datorstöd får samarbete. Den motiveras av att den globala trenden att skapa "joint venrures"
och konsortier för planering och genomförande
av storskaliga projekt
kräver att personer, grupper och organisationer kan samarbeta i en såväl
rums- som tidsmässigt decentraliserad
situation. Målet är att skapa teknologi, konkurrenskraftiga
europeiska
system, som stöder effektivt" synkront"
såväl som "asynkront" multiorganisatoriskt samarbete. Delprojekt kan inriktas mot olika verksamheter eller
branscher.

Multimedia
Ett annat proj ektom råd e fokuserar på
multimedia. Man anser att 1995 kommer avancerade arbetsstationer med
multimediateknik kosta i storleksordningen 10 000-20 000 SEK. Detta ger
helt nya, praktiska möjligheter för de
flesta organisationer att satsa på avancerade applikationer. Emellertid saknas metodik och hjälpmedel för rationell utveckling av sådana system. Må- ,
let för projekt i detta område är således
utveckling av modeller, metoder,
hjälpmedel, standarder och riktlinjer
för utveckling av multimediasystem.

Hur kommer ett ESPRITprojekt till?
Det aktuella arbetsprogrammet anger
således inriktningen på de projekt man
vill stödja. Med utgångspunkt i detta
kommer n u europeiska organisationer
(företag, institut, myndigheter) att
bilda multinationella konsortier och
utarbeta detaljerade projektförslag.
EG-kommissionen anger detaljerade
riktlinjer för hur sådana skall utformas
och vilka kriterier som tillämpas vid
utvärdering.
Ännu vet man inre
inlämningsdatum
för dessa förslag,
men sannolikt blir detta någon gång
under juni-augusti 1991. Strax efter
detta datum vidtar utvärdering av förslagen. Ca 700-800 förslag kan förväntas. Knappt 100 kan räkna med att
bli accepterade. När ett förslag accepterats skrivs ett kontrakt
mellan
konsortiets parter och EG-kommissionen. Kontrakret styr sedan arbetet
och finansieringen. Varje projekt genomgår under projektiden ett flertal
utvärderingar och dåligt skötta projekt kan avbrytas.

10

Vad är ett "typiskt"
ESPRIT-projekt?
Ett typiskt ESPRIT-projekt genomförs av ett konsortium om ca 6 parter,
varav hälften är forskningsinstitutioner
(eller motsv). Vanligen är 4 länder
representerade och ofta är någon av de
mindre industrialiserade, europeiska
länderna med. Konsultföretag är frekvent representerade, de har funnit
medverkan i dessa projekt ett bra sätt
att utveckla sin kompetens och sina
produkter. Projektet är av omfattningen 60-70 personår och löptiden
vanligtvis 4 år. Detta motsvarar en
personalinsats på ca 2-3 personår per
partner och år. En projektpartner som
kommer från ett EFTA-land far, givetvis, inre projektstöd från Bryssel.
Svenska deltagare har hittills fatt upp
till 50% bidrag från STU och det kan
förväntas gälla även i framtiden.

Vilken nytta har man av
medverkan i ESPRIT?
Genom att delta har man en "kollektiv" åtkomst till projektets resultat och
även (under vissa fårdelaktiga villkor)
till övriga resultat i ESPRIT-programmet. En "fullvärdig" partner har således en icke-exklusiv licens på alla resultat framtagna i projektet. För en
egen insats på 10-20 % av projektets
totala kostnad far man åtkomst till
hela resultatet. Men det vore fel an se
nyttan enbart på detta sätt. Medverkan i projekt av detta slag ger ofta en
kraftig kunskaps- och erfarenhetsökning för parterna och dessutom ett
vidgat kontaktnät i Europa som kan
utnyttjas för annat framtida samarbete. Detta bör vara speciellt intressant för mindre och medelstora företag i Sverige.

SISU

laforma
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Hur kommer man med och
vilka förutsättningar
krävs?
Medverkan i ett konsortium förutsätter dels att man har något att erbjuda
(kompetens, bakgrundsprodukter) dels
att man har en beredskap att satsa
minst2-3 personårper år under 3-5 år.
Man skall givetvis även ha en förmåga
an ta hand om och exploatera projektets resultat antingen inom den egna
organisationen eller genom produkt ifiering. An n tag på lämpliga partner
och bilda ett konsortium är en besvärlig process. Om man inte redan har
kontakter i EG-sfären, som har erfarenhet av ESPRIT, finns det andra
möjligheter.
I Sverige är det STU som kan ge
intresserade information om de formella kontaktvägar som finns. Till
exempel håller man nu på att skapa ett
system, Eurocontacr',
där organisationer kan anmäla sin intresseprofil
och söka efter lämpliga partners. Håll
också ögonen öppna för s k proposers
days som EG anordnar för potentiellt
intresserade och som ibland kan leda
till arr kontakter skapas. Även SISU,
som just nu medverkar i två ESPRITprojekt kan i vissa fall, beroende på
projektornråde,
bistå med råd och
kontakter.

med sig av resultat. Resultat från projekten har redan varit till nytta för
andra projekt inom SISU och därigenom kunnat bidra till lösning av olika
intressenters aktuella problemställningar. Denna nytta kommer att bli
ännu mer påtaglig i ett längre tidsperspektiv. Genom medverkan i ESPRIT
har SISU också kraftigt vidgat sitt
kontaktnät. Detta är nödvändigt med
tanke på framtida samarbete inom
Europa.

databas noder som kan exportera och
importera information till/från andra
noder.
För SISU har medverkan i dessa
projekt givit en mängd värdefulla erfarenheter. Dessa avser inte enbart de
tekniska aspekterna och kunskapsutvecklingen. Samarbete i ett "distribuerat", multinationellt projekt med avancerad målsättning och med parter i
flera länder har ställt särskilda krav på
projektstyrning
och samordning av
insatser. Inom projekten råder en öppen atmosfär och god vilja att dela

Ligger

du i startgroparna

för att dra igång ett nytt

sysremurvecklingsprojekt? I så fall bör det här intressera dig!
I de traditionellasysternu tvecklingsmetoderna med funkrions- och datamodellering
missar

man

ofta

en väsentligt

verksamhetsreglerna.

aspekt

av verksamheten,

nämligen

Det är dessa regler som styr verksamheten

och som, enligt

Erfarenheter?

mångas mening, utgör den egendiga grunden i verksamheten.

Klan uttryckta

SISU deltar i två ESPRIT-projekt,
TEMPORA
(P2469)och
KIWIS
(P2424). TEMPaRA
syftar till att
utveckla en ny avancerad metodik och
tillhörande verktyg för systemutveckling. Metodiken skall baseras på att
även flinga och beskriva verksamhetens regler (engbusinessrnles). I KIWISprojektet byggs arkitekturen för ett
kunskapsbaserat databassystem som
även kan omfatta en federation av

verksamhetsregler

skingrar molnen kring tolkningen

bättre, mer komplett,

modell av verksamheten.

exempel vara "Alla kunders kreditvärdighet

europeiska företag i EG:s ESPRIT-projekt

kan till

måste kontrolleras"

SISU har utvecklat en systemutvecklingsmetod
även med avseende på verksamhetsregler.

av begrepp och ger en

En verksamhetsregel

som analyserar verksamheten

Detta har vi gjon i samarbete med flera
Tempora.

Vi inbjuder nu våra intressenter att i samarbete med SISU använda T emporametoden och dess CASE-verktyg för verksamhetsanalys.
erfarenhet av verksamhetsanalys

kommer kostnadsfritt

SISU-personal med stor
att medverka samt ge-

nomföra stora delar av arbetet.
Intresserade
, Kontakta Dan Andre, STU, Box
47300,10074
Stockholm, Tel.: 08-

bör snarast kontakta

Wangler, tel: 08 - 752 1600.

77S 40 00.

SISU
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projekdedaren

Ulf Persson eller Bcnkt

TRIAD

S

ISU:sstörsra

tilläm pningsprojekt

någonsin

har dragit igång. Med en budget
på ca 10 MSEK per år under tre
års tid samarbetar Televerket,
Posten, Statskontoret,

Ericsson

Data

SISU

Services

och

i

TRIAD. Projektet består av sex
delprojekt som här presenteras
närmare.
Televerket har justtagit förstasteget in
i sin nya lA-organisation och Posten
håller på att bygga upp sin nya DAverksamhet. Båda organ isationernahar
sett nyttan av att inför 90-talet gå
vidare tillsammans i TRIAD-projekter som drivs i samarbete med SISU.
Statskontoret deltar också i projektet
för att påsikt kunna föta ut nya synsätt
och hjälpmedel inom den civila statliga sektorn.
Ha ndledar ut bild ning
Ericsson Data Services deltar huvudsakligen i det delprojekt som arbetar
med arr utforma utbildning för att
utveckla kompetenta
modelleringsledare, Handledarutbildningftr
avan-

cerade modeUeringr/edare.

TRIAD-projektets

ledningsgrupp.

Stående från vänster Ulf Asen, Posten, Bertil Andersson,

Televerket, Hans Willars, SISU, Teddy Hector, Posten, Sören Lindh, Statskontoret,

Ingemar

Dahlgren, Ericsson, Lars Bergman, SISU. Sittande Stig Beriid, SISU, Bjöm Nilsson, SISU
och Björn Noren, Televerket.

Modelleringsmetoder

Kataloger

Modelleringsmetoder
är centrala för
verksamheten inom informarionsadministrationen. Därför arbetar ett delprojekt med utvecklandet av Nästa
generation modelleringsmetoder som
skall sättas i händerna på informationsadministratörer
och analytiker.
Målet är att fördjupa och bredda dagens modelleringsmetoder, bl agenom
att hämta in kunskap från pågående
forskning och utveckling internationellt.

Som stöd för informationsadminisnationen
behövs verktyg. I nom
TRlAD arbetar man främst inom två
områden, katalogverkryg och uttag från
databaser.
Del projektet
Kata/ogprinciper
arbetar dels med att utforma den informationsmodell som måste kunna
täckas aven katalog, dels med att
granska och följa utvecklingen av produkter inom området, t ex IBM:s
"Repository" och Digitals "CDD".
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Dessutom följer man standardiseringen internationellt kring IRDS. För
parterna i projektet liksom för andra
organisationer är detta ett viktigt område både vad gäller kommande investeringar och kompetenta resurser för
en kommande övergång till "reposirory-världen". Det inledande skedet
syftar till att bygga upp en kunskapsplanform, som sedan skall kunna utnynjas för kravställande, planering och
genomförande
av övergången från
dagens kataloghantering till morgondagens.
Den andra verktygsorienterade delen inom TRIAD-projektet,
delprojektet Datorstöd, syftar till art ta fram
verkryg för uttag ur databaser och stöd
för kollektivt arbete, s k groupware.
Betoningen ligger på gränssnitt och i
första skedet utvecklas databasgränssnittet HYBRIS för Posten och T eleverket.

Verksamhetskrav på lA
För att hålla ett helhetsperspekriv på
projektets delar och för att kunna
placera in funktionen Informationsadministration i organisationens övriga verksamhet arbetar delprojcktet

VerksamherskravjOr informationsadminisrration. I delprojektet arbetar man
med att kartlägga dagens krav på
dataadministration och projiceradessa
på morgondagens krav på lA. Dessutom skall man skapa en bild av IAverksamhetens innehåll och organisation. I och med detta ställer man krav
på övriga delprojekt. Vilka krav skall
ställas på kompetens. metoder och
hjälpmedel, som kataloger och gränssni tt?

Informatio nsspr id ning
Det sjäne delprojektet lnjårmatiomspridning har till uppgift att sörja för
an i första hand parterna i projektet,
men också SISU:s övriga intressenter,

SISU
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successivt kan följa och tillgodogöra
sig resultat från projektet. Seminarier,
rapporter och referensgruppsverksarnhet är led i den verksamheten.

TRIAD-projektet

är stort

Budgeten för TRIAD-projektet löper
på 10 MSEK per år under en treårsperiod. Projektet startar vid kalenderåret 1991 års början och beräknas
avslutas vid utgången av 1993 .

Övriga

• R!Z!1erens..
grupp 1111

Externt

• Konferens

helprojekt

TRIAD-projektet är ett
tillämpningsprojekt
Parterna i TRIAD-projektet, T eleverket, Posten, Statskontoret, EDS och
SISU går in med såväl persontidssatsnmgar som pengar .

SISU·

intressenter

· Seminarier·

Seminarier

• Rapport!'r

.. Rapporter

• Rapporter

• Newsletter

.. lnforma

• Informa

Delprojekt

• Kacalogpl""'lnclpl!lII'''

Öppet för fler deltagare
Parterna i TRIAD-projektet vill gärna
öka tempot ytterligare och bredda
perspektivet. Därfdr är fler parter välkomna in i projektet. Dessa paner får
då enligt SISU:s tårtprincip, "betala
för en tårtbit, men äta hela tårtan",
tillgång till projektets resultat. En insats som ger stor utdelning.
Nya deltagare kan gå in i hela projektet eller i det eller de del projekt som
verkar intressantast. En förutsättning
år att man är beredd att satsa kompetent personal. För de flesta intressenter borde detta vara ett utmärkt sått att
driva personalutveckling för personer
t ex inom DA-området. samtidigt som
man bygger upp beredskapen inför
90-talets lA-verksamhet.

Kompetensutveckling viktigt
resultat
En viktig effekt för parterna i TRIAD
är kompetensutveckling.
Man satsar
på att ta in personer som redan idag
arbetar med eller så småningom kommer att arbeta med DA och lA.
TRIAD-projektets mål är att ge dem
en djup kompetens. Detta skall ut-
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nyttjas när man successivt för in resultaten i den egna organisationen.
Projektdeltagarna har alltså en viktig
roll som kunskapsförmedlare
i den
egna organisationen.
Dessutom ger
projektarbetet deltagarna tillfälle till
en egen utveckling, inom det professionella området, som är unik.

och

Intressenterna
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innebär

det att vara intressent i SISU?
Vad är ISYl? Vad far man för
sina andelar och vem sitter i
SISU:s styrelse? Det är några av
de frågor som SISU:s informationscen trum

ofta får. Lars

Bergman, inform ationsansvari g
på SISU, reder här ut de grundläggande begreppen kring SISU
och intressentföretagen.
SISU:s ökade aktivitet, t ex när det
gäller intressentservice, motiverar en
summarisk genomgång
av SISU:s
konstruktion. och därmed koppling
till intressenten.
Intressenter
SISU är en stiftelse som stadfästes 1984
av regeringen.
Stiftelsen stöds av
imressentföreningen
ISVI, (Intressentföreningen for Svensk Informationssystemutveckling). Föreningen
är en ekonomisk förening där med~
lemmarna, SISU:s intressenter. tecknar andelar. Andelsnivåerna är 1, 4
och la andelar. Intressenten betalar
en medlemsavgift som svarar mot antalet andelar. Avgiften per andel är f n

'.'

.. . .,
,

--.-.--- .

ca 42 700 SEK per år. Normalt binder
sig den nya intressenten
för en
treårsperiod, men kan därefter utträda
eller justera sin andelsnivå. Syftet med
bindningen är att skapa en stabilitet i
de ekonomiska förutsättningarna för
SISU:s verksamhet.
Ramprogram
Intressentavgifterna
som bidrar till
SISU:s verksamhet, matchas av bidrag
från STU, Styrelsen för Teknisk Utveckling. Tillsammans finansierar dessa
bidrag SISU:s ramprogram.
Intressenterna skj uter till 60 % och STU
40% av ramprogramfinansieringen.
Finansieringen löper liksom ramprogrammet i treårsperioder. Nuvarande
ramprogram löper från halvårsskiftet
1990 t o m halvårsskiftet 1993.
Proceduren i finansiering och program läggning börjar med att en
arbetsgrupp i ISVI tillsammans med
SISU utarbetar ett förslag till ramprogram som beslutas av ISVI:s sty~
relse. Nästa steg är att man förhandlar
med STU. STU binder sig sedan för
om och hur mycket av ramprogrammet
man vill finansiera. Avtalet innebär
även att STU har rätt att tillsätta tre
platser i SISU:s styrelse.
Ramprogrammets bidrag från intressenter och STU utgör f n ca två
tredjedelar av SISU:s budget. Uppdragsverksamheten utgörcaen tredjedel.
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Intressentförmåner
Grundförmåner for alla intressenter:
• Fri konsultation
• Fria kursdagar
• Förmånlig uppdragstaxa
• Fria seminarier
• fri dokumentation
• Fri information
• Avgiftsfritt deltagande i samarbetsprojekt, t ex kompetensnät
Vissa av formånerna varierar i omfattning beroende på hur många andelar
intressenten har. Det gäller fri konsultation. fria kursdagar och uppdragstaxa.
Andelsspecifika

förmåner

För de intressenter som har fyra eller
fler andelar finns:
• Möjlighet att delta i särskilda referensgrupper, t ex i tillämpningsprojekt där man själv inte är part.
• Möjlighet att delta i tillämpningsprojekt.
• Möjlighet att använda prototyper
som utvecklats av SISU.
För de intressenter som harrio andelar
gäll er:
• Fri tillgång till SISUs alla resultat
som finansierats av ramprogrammet.
Kursverksamhet
Kursverksamheten är en av de förmåner intressenten kan utnyttja.

SISU

IBrOrma

1 1991

I n t r e s s e 11 t e r n a o·c h S I S U

DelaravlSVI:s

styrelse. Från vänster: Yngve Pavasson. CAP Gemini Logic, Sven-BertilWallin,AUilruppen,

Ericsson, Christoffer

Bengtsson, FMV och Christer Dahlgren,rr-plan,

F ria kursdagar per år:
• Intressent med en andel,
5 kursdagar
• Intressent med fYra andelar,
20 kursdagar
• Intressent med tio andelar,
50 kursdagar
De fria kursdagarna kommer att debiteras en avgift som täcker kaffe, mat
och dokumentation samt administration, dvs deltagarrörliga kostnader.
Enhetspris för detta är 400 SEK per
dag. När de fria kursdagarna är förbrukade debiteras intressenten 1.700
SEK per kursdag inkl adm avgift.
Kurserna kommer i mån av plats
att vara öppna för externa deltagare.
Avgiften för dem är 3.000 SEK per
kursdag inkl adm avgift.

Fri konsultation
Fri konsultationstid
kan nyttjas av
intressenten, t exom man vill B.snabba
svar på frågor eller ett mindre
prototyparbete utfört.

SISU

ioform.
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Birger Berggren, IBM, Bror Lundqvist,

sekr. Sittande: Henry Samuelson, Televerkel, ordf.

• Intressent med en andel,
7 timmar per år
• Intressent med fYra andelar,
30 timmar per år
• Intressent med tio andelar,
75 timmar per år

Uppdragstaxor
SISU:s uppdragstaxor minskar i proportion till intressentens antal andelar.

Fri dokumentation
SISU publicerar rapporter och analyser. Dessa distribueras i 2 ex fritt till
resp kontaktperson. Ytterligare exemplar säljes till självkostnadspris.
Dokumentation
kommer fr o m
detta kalenderår även att säljas externt,
men till betydligt högre pris. Tidigare
har dokumentationen
endast distribuerats till intressenter samt högskolor och andra institut.

Fri information
SISU informa rapporterar i tidskriftsform om SISU:s verksamhct och rcsultat. Prenumeration på informa är
tillsvidare gratis för såväl intrcssentpersonal som för vissa externa personer.

Fritt seminariedeltagande
SISU arrangerar löpande seminarier
som berör projektverksamheren
och
dess resultat, men även besökande
forskareIutvecklare inbjuds som seminarietalare. Deltagande iseminarierna
är förbehållet intressenternas personal
och fritt med undantag av administrativ avgift som inkluderar mat etc.

Samarbetsprojekt
Samarbetsprojektcn
har den senaste
tiden bestått av av kompetcnsnätsaktiviteter. Deltagande i samarbetsprojekten är fritt för personal bland SISU:s
intressenter.
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satsar
SISU på kurser för att ytterligare
öka kunskapsöverföringen

till

intressenterna. Under 1991 erbjuder vi ett IS-tal olika kurser.
Inrressentföretagen kan utnyttja
ett antal fria kursplatser.
Som kanske redan märkts, eller som
kommcr att märkas, gör SISU nu en
för sina förhållandcn stor satsning på
kursverksamhet.
Syftet är att ge
intresscnterna bänre service genom
att komplettera kunskapsöverföringen
med ytterligare en kanal.
Kurserna ger intressenterna möjlighet an på ett direkt sätt ta till sig
kunskap från SISU:s olika kunskapsområdcn. Kurserna baseras på de
kunskaper som över åren byggts upp
inom SISU.

Kunskap och erfarenhet
Den typiska SISU-kursen bygger på
erfarenhet och stoff från SISU:s projektvcrksamhet. Den leds av personer
från respcktivc fackområdc, vilka både
har sakkompctens och pedagogisk erfarcnhct. Antalet deltagare blir som

högst tjugo. SISU-kursen innehåller
alltid kunskaper från den forskning
och utveckling som pågår nationellt
och internationellt.
Kursprogrammet för året innehåller drygt femton olika kurser där modellering och människa-datorinteraktion dominerar vårens utbud.

,

'.'

~',','.'

Fria kursplatser
En fördel rör intressenterna är systcmet med friakurspJatser. Varje intressentorganisation har tillgång till mellan 5 och 50 fria kursdagar under
kalenderåret.
Hur många platser
intressenten disponerar beror på antalet andelar man har i sitt avtal med
intressentröreningen,
ISVI.

Kvalificerade kursledare
För SISU:s del innebär kurserna en
betydligt bredare, men också djupare,
form av kunskapsöverföring än vad vi
arbetat med under senare år. Eftersom
det är kvalificerad personal som förbereder och genomför kurserna innebär
det att vi fördelar om resurser från
projekt- och uppdragsverksamhet för
att genomföra programmet.
Bakgrunden till kurssatsningen är
att projektverksamheten
inom SISU
är och har varit så intensiv under senare år, an vi har sen behov av an
påskynda och bredda kunskapsförmedlingen. Vi räknar med att det vi
nu har att erbjuda är kunskap som är
högaktuell och som verkligen kan bidra till kompetensutvcckling både för
personerna och organisationerna inom
intressentkretsen.
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Informa

l

1991

Ny

I

SISU-rap-

pOrt nr 11, ReverseModelingfrom
Relational Schemata to EntityRelationship Schemata, beskriver
Katalin Kalman hur man kan
göra för an överföra databasscheman till konceptuella scheman. Denna rapport, som även
är Katalin Kalmans uppsats för
hennes mastersexamen, presenteras här av Paul Johannesson,
SISU.
I m!\.nga organisationer finns idag en
storr antal databas- och informationssystemtillämpningar,
som utvecklats
kontinuerligt under en lång period.
En problem med dessa system är att
den exakta förståelsen av de data som
finns i systemen ofta g!\.ttförlorad under årens lopp. Självfallet försvårar
detta en effektiv användning av systemen, och det är därför viktigt att p~
olika sätt försöka bygga upp en bättre
förståelse av de data som redan finns i
en organisation. Ett sätt att göra detta

SISU

i.forma

I

1991

rapport

är att beskriva data med hjälp aven
konceptuell modell, som ligger på en
högre abstraktionsnivå än traditionella
datamodeller.
Det finns också andra fall då det är
viktigt att kunna beskriva innehållet i
en databas med ett konceptuellt
schema, t ex om man skall fårse en
databas med ett gränssnitt i naturligt
språk eller någon annan form avavancerat gränssnitt. Sådana gränssnitt
kräver ofta mer information om de
data som finns i databasen än vad som
kan uttryckas i ett databasschema. Den
ytterligare information som behövs
kan då beskrivas i det konceptuella
schemat.
Om man skall översätta ett stort
databasschema till ett konceptuellt
schema är det till stor nytta att ha
tillgång till en metod som stöd i
översänningsprocessen. En sådan metod kan inte reduceras till en algoritm
som automatiskt översätter en databasschema till ett konceptuellt schema.
Eftersom konceptuella scheman kan
innehålla mer information än databasscheman är det nödvändigt au en
användare tillför ytterligare information vid översänningen. En viktig del
aven metod blir därför an beskriva
hur en användare på ett enkelt sätt

skall kunna tillhandahålladen extra
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information som behövs. I SISU-rapporren Reverse modeling /Tom Rela-

tional Schemata to Entity-Relationship
Schemata av Katalin Kalman beskrivs
tre olika metoder för översättning av
relationsdatabasscheman
till ERscheman
(eng Entity-Relationship
Schemata). Fördelar och nackdelar med
de beskrivna metoderna diskuteras utfårligt. Katalin Kalman har också skrivit ett program som implementerar en
av metoderna.
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ISU:s grupp

• De bygger på en enkel metafor som
stöder programmeraren.

för människa-datorimeraktion
(MDI) har inlett ett samarbetsprojekt med SICS, Swedish Institute for Computer

Science.

Projektet syftar till att ta fram en
prototyp för framtidens verktyg
för utveckling av grafiska program. Verktyget som tas fram
kallas GAD (Graphical Application Developer) och utvecklas
på NeXT-datorn.
Der finns sedan en par år en ny ryp av
programmeringsverkryg
som gör der
mycker lärt an snabbr skapa graftska
program. Hinills är HyperCard rill
Macinrosh der mesr kända. Vi kallar
dessa verkryg för grafIska utvecklingsverkryg (GU).
Tre huvudanledningar
till dessa
verkrygs popularirer är an:
• De tillårer an användargränssninet
byggs med direkt manipulation på
skärmen.
• De innehåller ett interpreterande
programspråk som är extremt länanvänt och som stöder händelsesryrd
programmen ng.

Direkt manipulation
An bygga en användargränssnitt med
direkt manipulation innebär an olika
interaktionsobjekt, t ex fönster, knappar, fält och menyer, läggs ut på skärmen från en palen. Dessa kan sedan
flyttas runt, dupliceras och tas bort
tills man an fram det önskade utseendet.
Det interpreterande språket kopplas direkt till de olika interakrionsobjekten och procedurer aktiveras då
användaren interagerar med objekten,
t ex klickar med musen på en knapp
eller matar in text i en fält. Dena kallas
händelsesryrd programmering eftersom programmet aktiveras vid olika
händelser.
Verktyget bygger på en metafor för
an det ska vara länare att förstå. Van~igtvis är det någon form av konmetafor, dvs inreraktionsobjekten "läggs på
kon" som sedan staplas i en bunt. Då
programmetsedan körs byter man kon
för an byta skärmbild.
Kombinationen av dessa tre egenskaper gör att det går arr skapa grafiska
program med en minimal kunskap
om programmering.
Tröskeln
är
mycket lägre än vid konventionell
programmering.
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Dagens verktyg
Problemen med de verkryg som finns
idag är arr:
• De färdiga programmen blir srora
och långsamma.
• De är ona planformsberoende.
• Den givna metaforen blir snabbt en
begränsning
vid professionell
programulveckling.
An program blir stora och långsamma
kanske inte är ett problem, enersom
datorer ar allt srörre minne och allt
snabbare processorer. Dock finns ju
skillnaden kvar mellan program skrivna
i konventionella programspråk och
program skrivna med en grafiskt
utvecklingsverkryg. Det finns hela tiden en avvägning an göra mellan hastigheten i utvecklingsarbetet och hastigheten och storleken på det färdiga
programmec.
Unix saknar verktyg
Det faktum an de grafiska utvecklingsverkryg som finns idag ona är
plan forms beroende kommer nog att
ändras med tiden. Framgångsrika
grafiska urvecklingsverkryg poneras så
småningom till andra miljöer. En exempel är Plus, en HyperCard-kopia
till Macintosh som även finns till
Windows (DOS) och Presentation
Manager (OS/2). Dock råder det en
stor brist pågrafISka urvecklingsverkryg
till Unix.

SISU

lerorma

l

1991

MultiG-projektet
GAD är i första hand avsett får grafiska tillämpingar
som exempelvis
multi mediala gränssnitt som innehåller bild, ljud, animeringar och video i
stor utsträckning. Det är meningen att
GAD skall vara bra för både prototypurveckling och konstruktion av det
färdiga systemet.
MultiG,
ett annat SICS-projekt
där även SISU kommer att delta, syftar till att ta fram ett nät av arbetsstationer ihopkopplade viaen fiberoptisk kabel med mycket hög överföringshastighet. Konstruktörervid olika
arbetsstationer skall där kunna arbeta
tillsammans med att definiera komm unikationsprotokoll
via ett grafiskt
gränssnitt. GAD skall bl a användas i
detta projekt för att ta fram prototyper.
Som utvecklingsplattform
har
NeXT -datorn valts eftersom det är det
dator som idag innehåller mest grafikoch ljudmöjligheteroch som dessutom
är förhållandevis lätt att programmera.
]esper Lundh på SISU och Björn
Backlund på SICS arbetar i GADprojektet. En första prototyp beräknas
vara klar i maj 1991.

-

NeXT är en dator som går ett steg längre när detgåller grafiska grånssnitt, säger Björn Backlund,
SICS, och Jesper Lundh, SISU.

Det stora problemet med dagens grafiska urvecklingsverktyg
är istället
metaforens begränsning:
• Kon och buntar är inte alltid det
bästa för arr representera data.
• Datastrukturer måste lagras implicit i buntarna. Programspråket stöder inte strukturerade datatyper.
• Den rudimentära objektorientering
som finns i dagens grafiska urvecklingsverktyg är för fattig för att vara

GAD skall bli ett grafiskt urvecklingsverktyg utan dessa begränsningar.
Konmetaforen är generaliserad så att
den inte ska vara så begränsande och
programspråket innehåller datastrukturer som t ex listor och objekt. Dessutom är GAD riktigt objektorienterat
med medföljande
datainkapsling,
arvsmekanismer och kommunikation
via meddelanden.

rikligt kraftfull.

SISU
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n användare lär sig att förstå och använda

ett datorsystem genom att skapa en mental modell av systemet. Det
här är något som de flesta som studerar datoranvändares tänkande är
överens om. Denna modell är inte någon fullständig bild över hur
systemet fungerar. Men den har ändå rollen som ledstjärna när
användaren ska tolka det som händer när hon arbetar med sin dator.

Användarens mentala modell av systemet ba<>eraspå 01 ika typer av ku nskap,
Figuren är en skiss över var dessa typer
av kunskap kommer ifrån. För det
första, en användare är en människa
med sina alldeles egna och speciella
erfarenheter.
Det är naturligt och
nödvändigt att hon bär med sig dessa
kunskaper även till datorsituationen.
När en användare för första gången
möter ett system är hon mer eller

I
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modeller

mindre utelämnad till denna kunskap.
Hennes omvärldskunskap kanske säger henne att hon kan skriva genom att
trycka ned tangenter på tangentbordet.
Det är denna kunskap som är utgångspunkten för hennes modell av systemet.

Kunskap om uppgiften
En annan typ av kunskap som ingår i
användarens tidigare kunskap är hennes kunskap om den uppgift som hon
ska utföra med hjälp av systemet. Arr
som slutanvändare arbeta med ett datorsystem är ju inget självändamål,
utan datorn är ett hjälpmedel som
utför något som kan beskrivas helt i
frånvaro avdatortermer. En användare
med kunskap om bokföring har antagligen andra fÖrutsättningar att utveckla en mental modell av ett bokföringssystem än en användare utan
sådan kunskap. Tidigare kunskap existerar alltså oberoende av systemet som
sådant, samtidigt som den utgör en
självklar källa för en användares
mentala modell av ett datorsystem.

l

Hon arbetar nu inom SISU:s grupp för människa-dator
undervisat på Psykologiska Institutionen vid Stockholms

universitet

till skfllnad från känslomässiga)

D irekt kopplad till systemet ärdäremot
den som kunskap som användaren
tillägnar sig genom direkt samverkan
med systemet och genom dokumentation, muntlig kommunikation och
utbildning på systemet. Dessa källor
för användarens kunskap om systemet
kallas med ett gemensamt namn får
systembild (eng system image). Det är
genom denna typ av kunskap som
användaren kan utveckla sin mentala
modell av systemet till att bli mer och
mer detaljerad. I och med att användaren rar återkoppling från systemet
på sina handlingar (t. ex. kommandon) kan även hennes mentala modell
förändras. Men den mentala modellen utnyttjas även för att tolka information från systemet. Detta betyder

lnrorm.

kognitiva aspekter på databassökning.
Interaktion. TIdigareharhonforskatoch

På SISU ska Cecilia till att börja med ägna sig åt kognlliva aspekter (intellektuella

Systembilder

SISU

Cecilia Katzeff arbetar på SISU sedan I november 1990. Cecilia har doktorerat i psykologi på

1991

av hur konstruktörer
projektet

Cecilia

kognitionspsykologi,

av protokoll för kommunikation
kommer

samarbetar, Inom det nystartade Multi G-

även att hålla en del seminarier

tex kognitionspsykologi

att om användaren har skapat en felaktig modell är risken stor för att hon
tolkar information från systemet på
ett felaktigt sätt. Därför är det avgörande att systembilden ser ut på ett
sådant sätt att en lämplig mental
modell kan utvecklas. J u tydligare
systembiIden är, desto lättare är det får
användaren att skapa sin mentala
modell av systemet. J u lättare det är för
användaren att skapa en läm plig mental modell, desto lättare lär hon sig att
använda systemet.
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processer,

på användning av hypermedla. Hon ska även göra en analys

och kurser

lör modelleringsledareoch

inom området

försystemutvecklare.

Underlätta för användaren
att utveckla mentala
modeller
Användarens mentala modell av ett
system kan påverkas av utformningen
av den dokumentation
om systemet
som hon har tillgänglig. Det gäller att
kunna ge en förklaring som lämpar sig
får den typ av användare man vänder
sig till och för de uppgifter man har
tänkt sig arr användarna ska utföra.
Olika typer av förklaringar till samma
system kan leda till arr mentala modeller
blir olika svåra att konstruera bero-

Mentala

modeller

ende på vilken förklaring som användaren har tagit del av. Ett grepp är att
presentera systemet i form aven metafor. Man liknar d~ systemet vid n~gonring som användaren är van vid att
använda, t ex ett skrivbord.
I en studie gavs försökspersoner rv~
olika presentationer till ett databassystem; den ena i form aven vanlig
korrkatalogsmetafor och den andra i
form aven rent procedureII förklaring
av hur man skulle gå tillväga för att
använda systemet. Resultaten visar att
de försökspersoner som hade tagit del
av den första presentationen hade lättare att utföra komplexa databassökningsuppgifter än de försökspersoner
som hade tagit del av den sistnämnda.
Korrkatalogsmetaforen
var allts~ en
bättre modell för utförandet
av
komplexa uppgifter. Däremot var
grupperna lika bra på att utföra enkla
sökuppginer.
En annan studie gav olika grupper
av försökspersoner olika beskrivningar
av ett frågespråk för databassökning.
En beskrivning illustrerade systemetS
tolkning av databasfrågor med hjälp
av mängddiagram och en annan med
hjälp av tabeller. Inre heller här visade
resultaten någon skillnad når försökspersonerna utförde enklasökuppgifter.
Däremot var gruppen som hade fatt
mängddiagram bättre än gruppen med
tabellillustrationer
p~ att utföra logiskt komplexa sökuppgifter.

tigr att den återkoppling hon rar fdn
systemet är klar och orvetydig. Hur
adekvata dessa modeller blir är till stor
del beroende på hur användaren tolkar datorns svar på hennes handlingar.
Det finns studier som visar att användare utnyttjar varje liten ledtcld
får att bilda sig en mental modell av
systemet. Detta lägger naturligrvis ett
stort ansvar på systemkonstruktören
att se till att darorsvaren innehåller så
bra ledtcldar som möjligr.
Den återkoppling som ges av systemet bör presenteras på ett s~dantsätt
att användare antingen kan förkasta,
bekräfta eller delvis bekräfta sina modeller. Detta krav brukar ibland kallas
får ett krav på "genomskinlighet". Ytterligareett krav som ställs påsystemetS
återkoppling är att den ska vara konsekvent. Ju mer konsekvent ett system
är, desto mer underlättar det för användaren att skapa förväntningar - och
därmed mentala modeller - om hur
systemet kommer att uppföra sig.
Kraven på tydlighet, konsekvens
och genomskinlighet kan vid en första
anblick verka självklara. Men om man
tittar närmare på de datorsystem som
finns p:1 marknaden inser man att de
alltför ofta brister med avseende på
dessa krav. Man har inte tagit hänsyn
till att en användares inlärning av ett
system till stor del beror på hur väl
systemet backar upp hennes urveckling av lämpliga mentala modeller.

Återkoppling

Samarbete år lösningen

När systemet inte förklaras på ett
lämpligt sätt för användaren genom
dokumentation
eller annan typ av
kommunikation, ställs större krav på
den återkoppling (mg ftedback) som
användaren fugenom arbeta med systemet. För att det nu ska vara möjligt
för användaren
att utveckla och
använda mentala modeller är det vik-

Ett skäl till att datorsystem så pass ofta
brister i att stödja en användares skapande av mentala modeller är antagligen att de som u rvecklar systemen inte
har den kunskap som krävs för att
tillräckligt sätta sig in i användarens
tänkande. Dessbättre finns den kunskapen på annat håll. Människa-datorsamarbete har under de senaste de-
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cennierna blivit ett populärt forskningsområde
för kognitionspsykologer. Kognitionspsykologin
har en
Ung tradition av au studera hur människor lär sig komplext material, organiserarsin kunskap och löser problem.
De metoder man använder sig av
lämpar sig också väl för att studera
användare av datorsystem. Ett ökat
samarbete mellan kognitionspsykologer och systemurvecklare bör sannolikt leda till bättre användargränssnirr.

SISU

lDfarm.

11991

SISU-publikationer
SISU Analys och SISU Rappon är skriftserier som tas fram inom SISU:s ram program och finansieras av intressenterna.
SISU-skrifrernasäljSIill intressenterna och till högskolor och andraorganisationer av forskningskaraktärtill självkostnadspris
och till icke intressenter till priser markerade med *. Kontaktpersonerna far i regel två exemplar av SISU Analys och Rappon.
Övriga upplysningar lämnas av Helena Persson eller Lars Bergman på SISU, tel 08-752 16 00 .
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