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.Disk~s~ion.~ringkoppling
~egreppsmodell - relationsmodell
Denna rapport togs fram i anslutning till arbete inom Televerkets lA-projekt.
specifikt '1A-Referensmodell", hösten 1990. Di rapporten bedömts ha relevans
även för det pågå.ende arbetet inom Triad, delprojekt Katalogprinciper, har
. Televerket giyit sitt tillstånd till publicering inom Triad rapportserie.
Televe~ts'referensmodell

strukturerarbegreppsmodellerpå

följande sätt:

av 1:1.1
(år cel av 0:1.1)

sammansåtts
primåridemifierar

0:1

(premiåridenlifieras

av 1:1

" identifierar 1:1

f

(identifieras av 1 :M)

beskriver 1 :1
(kan förekomma i O:M~
Oblekt

Attribut

- Objeklnamn
. Beskrivning

har 1:1.1
1 :1 )

(" aVSef

Antal, min
Antal. medel
år1JA
(år specialiserad genom 0:1.1)

" Allributnamn
Beskrivning
Avbildnin;srestriktion
Hår1edningsregel

beskrivs genom 1:1
(kan delta i 0:1.1)

frSfeg;:!
(:):;:2;{:\

Antal. max

1t.
avbildas på 1:1
(refereras från 0:1.1)

år huvudriktning

inom 0:1
1:1)

. r har huvudrik1ning

avbildas på 1:1
(avbildar 0:1.11

Doman
Ej
Uttömmande
peclallsering

Domannamn
Beskrivning

uttömmande
slleclallserln

Format
Vårdefonåd
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Hur bör en relationsmodell struktureras .för att kunna upprätthålla intressanta

kopplingar till den semantiskt rikare stnIk!uren för begreppsmodeller. dvs den
modell som den genererade relationsmodellen baseras på?
yi ·utgårfrån de grova transformeriIlgsregler m~llan_begreppsmodell och
relationsmodell som redovisas- i rapportens två sista sidor samt från följande
förutsättningar:
. a.. Med begreppsmodell menar vi här den del aven total begreppsmodell som.
avgränsats rör att svara mot en logisk eller fysisk databas. En logisk databas
kan bli horisomellt och eller vertikalt partitionerad av prestandaskäl eller för
. eventuell fysisk distribution över flera installationer. Både den logiska och
den fysiska databasen i form av relationsmodeller antas alltså ·vara
: beskrivbara u~.
en av~g
elle~'vyav den totala begreppsm~~~.e~ .
.

"

'.

-

"

",.

-..•-'.'

."

.

..

b.. En relation representeras aven tabell bestående av ett antal kolUmner. I
fortsättningen kallas den "tabell" ..
c.

En kolumn är enkel, dvs kan inte vara sammansatt av andra kolumner.

d.

Varje kolumn ~åste ha ett unikt namn inom tabellen.

e.

KolUmnordningen saknar betydelse, dvs ordningen kan inte på något sätt
användas till an tolka innebörden aven kolumn.

Mtag följande begreppsmodell (BM) kring hantering av bi1ägande~
BIIköp
•• Datum
Köpeskilling

köper O:M
(. har köpare 1: 1)

Person
•. Förnamn
• Efternamn
Adress

••avser 1 :1
(är köpeobjekt i O:M)

Bli
••Regnr
Märke

Transformering i enlighet med redovisad algorinn till relationsmodell (RM) ger
upphov till tre tabeller: Bil. Person och Bilköp.
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Bil är enklast. med följande uppbyggnad:

Bil
Regnr

Bil
(id)

MäIXe

. :Märke

Regnr

(alt a)

(alt b)

(id)

Om namnet på tabellen sätts till namnet på motsvarande objekt i BM uppstår inga
tolkningsproblem vad gäller tabellens innebörd. Det är heller inte svårt att se
varifrån kolumnerna i (alt a) härör ~
i BM. pet blir inte svårare Om vi byter
plats på kolumnerna. som i (al(b). Deras namn refererar ändå.klart till
motsvarande begrepp i BM.
Om alltså både tabell och dess kolumner namnges i enlighet med BM har man
dels en implicit koppling till BM. dels möjlighet att därifrån ta fram vilken eller
vilka kolumner som bygger upp primärnyckeln (liksom eventuella alternativa
nycklar).
Ä ven person-objektet avbildas tiU eri tabell som identifieras med två attribut
respektive kolumner. Avbildningen ger sarmolikt en tabell enligt (alt a).
Person

Person

Förnamn

(id)

Efternamn

Efternamn

(id)

Adress

Adress

Förnamn

(alt a)

(alt ~)

Ägare
(id)

Tilltalsnamn

(id)

Bostad
(id)

Familjenamn

(id)

(alt c)

(Alt b) är likvärdigt eftersom namnen på kolumnerna
motsvarande egenskaper i begreppsmodellen.

är desamma

som

Om man av någon anledning önskar använda andra namn för kolumner, som i
(alt c), upphör den namnrnässiga kopplingen med begreppsmodellen; Obs, att det
visserligen finns anledning arbeta med så stor namnöverensstämmelse
som
möjligt mellan RM och BM men att det kan finnas fog för olika namn (vilket
kommer att visa sig i kommande exempel).
Avbildningsprinciperna
och
kopplingarna mellan RM· och BM måste upprättas utan tanke på eventuell
namnöverensstfunmelse.
Konsekvensen blir att både tabeller och kolumner i RM
explicit måste peka ut sina respektive ursprung i BM. Se beskrivningsmodellen
(metamodellerr) nedan· utgående från givna förutsättningar. Vilka kolumner som
tillsammans utg6r tabell-identifieringen.
dvs primärnyckel.
kan tills vidare
häfledas via BMs beskrivning av vilka egenskaper som ingår som identifierare.
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Tabell

...

avbildar

(representeras

av)

består av
(ingår i)

Kolumn

avser
(förekommer
.
. som)

,$a~§E!\'ii~
'.mm' ..........•....•.•.....
m,",m
•....;....•. ,

;

,

;,; ;

.

:::::::::::::::::::;:::::~::::::::::~::::::~:::::;:::~:::;:
...•...•.. •....... '.........•...•...........................
,

Den tredje tabellen~ bilköp, får en uppbyggnad enligt (alt a), om 'man inte ändnir i
avbildnings algoritmens förslag. Eftersom många omständigheter (namngivningsregler på RM-nivå, prestanda ...) kan motivera förändringar av förslaget måste
även en tabell enligt ex.vis (alt b) klaras av.

Bilköp

Ägarskap

Fömarrm

(id)

Ikra:ftträdande

(id)

Efternamn

(id)

E-namn

(id)

Datlml

(id)

Registreringsnummer

(id)

Regnr

(id)

Belopp

Köpeskilling

F-namn

(alt a)

(alt b)

(id)

Det nya i ..denna tabell är att delar av identifieringen hämtas över relationer i BM
från andra objekts identifikationer. Med den givna metamodellen kan man
fortfarande med viss möda härleda deras motsvarigheter i BM. Kolumnen "fnamn" pekar på person-egenskapen "förnamn". Person.är i sin tllr relaterad via
"köper" med "bilköp".Alltså
är "f-namn" förnamnet på den person som är
. köparen vid bilköpet.
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Utvidgar vi exemplet nägot fungerar inte längre härlednings Strategin. Ta följande
utvidgning av bilköPet: .

.••avser 1:1
(är köpeobjekt i O:M)

har säljare 1:1
(säljer O:M)

köper O:M ..
har inbyte 0:1
_ (""har köpare 1:1) ~, (är inbyte vid O:M)

.••Förnamn
•• Efternamn
Adress

Alternativa motsvarande tabell~utformningar:
Bilköp

Bilköp

Förnamn

(id)

Efternamn

(id)

DalllII1
Regnr

. Förnamn-l

Bilköp

(id)

Köparens förnamn

(id)

Efternamn-l

(id)

Köparens efternamn

(id)

(id)

Datum

(id)

Datum

(id)

(id)

R~gnr-l

(id)

Köpt bils regnr

(id)

Köpeskilling

Köpeskilling

Köoeslållin er
•
'='

Förnamn

Fömamn-2

Säljarens förnamn

Efternamn

Eftemamn-2

Säljarens efternamn

Regnr

Regnr-2

Inbytesbils regnr

(alt a)

(alt b)

(alt c)

(Alt a) är en direktöversättning
av egenskapsnamhen.
men strider mot
förutsättning d ovan om unika kolumnnamn. (Alt b) har tillförtS suffix får att
klara av namnkravet och är en korrekt tabelL Men nu tillstöter problem. Bäde
regnr-l och regnr-2 pekar ut samma egenskap "regnr" i BM.. Inget säger att
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..regnr-l hör till just den köpta.bilen och inte till inbytesbilen. Det kunde lika gärna
vara regnr-2, som då skulle noteras som delidentifierare istället fÖrregnr-l.
Visserligen hjälper namngivningen i (alt c) till att tolka:innebörden av respektive
. kolumn, .men det sker inte via kopplingen till BM, där semantiken borde .
återfinnas (fortfarande pekar "köpt bilsregnr" och "inbytesbils reg:nr' båda på
egenskapen "regnr" i BM), utan genom en 'uttrycksfullare namngivning av
. kolumnerna. Det vilar dessutom ett visst mått av godtycke över tolkningen av de
längre namnen. Varken begreppet "köpt bil" eller "inbytesbil" finns till exempel i
BM. Som vi kommer att se i senare exempel skapar principen snan ohållban
långa namn vid indirekt identifiering över flera nivåer~Till sist, frågan '1 vilka
kolumner i RM återfinns regnr för inbytta bilar?" p.ri inte beSvaras....
. Både regnr-l och regnr-2 är extern referens eller fräInmande nyckel (idemifierare.
i annan ta.bell).-En.eXternreferens svarar ju mot en relation i BM VarfÖr
låta
kolumnen för en extern referens peka på en relation i BM istället för på en
egenskap. Om regnr-l pekar på relationen "avser" framgår det ur BM att "avser"
syftar på objektet "bil" som i sin tur identifieras genom "reg:nr'. Regnr-2 sätts att
peka på "har inbyte" och entydighet har uppnåtts. Vilka kolumner som deltar i
identifieringen aven tabell kan nu också entydigt härledas ur BM. Som
komplement kan metamodellen tillfÖras'sambandet '~identifieras genom", som
direkt pekar ut dessa kolumner.

n:~

Är samma lösning överförbar på bilköpets köpare och s~jare? Ja, till viss deL
Även här gäller det att peka ut rätt relation iBM istället fåreg-enskaper.·
..
Skillnaden ligger i att den externa nyckeln består av två kolumner i &.\1. Låter vi·
fÖrnamn-1 och efternamn-l båda peka på relationen "har köpare" är det emydigt
an dessa två tillsammans identifierar den köpande personen. Risken för
sammanblandning med förnamn-2 ellereftemarnn-2 existerar inte. Vad som dock
inte framgår är an förnamn-l står för personens "egenskap "förnamn" och
efternamn-l för "efternamn". Observera, återigen, att vi i resonemanget måste
bortse från att namnen på kolumn och egenskap är snarlika. Vi måste dels tala om
vilken egenskap kolumnen motsvarar, dels vilken relation de båda kolumnerna
tillsammans svarar mot.
"

Det blir ingen syiilig ändring i metamodellen, bara en vetskap om att flera
kolumner ur samma tabell nu kan referera till samma relation. Därtill kommer att
en och samma kolumn ibland pekar på både en egenskap och en relation.
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har fått följande innehåll:·

identifieras genom 1:M
(delidentifierar
0:1)

består av 1:M
(ingår i 1:1)

refererar till 0:1
(utt'Ycks genom ~

..

RehlttCin

-...'.' .. ..
::::::::.:::::::::::::.::\}:::::::::::",]
.......
.. •..........
.,-

'

-

-

-

,

,

,

,

Det som nu utretts är referens mellan egenskaper och kolumner samt mellan
relationer på en nivå och deras kolumnmotsvarigheter. Är metamodellen därmed
även generellt heltäckande?
Vi testar genom att komplettera begreppsmodellen enligt nedan. Exemplet kan
måhända upplev~ som konstruerat men saknar inte reilism. Denna typ av
situation liksom ännu mer komplexa dito måste kunna hanteras i en metamodell.
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fastställer 1 :1
(fastställt i O:M)

.• undersöker 1 :1
(bedöms i O:M)

.• döms av 1":1
(handhar O:M)

. har säljare 1:1
(säljer 9:M)

..• avser 1 :1
'

••

r

•

. (är kOpeobiekt

f O:M)

Bil

.• Förnamn
.• Eftemamn
Adress

Objektet "rättsprocess"
Rättsprocess

Förnamn-1

ger upphov till en av följande ae alternativa tabeller:

Rättsprocess

. (id)

Rättsprocess

KClparens förnamn

(id)

Undersökt l1garskaps köpares förnamn

(id)

Efternamn -l

(id)

KClparens efternamn

(id)

Un~rsökt ägarskaps köpares efternamn

(ia)

Datum -l

(id)

BilköpsdanIm

(id)

Undersökt ägarskaps datum

(Id)

Regnr-1

(id)

Köpt bils regnr

(id)

Undersökt ägarskaps bils regnr

(id)

Förnarnn-2

(id)

Domarens fårnamn

(id)

Domarens förnamn

(id)

Efternamn -2

(id)

Domarens efternamn

(id)

Domarens efternamn

(id)

Datum

(id)

Rättsprocessdawm

(id)

Rättsprocessdamm

(id)

Förnamn- 3

KClp~ns förnamn-2

Fastställt ägarskaps köpares förnamn

Eftemamn-3

KClparens eftemamn-2

FaststlUlt ägarskaps köpares efternamn

Daturn-3

Bilköpsdatum-2

Fastställt l1garskaps datum

Regnr-3

Kljpt bils regnr-2

Fastställt ägarskaps bils regnr .

Rubricering

Rubricering

Rubricering

(alt a)

(alt b)

(alt c) .
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(Alt a)· ger den torftigaste förståelsen. Vi har exempelvis så mycket som tre
stycken fårnamn som vi inte vet exakt vad de står för. Även om vi antar att (id)angivelserna hamnat:rätt finns fortfarande två förnamn kvar inom identifieringen.
vars ;roller intefra~går. (Alt b) svarar ungefarmotdens~manti~_som
.är
uttryckbar genom metamode11en..
I det tidigare exemplet Hitvi får- och efternamnen, förutom på egenskaper i BM,

även peka på den relation som motiverat deras respektive medverkan i relationen. _
En kombination fdr- och efternamn pekade på ''har köpare", den andra på "har.
säljare". Nu räcker inte den lösningen längre. Vi har två kolumner som båda
pekar pä egenskapen "förnamn" och på relationen "har köpare". Samma sak
gäller för.efternamn. Tillsammans pekar alltså fyra kolumner på ''har köpare". -Orsak~n finns ått .hämta j de ~åda .!'Oller '1Jilköp". befinner sig ,under ..
"rättsprocess" , nämligen både som undersClIaoch som faststäUt bilköp. I båda .
fallen del-identifieras bilköpet med identifieraren för köparen. Det måste kunna gå
att uttrycka vilket par av för- och efternamn som hänvisar till köparen i det
undersökta bilköpet och vilket par som gå1ler för köparen i det fastställda
bilköpet. (Alt c) ovan visar en semantik ikolumn-benämningen som i praktiken
måste kunnaframgå genom referensernatill BM; Vi har:redan tidigare konstaterat
att det inte gär att förlita sig på namngivningen av kolumner. Det kan tex.säkert
finnas situationer som är betydligt mer komplexa än denna.
Entydighet kan bara uppnås om varje relation kopplas till den kombination
kolumner ~om svarar mot den främmande nyckel relationen ~ttrycks genom i en
tabell. Vi måste exempelvis skapa den grupp kolumner som utgör den främmande
nyckeln för bilköp i rollen av undersökt bilköp. Tjuvtittar vi på alternativet c men
väljer benämningarna enligt alternativ a (för att ta det mest intetsägande
alternativet) fär vi gruppen:
fömamn-l
eftemanm-l
regnr-l
dannn-l
men det skulle lika gärna kunnat vara (men då med annan placering av idnoteringar): .
romamn-3
eftemamn-2
regnr-l
dannn
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Motsvarande gruppering måste göras för fastställt bilköp: Vi kan läta fyra
kolumner peka på relationen "faststä1ler'~ och fyra andra på relationen
"undersöker" enligt tidigare strategi. Dock finns inom respektive gruppering två .
andra främmande nycklar, nämligen den som pekar ut person i rollen s0ll.!köpare och bil i rolIen av köpt objekt. Ska ex.vis kolumnen förnamn-! peka: både på
"undersöker" och "har köpare"? Här räcker det med "undersöker" eftersom det i
detta exempel inte finns någon risk att inom den större grupperingen. missfårstå ..
.. betydelsen av förnamn. Vi har bara ett förnamn inom gruppen. Det kan entydigt
härledas till köparen.
Därmed inte sagt att det inte kan finnas situationer där flera förnamn uppträder .
inom gruppen liksom del-grupperingar med samma egenskapsreferenser ..
Exempel på de~ är grupperingen av de kolumner som utgör identifieraren för en ;
rättsprocess.' Denna kan ju tänkas -ingå som delidentifierare inägot åruiat .
sammanhang .. Semantiken måste kunna framgå entydigt även i de mest
komplicerade fallen.Nyckeln ser ut som följer:

IdentiflerareJprimärnyckel

:

för rättsprocess

undersöker

har ägare

förnamn-1

fåmamn-l

förnamn-l

.efterrianm-1

efternamn-l

efternamn-l

regnr-l

regnr-l

datum-l

datum-1

avser

döms av

regnr-l

förnamn-2

förnamn-2

efterrumm-2

eftemamn:.2

damm

Där nyckeln figurerar som en främmande nyckel räcker det inte att låta dess
kolumner peka på den relation som givit upphov till den främmande nyckeln. Vi
måste inom nyckeln skilja ut eX.visrollen får förnamn-l från rollen för förnamn2. Subgruppering av referenser till "undersöker" respektive "döms av" blir
nödvändig. Resultatet blir att förnamn-l ingår i primämyckeln för rättsprocess
och i sub-gruppen som pekar på "undersöker".FCSrnamn-2 ingår i samma
primämyckei samt i sub-gruppen som pekar på "döms av". För att slippa arbeta
med härledningar (där detta går) v~jer vi att konsekvent skapa en kolumngrupp.
för varj~ främmande nyckel. Kolumngruppen för "har ägare" under nyckeln
skulle ex.vis för närvarande inte behövas,menvad säger att denna situation för .
alltidbestä.r?
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M.a.o. metamodellen måste kompletteras me,d objektet kolumrigrupp där varje
kolumngrupp. kopplas till den tabell där den hör hemma. Primämyckeln
tillsammans med samtliga främmande nycklar (även en-kolUmners) utgör en
.':tabells sanltliga grupper: De grupper som.1ir främman.de nycklar pekar ut den
relation som är orsaken till deras medverkan itabellen. För rättsprocess-tabelIen
har vi. förutom ovanstående fem grupper. även
fastställer

. har ägare

fåmamn-3

fåmamn-3

eftemamn-3·

eftepw:nn- 3

regnr-3

avser

regnr-3

datum -3

Grupperna inordnas hierarkiskt för att semantiken entydigt ska framgå.. Ex.vis
framgår då klart att "har ägare" under "undersöker" är något annat än "har ägare"
under "fastStäller".
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Metamodellen
presenteras nedan i sitt kompletterade skick.
..

avbildar 1:1
(representeras
av 0:1)

avser 1:1
(kan förekomma som O:M)

. avser 1 :1
(förekommer .som 1:M)

PrImär-

Främmande

nyckel

nyckel

har nyckel 1:1
(identifierar 1:1)

kan ha O:M
(" tillhör 1:1)

består av 1 :M
("Ingår i 1:1)

består av 1:M
(kan ingå i 0:1)

kan indelas.j O:M
(ar del av 1:1)

Till sist belyser vi hur de tidigare presenterade transformeringsreglerna påverkar
kopplingen mellan BM och &.\1. Inkluderat i den existerande rättsprocessmodellen är 1:M-samband (ex.vis över relationen "köper"), M: l-samband (ex.vis
över relationen "undersöker") och envärda egenskaper. 1:l-samband kräver
bedömning kring var i de två tabellerna den främmande nyckeln ska placeras men
hanteras annars i princip enligt M: l-samband. Kvar att behandla är flervärda
egenskaper och M:M-samband.
För att beskriva dessa två varianter kompIetteras rättsprocess-modellen enligt
följande:
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-.- undersöker 1:1
(bedöms i O:M)

- •. döms av 1 :1
(handhar

-,

O:M)

BIIköp
•. Datum Köpes'killing
•. avser 1 :1
(är köpeobjekt i O:M)

köper O:M
har köpare 1:1)

• Förnamn
• Efternamn
Adress
Arbetsaivare

• Regnr
Märke

Tillfogat är följande:
a. Egenskapen "arbetsgivare': till objektet person. En person kan ha flera
arbetsgivare.
b. De personer som inkallas som vittnen under processen. En process kan ha
flera vittnen. En person kan vara vittne vid flera proCesser.

a. Väljer man at! stanna på l:a normalfomien blir det inga a.ndri1ändringar än at!
tabellen för person kompletteras med en kolunm för arbetsgivare. Kolumnen
pekar ut egenskapen "arbetsgivare" i B~
Om mälet är tabeller enligt 3:e normalformen behöver denna 1:M-egenskap
-hanteras speciellt Vid l:M-samband placerar vi enkelt den främmande
nyckeln på "många"-sidim, dvs med M: l-aspekten, samt sätter den att peka
på sambandets M:l-relation i BM. I grunden skulle man önska samma
B8gr8ppsmodeUer
_
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förfaringssätt för 1:.NI-egenskar:er. Man skapar en separat tabell för "många"sidan där den. främmande nyckeln placeras tillsammans med
egenskapskolumnen , dvs ser det hela ur" arbetsgivarens synvinkeL
"Problemetär att egeI1:S~r inte harnågra formulerade "inv~rs-egenskar:er" i.
BM att peka på.,det finns ingen invers-formulering till "arbetsgivare"", Än
mindre finns det något objekt i BM som tabellen kan peka på. Tabellen har
uppstått ur ett behov av att hantera en egenskap. Varför inte låta tabellen peka
"på "syndaren", egenskapen i BM. Den främmande nyckeln är visserligen ur
. relationsmodellens synvinkel en vanlig främmande nyckel men sett i dess
sammanhang med BM har den inte sitt ursprung i en relation. Vi noterar detta
genom att tillföra en ny typ av kolumn grupp "egenskapsbaserad frärnriJ.ande
nyckel" som istället r:ekar ut egenskapen ifråga. Refererat objekt äi-det som
har den a.ktUellaegenskapen. Den hittills existerande nyckeln pre.ciseraStip.
"relationsbaserad främmande nycker', Primärnyckel blir:tabellens samtliga
kolumner.

Arbetsgivare

förnamn

(id)

efternamn

(id)

arbetsgivare (id)

b.

M:M-samband realiseras genom en separat tabell vars innehåll blir
identifikationen för var och en av de två inblandade objekten. Primärnyckel
" är summan av dessa tva kolumngrupper. Var och en av de två
kolumngruppema är en främmande nyckel som sätts att peka på den relation
som står för en M:l-förhållande till objektet. I exem"plet p"ekar den
främmande nyckeln för "ränsprocess" på "vitmar i" medan nyckeln för
"person" pekar på ''har vitme". Det är lättare att se situationen om man
upplever" tabellen som en representation av "person som vitme i viss
ränsprocess". I dennes specifika perspektiv finns ju bara en person, som
återfinns över ''har vitme" och en rättsprocess, som återfinns över "vitmar
i".

Den enda komplikationen uppstår "vid relateringen av tabellen till dess
motsVarigheti BM. Ursprunget är inte ett objekt utan ett samband.
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.Prestand~a"npass:ning-ar
Man kan vilja dela upp en normaliserad tabell i flera separata tabeller av ex.vis
prestandaskäL Delningen kan göras både horisontell och vertikal. Varje tabell lir
"fortfarande normaliserad. Ingen tabell är överordnad eller bastabelL Resultatet
blir flera tabeller för samma företeelse i BM. Sambandet "avbildar" övergår till att
bli ett M: l-samband. Alternativt kunde man redovisa tabell-uppdelningen i ett
separat samband mellan tabell och objekt. ex.vis "delavbildar". Detta samband
har dock inte infogats i metamodellen.
.. "Denorm:i1iseririg kan 'vara ett-annat sätt att· öka 'p~standa (accesstider;
lagringsvolymer mm). Resultatet aven denormalisering kan i princip ge upphov
till vilka relationer som helst. Vi antar dock tills vidare att en sådan relations
beståndsdelar alltid är av någon typ som redan diskuterats (kolumn.
kolumngrupp i de tre redovisade versionerna). Kopplingarna därifrån till BM går
att upprätthålla. Att koppla tabellen till en entydig motsVarigheti BM kan däremot
visa sig vara svårt. Här behövs ytterligare analyser.

.
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BegreppsavbIldning

avser 1:1
(kan förekomma som O:M)

avbildar 1:1
(representeras av 0:1)

Primär

har' nyckel 1:1 "
(identifierar 1:1)

nyckel

RelatIonsbaserad
främmande

har 1 :M
(' tillhör 1 :1 )

nyckel

Kolumngrupp
• Gruopid

Egenskapsbaserad

kan indelas i O:M
(11r del av 1:1)

främmande
nyckel

:tMm!~!::::~:!j!!;!:!:~!:1~!!nI[H'i'!iliil
,:,:

1 99 O- 09- 1 9

,:::;::j;:~:
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består av 1:M
('ingår i 1:1)

består av 1:M'
(kan ingå i 0:1)

avser 1 :1
(kan förekomma som 0:1)
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Grova .tumregl~r för transformation från
.begreppsmodell till relationsmodellen enligt
3:e normalform ..
-

-.

~

._,'

••

'

•

-

_

.
•

_

•

.

~

,

_

~

L

':.'

•

Denna·kortfattade utredning har gjorts ·med.~t
att utiöna vilka kopplingar melliID..
begreppsmodell och relationsmodell som kan bli aktuella att avbilda i referensmodellen.

Ege.nskapsfo
a.

kuserl!1g

För varje objekt som har envärda egenskaper (E), skapa tabell med. objektets
primämyckel (OPN) samt de envärda egenskaperna. (OPN, E1, ....En)
Ev. optimering:

Undvik många NUll.s genom att bryta ut NUll-rika
ege~r
(eller egenskapsgrupper) till egna tabeller. (OPN, ..
E1, ...,Ex),...,(OPN, Ey), ...,(OPN, Ez,.:.En)

b.. För varje flervärd egenskap, skapa tabell för varje sådan egenskap innehållande.
objektets priInärnyckel och egenskapen. (OPN,E)

Sa m ban dsfo kuserl ng

c.

För varje 1:l-samband av typen
0,1:0,1

placera objekmyckeln för objektet med störst kardinalitet i
tabellen för objektet med.minst kardinalitet som främmande
nyckel.
01 -O,1--.-s--0,1-::-

100
Ev. optimering:

0,1:1,1

01: (OPN1,OPN2, ...)
02: (OPN2, ...)

10ססoo
Om många NULLS i referensen, placera samb.andet
i separat tabell. (OPN1,...), (OPN2, ...), (OPN1,
OPN2)

placera främmande nyckeln i tabellen för objektet med. 1:l-koppling
för att undvikaNULLS.
01 -O,1-s-1,1->

1.1:1,1

02 blir

02 blir

01: (OPN1 ••..)
02: (OPN2, OPN1, ...)

välj endera objekt-tabellen.
01: (OPNl, OPN2•...)·och 02: (OPN2,...)
eller
01: (OPN1,...) och 02: (OPN2,OPNl...)

.
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d.. Fö~ varje 1:M- eller M:1-samband,

placera nyckeln på tabellen

för objektet på M-

sidan.

o l -x,l

s

x,11-> 02 blir

01: (OPN1, ...)
02:. (OPN2, OPNl, ... ) ..

(x= Oeller 1)
. Ev. optimering:

Om många NUlLS i främmande nyckeln, placera

..

sambandet i separat tabell

01 -0,1

s

x,11-> 02

blir (OPNl, ...), (OPN2, ... )
(OPNl,OPN2)

(x= Oeller l)

e.

För varje M:M-samband skapas en separat tabell med båda objektens nycklar.
01 -x,M

s

x,11-> 02

blir (OPN1,OPN2)

Speclallserl ngsfo kuse rl ng

f.

För super/sub-samband

super har id

oin .

se i princip l:1-samband ovan där åtminstone

_

. O,l(super):l,l(sub)
gäller. Har sub eget id används detta
. annars ärvs supers id.
inget superid

implicerar olika id på subnivå. Som ovan, men först
måste artificiell id skapas för super~

Opåmeringar därutöver
är beroende av
- vald teknildösning
- tänkta framtida anpassningar och utvidgningar av modell
- systemsamordmng
.mm
och behandlas därför inte vidare i detta forum.
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TRIAD utvecklar lA
Televerket har just tagitförsta steget in (sin nya lA-organisation
och Posten håller på att byg ga upp sin nya DA-organisation.
Båda organisationerna har sett nyttan att inför 9O-talet gå
vidare tillsammans i TRIAD-projektet so~ drivs tillsammans
med SISU. Statskontoret deltar ockSå iprojektet för att på sikt
kunnaföra ut nya synsätt och hjälpmedelinom den civila statliga
sektorn.
Ericsson Data Services deltar med tyngdpunkten i den del som
handlar om att utveckla kompetenta modelleringsledare,
delprojektet "Avancerad utbildning för modelleringsledare" .
Modelleringsmetoder är centrala i bedrivandet av verksamheten
inom informationsadministrationen.
Därför arbetar ett
delprojekt med utvecklandet av " nästa generation
modelleringsmetoå'
som skall sättas i händerna på
informationsadministratören.
Siktet är attfördjupa och bredda
dagens modelleringsmetoder och där hämta in kunskap från
påg åer.de fo rskning och utveckling internationellt .
(faktaruta om IAS91).
Som stödför infonnationsadministrationen
behövs verktyg. Inom
TRIAD arbetar man där inom två områden, katalo ger och
verktyg.
De/projektet kataloger arbetar dels med att utforma den
informationsmodell som måste ku.n.na täckas av en katalog, dels
med att granska ochfölja utvecklingen av produkter inom
området t e;t IBM:s "Repository" och Digitals" CDD".
Dessutomföljer man standardiseringen internationellt kring
IRDS. För parterna i projektet liksomför andra organisationer
är detta ett tungt område både vad gäller kommande
investeringar ekonomiskt och vad gäller kompetenta resurser för
en kommande övergång till "repository-världen" . - Det
inledande skedet syftar till att byg ga upp en kunskapsplatiform,
som sedan kommer att kunna utnyttjas för kravställande och
planering och genomförande. av övergångfrån dagens
kataloghantering till morgondagellS.
Den andra verktygshanterande delen inom TRIAD-projektet,
delprojektet "verktyg för informationsadministra tio n" , syftar till
att tafram verktyg för uttag och dokumentering av modeller.
Betoningen ligger på människa datorgrällSSnitt och iförsta
skedet görs utveckling av HYBRIS-gränssnittet med prototyper
för Posten och för Televerket.
För att hålla ett helhetsperspektiv på projektets delar ochför att
ha inpassningen av funktionen Informationsadministration
i
organisationellS övriga verksamhet arbetar delprojektet •.Krav
på lA". I delprojektet arbetar man dels med att kartlägga dagens
krav på dataadministration och projicera till morgondagens krav
på lA. Dessutom skall man skapa en bild av JA-verksamhetens
innehåll och organisation. Från detta i sin tur ställer man krav

på övriga delprojekt. Vilka krav skall ställas på kompetens,
metoder, hjälpmedel typ kataloger och griinssnitt?
TRIAD projektet är stort
Budgetenjör TRJAD-projektet löper på 10 MSEK per år wuier
en treårsperiod som startar vid kalenderåret 1991 års början
och som alltså beräknas avslutad vid utgången av 1993.

TRIAD-projektet är ett tillämpningsprojekt
Det innebär att parterna, Televerket, Posten, Statskontoret, EDS och SISU går in med såväl persontidssatsningar som ekonomiskaoch att STU, Styrelsenför Teknisk Utveckling, bidrar med ett
ekonomiskt tillskott som svarar mot ungefär 40 % av den insatta
persontiden.

Öppet för fler deltagare
./
Parterna i TRIAD-projektet vill gärna öka tempot och bredda
perspektivet och vill därför gärna ha fler parter in i projektet.
Dessa parter får då enligt SJSU:s tårtprincip "betala för en
tårtbit, men åt hela tårtan", tillgång till projektets resultat med
en insats som ger stor "price performance".
Nya deltagare kan. gå in ihela projektet eller i det eller de
delprojekt som verkar intressantast. Enförutsättning är att man
framförallt är beredd att satsa kompetent personal. F ör de flesta
intressenter bord detta vara ett utmärkt sått att driva
personalutveckling för personer t ex inom DA-området, samtidigt
som man bygger upp beredskapen inför 90-talets JA-verksamhet.

Kompetensutveckling viktigt resultat
En. viktig effekt för parterna av deras medverkan i TRJAD är
kompetellSutveckling. M an satsar på att ta in personer som så
småningom eller redan idag arbetar med DA och IAför att ge
dem en djup och "frontlinje" -mässig kompetens. Detta skall
utnyttjas när man successivtjör in resultaten i den egna
organisationen .•Projektdeltagarna har alltså en viktig roll som
kunskapsförmediare i den egna organisationen. Dessutom ger
projektarbetet deltagarna tillfälle till en egen utveckling inom det
professionella området som är unik.

Informati onssp ridning
Det sjätte delprojektet "Informationsspridning"
har till uppgift
att sörja för att iförsta hand parterna men också SISU:s övriga
intressenter successivt kanjölja och tillgodogöra sig resultat
från TRJADprojektet. Seminarier, rapporter och
referensgruppsverksamhet är led i den verksamheten.

rav p
Nästa Generation

Modellering

Avancerad utbik:lning för handledare
Katalogprinciper
Verktyg
Informationspridning

Rapport K nr 1: IRDS
Rapport K nr 2: IRDS Modeller och modellnivåer
Rapport K nr 3: Koppling begreppsmodell - relationsmcx:lell
Rapport K nr 4: IBM:s Repository Manager- en Introduktion
Rapport K nr 5: IBM:s Repository Manager: Datamcx:lelleringsbegreppen
Rapport K nr 6: IBM:s Repository Manager: Begreppsmodellering i Information fv\x:lel

e
el

Rapporten är skriven i och tör TRIAD
delprojekt Katalogprinciper.

Spridn ingsförbehåll:
Denna rapport får endast
spridas och användas inom
de organisationer som deltar
som parter i TRIAD-projektet.
© TRIAD-parterna 1991

TRIAD-projektet drivs gemensamt av Televerket, Posten, Statskontoret, Ericsson Data Services och SISU, Svenska InstitutetJör
Systemutveckling.
För vidare information kontakta SISU Informationscentrum., tel 08-752 1600./= 08-752 6800 ,Box 1250, 16428 Kista.
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.Disk~s~ion.~ringkoppling
~egreppsmodell - relationsmodell
Denna rapport togs fram i anslutning till arbete inom Televerkets lA-projekt.
specifikt '1A-Referensmodell", hösten 1990. Di rapporten bedömts ha relevans
även för det pågå.ende arbetet inom Triad, delprojekt Katalogprinciper, har
. Televerket giyit sitt tillstånd till publicering inom Triad rapportserie.
Televe~ts'referensmodell

strukturerarbegreppsmodellerpå

följande sätt:

av 1:1.1
(år cel av 0:1.1)

sammansåtts
primåridemifierar

0:1

(premiåridenlifieras

av 1:1

" identifierar 1:1

f

(identifieras av 1 :M)

beskriver 1 :1
(kan förekomma i O:M~
Oblekt

Attribut

- Objeklnamn
. Beskrivning

har 1:1.1
1 :1 )

(" aVSef

Antal, min
Antal. medel
år1JA
(år specialiserad genom 0:1.1)

" Allributnamn
Beskrivning
Avbildnin;srestriktion
Hår1edningsregel

beskrivs genom 1:1
(kan delta i 0:1.1)

frSfeg;:!
(:):;:2;{:\

Antal. max

1t.
avbildas på 1:1
(refereras från 0:1.1)

år huvudriktning

inom 0:1
1:1)

. r har huvudrik1ning

avbildas på 1:1
(avbildar 0:1.11

Doman
Ej
Uttömmande
peclallsering

Domannamn
Beskrivning

uttömmande
slleclallserln

Format
Vårdefonåd
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Hur bör en relationsmodell struktureras .för att kunna upprätthålla intressanta

kopplingar till den semantiskt rikare stnIk!uren för begreppsmodeller. dvs den
modell som den genererade relationsmodellen baseras på?
yi ·utgårfrån de grova transformeriIlgsregler m~llan_begreppsmodell och
relationsmodell som redovisas- i rapportens två sista sidor samt från följande
förutsättningar:
. a.. Med begreppsmodell menar vi här den del aven total begreppsmodell som.
avgränsats rör att svara mot en logisk eller fysisk databas. En logisk databas
kan bli horisomellt och eller vertikalt partitionerad av prestandaskäl eller för
. eventuell fysisk distribution över flera installationer. Både den logiska och
den fysiska databasen i form av relationsmodeller antas alltså ·vara
: beskrivbara u~.
en av~g
elle~'vyav den totala begreppsm~~~.e~ .
.

"

'.

-

"

",.

-..•-'.'

."

.

..

b.. En relation representeras aven tabell bestående av ett antal kolUmner. I
fortsättningen kallas den "tabell" ..
c.

En kolumn är enkel, dvs kan inte vara sammansatt av andra kolumner.

d.

Varje kolumn ~åste ha ett unikt namn inom tabellen.

e.

KolUmnordningen saknar betydelse, dvs ordningen kan inte på något sätt
användas till an tolka innebörden aven kolumn.

Mtag följande begreppsmodell (BM) kring hantering av bi1ägande~
BIIköp
•• Datum
Köpeskilling

köper O:M
(. har köpare 1: 1)

Person
•. Förnamn
• Efternamn
Adress

••avser 1 :1
(är köpeobjekt i O:M)

Bli
••Regnr
Märke

Transformering i enlighet med redovisad algorinn till relationsmodell (RM) ger
upphov till tre tabeller: Bil. Person och Bilköp.
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Bil är enklast. med följande uppbyggnad:

Bil
Regnr

Bil
(id)

MäIXe

. :Märke

Regnr

(alt a)

(alt b)

(id)

Om namnet på tabellen sätts till namnet på motsvarande objekt i BM uppstår inga
tolkningsproblem vad gäller tabellens innebörd. Det är heller inte svårt att se
varifrån kolumnerna i (alt a) härör ~
i BM. pet blir inte svårare Om vi byter
plats på kolumnerna. som i (al(b). Deras namn refererar ändå.klart till
motsvarande begrepp i BM.
Om alltså både tabell och dess kolumner namnges i enlighet med BM har man
dels en implicit koppling till BM. dels möjlighet att därifrån ta fram vilken eller
vilka kolumner som bygger upp primärnyckeln (liksom eventuella alternativa
nycklar).
Ä ven person-objektet avbildas tiU eri tabell som identifieras med två attribut
respektive kolumner. Avbildningen ger sarmolikt en tabell enligt (alt a).
Person

Person

Förnamn

(id)

Efternamn

Efternamn

(id)

Adress

Adress

Förnamn

(alt a)

(alt ~)

Ägare
(id)

Tilltalsnamn

(id)

Bostad
(id)

Familjenamn

(id)

(alt c)

(Alt b) är likvärdigt eftersom namnen på kolumnerna
motsvarande egenskaper i begreppsmodellen.

är desamma

som

Om man av någon anledning önskar använda andra namn för kolumner, som i
(alt c), upphör den namnrnässiga kopplingen med begreppsmodellen; Obs, att det
visserligen finns anledning arbeta med så stor namnöverensstämmelse
som
möjligt mellan RM och BM men att det kan finnas fog för olika namn (vilket
kommer att visa sig i kommande exempel).
Avbildningsprinciperna
och
kopplingarna mellan RM· och BM måste upprättas utan tanke på eventuell
namnöverensstfunmelse.
Konsekvensen blir att både tabeller och kolumner i RM
explicit måste peka ut sina respektive ursprung i BM. Se beskrivningsmodellen
(metamodellerr) nedan· utgående från givna förutsättningar. Vilka kolumner som
tillsammans utg6r tabell-identifieringen.
dvs primärnyckel.
kan tills vidare
häfledas via BMs beskrivning av vilka egenskaper som ingår som identifierare.
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Tabell

...

avbildar

(representeras

av)

består av
(ingår i)

Kolumn

avser
(förekommer
.
. som)

,$a~§E!\'ii~
'.mm' ..........•....•.•.....
m,",m
•....;....•. ,

;

,

;,; ;

.

:::::::::::::::::::;:::::~::::::::::~::::::~:::::;:::~:::;:
...•...•.. •....... '.........•...•...........................
,

Den tredje tabellen~ bilköp, får en uppbyggnad enligt (alt a), om 'man inte ändnir i
avbildnings algoritmens förslag. Eftersom många omständigheter (namngivningsregler på RM-nivå, prestanda ...) kan motivera förändringar av förslaget måste
även en tabell enligt ex.vis (alt b) klaras av.

Bilköp

Ägarskap

Fömarrm

(id)

Ikra:ftträdande

(id)

Efternamn

(id)

E-namn

(id)

Datlml

(id)

Registreringsnummer

(id)

Regnr

(id)

Belopp

Köpeskilling

F-namn

(alt a)

(alt b)

(id)

Det nya i ..denna tabell är att delar av identifieringen hämtas över relationer i BM
från andra objekts identifikationer. Med den givna metamodellen kan man
fortfarande med viss möda härleda deras motsvarigheter i BM. Kolumnen "fnamn" pekar på person-egenskapen "förnamn". Person.är i sin tllr relaterad via
"köper" med "bilköp".Alltså
är "f-namn" förnamnet på den person som är
. köparen vid bilköpet.
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Utvidgar vi exemplet nägot fungerar inte längre härlednings Strategin. Ta följande
utvidgning av bilköPet: .

.••avser 1:1
(är köpeobjekt i O:M)

har säljare 1:1
(säljer O:M)

köper O:M ..
har inbyte 0:1
_ (""har köpare 1:1) ~, (är inbyte vid O:M)

.••Förnamn
•• Efternamn
Adress

Alternativa motsvarande tabell~utformningar:
Bilköp

Bilköp

Förnamn

(id)

Efternamn

(id)

DalllII1
Regnr

. Förnamn-l

Bilköp

(id)

Köparens förnamn

(id)

Efternamn-l

(id)

Köparens efternamn

(id)

(id)

Datum

(id)

Datum

(id)

(id)

R~gnr-l

(id)

Köpt bils regnr

(id)

Köpeskilling

Köpeskilling

Köoeslållin er
•
'='

Förnamn

Fömamn-2

Säljarens förnamn

Efternamn

Eftemamn-2

Säljarens efternamn

Regnr

Regnr-2

Inbytesbils regnr

(alt a)

(alt b)

(alt c)

(Alt a) är en direktöversättning
av egenskapsnamhen.
men strider mot
förutsättning d ovan om unika kolumnnamn. (Alt b) har tillförtS suffix får att
klara av namnkravet och är en korrekt tabelL Men nu tillstöter problem. Bäde
regnr-l och regnr-2 pekar ut samma egenskap "regnr" i BM.. Inget säger att
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..regnr-l hör till just den köpta.bilen och inte till inbytesbilen. Det kunde lika gärna
vara regnr-2, som då skulle noteras som delidentifierare istället fÖrregnr-l.
Visserligen hjälper namngivningen i (alt c) till att tolka:innebörden av respektive
. kolumn, .men det sker inte via kopplingen till BM, där semantiken borde .
återfinnas (fortfarande pekar "köpt bilsregnr" och "inbytesbils reg:nr' båda på
egenskapen "regnr" i BM), utan genom en 'uttrycksfullare namngivning av
. kolumnerna. Det vilar dessutom ett visst mått av godtycke över tolkningen av de
längre namnen. Varken begreppet "köpt bil" eller "inbytesbil" finns till exempel i
BM. Som vi kommer att se i senare exempel skapar principen snan ohållban
långa namn vid indirekt identifiering över flera nivåer~Till sist, frågan '1 vilka
kolumner i RM återfinns regnr för inbytta bilar?" p.ri inte beSvaras....
. Både regnr-l och regnr-2 är extern referens eller fräInmande nyckel (idemifierare.
i annan ta.bell).-En.eXternreferens svarar ju mot en relation i BM VarfÖr
låta
kolumnen för en extern referens peka på en relation i BM istället för på en
egenskap. Om regnr-l pekar på relationen "avser" framgår det ur BM att "avser"
syftar på objektet "bil" som i sin tur identifieras genom "reg:nr'. Regnr-2 sätts att
peka på "har inbyte" och entydighet har uppnåtts. Vilka kolumner som deltar i
identifieringen aven tabell kan nu också entydigt härledas ur BM. Som
komplement kan metamodellen tillfÖras'sambandet '~identifieras genom", som
direkt pekar ut dessa kolumner.

n:~

Är samma lösning överförbar på bilköpets köpare och s~jare? Ja, till viss deL
Även här gäller det att peka ut rätt relation iBM istället fåreg-enskaper.·
..
Skillnaden ligger i att den externa nyckeln består av två kolumner i &.\1. Låter vi·
fÖrnamn-1 och efternamn-l båda peka på relationen "har köpare" är det emydigt
an dessa två tillsammans identifierar den köpande personen. Risken för
sammanblandning med förnamn-2 ellereftemarnn-2 existerar inte. Vad som dock
inte framgår är an förnamn-l står för personens "egenskap "förnamn" och
efternamn-l för "efternamn". Observera, återigen, att vi i resonemanget måste
bortse från att namnen på kolumn och egenskap är snarlika. Vi måste dels tala om
vilken egenskap kolumnen motsvarar, dels vilken relation de båda kolumnerna
tillsammans svarar mot.
"

Det blir ingen syiilig ändring i metamodellen, bara en vetskap om att flera
kolumner ur samma tabell nu kan referera till samma relation. Därtill kommer att
en och samma kolumn ibland pekar på både en egenskap och en relation.
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har fått följande innehåll:·

identifieras genom 1:M
(delidentifierar
0:1)

består av 1:M
(ingår i 1:1)

refererar till 0:1
(utt'Ycks genom ~

..

RehlttCin

-...'.' .. ..
::::::::.:::::::::::::.::\}:::::::::::",]
.......
.. •..........
.,-

'

-

-

-

,

,

,

,

Det som nu utretts är referens mellan egenskaper och kolumner samt mellan
relationer på en nivå och deras kolumnmotsvarigheter. Är metamodellen därmed
även generellt heltäckande?
Vi testar genom att komplettera begreppsmodellen enligt nedan. Exemplet kan
måhända upplev~ som konstruerat men saknar inte reilism. Denna typ av
situation liksom ännu mer komplexa dito måste kunna hanteras i en metamodell.
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fastställer 1 :1
(fastställt i O:M)

.• undersöker 1 :1
(bedöms i O:M)

.• döms av 1":1
(handhar O:M)

. har säljare 1:1
(säljer 9:M)

..• avser 1 :1
'

••

r

•

. (är kOpeobiekt

f O:M)

Bil

.• Förnamn
.• Eftemamn
Adress

Objektet "rättsprocess"
Rättsprocess

Förnamn-1

ger upphov till en av följande ae alternativa tabeller:

Rättsprocess

. (id)

Rättsprocess

KClparens förnamn

(id)

Undersökt l1garskaps köpares förnamn

(id)

Efternamn -l

(id)

KClparens efternamn

(id)

Un~rsökt ägarskaps köpares efternamn

(ia)

Datum -l

(id)

BilköpsdanIm

(id)

Undersökt ägarskaps datum

(Id)

Regnr-1

(id)

Köpt bils regnr

(id)

Undersökt ägarskaps bils regnr

(id)

Förnarnn-2

(id)

Domarens fårnamn

(id)

Domarens förnamn

(id)

Efternamn -2

(id)

Domarens efternamn

(id)

Domarens efternamn

(id)

Datum

(id)

Rättsprocessdawm

(id)

Rättsprocessdamm

(id)

Förnamn- 3

KClp~ns förnamn-2

Fastställt ägarskaps köpares förnamn

Eftemamn-3

KClparens eftemamn-2

FaststlUlt ägarskaps köpares efternamn

Daturn-3

Bilköpsdatum-2

Fastställt l1garskaps datum

Regnr-3

Kljpt bils regnr-2

Fastställt ägarskaps bils regnr .

Rubricering

Rubricering

Rubricering

(alt a)

(alt b)

(alt c) .
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(Alt a)· ger den torftigaste förståelsen. Vi har exempelvis så mycket som tre
stycken fårnamn som vi inte vet exakt vad de står för. Även om vi antar att (id)angivelserna hamnat:rätt finns fortfarande två förnamn kvar inom identifieringen.
vars ;roller intefra~går. (Alt b) svarar ungefarmotdens~manti~_som
.är
uttryckbar genom metamode11en..
I det tidigare exemplet Hitvi får- och efternamnen, förutom på egenskaper i BM,

även peka på den relation som motiverat deras respektive medverkan i relationen. _
En kombination fdr- och efternamn pekade på ''har köpare", den andra på "har.
säljare". Nu räcker inte den lösningen längre. Vi har två kolumner som båda
pekar pä egenskapen "förnamn" och på relationen "har köpare". Samma sak
gäller för.efternamn. Tillsammans pekar alltså fyra kolumner på ''har köpare". -Orsak~n finns ått .hämta j de ~åda .!'Oller '1Jilköp". befinner sig ,under ..
"rättsprocess" , nämligen både som undersClIaoch som faststäUt bilköp. I båda .
fallen del-identifieras bilköpet med identifieraren för köparen. Det måste kunna gå
att uttrycka vilket par av för- och efternamn som hänvisar till köparen i det
undersökta bilköpet och vilket par som gå1ler för köparen i det fastställda
bilköpet. (Alt c) ovan visar en semantik ikolumn-benämningen som i praktiken
måste kunnaframgå genom referensernatill BM; Vi har:redan tidigare konstaterat
att det inte gär att förlita sig på namngivningen av kolumner. Det kan tex.säkert
finnas situationer som är betydligt mer komplexa än denna.
Entydighet kan bara uppnås om varje relation kopplas till den kombination
kolumner ~om svarar mot den främmande nyckel relationen ~ttrycks genom i en
tabell. Vi måste exempelvis skapa den grupp kolumner som utgör den främmande
nyckeln för bilköp i rollen av undersökt bilköp. Tjuvtittar vi på alternativet c men
väljer benämningarna enligt alternativ a (för att ta det mest intetsägande
alternativet) fär vi gruppen:
fömamn-l
eftemanm-l
regnr-l
dannn-l
men det skulle lika gärna kunnat vara (men då med annan placering av idnoteringar): .
romamn-3
eftemamn-2
regnr-l
dannn
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Motsvarande gruppering måste göras för fastställt bilköp: Vi kan läta fyra
kolumner peka på relationen "faststä1ler'~ och fyra andra på relationen
"undersöker" enligt tidigare strategi. Dock finns inom respektive gruppering två .
andra främmande nycklar, nämligen den som pekar ut person i rollen s0ll.!köpare och bil i rolIen av köpt objekt. Ska ex.vis kolumnen förnamn-! peka: både på
"undersöker" och "har köpare"? Här räcker det med "undersöker" eftersom det i
detta exempel inte finns någon risk att inom den större grupperingen. missfårstå ..
.. betydelsen av förnamn. Vi har bara ett förnamn inom gruppen. Det kan entydigt
härledas till köparen.
Därmed inte sagt att det inte kan finnas situationer där flera förnamn uppträder .
inom gruppen liksom del-grupperingar med samma egenskapsreferenser ..
Exempel på de~ är grupperingen av de kolumner som utgör identifieraren för en ;
rättsprocess.' Denna kan ju tänkas -ingå som delidentifierare inägot åruiat .
sammanhang .. Semantiken måste kunna framgå entydigt även i de mest
komplicerade fallen.Nyckeln ser ut som följer:

IdentiflerareJprimärnyckel

:

för rättsprocess

undersöker

har ägare

förnamn-1

fåmamn-l

förnamn-l

.efterrianm-1

efternamn-l

efternamn-l

regnr-l

regnr-l

datum-l

datum-1

avser

döms av

regnr-l

förnamn-2

förnamn-2

efterrumm-2

eftemamn:.2

damm

Där nyckeln figurerar som en främmande nyckel räcker det inte att låta dess
kolumner peka på den relation som givit upphov till den främmande nyckeln. Vi
måste inom nyckeln skilja ut eX.visrollen får förnamn-l från rollen för förnamn2. Subgruppering av referenser till "undersöker" respektive "döms av" blir
nödvändig. Resultatet blir att förnamn-l ingår i primämyckeln för rättsprocess
och i sub-gruppen som pekar på "undersöker".FCSrnamn-2 ingår i samma
primämyckei samt i sub-gruppen som pekar på "döms av". För att slippa arbeta
med härledningar (där detta går) v~jer vi att konsekvent skapa en kolumngrupp.
för varj~ främmande nyckel. Kolumngruppen för "har ägare" under nyckeln
skulle ex.vis för närvarande inte behövas,menvad säger att denna situation för .
alltidbestä.r?
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M.a.o. metamodellen måste kompletteras me,d objektet kolumrigrupp där varje
kolumngrupp. kopplas till den tabell där den hör hemma. Primämyckeln
tillsammans med samtliga främmande nycklar (även en-kolUmners) utgör en
.':tabells sanltliga grupper: De grupper som.1ir främman.de nycklar pekar ut den
relation som är orsaken till deras medverkan itabellen. För rättsprocess-tabelIen
har vi. förutom ovanstående fem grupper. även
fastställer

. har ägare

fåmamn-3

fåmamn-3

eftemamn-3·

eftepw:nn- 3

regnr-3

avser

regnr-3

datum -3

Grupperna inordnas hierarkiskt för att semantiken entydigt ska framgå.. Ex.vis
framgår då klart att "har ägare" under "undersöker" är något annat än "har ägare"
under "fastStäller".
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Metamodellen
presenteras nedan i sitt kompletterade skick.
..

avbildar 1:1
(representeras
av 0:1)

avser 1:1
(kan förekomma som O:M)

. avser 1 :1
(förekommer .som 1:M)

PrImär-

Främmande

nyckel

nyckel

har nyckel 1:1
(identifierar 1:1)

kan ha O:M
(" tillhör 1:1)

består av 1 :M
("Ingår i 1:1)

består av 1:M
(kan ingå i 0:1)

kan indelas.j O:M
(ar del av 1:1)

Till sist belyser vi hur de tidigare presenterade transformeringsreglerna påverkar
kopplingen mellan BM och &.\1. Inkluderat i den existerande rättsprocessmodellen är 1:M-samband (ex.vis över relationen "köper"), M: l-samband (ex.vis
över relationen "undersöker") och envärda egenskaper. 1:l-samband kräver
bedömning kring var i de två tabellerna den främmande nyckeln ska placeras men
hanteras annars i princip enligt M: l-samband. Kvar att behandla är flervärda
egenskaper och M:M-samband.
För att beskriva dessa två varianter kompIetteras rättsprocess-modellen enligt
följande:
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-.- undersöker 1:1
(bedöms i O:M)

- •. döms av 1 :1
(handhar

-,

O:M)

BIIköp
•. Datum Köpes'killing
•. avser 1 :1
(är köpeobjekt i O:M)

köper O:M
har köpare 1:1)

• Förnamn
• Efternamn
Adress
Arbetsaivare

• Regnr
Märke

Tillfogat är följande:
a. Egenskapen "arbetsgivare': till objektet person. En person kan ha flera
arbetsgivare.
b. De personer som inkallas som vittnen under processen. En process kan ha
flera vittnen. En person kan vara vittne vid flera proCesser.

a. Väljer man at! stanna på l:a normalfomien blir det inga a.ndri1ändringar än at!
tabellen för person kompletteras med en kolunm för arbetsgivare. Kolumnen
pekar ut egenskapen "arbetsgivare" i B~
Om mälet är tabeller enligt 3:e normalformen behöver denna 1:M-egenskap
-hanteras speciellt Vid l:M-samband placerar vi enkelt den främmande
nyckeln på "många"-sidim, dvs med M: l-aspekten, samt sätter den att peka
på sambandets M:l-relation i BM. I grunden skulle man önska samma
B8gr8ppsmodeUer
_
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förfaringssätt för 1:.NI-egenskar:er. Man skapar en separat tabell för "många"sidan där den. främmande nyckeln placeras tillsammans med
egenskapskolumnen , dvs ser det hela ur" arbetsgivarens synvinkeL
"Problemetär att egeI1:S~r inte harnågra formulerade "inv~rs-egenskar:er" i.
BM att peka på.,det finns ingen invers-formulering till "arbetsgivare"", Än
mindre finns det något objekt i BM som tabellen kan peka på. Tabellen har
uppstått ur ett behov av att hantera en egenskap. Varför inte låta tabellen peka
"på "syndaren", egenskapen i BM. Den främmande nyckeln är visserligen ur
. relationsmodellens synvinkel en vanlig främmande nyckel men sett i dess
sammanhang med BM har den inte sitt ursprung i en relation. Vi noterar detta
genom att tillföra en ny typ av kolumn grupp "egenskapsbaserad frärnriJ.ande
nyckel" som istället r:ekar ut egenskapen ifråga. Refererat objekt äi-det som
har den a.ktUellaegenskapen. Den hittills existerande nyckeln pre.ciseraStip.
"relationsbaserad främmande nycker', Primärnyckel blir:tabellens samtliga
kolumner.

Arbetsgivare

förnamn

(id)

efternamn

(id)

arbetsgivare (id)

b.

M:M-samband realiseras genom en separat tabell vars innehåll blir
identifikationen för var och en av de två inblandade objekten. Primärnyckel
" är summan av dessa tva kolumngrupper. Var och en av de två
kolumngruppema är en främmande nyckel som sätts att peka på den relation
som står för en M:l-förhållande till objektet. I exem"plet p"ekar den
främmande nyckeln för "ränsprocess" på "vitmar i" medan nyckeln för
"person" pekar på ''har vitme". Det är lättare att se situationen om man
upplever" tabellen som en representation av "person som vitme i viss
ränsprocess". I dennes specifika perspektiv finns ju bara en person, som
återfinns över ''har vitme" och en rättsprocess, som återfinns över "vitmar
i".

Den enda komplikationen uppstår "vid relateringen av tabellen till dess
motsVarigheti BM. Ursprunget är inte ett objekt utan ett samband.
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.Prestand~a"npass:ning-ar
Man kan vilja dela upp en normaliserad tabell i flera separata tabeller av ex.vis
prestandaskäL Delningen kan göras både horisontell och vertikal. Varje tabell lir
"fortfarande normaliserad. Ingen tabell är överordnad eller bastabelL Resultatet
blir flera tabeller för samma företeelse i BM. Sambandet "avbildar" övergår till att
bli ett M: l-samband. Alternativt kunde man redovisa tabell-uppdelningen i ett
separat samband mellan tabell och objekt. ex.vis "delavbildar". Detta samband
har dock inte infogats i metamodellen.
.. "Denorm:i1iseririg kan 'vara ett-annat sätt att· öka 'p~standa (accesstider;
lagringsvolymer mm). Resultatet aven denormalisering kan i princip ge upphov
till vilka relationer som helst. Vi antar dock tills vidare att en sådan relations
beståndsdelar alltid är av någon typ som redan diskuterats (kolumn.
kolumngrupp i de tre redovisade versionerna). Kopplingarna därifrån till BM går
att upprätthålla. Att koppla tabellen till en entydig motsVarigheti BM kan däremot
visa sig vara svårt. Här behövs ytterligare analyser.

.
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BegreppsavbIldning

avser 1:1
(kan förekomma som O:M)

avbildar 1:1
(representeras av 0:1)

Primär

har' nyckel 1:1 "
(identifierar 1:1)

nyckel

RelatIonsbaserad
främmande

har 1 :M
(' tillhör 1 :1 )

nyckel

Kolumngrupp
• Gruopid

Egenskapsbaserad

kan indelas i O:M
(11r del av 1:1)

främmande
nyckel

:tMm!~!::::~:!j!!;!:!:~!:1~!!nI[H'i'!iliil
,:,:

1 99 O- 09- 1 9

,:::;::j;:~:
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består av 1:M
('ingår i 1:1)

består av 1:M'
(kan ingå i 0:1)

avser 1 :1
(kan förekomma som 0:1)
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Grova .tumregl~r för transformation från
.begreppsmodell till relationsmodellen enligt
3:e normalform ..
-

-.

~

._,'

••

'

•

-

_

.
•

_

•

.

~

,

_

~

L

':.'

•

Denna·kortfattade utredning har gjorts ·med.~t
att utiöna vilka kopplingar melliID..
begreppsmodell och relationsmodell som kan bli aktuella att avbilda i referensmodellen.

Ege.nskapsfo
a.

kuserl!1g

För varje objekt som har envärda egenskaper (E), skapa tabell med. objektets
primämyckel (OPN) samt de envärda egenskaperna. (OPN, E1, ....En)
Ev. optimering:

Undvik många NUll.s genom att bryta ut NUll-rika
ege~r
(eller egenskapsgrupper) till egna tabeller. (OPN, ..
E1, ...,Ex),...,(OPN, Ey), ...,(OPN, Ez,.:.En)

b.. För varje flervärd egenskap, skapa tabell för varje sådan egenskap innehållande.
objektets priInärnyckel och egenskapen. (OPN,E)

Sa m ban dsfo kuserl ng

c.

För varje 1:l-samband av typen
0,1:0,1

placera objekmyckeln för objektet med störst kardinalitet i
tabellen för objektet med.minst kardinalitet som främmande
nyckel.
01 -O,1--.-s--0,1-::-

100
Ev. optimering:

0,1:1,1

01: (OPN1,OPN2, ...)
02: (OPN2, ...)

10ססoo
Om många NULLS i referensen, placera samb.andet
i separat tabell. (OPN1,...), (OPN2, ...), (OPN1,
OPN2)

placera främmande nyckeln i tabellen för objektet med. 1:l-koppling
för att undvikaNULLS.
01 -O,1-s-1,1->

1.1:1,1

02 blir

02 blir

01: (OPN1 ••..)
02: (OPN2, OPN1, ...)

välj endera objekt-tabellen.
01: (OPNl, OPN2•...)·och 02: (OPN2,...)
eller
01: (OPN1,...) och 02: (OPN2,OPNl...)

.
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d.. Fö~ varje 1:M- eller M:1-samband,

placera nyckeln på tabellen

för objektet på M-

sidan.

o l -x,l

s

x,11-> 02 blir

01: (OPN1, ...)
02:. (OPN2, OPNl, ... ) ..

(x= Oeller 1)
. Ev. optimering:

Om många NUlLS i främmande nyckeln, placera

..

sambandet i separat tabell

01 -0,1

s

x,11-> 02

blir (OPNl, ...), (OPN2, ... )
(OPNl,OPN2)

(x= Oeller l)

e.

För varje M:M-samband skapas en separat tabell med båda objektens nycklar.
01 -x,M

s

x,11-> 02

blir (OPN1,OPN2)

Speclallserl ngsfo kuse rl ng

f.

För super/sub-samband

super har id

oin .

se i princip l:1-samband ovan där åtminstone

_

. O,l(super):l,l(sub)
gäller. Har sub eget id används detta
. annars ärvs supers id.
inget superid

implicerar olika id på subnivå. Som ovan, men först
måste artificiell id skapas för super~

Opåmeringar därutöver
är beroende av
- vald teknildösning
- tänkta framtida anpassningar och utvidgningar av modell
- systemsamordmng
.mm
och behandlas därför inte vidare i detta forum.
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TRIAD utvecklar lA
Televerket har just tagitförsta steget in (sin nya lA-organisation
och Posten håller på att byg ga upp sin nya DA-organisation.
Båda organisationerna har sett nyttan att inför 9O-talet gå
vidare tillsammans i TRIAD-projektet so~ drivs tillsammans
med SISU. Statskontoret deltar ockSå iprojektet för att på sikt
kunnaföra ut nya synsätt och hjälpmedelinom den civila statliga
sektorn.
Ericsson Data Services deltar med tyngdpunkten i den del som
handlar om att utveckla kompetenta modelleringsledare,
delprojektet "Avancerad utbildning för modelleringsledare" .
Modelleringsmetoder är centrala i bedrivandet av verksamheten
inom informationsadministrationen.
Därför arbetar ett
delprojekt med utvecklandet av " nästa generation
modelleringsmetoå'
som skall sättas i händerna på
informationsadministratören.
Siktet är attfördjupa och bredda
dagens modelleringsmetoder och där hämta in kunskap från
påg åer.de fo rskning och utveckling internationellt .
(faktaruta om IAS91).
Som stödför infonnationsadministrationen
behövs verktyg. Inom
TRIAD arbetar man där inom två områden, katalo ger och
verktyg.
De/projektet kataloger arbetar dels med att utforma den
informationsmodell som måste ku.n.na täckas av en katalog, dels
med att granska ochfölja utvecklingen av produkter inom
området t e;t IBM:s "Repository" och Digitals" CDD".
Dessutomföljer man standardiseringen internationellt kring
IRDS. För parterna i projektet liksomför andra organisationer
är detta ett tungt område både vad gäller kommande
investeringar ekonomiskt och vad gäller kompetenta resurser för
en kommande övergång till "repository-världen" . - Det
inledande skedet syftar till att byg ga upp en kunskapsplatiform,
som sedan kommer att kunna utnyttjas för kravställande och
planering och genomförande. av övergångfrån dagens
kataloghantering till morgondagellS.
Den andra verktygshanterande delen inom TRIAD-projektet,
delprojektet "verktyg för informationsadministra tio n" , syftar till
att tafram verktyg för uttag och dokumentering av modeller.
Betoningen ligger på människa datorgrällSSnitt och iförsta
skedet görs utveckling av HYBRIS-gränssnittet med prototyper
för Posten och för Televerket.
För att hålla ett helhetsperspektiv på projektets delar ochför att
ha inpassningen av funktionen Informationsadministration
i
organisationellS övriga verksamhet arbetar delprojektet •.Krav
på lA". I delprojektet arbetar man dels med att kartlägga dagens
krav på dataadministration och projicera till morgondagens krav
på lA. Dessutom skall man skapa en bild av JA-verksamhetens
innehåll och organisation. Från detta i sin tur ställer man krav

på övriga delprojekt. Vilka krav skall ställas på kompetens,
metoder, hjälpmedel typ kataloger och griinssnitt?
TRIAD projektet är stort
Budgetenjör TRJAD-projektet löper på 10 MSEK per år wuier
en treårsperiod som startar vid kalenderåret 1991 års början
och som alltså beräknas avslutad vid utgången av 1993.

TRIAD-projektet är ett tillämpningsprojekt
Det innebär att parterna, Televerket, Posten, Statskontoret, EDS och SISU går in med såväl persontidssatsningar som ekonomiskaoch att STU, Styrelsenför Teknisk Utveckling, bidrar med ett
ekonomiskt tillskott som svarar mot ungefär 40 % av den insatta
persontiden.

Öppet för fler deltagare
./
Parterna i TRIAD-projektet vill gärna öka tempot och bredda
perspektivet och vill därför gärna ha fler parter in i projektet.
Dessa parter får då enligt SJSU:s tårtprincip "betala för en
tårtbit, men åt hela tårtan", tillgång till projektets resultat med
en insats som ger stor "price performance".
Nya deltagare kan. gå in ihela projektet eller i det eller de
delprojekt som verkar intressantast. Enförutsättning är att man
framförallt är beredd att satsa kompetent personal. F ör de flesta
intressenter bord detta vara ett utmärkt sått att driva
personalutveckling för personer t ex inom DA-området, samtidigt
som man bygger upp beredskapen inför 90-talets JA-verksamhet.

Kompetensutveckling viktigt resultat
En. viktig effekt för parterna av deras medverkan i TRJAD är
kompetellSutveckling. M an satsar på att ta in personer som så
småningom eller redan idag arbetar med DA och IAför att ge
dem en djup och "frontlinje" -mässig kompetens. Detta skall
utnyttjas när man successivtjör in resultaten i den egna
organisationen .•Projektdeltagarna har alltså en viktig roll som
kunskapsförmediare i den egna organisationen. Dessutom ger
projektarbetet deltagarna tillfälle till en egen utveckling inom det
professionella området som är unik.

Informati onssp ridning
Det sjätte delprojektet "Informationsspridning"
har till uppgift
att sörja för att iförsta hand parterna men också SISU:s övriga
intressenter successivt kanjölja och tillgodogöra sig resultat
från TRJADprojektet. Seminarier, rapporter och
referensgruppsverksamhet är led i den verksamheten.

