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1 Förord
Den här rapporten om öppenheten och flexibiliteten i Intersolvs
utvecklingsmiljö XLII har som huvudsyfte att ge stöd till Postens DAverksamhet vid val av interimistisk resurskatalog och är därför inte helt
neutral i alla stycken. Men trots att rapporten är framtagen för att kunna
användas i Postens DA -verksamhet kan den vara intressant också för andra.
Srudien av XLII-miljön genomfördes hösten 1992.
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2 Bakgrund
2.1 CASE-verktyg
Under 1980-talet utvecklades datorstöd för att stödja stora delar av
systemutvecklingen.
Datorstöden kallas i dagligt tal för CASE-verktyg
(Computer Aided Software Engineering). Eftersom systemutveckling är en
komplicerad process blir också verktygen, eller snarare utvecklingsmiljön,
komplicerad.
Hur kan då en utvecklingsmiljö se ut? Nedan beskrivs tre vanliga miljöer.
1. Ett integrerat verktyg

Utvecklingsmiljön består av ett enda verktyg som stödjer hela utvecklingsprocessen. Det är mycket sällan som ett verktyg från en leverantör kan ge
stöd för en organisations hela systemutvecklingsprocess.
Det gör att
organisationen i de flesta fall får anpassa sig efter verktyget. Dessutom blir
man beroende av leverantörens utveckling av verktyget.
2. Bryggor mellan verk.tyg

Miljön innehåller flera verktyg och informationen flyttas mellan verktygen
med hjälp av export- och importfunktioner. I den här typen av miljö kan
man få problem med att ta fram nya versioner av bryggor i takt med att
verktygen förändras. Men det största problemet i en stor organisation är att
administrera flyttning av information mellan olika verktyg. Till slut blir
situationen omöjlig att hantera. En sådan utvecklings miljö kan fungera om
den består av två eller högst tre olika verktyg med bryggor.
3. En integrerad utvecklingsmiijö

I en integrerad utvecklings miljö är tanken att man ska ha flera olika verktyg
och leverantörer i en och samma miljö. I miljön delar verktygen på de
gemensamma
resurserna, till exempel information (via en så kallad
repository eller resurskatalog). Om man lyckas åstadkomma er\.sådan miljö
kan man byta och ändra i verktygen så att utvecklingsmiljön passar den egna
organisationen. Problemet är att det inte finns några sådana miljöer framtagna idag, men det pågår arbeten på många håll. Arbetena grundar sig ofta
på de erfarenheter man fått i utvecklingsmiljäer enligt punkt l och 2 ovan.
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För att förstå vad en utvecklingsmiljö består av kan man se vad CASEverktygen innehåller (se också figuren):
ett användargränssnitt (specialskrivet eller standardiserat,
t ex
OSF/Motif, Microsoft Windows eller OS/2 Presentation Manager)
en databas med databasgränssnitt
informationen i verktyget)

(för

att lagra

och

hantera

export- och importfunhtioner (för att kunna flytta information till och
från verktyget)
beroendefunktioner (dvs funktioner som måste finnas för att verktyget
ska fungera)
oberoendefunhtioner (dvs funktioner som finns i verktyget men som
inte är nödvändiga för att verktyget ska fungera. Stödet för vissa
metoder i verktyget är exempel på oberoende funktion)

llnvändargränssnitt
Oberoende
funktionalitet
(logik)
exv. metoder

Databas

E l
xm
p p

o o

r r

t t

70-80%

Beroende
funktionalitet
20-30%

Innehåll i CASE-verhtyg
Om man strävar efter en utvecklingsmiljö som kan ändras, dvs som är öppen
och oberoende av leverantörernas utveckling av verktygen, bör man försöka
få öppenhet i alla de ovan beskrivna beståndsdelarna. Men det kan vara svårt
och kanske inte ens eftersträvansvärt att göra verktygets beroende funktioner
öppna och tillgängliga för förändring. Det finns undersökningar där man
kommit fram till att endast 20-30% av verktygets funktioner är beroende
funktioner och resterande 70-80% är oberoende funktioner. Kan man få
öppenhet i de oberoende funktionerna har man uppnått stor öppenhet i
verktyget och miljön.
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Det finns i princip två sätt att skapa en sådan utvecklingsmiljö:
1. Man väljer en miljö där det som inte är verktygsberoende implementeras i miljön och sedan kompletteras med verktyg som fungerar i
miljön. Exempel på sådana miljöer är IBM:s AD/Cyc1e, HP:s HPSoftbench och Digitals NAS med CDD/Repository. I de här
miljöerna kallas verktygen C-CASE (Component CASE). Det här är
den typ av utvecklingsmiljö som man bör sträva efter då den har hög
flexibilitet och öppenhet. Problemet är att dessa miljöer inte är helt
kompletta idag.
2. Det andra alternativet är att välja ett CASE-skal. I CASE-skal är det
möjligt att ändra allt i CASE-verktyget utom de beroende funktionerna. Nackdelen i en sådan miljö är just att de generella delarna
tillhör de beroende funktionerna i verktyget till skillnad från den
niiljö som beskrivs i ovanstående punkt. Fördelen är att den har
kommit längre i utvecklingen och är möjlig idag.

2.2 Posten och Excelerator
I Posten har man under de senare åren skaffat sig ett antal hjälpmedel för att
stödja systemutvecklingsprocessen, bl a finns det ett CASE-verktyg som
heter DAX. DAX är en anpassning av CASE-verktyget Excelerator till
metodiken SVEAlDirect, som är mycket vanlig i Posten. Den versionen av
Excelerator kan användas i DOS-miljö. Excelerator i DOS-miljö har inte
ändrats mycket sedan den lanserades i början av 1980-talet, men i mars
1992 kom en helt ny version av Excelerator, nämligen XLII. Den versionen
används under operativsystemet
OS/2 och har genomgått stora
förändringar. Idag är den mer ett CASE-skal (se punkt 2 ovan) än ett
CASE-verktyg.
Eftersom Posten använder DAX, Excelerator under DOS, är det av intresse
att se om XLII verkligen är den öppna produkt som beskrivits ovan. Men
viktigast är att Postens DA-projekt håller på att ta fram en interimistisk
resurskatalog - en databas som stödjer DA-verksamheten. Om XLII är det
verktyg som det utger sig för att vara, kan det vara den resurskatalog som
DA-verksamheten söker. Att ta reda på det är också huvudsyftet med denna
analys av XLII: s öppenhet.
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3 XLII-miljön
Intersolvs utvecklingsmiljö i XLII är ett CASE-skal. XLII -miljön består av
följande komponenter (se också bilden):
•

Användargränssnittet

är IBM:s OS/2 Presentation Manager.

är Microsoft SQJ-Server eller IBM:s OS/2 Database
Manager. I framtiden kommer databasen att kunna vara andra S~databaser eftersom man valt SQJ.. som gränssnitt mot databasen.

Databasen

Export och import görs genom interimsstandarden

CDIF, Case Data
Interchange Format. CDIF är framtagen för att bli en standard,
därför är den också lätt att använda för alla som vill exportera och
importera information till XLII.

För de beroende funktionerna
används någonting som kallas IRE,
lntersolv Role Engine, det är motorn som gör att man kan använda
XLII-miljön .
• För att beskriva oberoende funktioner används en produkt som heter
Customizer och ett språk som heter CLIPS (C Language Integrated
Production System) som är framtaget av NASA i USA.
De viktigaste komponenterna i XLII-miljön är Intersolv Lan Repository
(ILR), lntersolv Rules Engine (IRE) och Customizer som utgör grunden
för miljöns öppenhet.

OS/2 Presentation Manager
SQL

CLIPS
(C Language
Integ rated
Production
System)

Customizer
lntersolv
Rules
Engine

OS/2
Database
Manager

CDIF

Intersolv

LAN
Repository

XLIl-utvecklingsm

iljö
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Som framgår av bilden på föregående sida är stora delar av XLII en öppen
miljö som är möjlig att förändra. Därför kan man klassificera XLII -miljön
som ett CASE-skal. Skillnaden mellan DOS-versionen av Excelerator och
XLII-miljön
i OS/2 är att DOS-versionen
gör det möjligt att anpassa
Excelerator
till kundens behov med hjälp av Customizer
och ett
programmerings gräns snitt. I XLII -miljön däremot tar man .fram Excelerator
och andra produkter och tillämpningar med hjälp av Customizer och
språket CLIPS. Excelerator för OS/2 är med andra ord bara en tillämpning
framtagen med Customizer och CLIPS, lRE.
Excelerator är anpassad
Anpassning av Excelerator med
hjälp av Customizer och AP!.

rör att stödja vissa metoder.
DAX är ett exempel på
en sådan anpassning.

API
Gränssnit: for att tillfcira
funktIonJ.litet i Exccler:ltor
med hjälp av
programspråket C.

Excelerator
Stöd for de
vanligaste
3mcribnsb
me~odem3.

DAX
Excelentor
utökad med
funktionaliteter
för metoder i
SVENDirecl.

Ej

Customizer
Produkt for att
tillfor:lfoindra
funktion.:llitet i
E~ccler.ltor.

Anpassning av Excelerator i DOS med hjälp av Customizer ochAP]
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Oalabas

Anpassning iXLII-miljön
med hjälp av Customizer
och CLIPS.

Tillämpning som stödjer
vissa metoder, t ex
Excelerator.

CLIPS
Excelerator

Språk för
att tillföra
funktionalitet
i tillämpningen.

Customizer
Produkt för att
ändra/utöka
funktionalitet och
innehåll i
tillämpning i
XLII-miljö.

Tillimpningl:tt5

åtkomst
a.••.d.au

ILR

(Ictersolv U:1

Möjlighet att
ändra/utöka
Datalntegration
och därmed också vad
som kan lagras i
databasen.

Tillämpningen Excelerator i OS/2 framtagen
hjälp av Customizer och CLIPS

med

3.1 Intersolv Lan Repository (ILR)
ILR är egentligen beskrivningen av innehållet i den databas där data lagras.
Databashanteraren är inte framtagen av Intersolv utan man använder sig av
SQl.--databaser. Idag kan IBM:s Database Manager eller Microsoft
SQLServer användas som databas. Meningen är att databasen ska vara
placerad i ett lokalt nätverk (därav benämningen IntersolvLan Repository),
men den kan även installeras lokalt på en fristående persondator med OS/2.
Beskrivningen av innehållet i ILR är hämtat från IBM:s arbete med att ta
fram informationsmodeller för Repository Manager (RM). Informationsmodellerna har dock förändrats och utökats för att kunna användas i ILR.
Modellerna bygger på Entity Relationship (ER). Modellerna har
kompletterats med en hierarki av super- och subentitetstyper, där
subentitetstypen ärver egenskaper från superentitetstypen. En entitetstyp är
den typ av entitet som kan användas vid utvecklingsarbetet. Exempel på
entitets typ är Data Entity som gör att man kan använda entiteten Data
Entity t ex i arbetet med att ta fram en datamodell.

3.2 Intersolv Rules Engine (IRE)
Den andra viktiga komponenten är motorn i utvecklingsmiljön - den
beroende funktionen. Den kallas för Intersolv Rules Engine (IRE). IRE
bygger på ett språk som heter CLIPS (C Language Integrated Production
System) och har tagits fram av NASA i USA. De har även tagit fram en
interpretator för CLIPS som lntersolv har utökat för att den ska passa som
motor i utveck1ingsmiljön.
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3.3 Customizer
Customizer används för att utveckla tillämpningar som använder ILR och
IRE. Den har t ex använts för att ta fram Excelerator - en tillämpning som
kan användas i XLII -miljö. Den är alltså inte någon fristående produkt.
Customizer tillsammans med CLIPS i lRE gör det möjligt att lägga till och
förändra funktioner i IRE och entitetstyper i ILR. I princip går det att ta
fram vilka tillämpningar som helst för att stödja utvecklingsprocessen. Den
enda begränsningen är hur mycket arbete man vill lägga ned.

3.4 Övrigt intressant i XLII-miljön
Det finns några speciella faciliteter i miljön, förutom de ovan nämnda, som
är lite speciella och som jag vill lyfta fram i detta sammanhang:

3.4.1 Repository Browser
Repository Browser är en facilitet som man kan använda i tillämpningen för
att se och behandla data i ILR (se figuren nedan). Den innehåller funktioner
som gör att det går utmärkt att navigera i ILR.

Repository Browser

Katalogprincipa- K 23
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3.4.2 Query Facility
~ery
Facility gör det möjligt att på ett enkelt sätt att söka efter
information i ILR som sedan kan användas bl a för att ta fram olika typer av
rapporter (se figuren nedan). Resultaten kan också användas i andra
hjälpmedel, till exempel ordbehandlare.

~
l

Query Facility

Kalalogprincipff K 23
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3.4.3 Structured Methodology Reference
Strucrured Methodology Reference är en facilitet som är fristående från
tillämpningen. Den används för att visa hur informationen i ILR är uppbyggd med entitetstyper, relationer, egenskaper, entitetstypshierarki m m
(se figuren nedan). Man kan där bland annat se var i entitetstypshierarkin en
specifik entitetstyp är placerad och vilka egenskaper entitetstypen har ärvt
från överliggande superentitetstyper.

•

Overview
Comments:
The identifier

Data Entity.
for this

entity type is 2538.

Entity type hierarchy
~
(Map to subtype tables only]
Audit Object [Map to subtype tables onl1'l
Secure Object (Map to subtype tables onlyj
Project Obicct (Map to subtype tables only)
Scmantie
Enlity (Map to subtype tables onl1')
AnalysisJDesign
Entity (Map to subtype tables
Role Pla1'er [Map to subtype tables onl1')
Data Entity

only)

Relationships
Project->contains->Project
Object
User->Responsible-For->Semantic
Statie Entity List->contains->Semanlic

Enlity
Entity

Structured Methodology Referenee

3.4.4 Case Data Interchange Format (CDIF)
För export och import till ILR har man inte tagit fram ett eget format utan
man har valt CDIF (Case Data lnterchange Format). CDIF är en
interimsstandard för utbyte av data mellan CASE-verktyg. Även om det
bara är en interim~standard är det positivt att man valt att följa en öppen
standard i stället för att hitta på ett eget format. Export och import till ILR
genomförs med hjälp av lRE. Noteras bör att det också går att utföra export
och import med IBM:s ESF -format.

Kalafogprincipa K 23
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4 Oppenhet och flexibilitet i XLII-miljön
4.1 Val av databas
Som redan nämnts är den databas som används för att lagra data inte någon
produkt från lntersolv. Den är i stället baserad på SQl.,-databaser. Idag går
det att använda IBM:s Database Manager i OS/2 eller Microsoft
SQLServer. 1 Intersolvs planer ligger att man i framtiden ska kunna
använda ett större antal SQl.,-databaser. Det gör det möjligt att välja den
SQl.,-databas som passar bäst.

4.2 Förändring och utökning av innehållet i
resurskatalogen
Innehållet i databasen, som ingår i dataintegrationen (DI), grundar sig på
delar av de informationsmodeller som tagits fram av IBM för RepositOI)'
Manager. Intersolv har i vissa delar kompletterat dessa modeller. DI innebär
att verktygen i miljön förstår och hanterar data på samma sätt. För att kunna
göra det måste DI vara tillgängligt för alla som vill göra tillämpningar till
ILR.
Med hjälp av Customizer är det möjligt att göra förändringar eller utöka
innehållet i ILR. Det går att förändra allt utom det som tillhör den
fundamentala subrnodellen som är grunden för ILR. Bilden på nästa sida
beskriver den fundamentala subrnodellen och visar entitetstyperna i
hierarkisk form där man ser super- och subentitetstyper. En subentitetstyp
ärver egenskaper från superentitetstypen; Secure Object ärver till exempel
från Audit Object.

Katal0tPrincip<T K 23
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1 Object
1.1 Audit Object
1.1.1 Secure Object
1.1.1.1 Project
1.1.1.2 Project Object
1.1.1.2.1 Semantic Entity
1.1.1.2.1.1 lRE Parameter Specification
1.1.1.2.1.1.1 Verification Specification
1.1.1.2.1.1.2 Transformation

Specificatian

1.1.1.2.1.2 Entity List
1.1.1.2.1.2.1 Static Entity List
1.1.1.2.1.2.1.1 Model
1.1.1.2.1.2.2 Dynamie Entity List
1.1.1.2.2 Presentation Entity
1.1.1.2.2.1 Symbol
1.1.1.2.2.2 Presentation Container
1.1.1.2.2.2.1 Diagram
1.1.1.2.2.3 Connection
1.1.1.2.3 Action
1.1.1.2.4 Label
1.1.1.2.5 Point

Fundamental

submodell (hierarkisk form)

Man kan förändra och utöka ILR med entitetstyper, egenskaper och
relationer. Entitetstyperna är placerade i en hierarkisk struktur med superoch subentitetstyper.
En subentitetstyp ärver egenskaper från de
överliggande superentitetstyperna. Det gör att det är lätt att införa generella
egenskaper, t ex säkerhet, till nya entitetstyper genom att placera dem under
en viss superentitetstyp.

Katalogprincipa K 23
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4.3 Export och import
För att exportera eller importera data till ILR används CDIF (Case Data
Interchange Format). I CD IF har man skilt på syntax, dvs utseendet på det
som överförs, och semantik, dvs vad det är som ska överföras. När man
ändrar eller utökar ILR ändras eller utökas också det som kan exporteras
eller importeras till ILR utan att syntaxen behöver ändras. Det är positivt att
formatet är en standard som gör det möjligt för andra verktygstillverkare att
använda formatet vid export och import till ILR. Det går också att använda
IBM:s format ESF för export och import. Det formatet är inte lika
innehållsmässigt som CDIF men det används av flera LowerCase-verktyg.

Tillämpning
TRE

xport -/importfil i
CDIF-format

(Intersolv Rules Engine)
Motor med beroende
och oberoende
funktioner.

Tillämpningens
åtkomst
av data

ILR
(Intersolv Lan
Repository)

Databas

DataIntegration
i databasen

Export ochimport till ILR genom CDIF

Katafogprintip<r K 23
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4.4 Atkomst
till resurskatalogen

ILR

I normala fall sker åtkomsten av data i ILR genom IRE, men tack vare att
databasen är en neutral SQl..-databas är det möjligt att komma åt data i ILR
med SQl..-kommandon eller ta fram tillämpningar med SQl..-anrop.

Tillämpning
Tillämpning sam iir
framtagen, XLII-miljön.

Egen
Tillämpning

Bygger på !RE och far
därigenom åtkomst
till data i ILR.

Motor med

(lnt<1'SolvRoles
Engine)

Tillämpning som inte är
framtagen i XLII-miljön
men som använder !RE
fOr att få åtkomst till
dataiILR.

ob<roende&:
beroende

funktioner

Atkomst
av data

Query Facility
Facilitet iXLII-miljön
som underlättar
u<sökning av da", ur
ILR.

Atkomst
av dala

DatalDotcgr.1tion
idaubasen
Atkoms.t av data
i lLR genom
SQL·anrop.

Egen
Tillämpning
Tillämpning som inte är
framtagen i XlII.miljön
och som anviinder SQLanrop for att få åtkoms'
till data i JLR.

Åtkomst till data i ILR

4.5 Förändring och utökning av funktioner
Genom att använda Customizer och språket CLIPS är det möjligt att
förändra och utöka funktionaliteten i en tillämpning för att till exempel
stödja en viss metod eller för att ta fram en egen tillämpning. Det går också
att lägga till egna analyser. En analys kan vara av två olika typer:
1. automatisk (trigger), dvs kontrollen sker under tiden man utför ett
arbete med exempelvis datamodeller
2. användarstyrd, dvs analysen startas av användaren vid en viss tidpunkt
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5 Customizer
Produkten Customizer är en viktig komponent för flexibiliteten och öppenheten i XLII-miljön. Med Customizer kan det mesta i miljön förändras.
Nedan är de flesta och viktigaste komponenterna översiktligt beskrivna.

5.1 Symbol
Det är möjligt att göra ändringar i och lägga till symboler som används i
diagrammen. Det går att
ändra och skapa utseende för symboler (se figuren nedan)
definiera egenskaper för symboler
• bestämma åtgärder (actions), dvs koppla funktioner som kan utföras
av användaren till symbolen
skriva !ed- och hjälptexter (prompter), som ska visas tillsammans med
symbolen
skapa bindningar till den entitetstyp eller relation i ILR som
symbolen representerar (en entitetstyp eller relation i ILR kan ha flera
olika symboler)

Symbol - Data Entity .'

'

,'

, ~~"

Symbolför Data Entity

Ka,alogprinc;pa- K 23
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5.2 Entitetstyp, egenskap och relation
Det är möjligt att lägga till, ändra och ta bort entitetstyper, egenskaper och
relationer i ILR. Man anger också vilken entitetstyp som är entitetstypens
superentitetstyp, dvs var i arvshierarkin entitetstypen ska placeras för att ärva
de överliggande entitetstypemas egenskaper (i figuren nedan "Subtype of:").
Dessutom är det möjligt att göra följande:
ange vilken dialog som ska användas till entitetstypen
figuren nedan)
ange egenskaper för entitets typer och relationer
• beskriva egenskaper och relationer mellan entitetstyper

Entitetstypen Data Entity
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("Dialog:" i

5.3 Domän
Möjlighet finns att definiera värde mängder som ska gälla för bl a entitetstyper och egenskaper.
Värdemängderna kan vara något av följande:
ett värdeområde ("Value Range" i figuren nedan)
en lista av olika värden ("Value List" i figuren nedan)

Domänen Event Flow Type

Katalogprincipa
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5.4 Dialog
Man kan definiera dialoger för entitetstyper och relationer. I beskrivningen
anges vilken fU som innehåller dialogen. Dialogen måste idag skapas i OS/2
Toolkit Dialog Box Editor, som ingår i IBM:s utvecklingsverktyg för OS/2
och som ligger utanför XLII -miljön. Det här upplever jag som en begränsning i vad som kan göras med Customizer. I framtiden borde den funktionen ingå i Customizer och använda den grafiska bildskärrnsmålaren GUl
som ingår i XLII -miljön.

Beskrivning av dialogenftr entitetstypen Data Entity
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5.5 Diagram.
Det är möjligt att specificera de diagram som kan användas. I specifikationen anger man bland annat:
• vilka åtgärder (se "Set action types ..." i figuren nedan) som är möjliga
att göra för diagrammet - det är till exempel möjligt att ha en åtgärd
som överför en logisk datamodell till en fysisk datamodell enligt en
...
VISS pnnclp.
• vilka symboler (se "Set symbol types ..." i figuren nedan) som ska
kunna användas i diagrammet.
• vilken notation (se "Set notations ..." i figuren nedan) som diagrammet
följer, till exempel Merise.

Beskrivning av diagrammet Data Flow Diagram
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5.6 Åtgärder (Actions)
Möjligheterna
att skapa åtgärder (actions), beskrivs i figuren nedan.
Åtgärder är funktioner utöver de som man automatiskt får med i miljön.
Exempel:
åtgärder som ger stöd för en
användarstyrd eller automatisk

VISS

metod,

t ex analys som är

åtgärder som inte bygger på en viss metod utan'i stället är tekniska
lösningar, t ex åtgärder som ger möjlighet att starta andra tillämprungar
Här kan man bl a koppla egna åtgärder, funktioner, till det som ska skrivas i
CLIPS.
Det åstadkoms genom att "Design Server" sätts i boxen
"Behavior:" , se figuren nedan.

Ätgärd (action) ldentified By Identifier
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5.7 Händelser (~riggers)
Man kan också bestämma de händelser som automatiskt utlöser en viss
åtgärd (action). Den här faciliteten är speciellt intressant när det gäller att
automatiskt kunna kontrollera om det går att förbinda olika symboler med
varandra (se figuren nedan).

Händelse (trigger) DFVec Dynamie Ver - modified Vec

Katalogpri71oprr

22

© TRlIiD-paTt<771a/SISU

'1"emb<r

K 23
1993

5.8 Tilläm.pning (Package)
Till sist går det att specificera vad som ska ingå i en tillämpning (package).
Det innebär att man med hjälp av Customizer kan sätta ihop olika tillämpningar utifrån en grundstomme. För vaIje tillämpning bestämmer man bl a
vad som ska ingå av följande:
symboler
entitetstyper
domäner
dialoger
diagram
åtgärder (actions)
händelser (triggers)
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6 Begränsningar i
XLII-miljön
Som framgått av föregående avsnitt är XLII-miljön mycket öppen och
flexibel. Men det finns tre stora begränsningar som jag vill redogöra för i det
här avsnittet.

6.1 Brist på m.ognad eller kunskap
Den första begränsningen är XLII -miljöns beroende av den kunskap eller
mognad som finns i den eller de organisationer där den ska implementeras.
Öppenheten och flexibiliteten i miljön innebär i sin tur att den blir komplex
att hantera både när det gäller innehåll i ILR och funktioner i IRE. Komplexiteten är inte enbart kopplad till utveckling av tillämpningar som stödjer
systemutvecklingen utan också till användningen av tillämpningar som
tagits fram med Customizer och CLIPS. I ett inledningsskede kan det
krävas extra resurser för att bygga upp denna kunskap eller mognad. Det är
egentligen inte konstigt att man behöver bygga upp kompetensen om XLIImiljön - samma sak gäller för andra typer av verktyg och miljöer som
används idag.

6.2 Långsam.
Den version av XLII som har använts i studien är mycket långsam. Till
försvar för produkten kan nämnas att maskinvaran har legat på gränsen till
vad som är behövligt för implementationen. Dessutom har databasen varit
lokalt installerad vilket också kan bidra till att databashariteraren har tagit
upp lokala systemresurser som belastar systemet. Men jag har sett en
installation med rejält tilltagen lokal systemkonfiguration
och med
databasen installerad på en annan dator. Den var åtskilligt snabbare men
fortfarande inte tillräckligt snabb för att kunna användas i en produktiv
systemutvecklingsmiljö. Om Intersolv kan lösa detta problem eller om
maskinvaran blir kraftfullare, är det min fulla övertygelse att det här är en
milstolpe för integrerade utvecklingsmiljöer och framför allt för de som
använder datorstöd i utvecklingsarbetet.

6.3 Antalet SQL-databaser som. kan användas
En annan begränsning som finns i miljön idag är att det bara är möjligt att
använda SQL-databaserna
Database Manager i OS/2 och Microsoft
SQLServer som databas. Det borde vara möjligt att välja vilken databas som
helst bara den följer en viss SQJ.--standard och kan installeras på ett lokalt
nätverk. Om den sedan körs iUNIX-miljö skulle inte spela någon roll.
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7 Sammanfattning och
råd
I Intersolvs XLII -miljö får man en miljö som är mycket öppen och flexibel.
Det är möjligt att förändra och utöka funktionerna i tillämpningen och den
information som kan lagras i lntersolv Lan Repository, ILR. Export- och
importfunktionen i miljön baseras på interims standarden, CDIF. I och med
att CDIF är en standard är den också användbar för andra verktygstillverkare än Intersolv. Det kan i framtiden ge öppenhet vid export och
import mellan olika leverantörers verktyg. Eftersom ILR grundar sig på en
SOJ--databas och IBM:s informationsmodeller för Repository Manager går
det att. komma åt data i ILR från andra tillämpningar än de som är
framtagna med Customizer och CLIPS utan att använda bryggor med
export och import.
Allt det ovan nämnda ger stor flexibilitet och öppenhet. Men hög flexibilitet
och öppenhet ger också stor komplexitet. Det gör att det krävs kompetens
och planering för att kunna utnyttja denna flexibilitet och öppenhet på rätt
sätt så att inte miljön blir ohanterlig.
Den testversion som använts vid studien av ILR, IRE och Customizer är
mycket långsam och kan idag inte rekommenderas som en produktiv
systemutvecklingsmiljö. Men jag är mycket imponerad av hur man byggt
upp miljön och är övertygad om att om man lyckas få bättre prestanda i
miljön kommer Intersolvs produkter att inleda en ny era för CASE-miljöer,
nämligen CASE-skal. För DA:s behov anser jag att den mycket väl kan
tjänstgöra som både interimistisk resurskatalog och tillämpning.
Jag rekommenderar först och främst att man gör en tillämpning för DA
med hjälp av Customizer, IRE och CLIPS, och använder ILR som interimistisk resurskatalog. ILR bör installeras på ett nätverk som är åtkomligt för
alla DA-medlemmar. Resurskatalogen, ILR, håller tillräcklig kvalitet för att
även kunna bli DA:s permanenta resurskatalog. Men om den bara ska tjäna
som interimistisk katalog bör det vara lätt att flytta informationen till en
annan resurskatalog. Det är också möjligt att integrera DA-funktioner, systemutvecklingsfunktioner och systemutvecklingsinformation i miljön. Det
skulle underlätta DA:s roll vid systemutveckling. Dessutom får man många
andra synergieffekter, bl a i form av den Repository Browser som fmns i
miljön och som underlättar åtkomst och behandling av data i resurskatalogen. Den färdiga tillämpningen kan sedan genereras. Tillämpningen
används då utan Customizer medan IRE och ILR fortfarande behövs.
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Om det inte är aktuellt att ta fram denna tillämpning vill jag som ett andra
alternativ rekommendera att man använder ILR som resurskatalog och
hämtar och bearbetar data i ILR genom att använda lRE eller CLIPS, eller
genom direkta SQL-anrop. Men man måste beakta att om man behöver
utöka resurskatalogen, ILR, med speciell DA-information är det bäst att
använda Customizer.
DA-tillämpning

DA-tillämpning

Alternativ l

Alternativ 2
Tillämningen är inte
framtagen i XLU-miljön
men använder !RE bl a
för att ta åtkomst till
data i ILR.

Tillämpning framtagen
j XLU-miljön med hjälp
av Customizer oeh CLIPS

Atkomst
av data

ILR

(1ntcrsolvL1n
Repos:itory)

EJ

Oatalntegration
I databasen
Å tkQmst av data

ilLR genom
SQL-anrop.

DA-tillämpning

Alternativ 2
Tillämpningen använder
enbart ILR som rcsUTSkatalog. För åtkomst till
ILR används SQL-anrop.

DA-tillämpning

enligt alternativ 1och 2
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KORT OM TRIAD
Triad är namnet på ett treårigt samarbetsprojekt kring inftrmationsadministration och dataadministration, IA/DA, som Televerket,
Posten, Ericsson, Statskontoret och SISU bedriver. Syftet är att
utveckla parternas synsätt, metoder och hjälpmedel inom detta
område. Arbetet inom Triad är uppdelat idelprojekt
som är sammanftrda i tre block.
Beställarblocket vänder sig dels till dem som är verksamhetsansvariga
och måste ta ställning till IA/DA-satsningar, dels till dem som har
ansvaret ftr IA/DA inom en organisation. Delprojekten inom detta
block arbetar med att formulera verksamhetens krav på IA/DA samt
studerar och beskriver roller, organisation och
arbetsformer ftr IA/DA-arbete.
Utförarblocket vänder sig till dem som arbetar med IA/DA.
Delprojekten arbetar med modellering, data- och resurskataloger
samt uttagssystem.
Kunskapsftrmedling är det block som ser till att resultaten kommer
Triad-parterna till godo. Detta sker bland annat genom kurser,
seminarier samt genom att rapporter, som denna, ges ut.

