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CASE-verktyg och hypertext: att hantera anteckningar

Alexander Backlund (a95aleba@ida.his.se)

Abstract
The use of CASE is important in systems development. One interesting technique that
may help to facilitate and enhance the use of CASE tools is hypertext. Annotations
made by developers may help to improve the understanding of the documentation that
they produce.  This work proposes a set of demands, which should be made on CASE
tools concerning how they handle annotations. This set of demands is used to evaluate
two UCASE tools that support ER modelling. The result is the basis of some
suggestions as to how the handling of annotations of these tools might be ameliorated
by the use of hypertext functionality.
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Sammanfattning
I detta arbete har jag försökt att besvara frågan om hur hypertext kan nyttjas för att
förbättra hanteringen av anteckningar i UCASE-verktyg. Detta har inte minst varit
motiverat av de goda erfarenheter andra forskare har haft av CASE-verktyg med
hypertextfunktionalitet.

För att kunna besvara frågan har jag först utarbetat ett ramverk med krav på
hanteringen av anteckningar i CASE-verktyg utifrån bl. a. anteckningarnas och
dokumentationens roll i systemutvecklingsprocessen.

Detta ramverk har sedan använts för att utvärdera två UCASE-verktygs hantering av
anteckningar. Utifrån denna utvärdering har sedan möjliga förbättringar föreslagits.

Som ett resultat av detta har jag funnit att det sannolikt finns vissa brister i UCASE-
verktygs hantering av anteckningar. Inte minst förefaller möjligheten att koppla
anteckningar till andra anteckningar och objekt i modeller att vara begränsad. Jag har
därför föreslagit att sådan funktionalitet ska införas med hjälp av hypertext.
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1 Introduktion
Systemutveckling innebär att en utvecklingsgrupp för att uppnå vissa mål använder
sig av en systemutvecklingsmetod. En processmodell, t. ex. vattenfallsmodellen,
anger de faser som utvecklingsarbetet ska genomgå, medan en systemutvecklings-
metod beskriver hur en eller flera av dessa faser ska genomföras. Dessa använder sig
av diverse tekniker för att genomföra en utvecklingsaktivitet. (Oinas-Kukkonen,
1997)

CASE-verktyg (Computer-Aided Software/Systems Engineering) är verktyg som
hjälper systemutvecklare att dokumentera och modellera informationssystem, från de
första kraven till dess att systemet kan implementeras (Chikofsky et al., 1988, i Oinas-
Kukkonen, 1997). CASE-tekniken är, enligt Chikofsky (1988, s. 8 i Oinas-Kukkonen,
1997, s. 15), "primarily a production-oriented integration technology to meaningfully
improve software and systems development".

Figur 1 visar CASE-verktygens och systemutvecklarnas roller i systemutvecklings-
processen.

Figur 1: Förhållandet mellan CASE-verktyg och utvecklare av
informationssystem. (Från Oinas-Kukkonen, 1997, s. 17.)

Till de modeller systemutvecklarna skapar kan de göra anteckningar, något som bör
stödjas av CASE-verktyg. Detta stödjer utvecklarna när de samlar in information och
utvecklar koncept (Oinas-Kukkonen, 1997). Eftersom en kravspecifikation bl. a.
används som diskussionsunderlag (Bubenko, 1993) måse den vara klar och begriplig.
Förklarande anteckningar kan tänkas öka förståelsen.
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2 Bakgrund

2.1 CASE
Användningen av CASE-teknik, som enligt Locoupoulos (1995) är oundgänglig i
moderna mjukvaruutvecklingsansatser, förefaller att ha ökat sedan slutet av 1980-
talet. I Holland hade 1989 11% av de tillfrågade i en undersökning använt ett CASE-
verktyg i mer än två år (Wijers, 1990, i Steinholz, 1990, i Krogstie, 1995), medan
detta 1992 gällde 53% (Kusters, 1993, i Lee, 1993, i Krogstie, 1995), och i England
ökade användningen från 18,2% 1990 till 43% 1994 (Hardy et al., 1995).

2.1.1 Förväntningar och motiv

Det är intressant att notera att förväntningarna på dessa verktyg är något större bland
dem som inte använder dem än bland dem som är användare av verktygen (Krogstie,
1995). I allmänhet är dock de flesta i stort sett nöjda med sina CASE-verktyg, ehuru
en mindre andel CASE-användare är missnöjd (Hardy et al., 1995). Enligt Bubenko
et al. (1992) finns det dock många fall där CASE-verktygen inte har varit köparen till
nytta, måhända p. g. a. att förväntningarna har varit för stora, varför man inte har
investerat i den nödiga utbildningen och ett organiserat arbetssätt. Enligt Ramiller
(1995, i Oinas-Kukkonen, 1997) beror det faktum att det finns en besvikelse med
CASE-verktygen på att organisationerna har haft överdrivna förväntningar på dem.

Inte desto mindre ökar CASE produktiviteten och förbättrar kvaliteten på
informationssystem och programvaruutveckling (Iivari, 1995, i Oinas-Kukkonen,
1997).

De informationsmängder som skapas när strukturerade systemutvecklingsmetoder
används är stora.

”The most important task of a CASE tool which supports a structured
methodology, therefore, is to provide automated functions for the storage
and manipulation of the information generated during software
development.” (Loucopoulos et al., 1995, s. 147)

Bubenko et al. (1992) påpekar att ett CASE-verktygs viktigaste uppgift är att ta emot
specifikationer av olika slag, analysera och på olika sätt omvandla dem samt
underhålla de med varandra sammanhängande specifikationerna, vilka kan finnas i
flera versioner. Han menar även att ett bra verktyg ska stöda och leda användarna.

2.1.2 CASE-verktyg som stöd i utvecklingsarbetet

Kommersiella CASE-verktyg brukar ha ett grafiskt användargränssnitt och
möjligheter att skapa prototyper, vanligen rapporter och skärmbilder. (Loucopoulos
et al., 1995)

Som tabell 1 visar är den vanligaste användningen av CASE-verktyg att skapa
konceptuella modeller, vilket är föga förvånande, eftersom de allra flesta CASE-
verktyg stöder detta. (Krogstie, 1995)
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Användningsområde Andel användare
Konceptuell modellering (t. ex. ER-diagram) 92%
Rita skärmbilder och rapporter 54%
Lagring, administration och rapportering av systeminformation 54%
Generera kod 54%
Göra prototyper/simuleringar för validering 46%
Skapa DB-scheman 46%
Projekt- och processhantering 31%
Konsistenskontroll av specifikationer 23%
Systemtestning 15%
”Reverse engineering” 8%

Tabell 1: Användning av CASE-verktyg. (Efter Krogstie, 1995.)

Ett CASE-verktyg hjälper en designer och en systemanalytiker att specificera,
analysera, designa och underhålla mjukvara, och stöder någon notation – eventuellt
stöder det även en metod.

De funktioner som ett CASE-verktyg kan stöda kan indelas i följande grupper:

1. verktygets samverkan med användarna

2. stöd för kunskapsinhämtning

3. stöd för verifiering

4. stöd för validering

5. designstöd

6. utvecklingsarbete och projektstyrning

Den första punkten berör till stor del användargränssnittet. Det kan nämnas att
verktyget på olika sätt bör kunna visa delar av specifikationerna, t. ex. grafiskt eller
som text (Bubenko et al., 1992).

”Browsing, and … hierarchical navigation in the specification structure,
should be possible.” (Bubenko et al., 1992, s. 10)

Inte minst punkt nr. 6, utvecklingsarbete och projektstyrning, är viktig, för då
projektledning är en viktig del i ett projekt vore det till stor nytta om det använda
CASE-verktyget gåve stöd för detta. Exempel på sådant stöd är spårning och
hantering av anteckningar. (Bubenko et al., 1992)

2.1.3 Klassifikation av CASE-verktyg

Det finns ett flertal sätt att indela CASE-verktyg. Vanligast är en uppdelning grundad
på de olika stegen i systemutvecklingen. S. k. upperCASE-verktyg1 (UCASE) stöder
de tidiga faserna (Loucopoulos et al., 1995), planering, analys och design (Oinas-
Kukkonen, 1997), t. ex. genom att tillhandahålla verktyg för konceptuell modellering,
dataflödesdiagram, ER-diagram osv. Dessa verktyg är inte till någon hjälp vid själva
implementationen av systemet, till skillnad från de s. k. lowerCASE-verktygen
(LCASE), vilka utifrån en konceptuell modell kan skapa exekverbara specifikationer
och vara till hjälp vid validering och verifiering av systemspecifikationen. ICASE
(integrerad CASE) stöder alla utvecklingsfaser. Alla verktyg kommunicerar med

                                                
1 Dessa kallas även designsystem (eng. design systems) (Oinas-Kukkonen, 1997).
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datakatalogen (eng. repository eller data dictionary), som innehåller data och
definitioner; den ansvarar för att data inte förvanskas.

CASE-verktyg är vanligen anpassade till en eller ett par systemutvecklingsmetoder,
utan att vara anpassningsbara. S. k. CASE-skal kan genom att man beskriver sin
metod anpassas till den metod man önskar använda (Loucopoulos et al., 1995). Det
finns ingen perfekt systemutvecklingsmetod som i sin helhet är lämplig för alla
projekt (Iivari et al., 1987, i Oinas-Kukkonen, 1997), varför det finns ett stort behov
av anpassningsbara CASE-verktyg med stöd för många metoder och arbetssätt (Forte
et al., 1992, i Oinas-Kukkonen, 1997).

2.1.4 Datakatalogen

Det finns olika definitioner på vad en datakatalog är (Dahlgren et al., 1992), men det
står klart att datakatalogen är en av de mest centrala delarna av ett CASE-verktyg
(Bigelow, 1988; Bubenko et al., 1992; Loucopoulos et al., 1995). Den innehåller
metadata och alla data som de olika verktygen använder eller skapar. M. a. o. är
datakatalogen en databas vari alla specifikationer och modeller som skapas lagras.
Informationen delas mellan de olika verktygen; den konverteras inte.

En datakatalog kan bl. a. hantera olika versioner av krav och dokument, koppla
samman de olika dokument och specifikationer som kravkonstruktionen resulterar i
samt hantera de anteckningar med förklaringar och antaganden som användarna
skriver (Loucopoulos et al., 1995). På liknande sätt menar Bigelow (1988) att ett
CASE-verktygs databas måste tillåta designer att logiskt sammankoppla källkod och
dokumentation, hantera olika versioner av mjukvaran och kunna göra anteckningar
med antaganden och förklaringar.

I figur 2 visas en allmän schematisk bild över hur ett CASE-verktyg kan se ut.
Användaren arbetar med datakatalogen via ett delsystem för presentation och I/O.
Andra delsystem hanterar de funktioner som beskrives i de sex punkterna ovan.
Arkitekturen är öppen, och nya delsystem kan läggas till.

Metodobjekstschemat definierar metodens språk. Metodkunskapsdelen innehåller
information om metoden som stöder användaren. Den kan t. ex. innehålla råd och
regler som kan användas för att upptäcka designfel. Domänkunskapsdelen innehåller
information om relevanta koncept för ett visst tillämpningsområde, och kan användas
för avancerad semantisk kontroll och kvalitetskontroll. Delen med återanvändbara
specifikationer är en möjlig utveckling för återanvändning av gamla specifikationer.
Applikationsspecifikationen är den specifikation, bestående av flera
delspecifikationer, som framställs; det kan finnas flera sådana. Den exekverbara
specifikationen genereras från applikationsspecifikationen, och är, som beteckningen
antyder, exekverbar. (Bubenko et al., 1992)
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Figur 2: Allmän skiss över ett CASE-verktyg. (Efter Bubenko et al., 1992,
s. 13.)

2.1.5 Framtidens CASE-verktyg

Dagens kommersiella CASE-verktyg är ofta baserade på tekniker från 1970-talet och
stöder huvudsakligen grafisk redigering och semi-formella beskrivningstekniker,
medan avancerat stöd saknas för kunskapsinhämtning, kvalitetskontroll, validering
och användning i arbetssituationer med flera grupper (Bubenko et al., 1992).
Framtidens CASE-verktyg kommer att stödja många steg i systemutvecklings-
processen, i synnerhet de delar som berör kravspecifikationen. Två viktiga funktioner
hos dem kommer att vara möjligheten att se objekt på olika detaljnivå och
förekomsten av analysverktyg som tillåter skapandet av scenarier och ”evaluation
using different approaches including visualization techniques”. (Loucopoulos et al.,
1995, s 156.)

2.2 Kravspecifikationen
En definition på kravkonstruktion (eng. requirements engineering) är

”the systematic process of developing requirements through an iterative
co-operative process of analysing the problem, documenting the resulting
observations in a variety of representation formats, and checking the
accuracy of the understanding gained.” (Loucopoulos et al., 1995, s. 13)
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Begreppet används för systemutvecklingens tidiga stadier, och innefattar
kunskapsinhämtning (eng. knowledge acquisition), vars syfte är att inhämta och
presentera kunskap om tillämpningsområdet, verifikation och validering. Resultatet av
kravkonstruktionsprocessen är en kravspecifikation (Bubenko et al., 1992).

På grund av att det är omständligt att hantera de stora mängder av information i form
av text och grafiska beskrivningar som blir resultatet av kravkonstruktionsprocessen
och att manuell hantering lätt leder till att fel uppstår är CASE speciellt lämpat för
denna fas. Användande av CASE innebär också att dokumenten får ett standardiserat
format, något som minskar riskerna för inkonsistens i kravspecifikationen och
feltolkningar därav. Det faktum att CASE kan göra det enklare att snabbt konstruera
grafiska modeller, som användarna har lättare att förstå, och prototyper underlättar
skapandet av en kravspecifikation (Loucopoulos et al., 1995).

Bubenko et al. (1992) beskriver en kravspecifikation som ett komplext semantiskt
nätverk bestående av tre delmodeller: en delmodell över funktionella beroenden, dvs.
ett konceptuellt schema över data, information, regler för hur systemet beter sig, en
organisationsmodell, som beskriver verksamhetens aktiviteter, mål, problem och
orsakerna till problemen, samt en modell över de icke-funktionella kraven.

Alla dagens systemutvecklingsmetoder använder sig i någon form av en konceptuell
beskrivning på hög nivå av informationssystemet (Bubenko et al., 1992). Dess syfte
är att

”specify the system in user-oriented terms as early in the design process as
possible for the purpose of better ’understanding’ of the system, validation
of requirements and verification of the conceptual design” (Bubenko
et al., 1992, s 6).

Krav kan representeras formellt, med semi-formella metoder eller informellt, t. ex.
med grafik, formulär eller hypertext. Dessa tre sätt har vart och ett sina företräden och
nackdelar; en kombination av dem ger därför bäst effekt. I de tidiga faserna är
informella metoder och tekniker viktiga, i och med att kravkonstruktion i hög grad
handlar om att gå från oklara, informella krav till en formell systemspecifikation
(Bubenko et al., 1992); detta stöds dock inte av kommersiella CASE-verktyg
(Bubenko, 1993).

I en kravspecifikation är det viktigt att inte bara ta med vad som behövs, utan även
varför det behövs. Detta förbättrar användarnas förståelse för sin egen verksamhet och
förbättrar kommunikationen mellan designer och användare. Vidare skapas en bättre
grund för designen av informationssystemet (Bubenko, 1993).

Beträffande kommunikationen mellan användare och designer hävdar Jarke (1992, i
Oinas-Kukkonen, 1997, s 22) att

"Conceptual modelling - using object-oriented representation, hypertext-
like interface technologies and animated prototypes - appears to be one of
the few ways to overcome developer-user communication problems."

Beskrivningen av vad som ska ingå i systemet och varför beskriver mål, problem,
möjligheter och systemets miljö, något som är av vikt att beakta vid designen av det
nya systemet. Utvecklingen av informationssystemet bör explicit kopplas till
verksamhetens strategier och mål. System av detta slag är dyra att utveckla och det är
vanligen dyrt  eller besvärligt att ändra i dem när de har tagits i bruk, varför det är
viktigt att förstå verksamheten och att utifrån detta utveckla kraven (Bubenko, 1993).
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Enligt Bubenko (1993) beror problemen med att skapa en kravspecifikation på främst
tre ting:

1. designerns kompetens

2. användarnas kompetens

3. kommunikationsproblem.

I samband med processen att sammanställa krav bör då noteras att dessa inte från
början s. a. s. finns där och bara kan sammanställas. Vad som behövs är, skriver
Bubenko (1993, s. 4),

”concepts, methods and tools that can help us to analyse a situation … and
to develop and define information system requirements step by step
together with  the users and requirements holders, without getting lost in
details and loosing sight of the whole picture” (min kursivering).

Kravspecifikationen har ett antal funktioner:

• att ligga till grund för kontrakt mellan kund och leverantör av
informationssystem – det är en ritning över det system som ska utvecklas

• att ligga till grund för diskussioner om systemets egenskaper

• att möjliggöra kontroll av att det levererade systemet verkligen är det beställda
systemet (någon annan kontrollmöjlighet finns inte)

• att ligga till grund för vidare utvecklingsarbete (kravspecifikationen blir en
modell av det nya systemet).

Kvaliteten på kravspecifikationen är betydelsefull för systemets underhållskostnader.

Den bör befrämja förståelsen för verksamheten samt kommunikationen mellan
utvecklare och användare (Bubenko, 1993).

En kravspecifikation bör

1. vara otvetydig

2. vara komplett

3. vara konsistent

4. vara verifierbar

5. vara modifierbar

6. vara spårbar

7. gå att använda i underhållsfasen (IEEE, 1984, i Bubenko, 1993).

2.3 Hypertext

2.3.1 Uppbyggnad

Med hypertext, ett begrepp som tillkom 1945, förstås text som inte är sekventiell, i
den meningen att det inte finns någon bestämd ordning i vilken texten ska läsas. En
bok börjar man att läsa på första sidan, sedan fortsätter man på nästa, därefter läser
man tredje sidan osv. I en hypertext finns ingen på förhand given läsordning, utan
läsaren får på vissa ställen i texten under läsningen välja ordningen. Dessa alternativ
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är på förhand givna av författaren, vanligen utifrån semantiska hänsyn. Det är dock
inte så att innehållet nödvändigtvis är givet på förhand, och inte heller måste alla
dessa alternativ vara explicit angivna.

Hypertext är uppbyggd av noder, som innehåller text eller annan information, och
länkar dem emellan. En nod är m. a. o. en enhet med text (eller annan information)
som är kopplad till andra noder med hjälp av pekare, s. k. länkar. Den nod till vilken
en länk leder kallas destinationsnod och den varifrån den går kallar jag fäste (efter
eng. anchor node). Länken går från någon position i fästet (det kan vara en länk som
går från ett ord i fästet och aktiveras genom att användaren klickar därpå) (Nielsen,
1990).

Ett hyperrum (eng. hyperspace) är en samling av hyperdokument och deras med
varandra sammankopplade länkar. Kooperativa hyperrum (eng. collaborative
hyperspaces) är hyperrum som delas mellan flera individer (Oinas-Kukkonen, 1997).

En länk kan vara explicit definierad, men det finns även implicita länkar, som inte är
definierade, men följer av informationens egenskaper. Exempel: I ett dokument kan
användaren välja ett ord varpå en definition ur en ordlista kommer fram. Ovan
framgår att länkarna på förhand är utsatta av författaren till hypertexten. Det är inte
riktigt sant, eftersom det inte gäller implicita länkar. En variant av implicita länkar är
beräknade länkar, länkar som systemet skapar medan användaren läser.

Vissa hypertextsystem använder sig av länkar som kan leda till flera noder. Detta kan
lösas bl. a. med hjälp av menyer, där användaren väljer destination, eller genom att
visa alla destinationsnoderna samtidigt.

Ytterligare en länktyp må nämnas, p. g. a. det intresse den har för detta arbete:
anteckningslänken (eng. annotation link), vilken leder till en liten informationsmängd
som närmast är en avvikelse från huvudtexten och kan liknas vid en fotnot. Vissa
system implementerar den med hjälp av ”pop up-fönster”.

Emedan användaren ofta behöver återvända till den förra noden har de flesta
hypertextsystem stöd för detta i många steg. Om användaren har kommit från nod A
till nod B och därefter har gått till nod G och sedan till nod C så kommer denna
funktion att återföra honom till nod G. Används den ännu en gång återvänder han till
nod B.

Det finns ett antal snävare definitioner på hypertext. Frank Halasz kräver att ett riktigt
hypertextsystem ska ha en bild av hela nätverksstrukturen (vilken består av noder och
länkar) som en del av användargränssnittet. Få hypertextsystem lever upp till detta
krav.

Drexler å sin sida menar att länkarna bör fungera åt båda hållen, så att användaren inte
bara ser de länkar som leder från noden, utan också dem som leder till den (Nielsen,
1990).

Enligt en teoretisk uppdelning (Campbell, 1988, i Nielsen, 1990; Frisse et al., 1992)
kan ett hypertextsystem delas upp i tre lager:

1. Presentationslagret (användargränssnittet)

2. HAM (Hypertext Abstract Machine)-lagret

3. Databaslagret

I praktiken följer inget hypertextsystems interna struktur denna uppdelning.
Databaslagret hanterar den rent fysiska lagringen av data och är en databas. HAM-
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lagret hanterar de grundläggande egenskaperna hos länkar och noder, medan
presentationslagret  handhar användargränssnittet, hur länkar och noder ska
presenteras, vilken information som ska presenteras osv. (Nielsen, 1990)

N. b.: I vissa fall skiljer man mellan hypertext och hypermedia. Skillnaden är den att
hypermedia kan innehålla information av annat slag än text, t. ex. grafik, ljud och
rörliga bilder. Även i bilder kan det finnas länkar (Nielsen, 1990). I fortsättningen gör
jag i detta arbete inte någon åtskillnad mellan hypertext och hypermedia, såvida jag
inte uttryckligen anger det, utan menar med hypertext detsamma som hypermedia
eller hypertext.

2.3.2 Användning av hypertext

När bör man använda hypertext? Schneiderman (1989, i Nielsen, 1990) har uppställt
tre villkor som ska gälla för att ett tillämpningsområde ska anses vara lämpligt:

• ”A large body of information is organized into numerous fragments.

• The fragments relate to each other.

• The user needs only a small fraction at any time.” (Nielsen, s. 43, 1990)2

Nielsen (1990) påpekar att hypertext inte ska användas om användaren inte kan sitta
vid datorn (av den enkla anledningen att hypertext är helt beroende av att det finns en
dator till hands).

Hypertext kan användas till att skapa en prototyp av ett användargränssnitt; de flesta
tidiga prototyper består av skärmbilder som är sammanlänkade, och användaren kan
välja i vilken ordning de visas.

”Online-dokumentation” är ett naturligt användningsområde för hypertext. Andra
användningsområden är instruktionsböcker, referensböcker, och ordlistor,
användargränssnitt till operativsystem, redovisning och reklam.

Programvaruutvecklare skulle kunna dra nytta av tillämpningar av hypertext.
Utvecklarna producerar en stor mängd specifikationer och andra dokument, och det
skulle kunna vara möjligt att länka dem samman och, såsom beskrives nedan, koppla
ihop krav och lösning (Nielsen hänvisar till Bigelows artikel). Detta kräver att
verktyget stöder en stor del av systemets livscykel. Ett annat exempel är en
kodredigerare (editor) där användaren kan klicka på en variabel och se dess
definition.

Enligt Delisle et al. (1986, i Oinas-Kukkonen, 1997) och Halasz (1988, i
Oinas-Kukkonen, 1997) passar hypertext för datorstött samarbete, bl. a. eftersom det
möjliggör skapandet av anteckningar.

Det må dock tilläggas att det är möjligt att ta till sig idéer från hypertextområdet, utan
att för den skull göra ett fullfjädrat hypertextsystem (Nielsen, 1990).

                                                
2 Oinas-Kukkonen (1997, s. 20) formulerar Schneidermans gyllene regler på följande sätt:

1. "there is a lot of information"

2. "the information is naturally composed of small pieces of information, and"

3. "the relationships between the pieces can be defined and represented."
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Hypertext kan medföra vissa problem, såsom att den kognitiva belastningen på
författaren till ett hyperdokument ökar och att läsaren av ett hypertextdokument kan
bli desorienterad. (Conklin, 1987, i Oinas-Kukkonen, 1997)

2.4 Att kombinera hypertext och CASE
Idén att kombinera hypertextfunktionalitet och CASE-verktyg är inte ny. Flera projekt
med denna inriktning har genomförts, bland dem Oinas-Kukkonens, och flera forskare
har uttalat att hypertext i samband med CASE-verktyg har stor potential (Oinas-
Kukkonen, 1997).

Straub et al. (1989, i Oinas-Kukkonen, 1997) intervjuade 11 "recognized international
information system experts" (Oinas-Kukkonen, 1997, s. 21). På den lista över ny
informationsteknik som skulle komma att ha störst betydelse i framtiden som de
upprättade återfinns hypertext, och de betraktade den som viktig för systemutveckling
och -underhåll.

Människor följer inte någon strikt process, när de löser problem; de har behov av att
kreativt kunna välja olika vägar (Parnas et al., 1986, i Oinas-Kukkonen, 1997; Vessey
et al., 1992, i Oinas-Kukkonen, 1997). "There remain semantic or associative
connections, which should be possible to represent explicitly, but which can not be
pre-defined through traditional computerized methodology support." (Oinas-
Kukkonen, 1997, s. 13) Alla väldesignade informationssystem ska återspegla den
mänskliga hjärnans behov beträffande behandling av information (Kerola, 1985, i
Oinas-Kukkonen, 1997). Den mänskliga hjärnan arbetar inte linjärt, utan med hjälp av
associationer. I synnerhet i de tidiga faserna av systemutvecklingen, där formalismen
är mindre, finns behov av stöd för associationer (Oinas-Kukkonen, 1997).

I SYKE-projektet arbetade man med reflektionsprincipen:

"an approach in which the internal processes of information systems and
their use, development and research are developed so as to be isomorphic
with scientifically validated models for the human development process,
and in which this knowledge is consciously utilized to achieve progress in
self-awareness among all the subjects concerned" (Kerola, 1985, s. 463, i
Oinas-Kukkonen, 1997, s. 16).

Därför bör CASE-verktyg stöda kunskapsstrukturer som liknar dem i
människohjärnan (Oinas-Kukkonen, 1997). I SYKE-projektet fann man att hypertext
på ett naturligt sätt stöder reflektionsprincipen:

"First, hypertext by definition echoes human mind through its associative
capabilites, by enabling information system descriptions to be expressed
in a transparent way in order to support effective development. Second, it
provides a means to supplement the rich categories of informal and semi-
formal knowledge. Third, hypertext support enables the gradual
development of design information from informal to more formal
degrees." (Oinas-Kukkonen, 1997, s. 16)

Kravkonstruktion handlar i mycket om att gå från det informella till det formella
(Bubenko et al., 1992), något som i en CASE-miljö stöds av hypertextstöd (Oinas-
Kukkonen, 1997).

Bigelow (1988) skriver att hypertext erbjuder en lämplig datamodell för CASE-
system (”hypertext provides an appropriate data model for CASE systems” (Bigelow,
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s. 34, 1988)) och att det är en kraftfull del av en CASE-miljö, men att det fortfarande
krävs mycket arbete för utforska möjligheterna att utnyttja hypertext.

Figur 3: Att kommentera källkod med noder och länkar. (Från Bigelow,
1988, s. 35.)

Det system som han beskriver – vilket f. ö. kallas Dynamic Design – kan innehålla
följande projektkomponenter: rapporter, krav och specifikationer, anteckningar
rörande designen och dokument, anteckningar rörande implementationen, källkod
(och objektkod), användardokumentation samt testspecifikationer och testresultat.

I figur 3 illustreras systemet. Det kan ses som en graf, där en mängd noder, vilka
innehåller informationen, sammanbinds med länkar. Länkar och noder har attribut,
som beskriver deras funktion. En nod har ett attribut (projectComponent3) som
beskriver dess funktion, och en länk har ett attribut (relates to4) som beskriver vilket
slags relation den utgör. (Exempelvis är stycke 1 en kommentar till modul 1.) Det är
viktigt att notera att man kan följa en länk i båda riktningarna.

Då hypertext inte kräver att informationen ska ha något speciellt format är den extra
användbar för att sammankoppla information av olika slag. Den som t. ex. läser koden
kan läsa dokumentationen och vice versa.

Jämfört med att dokumentera program direkt i källkoden är detta system en
förbättring som ökar läsbarheten.

I all dokumentation som skapas i projekt finns relationer mellan de olika delarna, men
det kräver tid och ansträngning att explicit klargöra dem, när papper och penna
används, och därför dokumenteras många av dem inte. Dessa kopplingar klargörs,
menar Bigelow (1988), med hjälp av hans hypertextbaserade CASE-verktyg. Förutom
detta skriver han att verktyget gör att funktionella krav kan spåras, dokumenterar
antaganden och beslut, gör det lätt att se huruvida alla krav är uppfyllda och
underlättar underhåll av programvaran.

MetaPHOR-projektet (Metamodelling: Principles, Hypertext, Objects and
Repositories) arbetade med att utveckla nästa generations CASE-miljöer; som en del
av projektet studerades hypertext (Oinas-Kukkonen, 1997).

                                                
3 Möjliga värden är requirement, spec, designNote, design assumption, comment, source, object,
symbolTable, documentation och report.
4 Möjliga värden är leadsTo, comments, RefersTo, callsProcedure, followsFrom, implements,
isDefinedBy.

comments comments comments comments

leads
To

calls
Procedure

calls
Procedure

leads
To

leads
To

module 1 module 3 module 4
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I stora organisationer blir det ett betydande problem att orientera sig bland begreppen
i datakatalogen. Detta kan delvis förenklas, om det går att göra grafiskt. Är
frågeställningen vag kan en ”browser of the repository” (Dahlgren et al., 1992) vara
till hjälp, även om användaren kan ”tappa bort sig” i informationsmängderna. Skulle
frågeställningen vara mera exakt är något frågespråk en möjlighet. Dahlgren et al.
(1992) skisserar ett kunskapsbaserat verktyg som utnyttjar kunskap om synonymer,
homonymer o. d. I detta verktyg ingår viss funktionalitet vilken, som jag ser det,
rätteligen torde benämnas hypertext som en komponent.

Hypertext har även på andra sätt använts till dokumentation. Ett exempel på det är
HELIOS-projektet, ett projekt med beröringspunkter till ämnet för detta arbete, ehuru
inget CASE-verktyg användes, där manualer och information lades upp på WWW
med Mosaic som klient. (Borälv et al., 1994) Även Cole et al. (1995) presenterar ett
arbete med att skapa en hypertextbaserad handbok.

2.5 Anteckningar och modeller
I fortsättningen kommer jag att använda följande definitioner:

Med anteckning avser jag noteringar som görs i anslutning till modeller, t. ex. en
kommentar eller förklaring till en ER-modell.

Modell avser den beskrivning som kan skapas med hjälp av ett modelleringsspråk. En
modell kan också vara en mängd modeller som tillsammans bildar en i relevant
mening semantiskt sammanhängande enhet (se figur 4).

Med modell menar jag inte en beskrivning av ett modelleringsspråk eller
beskrivningar på instansnivå.

Figur 4: En modell kan tillsammans med andra modeller bilda en annan
modell. Omvänt kan en modell bestå av flera modeller (delmodeller).

Modell ABC
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3 Problembeskrivning

3.1 Problemområde
Detta arbete behandlar CASE-verktygs och hypermedias roll i dokumentationen i
kravkonstruktionssammanhang.

Vilken är då bevekelsegrunden för att utreda frågeställningar kring CASE-verktyg?
Som vi kunde konstatera ovan har användandet av dessa hjälpmedel blivit allt
vanligare, vilket i sig motiverar att dessa frågor dryftas.

"As software design environments are available in the market place, and
are being adopted to a great extent by user organizations, it is important to
study how these can be improved to serve the needs of systems developers
better." (Oinas-Kukkonen, 1997, s. 12)

Dessa verktyg, som är oumbärliga för modern mjukvaruutveckling (Loucopoulos
et al., 1995), har dock inte alltid kunnat leva upp till köparnas förväntningar (Bubenko
et al., 1992).

Det är ett faktum att strukturerade systemutvecklingsmetoder skapar en omfattande
dokumentation, vilket redan det gör att datoriserade hjälpmedel är värdefulla
(Loucopoulos et al., 1995). När det handlar om så stora informationsmängder krävs
det att verktygen stöder utvecklarna.

De inledande faserna i systemutvecklingen har stor påverkan på projektet (El Emam,
1995), varför det är rimligt att jag koncentrerar mig på dem och i första hand beaktar
UCASE-verktyg eller de delar av ICASE-verktyg som motsvarar det område för
vilket förstnämnda grupp verktyg är avsedd. Jag avser inte att ha ett lika
mjukvaruinriktat perspektiv på CASE-verktyg som Bigelow (1988).

Eftersom det är förenat med svårigheter att få överblick över och navigera i stora
informationsmängder vore det värdefullt att närmare undersöka möjligheterna att
förenkla detta med hjälp av hypertextmöjligheter för att skapa en översikt av den
information som CASE-verktyget hanterar. Man kan betrakta kravspecifikationen
såsom ett komplext semantiskt nätverk (Bubenko et al., 1992), och hypertext torde
därför i enlighet med Schneidermans regler kunna ha sin plats i sammanhanget.
Oinas-Kukkonen (1997) påpekar också att dessa tre villkor alla uppfylls av CASE-
området. Kan hypertext möjliggöra den hierarkiska navigering i CASE-verktygets
komplexa informationsmängd som Bubenko et al. (1992) efterlyser? Detta innebär i
sådana fall att det finns möjlighet att visa objekt på olika detaljnivå. En fråga är
således hur detta kan ske.

En annan i sammanhanget intressant fråga vore om hypertext kan användas för att
underlätta kommunikationen mellan utvecklare och användare; kravspecifikationens
kvalitet beror på den. I de tidiga faserna av kravkonstruktionsprocessen är informella
metoder och tekniker, t. ex. hypertext, viktiga (Bubenko et al., 1992). Användarna
och utvecklarna måste skapa en förståelse för verksamheten. Information om
orsakerna till kraven bör finnas med i kravspecifikationen, eftersom detta befrämjar
förståelsen av verksamheten och förbättrar kommunikationen mellan användare och
designer.  De är grunden för det nya informationssystemet.

En viktig fråga är huruvida – eller snarare hur – verktyget stöder spårning av krav och
hantering av anteckningar. Att i någon form kunna koppla förklaringar och
kommentarer till specifikationer är nödvändigt. Det har visat sig att hypertext i vissa
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fall kan vara till nytta härvidlag (Bigelow, 1988). Bigelows arbete har en något mera
teknisk tyngdpunkt än detta arbete och även om det av honom beskrivna verktyget
täcker systemutvecklingens olika delar, förefaller tyngdpunkten att mera ligga på
LCASE. Kan samma nytta ses även i andra sammanhang?

Kravspecifikationen har ett antal funktioner. Hur kan hypertextfunktionalitet i CASE-
verktyg förbättra möjligheterna för kravspecifikationen att ligga till grund för
diskussioner om systemets egenskaper?

3.2 Problemspecifikation
Mitt arbete syftar till att behandla frågan om hur anteckningar i CASE-verktyg kan
användas i syfte att få överblick över en modell. Min utgångspunkt är modellerna och
de med dem sammanhängande anteckningarna, inte utvecklarna.

P. g. a. att det i andra sammanhang har visat sig lämpligt att införa hypertext-
funktionalitet i CASE-verktyg (Oinas-Kukkonen, 1997) anser jag det motiverat att i
detta arbete antaga att hypertext kan användas för att förbättra hanteringen av
anteckningar i UCASE-verktyg.

Frågeställningen är hur hypertext kan nyttjas för att förbättra hanteringen av
anteckningar i UCASE-verktyg. En delfråga blir då även vilka krav som kan ställas på
hanteringen av anteckningarna.
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4 Metoddiskussion

4.1 Möjliga metoder
I kap. 4.3 redogör jag för det tillvägagångssätt jag kommer att välja. Här avser jag
redogöra för några alternativ till det samt deras för- och nackdelar.

Det skall dock redan nu påpekas att undersökningen inte enbart bör baseras på rena
litteraturstudier och resonemang, för att undersökningens reliabilitet i viss mån ska
öka. Mängden material som kan användas för att granska dagens situation blir då
också större.

En tänkbar metod vore att intervjua systemutvecklare om hur de gör anteckningar,
innehållet i anteckningarna, anteckningarnas roll och det upplevda behovet av dem
samt hur de tycker att CASE-verktygen stöder - alt. inte stöder - dem när de gör
anteckningarna. Den på detta sätt vunna kunskapen skulle sedan kunna användas för
vidare utvärdering. Denna metod är empirisk. Eventuellt skulle den kunna resultera i
rekommendationer om förbättringar av existerande verktyg eller utveckling av ett
nytt.

Det är förmodligen inte praktiskt möjligt att få tillgång till kravspecifikationer från
verkliga systemutvecklingsprojekt. I annat fall hade jag kunnat analysera dem. Det är
emellertid inte säkert att detta skulle ge bättre resultat än exempelvis en intervju eller
ett experiment. Fördelen skulle vara att jag finge tillgång till verkliga exempel, vilket
skulle kunna ge goda kunskaper om de sätt varpå anteckningar faktiskt används.

Det är alltså möjligt att göra en fallstudie, ett experiment och survey-undersökning.

En survey-undersökning används på en större begränsad grupp av människor och
genomförs med hjälp av t. ex. frågeformulär och intervjuer. Den ger möjlighet att
samla information om många förhållanden eller mycket information om få
förhållanden. Den används bl. a. för att besvara frågor som rör vad och hur (Patel
et al., 1994). En survey-undersökning vore således lämpad för att ta reda på hur
anteckningar används och vilka problem utvecklare upplever att CASE-verktygen
orsakar i detta hänseende. Å andra sidan kan det vara svårt att få tag på personer
villiga att ställa upp på en intervju.

En fallstudie är en undersökning på en liten grupp, där ett fall kan vara en situation,
ett företag eller en eller flera individer. Flera fall kan studeras. I en fallstudie försöker
man att få så heltäckande information som möjligt. Fallen kan väljas så att de är lika
varandra eller så olika varandra som möjligt (Patel et al., 1994).

Ett experiment kan vara ett laboratorieexperiment eller ett fältexperiment. Man
studerar här ett fåtal variabler och försöker att kontrollera det som kan påverka dessa
(Patel et al., 1994). Ett experiment med människor vore sannolikt alltför resurs- och
tidskrävande. Därför väljer jag inte denna metod.

4.2 Metodbeskrivning
Jag ska inte göra en survey-undersökning. Det kan bli svårt att få tag på lämpliga
personer som vill ställa upp på en intervju. En enkät innebär vissa begränsningar vad
gäller möjligheten att ställa följdfrågor. Den begränsningen kan i viss mån kringgås
genom mer omfattande frågeformulär, men allt för många frågor kan leda till att
svarsfrekvensen sjunker (Patel et al., 1994).
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En fallstudie i en organisation, t. ex. en undersökning av ett eller flera
systemutvecklingsprojekt, skulle antagligen kräva mer tid än jag har till mitt
förfogande.

Då jag nu har bestämt mig för att inte göra en fallstudie eller en survey-undersökning
har jag däremot funnit det lämpligt att göra en sorts experiment. I detta fall innebär
det att välja ut och studera några UCASE-verktyg.

För att se hur anteckningar eventuellt skulle kunna hanteras på ett bättre sätt och se
vad som eventuellt brister i hanteringen behöver jag ha en grund för utvärderingen
som talar om på vilket sätt CASE-verktyg bör stödja hanteringen av anteckningar.

Jag begränsar studien så till vida att jag inte undersöker varje tänkbar variabel, utan
begränsar mig till det som den grund jag använder för utvärderingen explicit eller
implicit antyder är av vikt.

4.3 Genomförandeplan
Det tillvägagångssätt jag har valt är att först utveckla ett ramverk för hur CASE-
verktyg bör stödja hanteringen av anteckningar. Anledningen till detta är jag sedan
vill kunna använda den som grund för en utvärdering av två UCASE-verktyg. Den
utvärderingen ger den grund jag behöver för att kunna säga vad som saknas
(egentligen uttalar jag mig då främst om dessa två verktyg). I själva verket ska
ramverket måhända inte betraktas som några absoluta krav, utan snarare som en lista
över vad man bör tänka på. Inte heller är ambitionen nödvändigtvis att åstadkomma
en heltäckande lista av krav, för det kan senare visa sig att vissa tillägg borde göras,
utan snarare att skapa en utgångspunkt. Utifrån kunskapen om vad som saknas eller
brister i hanteringen hoppas jag kunna föreslå hypertextbaserade förbättringar.

4.3.1 Ramverket

Ramverket för vilket stöd för hantering av anteckningar CASE-verktyg bör kunna
erbjuda, dvs. grunden för min vidare utvärdering av UCASE-verktyg, utarbetas
lämpligen genom en litteraturstudie, eftersom det är är lämpligt att utgå från nu
befintlig kunskap.

4.3.2 Utvärdering av verktyg

Med utgångspunkt från detta ramverk kan jag sedan utvärdera två UCASE-verktyg,
vilka jag betraktar såsom representativa "specimen". Detta begränsar visserligen
resultatens generaliserbarhet, men ökar i gengäld deras reliabilitet.

För ändamålet ska jag välja ut två verktyg som stöder ER-modellering5 (eftersom
denna modelleringsteknik är populär (Elmasri et al., 1994)) och kan hantera
anteckningar. Den enda ytterligare urvalsprincip som därvidlag tillämpas är
tillgänglighetsprincipen, dvs. jag har eller kan få tillgång till verktygen.

4.3.3 Syntesen

De fakta litteraturen om hypertext ger kan jag sedan använda när jag granskar de
brister jag eventuellt finner när jag jämför UCASE-verktygen med ramverket. Genom
en jämförande analys kan jag på detta sätt undersöka huruvida och på vilket sätt

                                                
5 Eller en likartad modell.
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införandet av hypertextfunktionalitet i verktygen skulle innebära att dessa eventuella
brister försvunne eller minskades.
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5 Genomförande

5.1 Litteraturstudien
Den litteratur jag främst har använt mig av när jag har skapat det ramverk som
diskuteras i kap. 5.2 av är Bigelow (1988), Norman (1990), Bubenko et al. (1992),
Bubenko (1993), Löwgren (1993), Loucopoulos et al. (1995), Wang et al. (1996),
Oinas-Kukkonen (1997), Griebel et al. (1998) och Liddle et al. (1998).

Bigelow (1998) behandlar främst hypertext och CASE, men behandlar även
dokumentationen i ett systemutvecklingsprojekt.

Oinas-Kukkonen (1997) behandlar hypertext och CASE, men tar även upp
systemutvecklingsprocessen, modeller och kognitiva aspekter på CASE-verktyg.

Bubenko (1993) tar upp kravspecifikationens roll och de krav man bör ställa på den,
medan Bubenko et al. (1992) behandlar kravkonstruktion och CASE-verktyg.

I Loucoupoulos et al. (1995) behandlas bl. a. kravkonstruktion och CASE.

Wang et al. (1996) behandlar datakvalitetsfrågor och Griebel et al. (1998)
transparens; Liddle et al. (1998) talar bl. a. om kvalitet hos modeller.

Norman (1990) och Löwgren (1993) diskuterar användbarhet och kognitiva aspekter
på design.

Dessa källor behandlar ett antal huvudområden:

• CASE

• Kravkonstruktion

• Modeller och dokumentation

• Kognition

• Kvalitet hos modeller och data.

Dessa områden går delvis in i varandra, men framför allt kompletterar områdena
varandra. De viktigaste områden har varit CASE, kravkonstruktion, modeller och
dokumentation och i viss mån kognition, ett viktigt ämnesområde när man talar om
användbarhetsfrågor (de flesta torde vara överens om att verktyg bör vara
användbara). Utöver detta upptäckte jag under arbetets gång att vore värdefullt att ta
datakvalitetsfrågor i beaktande (något som bl. a. indirekt motiverades av litteraturens
tal om spårbarhet).

Någon litteratur som direkt behandlar vilka krav som bör ställas på CASE-verktygs
hantering av anteckningar har jag inte funnit, varför det blev nödvändigt att försöka
smälta ihop flera ämnesområden och utifrån litteraturen formulera krav.

Bland de krav jag utarbetade kom ett krav (punkt 11 i nedanstående lista) att utarbetas
som ett resultat av samtal med min handledare, Björn Lundell (Lundell, 1998).

5.2 Ramverk för stöd för anteckningar: motivering
Den litteraturstudie jag har genomfört har lett mig till att ställa upp följande punkter
som väsentliga krav på CASE-verktygs stöd för hantering av anteckningar. Punkterna
anges utan någon specifik ordning; ingen rangordning har skett. Jag har förutsatt att
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de modeller som användaren av verktygen använder är avsedda att vara en del av en
kravspecifikation.

Dessa punkter har jag inte sett i någon litteratur, utan de är konsekvenser av vad
forskare har uttalat i olika frågor (se motiveringarna nedan).

1. Verktyget ska stödja att användaren kan foga anteckningar till modellen.

2. Det ska vara möjligt att läsa gjorda anteckningar.

3. Det är önskvärt att anteckningar kan kopplas till

a) delmodeller (se figur 5)

b) delar av modeller och delmodeller (se figur 5).

4. Det är önskvärt att anteckningar som har semantisk eller annan koppling till
andra

a) anteckningar (se figur 6)

b) modeller (se figur 5)

c) delmodeller (se figur 5)

d) objekt i modeller eller delmodeller (se figur 5)

ska kunna vara synligt kopplade till dessa. (Olika versioner av samma modell
betraktar jag här såsom olika modeller.)

Figur 6: Anteckning A och C är kopplade till modellen. Anteckning B är
en kommentar till A, och C har en koppling A.

Anteckning
A

Anteckning
B

Modell

Anteckning
C
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Figur 5: En delmodell kan vara en del av en modell (t. h.) eller en mer
detaljerad beskrivning (t. v.). Anteckning B är kopplad till en delmodell
och ett objekt i modellen. A är kopplad till en delmodell och har dessutom
en koppling till en delmodell i en annan modell.

5. Om det finns anteckningar kopplade till en modell bör den som granskar
modellen eller en delmodell utan att begära det kunna se att de finns.

6. Det bör inte vara omständligt att göra eller läsa anteckningarna. Med
omständligt menas att verktygets användare subjektivt upplever att det vore
enklare och i det stora hela mera praktiskt att göra anteckningarna för hand, med
papper och penna.

7. Vid utskrift av en modell eller delmodell bör det vara möjligt att även skriva ut
anteckningarna.

8. Det är önskvärt att möjlighet finns att se vem som har gjort en anteckning. Finns
möjlighet att göra tillägg till anteckningar bör det framgå vem som gjorde
tillägget.

9. Det är önskvärt att möjlighet finns att se när en anteckning gjordes. Finns
möjlighet att göra tillägg till anteckningar bör det framgå när tillägget gjordes.

10. Det är önskvärt att CASE-användarna kan göra godtyckligt långa eller stora
anteckningar.

11. Det är bra om anteckningar kan kopplas till transformationer mellan modeller.

5.2.1 Motivering till punkterna 1 och 2

Punkt 1 är ett conditio sine qua non6, liksom punkt 2. Det är inte möjligt att
meningsfullt tala om verktygets hantering av anteckningar, om dessa villkor inte är
uppfyllda. Ett CASE-verktyg ska erbjuda möjligheter att hantera anteckningar, för
enligt Chikofsky et al. (1988, i Oinas-Kukkonen, 1997) är det ett av de hjälpmedel
vilka "denote key features of a CASE environment" (Oinas-Kukkonen, 1997, s. 13).

Jag vill även se möjligheten att använda anteckningar som ett informellt sätt att
tillmötesgå önskemålet att kravspecifikationen ska innehålla skälen till kraven
(Bubenko, 1993), t. ex. skälen till att modellen ser ut på ett visst sätt, och önskemålet
att kravspecifikationen ska befrämja förståelsen för verksamheten och kunna ligga till
grund för diskussioner om systemets egenskaper (Bubenko, 1993).

                                                
6 Ung. ett nödvändigt villkor.
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5.2.2 Motivering till punkt 3

Det är gott och väl att kunna koppla anteckningar och kommentarer till en modell,
men det är även av värde att koppla anteckningar direkt till de delar och delmodeller
den består av. Enligt Kerola (1985, i Oinas-Kukkonen, 1997) bör informationssystem
återspegla hjärnans sätt att arbeta. Då människohjärnan använder sig av associationer
(Oinas-Kukkonen, 1997), bör anteckningar kunna kopplas direkt till de delar som de
berör och på rätt abstraktionsnivå.

5.2.3 Motivering till punkt 4

Om väldesignade informationssystem ska återspegla den mänskliga hjärnans behov
vid behandlingen av information och man tar hänsyn till reflektionsprincipen (Kerola,
1985, i Oinas-Kukkonen, 1997) följer att anteckningar som har semantisk, dvs.
associativ, eller annan koppling till andra anteckningar, modeller, delmodeller eller
objekt i modeller eller delmodeller ska kunna vara kopplade till dessa, ty den
mänskliga hjärnan arbetar med hjälp av associationer (Oinas-Kukkonen, 1997). Som
Bigelow (1988) dessutom påpekar finns i all dokumentation som produceras i projekt
relationer mellan delarna.

(Det är även en plausibel tanke att situationer kan uppkomma då samma förklaring
kan behöva kopplas till två objekt i en modell eller till ett objekt som förekommer i
två olika modeller. Inte minst den senare situationen kan uppkomma, om det finns
flera versioner av en modell.)

En annan anledning att kunna koppla anteckningar till anteckningar är att
systemutveckling är en iterativ process (Loucopoulos et al., 1995) med flera
systemutvecklare (Oinas-Kukkonen, 1997). I varje iteration kan ny information
tillkomma (Loucopoulos et al., 1995). Nya aspekter på informationen i gamla
anteckningar kan då tillkomma, och andra utvecklare kan vilja foga en anmärkning till
en tidigare anteckning. Eftersom spårbarhet är viktig (IEEE, 1984, i Bubenko, 1993)
är det bättre att koppla en ny anteckning till den gamla än att ta bort en gammal eller
göra ändringar i den.

Anteckningar kan även ha associativ anknytning till innehållet i andra anteckningar.

För att stödja Normans handlingscykel (eng. action cycle) (Norman, 1990; Löwgren,
1993) och de i den ingående stegen för uppfattning och utvärdering krävs att dessa
kopplingar är synliga. Om de inte är synliga blir det svårt för den som granskar
anteckningen att uppfatta att kopplingarna finns och att det finns närliggande
information som är relevant.

5.2.4 Motivering och förklaring till punkt 5

Enligt Bubenko (1993) ska kravspecifikationen underlätta diskussioner om systemet.
Det finns olika kriterier på kvalitet hos konceptuella modeller. Pragmatisk kvalitet är
ett mått på i vilken utsträckning en modell blir förstådd (Liddle et al., 1997). Ett av de
kriterier som van den Berg (i Liddle et al., 1997) föreslår är klarhet, det vill säga att
modellen är förståelig för designer. Designer arbetar vanligen i grupp. Att möjliggöra
att informell information kopplas till formell är ett sätt för CASE-verktyg att stödja
utveckling av definitioner på koncept och uppsamlande av erfarenheter (Oinas-
Kukkonen, 1997), och är m. a. o. ett sätt att förbättra förståelsen av modellen.

Om det inte är uppenbart att det finns anteckningar gjorda till modellen finns
möjligheten att CASE-användaren inte upptäcker att de finns och således inte letar
efter dem. Enligt Norman (1990) innebär god design bl. a. att det alltid ska vara enkelt
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att avgöra vilka handlingar som är möjliga, dvs. att de möjligheter som finns är
synliga. Om så inte är fallet och CASE-användaren inte läser anteckningarna kan
förståelsen för modellen bli mindre än den annars skulle ha varit, eftersom
anteckningarna är avsedda att öka den.

Hur ska nu punkt 5 tolkas? Antag att det finns en modell och att en utvecklare har
gjort en eller flera anteckningar till den. Om t. ex. en annan utvecklare senare läser
modellen eller arbetar med den ska han kunna se att det finns en anteckning. Om
modellen innehåller en delmodell och det finns anteckningar kopplade till den ska
utvecklaren se att det finns anteckningar. Detta skulle han också se även om han bara
läste delmodellen (men om han läste delmodellen skulle han inte nödvändigtvis se att
det funnes anteckningar, om det inte funnes anteckningar kopplade till delmodellen
men till den modell där den är en delmodell).

Det finns två tolkningar av punkt 5. Enligt den vida tolkningen ska det synliggöras att
det finns anteckningar kopplade till någon delmodell, oavsett på vilken nivå den
ligger. (En delmodell kan bestå av delmodeller som består av delmodeller som består
av delmodeller osv.) Den snäva tolkningen innebär att det inte syns om
anteckningarna är kopplade till delmodeller under den första nivån under den modell
CASE-användaren arbetar med.

Även om det är viktigt att synliggöra att anteckningarna finns tror jag att den vida
tolkningen ibland, om det finns många nivåer av delmodeller, kan orsaka förvirring,
om CASE-användaren bara får veta att anteckningar finns, men inte var. Om den vida
tolkningen används kan det därför ibland vara rimligt att begära att verktyget även ska
ge en indikation om på vilka nivåer anteckningarna finns.

5.2.5 Motivering till punkt 6

En viktig egenskap hos ett program eller en funktion däri är dess användbarhet. Enda
anledningen att ett CASE-verktyg ska ha stöd för anteckningar är att det är
användbart. Enligt en definition är ett system användbart om det används i praktiken
(Eason7 i Löwgren, 1993). Enligt en annan är det en funktion av systemets relevans,
dvs. om det stöder användarnas behov, hur effektivt användarna med hjälp av
systemet kan utföra sina uppgifter, användarnas känslor inför systemet samt hur
enkelt det är att lära sig systemet och bibehålla denna kunskap (Löwgren, 1993). Om
användarna upplever att det i praktiken vore enklare att göra anteckningarna för hand
är det troligt att de inte kommer att använda de möjligheter CASE-verktyget erbjuder,
varför denna funktion, enligt Easons definition, måste betraktas som oanvändbar.
Även enligt den andra definitionen är CASE-användarnas subjektiva upplevelse av
vikt för bedömningen av användbarheten.

5.2.6 Motivering till punkt 7

Om utvecklarna har gjort en anteckning är den rimligen relevant för förståelsen av
modellen eller i spårbarhetshänseende relevant. Oavsett skälet till anteckningen tjänar
den ett verkligt eller upplevat syfte. Det finns ingen anledning att antaga att
anteckningarna förlorar sin betydelse vid en utskrift, utan jag finner det tvärtom troligt
att de fortfarande har en funktion att fylla.

                                                
7 Löwgren (1993) lämnar ingen annan referens än själva namnet.
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5.2.7 Motivering till punkterna 8 och 9

Datakvalitet är "data that are fit for use by data consumers" (Wang et al., 1996, s. 6).
Systemutvecklare som använder CASE-verktyg är visserligen dataproducenter men
även datakonsumenter, eftersom de använder den information som har skapats med
hjälp av och tillhandahålls av CASE-verktygen.

Viktiga datakvalitetsfrågor är om informationen är korrekt, om källan är pålitlig samt
informationens aktualitet, hur gammal den är. Informationens ålder inverkar på i
vilken grad den betraktas som relevant (Wang et al., 1996). En utvecklare som saknar
kunskap om hur pålitlig källan är - det vet han inte, om han inte vet vem källan är -
och hur relevant informationen är - vilket är svårt att veta, om det inte finns någon
information om dess ålder - kan inte gärna bedöma i vilken mån informationen är
korrekt.

Det är därför viktigt att veta vem som gjorde en anteckning och när den gjordes.
Samma resonemang kan tillämpas på tillägg till anteckningar.

5.2.8 Motivering till punkt 10

Då anteckningar är icke-modellbundna och innehållet teoretiskt sett kan vara högst
varierat till innehåll och form (det finns inget som säger att en anteckning inte skulle
kunna vara exempelvis en bild) vore det oklokt att begränsa längden eller storleken på
anteckningarna. I synnerhet i systemutvecklingens tidiga faser finns mycket informell
information, eftersom systemutveckling på många sätt handlar om att gå från
informella beskrivningar till formella (Bubenko et al., 1992). I praktiken torde de
anteckningar som utvecklarna gör ha begränsad längd eller storlek, varför det inte är
nödvändigt att CASE-verktyget tillåter att längden är obegränsad, så länge CASE-
användarna inte märker att begränsningen finns, dvs. så länge ingen anteckning
någonsin tar upp större utrymme än CASE-verktyget tillåter.

5.2.9 Motivering till punkt 11

Att kunna koppla anteckningar till transformationer som görs mellan modeller
påverkar, enligt Lundell (1998), spårbarheten positivt. Brinkkemper (1993, i Oinas-
Kukkonen, 1997) har infört begreppet modelleringstransparens (eng. modelling
transparency) för hur beroenden mellan modeller hanteras av CASE-verktyg. Detta är
en nyckelfråga och en bedömningsgrund för CASE-verktyg. Enligt Griebel et al.
(1998) behövs ökad spårbarhet mellan konceptuella modeller och de modeller som
används i systemutvecklingens tidigare skeden. Transparensen bör vara sådan att en
modell inte bara kan mappas till en annan, utan också att denna kan mappas tillbaka.

Om det inte finns ett 1:1-förhållande mellan en modell och den modell den härleddes
från betyder det att information har förlorats i transformationsprocessen. Det
förefaller då lämpligt att utvecklarna kan kommentera de designval de gjorde i den
processen.

5.3 Avgränsningar
Jag har inte utvärderat verktygen enligt punkt 6, 8, 9, 10 eller 11. Anledningen härtill
är följande:

Punkt 6 lämpar sig närmast för en kognitiv fältstudie, något jag inte har resurser att
utföra. Jag kan inte heller finna att en sådan studie skulle vara av avgörande betydelse
för detta arbete.
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Vad punkt 8 och 9 anbelangar är de, liksom punkt 10, som jag uppfattar det, inte
heller av avgörande betydelse för detta arbete. Beträffande punkt 10 tillkommer att
det kan vara svårt att praktiskt testa den, beroende på hur långa (eller stora)
anteckningar som kan göras.

Punkt 11 kan visserligen vara relevant vad hypertext beträffar, men jag vill av
praktiska skäl avgränsa mig till ett fåtal punkter. (Dessutom är det inte givet att alla
UCASE-verktyg stöder transformationer mellan modeller.)

5.4 Val av CASE-verktyg
Jag har valt att i båda verktygen implementera en ER-modell från Elmasri et al.
(1994, s. 68) och kommentera modellen. Denna ER-modell har valts p. g. a. att det är
praktiskt att använda en färdig modell, att det är en modell som inte är praktiskt sett
för stor och att det är en modell som inte är alltför liten.

Själva innehållet i modellen, dvs. vad modellen beskriver, är i sig inte av någon vikt,
eftersom jag bara undersöker möjligheten att koppla anteckningar till modellen och
dess delar, och inte heller spelar det någon roll om modellen i CASE-verktyget i alla
enskildheter exakt motsvarar den i Elmasri et al., för dess innehåll påverkar rimligen
inte möjligheterna att göra anteckningar. Däremot kan det naturligtvis påverka mina
möjligheter att undersöka möjligheten att koppla anteckningar till modellen och olika
delar av den och konstruktioner, om de inte finns med. De viktigaste konstruktionerna
finns dock med i den valda modellen.

De CASE-verktyg jag har valt kan inte sägas vara renodlade UCASE-verktyg, då de
har stöd för att utifrån de ER-scheman som användaren skapar kan generera tabeller,
men då denna del av verktygen inte har varit av intresse för mig har jag kunnat bortse
från detta.

De utvalda verktygen är Erwin från Logic Works (1997) och DataArchitect, en del av
S-Designor 5.0 från Sybase (1996). De har valts ut enligt de i kap. 4.3.2 angivna
principerna. De har m. a. o. varit tillgängliga för mig samt stödjer ER-modellering och
hantering av anteckningar.

5.5 Undersökningen
Alla bilder som refereras i detta kapitel finns i bilaga 5.

5.5.1 Logic Works

Logic Works medger bl. a. möjlighet att skapa ER-modeller. Det går att skapa vyer
(subject areas). Användaren väljer ut ett antal objekt i modellen som ska synas i den
nya vyn. Objekt som läggs till i den ursprungliga vyn syns inte i den nyskapade. Det
omvända förhållandet gäller dock.

Punkt 1: att skapa anteckningar Det finns möjlighet att göra anteckningar. De kan
göras på två sätt: Det finns möjlighet att skriva text (med olika färg, typsnitt etc.)
direkt i modellen (se bild 1). Alternativt kan man använda möjligheten att koppla
kommentarer till olika vyer (se bild 2). Det går att skapa olika vyer. Till dessa kan
kopplas en kommentar och uppgift om vem som arbetar med den. (Minst en vy finns
alltid.)

Det finns ett visningsläge där entiteterna representeras av en ikon, dvs. en bild av
något slag. Användaren kan skapa en bild för varje entitet. I viss mening är även en
bild en anteckning som bär information.
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Punkt 2: att läsa anteckningar Det är möjligt att läsa anteckningarna. De
anteckningar som göres direkt på modellen kan direkt läsas av den som granskar
modellen. Övriga anteckningar kan läsas genom att man går tillväga på samma sätt
som när man skriver in dem eller genom att man skapar en rapport, där
anteckningarna till entiteter och attribut finns med, om man vill.

Punkt 3: delar av modeller Det finns möjlighet att koppla anteckningar till delar av
modellen, om användaren använder sig av möjligheten att skapa olika vyer.

Möjlighet att koppla anteckningar (kommentarer och definitioner) till entiteter och
attribut finns (se bild 3). Detta göres genom att användaren högerklickar på en entitet
och väljer ett av menyvalen i den meny som kommer fram. Möjlighet ges då att skriva
in kommentarer.

Det går att koppla definitioner till relationer (se bild 4).

Punkt 4: semantiska kopplingar Stöd för denna punkt saknas.

Punkt 5: att se anteckningar Den som granskar modellen ser genast de kommentarer
som är gjorda direkt i modellen i form av textuella tillägg. De anteckningar som inte
har skrivits in på detta sätt syns inte utan att användaren granskar varje objekt för sig
eller skapar en rapport med anteckningarna i. Detsamma gäller anteckningar gjorda i
anslutning till vyer.

Punkt 7: utskrift Det är inte möjligt att skriva ut anteckningar gjorda i anslutning till
vyerna. Anteckningar gjorda direkt i modellen skrivs ut. De anteckningar som är
kopplade till entiteterna skrivs visserligen inte ut när användaren skriver ut den
grafiska modellen, men det finns dock möjlighet för honom att skriva ut dem, när han
genererar och skriver ut rapporter (se bilaga 1).

5.5.2 S-Designor 5.0

S-Designor är ett verktyg som bl. a. hjälper användaren att rita ER-modeller. Det går
att skapa delmodeller, där nya objekt i den modell man utgick från inte syns, medan
nya objekt i den nya modellen syns i huvudmodellen, ungefär som i Logic Works.

Det diagram som jag skapade i S-Designor finns i bilaga 2.

Punkt 1: att skapa anteckningar Det är möjligt att koppla kommentarer till
modellen. Dessa kan skrivas direkt i den grafiska modellen eller kopplas till modellen.
Väljer man det senare alternativet finns möjlighet att göra fria anteckningar och
beskrivningar samt en etikett (eng. label), som inte är ett namn utan ett slags
beskrivande beteckning. Även uppgift om författare och versionsnummer kan sparas
tillsammans med modellen (se bild 5).

Det går också att lägga in bilder i den grafiska modellen.

Punkt 2: att läsa anteckningar Gjorda anteckningar kan läsas. De som görs direkt i
den grafiska modellen kan användaren läsa direkt, men för att läsa dem som kopplas
till modellen, en delmodell eller ett objekt i en modell måste användaren gå till väga
på samma sätt som när han redigerar dem.

Punkt 3: delar av modeller På samma sätt som användaren kan koppla kommentarer
och beskrivningar till modellen kan han koppla dem till delmodeller. Anteckningar
kan vidare kopplas till relationer, entiteter och attribut i form av etiketter,
beskrivningar och anteckningar (se bild 6, 7, 8, 9 och 10).

Punkt 4: semantiska kopplingar Stöd för denna punkt saknas.
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Punkt 5: att se anteckningar Den som granskar en modell kan direkt se de
anteckningar som har lagts till direkt i den grafiska modellen, såsom texten till höger
om entiteten CUSTOMER (se bild 9). Användaren kan dock inte utan att leta efter
dem veta att det finns anteckningar kopplade till modellen, delmodellen, entiterna
eller attributen.

Punkt 7: utskrift De anteckningar som är skrivna direkt i den grafiska modellen
skrivs ut när modellen skrivs ut. Anteckningar kopplade till objekt i modellen eller
direkt till modellen eller en delmodell kan skrivas ut var för sig. Användaren kan
skapa en rapport där alla anteckningar och beskrivningar (förutom de som är skrivna
direkt i den grafiska modellen) finns med och skriva ut den.
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6 Resultat
Det ramverk jag har skapat har använts för att analysera två CASE-verktygs hantering
av anteckningar. Den analysen ger vid handen att verktygen har svagt stöd för punkt 4
och 5. I synnerhet saknas i båda verktygen helt stöd för punkt 4.

Jag kan alltså konstatera att båda verktygen låter användaren göra anteckningar i den
grafiska modellen samt koppla beskrivningar till vyer av modellen. I båda verktygen
finns (inte helt oväntat) även möjlighet att läsa gjorda anteckningar. Möjlighet finns
att koppla anteckningar av något slag till modellens objekt. Det är intressant att notera
att ingetdeta verktyget på något sätt stöder punkt 4. Båda verktygen stöder i begränsad
omfattning punkt 5. Det finns stöd för punkt 7 så till vida att det går att skriva ut
anteckningarna.

Vidare kommer jag utifrån detta ramverk att kunna föreslå ett par möjliga
förbättringar som skulle kunna genomföras med hjälp av hypertextteknik.

Undersökningen har även resulterat i bl. a. följande delresultat: en lista över vad
CASE-verktygs hantering av anteckningar bör stödja.  Denna lista gör inte anspråk på
att vara komplett, men kan ligga till grund för vidlyftigare kravlistor.

1. Verktyget ska stödja att användaren kan foga anteckningar till modellen.

2. Det ska vara möjligt att läsa gjorda anteckningar.

3. Det är önskvärt att anteckningar kan kopplas till delmodeller och delar av
modeller och delmodeller.

4. Det är önskvärt att anteckningar som har semantisk eller annan koppling till
andra anteckningar, modeller, delmodeller eller objekt i modeller eller
delmodeller ska kunna vara synligt kopplade till dessa. (Olika versioner av
samma modell betraktar jag här såsom olika modeller.)

5. Om det finns anteckningar kopplade till en modell bör den som granskar
modellen eller en delmodell utan att begära det kunna se att de finns.

6. Det bör inte vara omständligt att göra eller läsa anteckningarna. Med
omständligt menas att verktygets användare subjektivt upplever att det vore
enklare och i det stora hela mera praktiskt att göra anteckningarna för hand, med
papper och penna.

7. Vid utskrift av en modell eller delmodell bör det vara möjligt att även skriva ut
anteckningarna.

8. Det är önskvärt att möjlighet finns att se vem som har gjort en anteckning. Finns
möjlighet att göra tillägg till anteckningar bör det framgå vem som gjorde
tillägget.

9. Det är önskvärt att möjlighet finns att se när en anteckning gjordes. Finns
möjlighet att göra tillägg till anteckningar bör det framgå när tillägget gjordes.

10. Det är önskvärt att anteckningarna kan göras godtyckligt långa eller stora.

11. Det är bra om anteckningar kan kopplas till transformationer mellan modeller.
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7 Resultatdiskussion och allmänna reflexioner

7.1 Några förslag till förbättringar
Undersökningen visar att det finns utrymme för förbättringar av några av de testade
punkterna, främst vad gäller punkt 4 och 5. Mina förslag är närmast att betrakta som
utgångspunkt för vidare undersökningar.

Ren hypertext (utan inslag av hypermedia) är en textdatabas, ett semantiskt nät som
kopplar samman text och verktyg för att hantera denna databas och detta nät (Conklin,
1987, i Frisse et al.; Schnase et al., 1988, i Frisse et al.; Rada et al., 1989, i Frisse
et al.). Hypermedia torde kunna betraktas på samma sätt, med den skillnaden att
databasen innehåller annan information. Enligt Oinas-Kukkonen (1997) är en av
fördelarna med hypertext att man relativt enkelt kan visa relationerna mellan olika
komponenter. Om man därför vill visa relationerna mellan anteckningar och andra
anteckningar, modeller, delmodeller eller objekt i modeller eller delmodeller (punkt 4)
kan hypertext vara en lösning.

Jag föreställer mig att detta skulle kunna lösas genom att man lägger in länkar i texten
i anteckningarna (de verktyg jag har utvärderat använder främst text till anteckningar).
Då det mycket väl kan finnas en relation till mer än en annan anteckning eller objekt i
en modell osv. bör länkarna kunna leda till flera noder. Drexler (i Nielsen, 1990) vill,
som redan nämnts, att länkar ska kunna gå åt båda hållen, dvs. att om en länk går från
nod A till nod B så går den också från nod B till nod A. Detta är rimligt i den nu
föreliggande situationen, för om det finns en associativ eller semantisk koppling som
går från objekt A till objekt B så gäller säkerligen även det omvända. Som i Oinas-
Kukkonen (1997) kan länkar göras synliga genom att symboler och färger används.
Exempelvis kan ett ord eller stycke i en anteckning ha avvikande färg. Löwgren
(1993) skriver att det är viktigt att användaren kan se vilka alternativ som finns och att
människor är bra på att uppfatta färg och vissa gestalter.

Detta leder oss in på punkt nr. 5. Det enklaste sättet att klargöra att det finns några
anteckningar över huvud taget vore att visa det med en symbol. Användaren skulle
sedan kunna leta efter anteckningarna. Han måste då hålla reda på var han har letat,
eftersom det kan finnas fler än en anteckning. Detta är mindre lyckat, då
korttidsminnet är begränsat (Löwgren, 1993). I stället föreslår jag att man behåller den
symboliska markeringen, men låter den betyda enbart att det finns anteckningar
kopplade till själva modellen som inte är kopplade till någon av modellens delar.
(Dessa anteckningar kan användaren exempelvis läsa genom att klicka på symbolen.)

De anteckningar som är kopplade till objekt i modellen kan synliggöras genom att
objektet får en viss färg eller en ram i en viss färg (med samma motivering som ovan).
I de testade verktygen kan entiteter, attribut och relationer förses med anteckningar i
någon form. Namnen på de entiteter till vilka anteckningar är kopplade kan ramas in
med någon färg. Dock är i detta sammanhang gul bakgrund (till den svarta texten) att
föredra, eftersom svart text på gul bakgrund är väl synlig (Löwgren, 1993). På samma
sätt bör man förfara med namnen på de attribut till vilka anteckningar är kopplade.

Till relationerna bör en annan färg användas, eftersom bakgrunden är vit eller grön. I
stället kan en annan färg väljas och kombineras med en annan tjocklek på linjen
(eftersom människor är bra på att urskilja mönster (Löwgren, 1993)) eller en symbol.

Länkarna bör vara av typen anteckningslänkar och informationen presenteras i "pop
up-fönster", för Stark (1989, i Woodhead, 1991) har visat att detta minskar den
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kognitiva belastning som andra länktyper kan medföra och att användarna föredrar
den typen.

7.2 Övrigt
Även om huvudfrågan inte har varit vilka krav man bör ställa på CASE-verktygs
hantering av anteckningar måste likväl det ramverk som har utvecklats anses vara av
intresse i sig. Vidare arbete för att kontrollera ramverkets användbarhet och
fullständighet krävs. Det vore även värdefullt att söka verifiera det genom exempelvis
en survey-undersökning.

Det är viktigt att notera att även om man bör ställa de krav som jag har ställt upp
garanterar de inte att hanteringen av anteckningar fungerar väl. De beskriver snarare
funktionalitet som CASE-verktyg inte bör sakna.

Arbetet med ramverket och granskningen av två UCASE-verktyg har lett mig till att
utifrån teoretiska överväganden föreslå hur man med hjälp av hypertext kan göra vissa
kompletteringar av dessa verktyg. Det återstår att empiriskt, kanske genom ett
experiment, bekräfta det lämpliga i mina förslag. Även om jag anser dem vara
motiverade är det likväl inte givet att de i verkligheten fungerar väl.

Ett naturligt sätt att bekräfta att dessa kompletteringar är förbättringar vore att
implementera dem i de verktyg jag har undersökt och pröva verktygen i en
experimentsituation. Alternativt kan de i någon form implementeras i ett annat
verktyg.

Att jag har kunnat föreslå vissa förbättringar av CASE-verktyg som bör genomföras
med hjälp av hypertext innebär att mitt antagande om att hypertext är en teknik som
kan användas för att förbättra hanteringen av hypertext inte har falsifierats.

Även om jag inte hade det i åtanke när jag skapade ramverket upptäckte jag i
efterhand att punkt 4 förefaller naturlig att realisera med hjälp av hypertext, men det
finns även givetvis andra metoder att realisera den på.

De UCASE-verktyg jag granskade föreföll mig tämligen likartade. Om även övriga
verktyg som stöder ER-modellering liknar dem kan förslagen tillämpas även på dessa
verktyg. Det är svårare att uttala sig om de verktyg som inte använder sig av ER-
modellering.

Ett UCASE-verktyg behöver inte nödvändigtvis ha stöd för konceptuell modellering
eller ER-modellering. Resultaten rörande de två ovannämnda verktygen kan
förmodligen inte utan vidare generaliseras till att gälla alla UCASE-verktyg, men
något kan likväl sägas. Det verkar inte osannolikt att stöd för punkt 4 i ramverket
saknas i många verktyg. I sådana fall förefaller det vara lämpligt i samma grad som
för de nu granskade verktygen att införa bl. a. länkar mellan anteckningar, länkar som
är dubbelriktade. Vidare undersökningar krävs för att klargöra hur UCASE-verktyg i
allmänhet eventuellt kan förbättras med hjälp av hypertext och hur de verktyg som
finns stöder ramverket.

Jag fann det något förvånande att man i båda verktygen är tvungen att leta igenom alla
objekt för att hitta anteckningarna (såvida man inte skapar en rapport). Detta tyder
dock på att detsamma kan sägas om många andra UCASE-verktyg. Även här är
naturligtvis urvalet för begränsat för att jag med visshet ska kunna säga någonting.
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8 Slutsatser
Det är intressant att notera att båda verktygen helt saknar stöd för punkt 4 i ramverket.
Detta kan vara en tillfällighet; att bara granska två verktyg ger ett svagt stöd för att dra
generella slutsatser. Likväl är det en indikation på att de flesta UCASE-verktyg saknar
denna funktionalitet. Vidare undersökningar kan antingen bekräfta eller falsifiera
detta antagande. Alternativt indikerar detta resultat i stället att de flesta UCASE-
verktyg med stöd för ER-modellering saknar den i punkt 4 omtalade funktionaliteten.
Även detta antagande kan bekräftas endast genom vidare arbete.

I båda verktygen är man tvungen att leta igenom alla objekt för att hitta
anteckningarna, såvida man inte skapar en rapport. Detta tyder på att detsamma kan
sägas om många andra CASE-verktyg.
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Bilaga 1: bilder från Logic Works och S-Designor 5.0

Bild 1: Att koppla en definition till ett attribut i Logic Works. Till vänster
om det aktiva fönstret syns en kommentar skriven direkt i den grafiska
modellen: "Detta är Elmasris modell."
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Bild 3: Att koppla en kommentar till ett attribut i Logic Works.

Bild 4: Att koppla en definition till en relation i Logic Works.
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Bild 2: Att koppla en beskrivning till en vy i Logic Works.
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Bild 5: Att koppla information till en modell i S-Designor 5.0
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Bild 6: I S-Designor 5.0 går det att koppla kommentarer och beskrivningar
samt en etikett till attribut.
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Bild 7: Att koppla en beskrivning till ett attribut i S-Designor 5.0.
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Bild 8: Att koppla en anteckning till ett attribut i S-Designor 5.0.



Bilaga 1: bilder från Logic Works och S-Designor 5.0

43

Bild 9: Att koppla en beskrivning till en relation i S-Designor 5.0.
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Bild 10: Att kommentera en entitet i S-Designor 5.0.
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Bilaga 2: två rapporter från Logic Works
Bilaga 2 går endast att rekvirera från biblioteket vid Högskolan i Skövde.

E-post: biblioteket@bib.his.se
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Bilaga 3: ett diagram från S-Designor 5.0
Bilaga 3 går endast att rekvirera från biblioteket vid Högskolan i Skövde.

E-post: biblioteket@bib.his.se
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Bilaga 4: ett diagram från Logic Works
Bilaga 4 går endast att rekvirera från biblioteket vid Högskolan i Skövde.

E-post: biblioteket@bib.his.se
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Bilaga 5: utskrift av en enskild anteckning i S-
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Bilaga 5 går endast att rekvirera från biblioteket vid Högskolan i Skövde.
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