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Abstract
This paper discusses several questions concerning external validation and the use of
computer-aid (CASE) in these matters. External validation is a very important task to
pursue in order to develop a functional information system that complies to the needs
of the customer. The object of this paper is to identify requirements from different
techniques for external validation and in what way these requirements are satisfied in
CASE-tools.

In order to study the issues, a methodology with its techniques for validation was
chosen together with several customizable CASE-tools that claimed support for the
methodology. Additional validation techniques were chosen to examine the adaptability
of the CASE-tools in order to study their applicability outside their natural context.

The results from the study indicates that there exists discrepancy in CASE-tools
between claimed support for a methodology, corresponding to actual support. Also,
the applicability to additional validation techniques was inadequate.
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1

Sammanfattning
I denna rapport behandlas frågor som rör extern validering och datorstöd (CASE) för
detta. Rapporten redogör för en undersökning vars syfte är att ta reda på vilka krav
som tekniker för extern validering ställer på CASE-verktyg och hur verktygen svarar
upp till dessa krav. Olika metoder finns för att skapa ett informationssystem och varje
metod har sina beskrivningstekniker som underlag för extern validering.

De beskrivningstekniker som föreskrivs i en metod är ofta mycket detaljerade. En
metods notationen ställer därför stora krav på CASE-verktyg som uttalar stöd för
denna metod.

Arbetet som beskrivs i denna rapport identifierar krav på datorstöd utifrån en viss
metods beskrivningstekniker samt ytterligare valideringstekniker som beskrivs i
litteraturen. Därefter undersöks CASE-verktygs förmåga att svara upp till dessa krav.

Själva undersökningen av verktygen genomförs via ett testförfarande där samtliga
utvalda verktyg implementerar två olika testfall.

Resultatet från genomförandet av tester visar att det existerar stora skillnader mellan
verktygens påstådda stöd för en viss metod och vad de faktiskt klarar av. CASE-
verktygens förmåga att ge stöd för extern validering enligt vald metod är överraskande
dåligt. Stöd för andra valideringstekniker än de som föreskrivs enligt vald metod är i
stort sett obefintligt.
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1 Introduktion
Arbete som sker inom ramen för systemutvecklingsprocessen har länge varit föremål
för undersökning. Många av de uppgifter och moment som skall utföras kan vara både
tidsödande och arbetskrävande medan andra uppgifter kan vara krävande på annat sätt.
Arbetet med att undersöka huruvida krav från användaren verkligen uppfylls eller ej i
det evolverande informationssystemet (IS) är en sådan uppgift. Denna uppgift kan
givetvis vara både tidsödande och arbetskrävande men framförallt ställer den krav på
en fungerande kommunikation mellan systemutvecklare och användare.

I syfte att underlätta och förbättra systemutvecklingsprocessen har utvecklingen kring
datorstöd för denna process ökat kraftigt [Sto96, s. 1]. CASE är ett populärt begrepp i
detta sammanhang. CASE är en akronym som används flitigt i litteraturen men
innebörden bakom denna skiljer sig ibland åt. Ofta står dock CASE för Computer
Aided Software Engineering [Wil90, s. 1].

Att utnyttja CASE i verksamheten får ofta stora konsekvenser. Kostnaden är en faktor
som påverkar, andra är arbetssättet som i värsta fall måste anpassas till CASE-
verktygen och inte tvärtom [And94, s. 109]. Begreppet CASE-verktyg kommer i
denna rapport att vara synonymt med dataprogram speciellt anpassade för att ge stöd
till systemutvecklingsprocessen.

Utvecklingen av CASE sker i en allt snabbare takt. Det är framförallt på senare år som
CASE fått en större genomslagskraft i alla typer av utvecklingsarbeten. Som exempel
på detta ser vi att dagens verktyg ofta har, mer eller mindre, lättanvända grafiska
gränssnitt, vilket inte var möjligt för ett antal år sedan, utan mycket avancerad
datakraft [Sto96, s. 1].

Olika typer av CASE-verktyg har också utvecklats, för att bland annat kunna möta
krav på anpassning av verktygen till olika metoder som används inom
systemutvecklingsprocessen. Denna typ av verktyg kallas CASE-skal eller MetaCASE-
verktyg och har en funktionalitet som inbegriper anpassbarhet i varierande
utsträckning.

1.1 CASE som stöd i valideringsarbetet

Arbetet i denna rapport kommer att titta närmare på behov och krav i samband med
systemutvecklingsarbetet samt hur CASE kan uppfylla dessa behov och krav. Den
fortsatta analysen som grundar sig på problemställningen skall fokusera på CASE i
samband med arbetet med extern validering. Med extern validering menas
kommunikationsprocessen mellan systemutvecklare och användare. Exempel på
användare kan i detta fallet vara beställaren av systemet eller den framtida
slutanvändaren.

Syftet med extern validering är alltså att klargöra om användarens egentliga krav är
tillgodosedda. Detta är ett lika svårt som viktigt arbete då det gäller att presentera det
evolverande systemet på ett korrekt sätt, så att slutresultatet motsvarar kundens
förväntningar [Bub92, s. 20].

Att utveckla ett informationssystem (IS) och validera olika lösningsförslag på det sätt
som föreskrivs i en viss metod är en sak, men att med hjälp av CASE-verktyg utföra
samma arbete förändrar förutsättningarna för processen. Syftet med denna rapport är
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att närmare studera vilka krav kommunikationsprocessen ställer, samt hur dessa krav
kan tillgodoses med hjälp av CASE-verktyg.

Ett exempel på ett sådant krav, som ligger till grund för en fungerande kommunikation,
är bra beskrivningstekniker. Bra beskrivningstekniker möjliggör i sin tur ett bra
valideringsarbete [And94, s. 107]. Olika metoder för utveckling av
informationssystem, föreskriver olika typer av beskrivningstekniker.

För det fortsatta arbetet i denna rapport är det viktigt att definiera vad som menas med
ett IS. Andersen ger följande definitionen av ett IS [And94, s. 15]:

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring,
överföring och presentation av information.”

Enligt Andersen inbegriper detta mänsklig medverkan i ett informationssystem, då
behandling av information kan utföras av såväl människor som maskiner.

I ett vidare sammanhang gäller problematiken kring validering inte bara CASE-
verktyg, utan all form av valideringsarbete i samband med systemutveckling.

1.2 Rapportens upplägg och innehåll

Till en början skall systemutvecklingens behov och krav diskuteras. En presentation
ges av vanliga begrepp inom systemutveckling samt olika sätt att se på
systemutvecklingsprocessen. Olika faser i systemutvecklingsprocessen gås igenom
kortfattat. Därefter ges en översiktlig beskrivning av hur återkoppling går till under
systemutvecklingsprocessen.

Nästa del av rapporten behandlar och beskriver olika aspekter på CASE. Olika
begrepp kommer att gås igenom inom området. Olika verktyg har olika fokusering,
syfte och mål, beroende på målgrupp. De vanligast förekommande typerna av CASE-
verktyg kommer tas upp och beskrivas med avseende på funktionalitet.

Utifrån de tidigare diskussionerna om systemutveckling och datorstöd i form av CASE,
granskas olika problem och möjligheter med datorstöd, där ett problem lyfts fram för
vidare analys för problemställningen.

Problemställningen gäller CASE-verktygens stöd för extern validering under
utvecklingsarbetet utifrån en given metod. Det första steget blir att identifiera vilka
krav denna metod ställer, på verktygens valideringsfunktionalitet. Därefter undersöks
om dagens verktyg svarar upp till de krav som identifierats. Vidare undersöks andra
valideringssätt som ej behöver vara metodanknutna och möjligheten att realisera dessa
i CASE-verktygen.

Syftet är dels att undersöka CASE-verktygens förmåga att möjliggöra för extern
validering enligt en viss metod, dels för att se om verktygen kan erbjuda stöd för
alternativa tekniker för extern validering.

Eftersom extern validering är en mycket viktig del av systemutvecklingsarbetet för att
nå ett för kunden effektivt och funktionellt IS, samtidigt som trenden är att skapa egna
metoder och därigenom egna valideringstekniker [Har95, s. 235], anser författaren att
området är mycket intressant. Kan dagens CASE-verktyg uppfylla de krav som ställs
på dem? I så fall hur gör de detta?
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Figur 1 nedan ger en översikt av problemområdet som behandlas i denna rapport och
pekar på sambandet mellan de olika delarna. I figuren beskrivs hur systemutvecklingen
ställer krav på hur extern validering skall bedrivas med hjälp av CASE-verktyg,
samtidigt som CASE-verktyg erbjuder stöd för en eller flera metoder eller ramverk.
Extern validering sker mot kund utifrån föreskrivet valideringssätt i såväl
ramverk/metod som CASE-verktyg.

Figur 1. Översikt av problemområdet.

Problemställningen är i figuren betecknad av den streckade rektangeln och grundar sig
i två frågor. Råder det diskrepans mellan krav på stöd för extern validering så som
uttrycks i en metod och CASE-verktygens påstådda stöd för samma metod? Klarar
CASE-verktygen av att uppfylla krav från valideringstekniker utöver de som föreskrivs
av vald metod? Syftet är att analysera om diskrepans föreligger och i så fall hur denna
diskrepans gestaltar sig samt i vilken mån verktygen klarar av andra
valideringstekniker.
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2 Systemutvecklingens behov och krav
I denna del av rapporten diskuteras systemutvecklingsprocessen med avseende på dess
olika behov och krav. En överblick över hela processen skall ges, men fokus kommer
att ligga på de tidiga faserna, det vill säga de faser som ligger till grund för hela det
fortsatta utvecklingsarbetet och som därför kan anses som särskilt viktiga.

I rapporten förekommer ofta begreppen metoder och modeller. Innebörden av
modeller kan behöva en extra förklaring då det inom systemutvecklingen ofta talas om
modeller som ramverk [And94, s. 99]. Exempel på modeller i denna mening är
FA/SIMM, SESAM och SSADM för att nämna några. I denna rapport avses dock med
modell det resultat eller den produkt som användningen av en metod leder till.
Begreppet metod kommer framledes att användas istället för ramverk för att beteckna
en samling sammanflätade metoder.

En metod har sitt ursprung i djupare idéer som kan kallas för filosofier [Flo93, s. 98].
Filosofier är grundläggande synsätt som utifrån dess riktlinjer påverkar en metods
utformning. En aspekt som resulterat i olika filosofier, och därigenom olika metoder,
är hur problem i sociala situationer skall uppfattas. Två skilda synsätt har vuxit fram;
det hårda respektive det mjuka synsättet. Det hårda synsättet karaktäriseras av ett
systematiskt tillvägagångssätt för att lösa klart definierade problem. Nyckelord i detta
sammanhang är systematik och problemlösning.

Det mjuka synsättet utgår inte från att alla problem kan lösas, utan istället möjligheten
till förändring av problemet på ett eller annat sätt. Nyckelord för det mjuka synsättet är
holistik och mångfald vad beträffar uppfattningen om vad som är ett problem [Flo93,
s. 99].

En metod har tydligare riktlinjer än den filosofi metoden baseras på, vad gäller
tillvägagångssätt för arbetet. Dessa riktlinjer resulterar i en eller flera tekniker. En
teknik i sin tur är ett detaljerat sätt att successivt ta fram/bearbeta uppgifter, data och
information för att nå ett visst resultat.

Det är viktigt att vara medveten om vilket synsätt/filosofi som en viss metod
härstammar ur när denna metod skall användas för ett systemutvecklingsarbete. Olika
metoder lämpar sig för olika situationer/kontext [Flo93, s. 99].

2.1 Systemutveckling, systemering och livscykelmodellen

När vi talar om den mycket omfattande processen att skapa ett system, avses den
process som leder från idé till avveckling av systemet [And94, s. 40]. Denna process
brukar också åskådliggöras i något som kallas för livscykelmodellen, då ett systems
”leverne”, enligt figur 2 nedan, kan liknas vid en livscykel.
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Figur 2. Livscykelmodellen enligt Andersen [And94, s. 48].

När vi sedan talar om systemutveckling inbegriper detta normalt en del av hela denna
livscykelmodell, nämligen faserna systemering till och med implementering enligt
Andersen. Systemering i sin tur, består av faserna analys och utformning.

2.2 Aspekter på livscykelmodellen

Utvecklandet av ett informationssystem kan beskrivas och genomföras på flera olika
sätt. Det behöver inte nödvändigtvis ske med den ovan beskrivna livscykelmodellen.
Valet av modell styrs många gånger av vilken typ av informationssystem som skall tas
fram. Livscykelmodellen fungerar dock mycket bra till många olika utvecklingsarbeten
vilket gjort den populär och ofta använd [And94, s. 49].

Under hela arbetet som sker inom ramen för livscykelmodellen, finns ett behov av att
skapa s.k. beskrivningar [And94, s. 41]. Beskrivningar är helt enkelt presentationer,
eller modeller som det tidigare uttryckts i denna rapport, av verkligheten som skall
främja kommunikation och förståelse för samspelet mellan det framväxande systemet
och verksamheten. Beskrivningar är någonting som används under hela utvecklandet
av systemet, dock med lite olika perspektiv och utgångspunkter beroende på fas.
Eftersom beskrivningstekniker används för valideringsarbetet kan beskrivningar vara
synonyma med vissa typer av valideringstekniker.

Varför är beskrivningar så viktiga och varför betraktas inte verkligheten direkt?

Det finns flera orsaker [And94, s. 51]:

• En beskrivning kan ge bättre insikt än observationer genom att oväsentligheter kan
sorteras bort.

• En beskrivning ”fryser” verkligheten och ger möjlighet till analys.

• Under analyser kan ändringar göras i beskrivningar som man annars inte vågar göra
i verkligheten.

Beskrivningar har dock en begränsning när verksamheten förändras. Då beskrivningen
visualiserar en del av systemet, kan det så småningom uppstå rena felaktigheter i
beskrivningarna när verksamheten fortsätter att förändras och utvecklas. Detta är en
risk med beskrivningar som måste beaktas när de används.
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2.3 Faser i utvecklingsprocessen

Enligt figur 2 delas livscykelmodellen in i flera olika faser [And94, s. 44]. De olika
fasernas innehåll skall nedan beskrivas närmare, med avseende på arbetsuppgifter och
underlag till dessa. Det är dock viktigt att påpeka att dessa faser föreskrivs av
livscykelmodellen. Det innebär inte att de alltid måste förekomma i
utvecklingsprocessen, utan kan mycket väl ersättas av andra faser. Det råder dock
konsensus inom området, att nedanstående faser och deras inbördes ordning är lämplig
vid utvecklingen av ett IS. Däremot kan ibland innehåll och arbetsförfarande i faserna
skifta, beroende på vald metod. Nedanstående beskrivningar baseras på Andersen
[And94].

Förändringsanalys

Under förändringsanalysen består arbetet i att ta fram verksamhetens problem och
möjligheter. Detta görs genom att först beskriva nuläget och därefter en önskad
situation. De skillnader som råder mellan nuläge och önskad situation resulterar i ett
förändringsbehov.

Systemering

Systemeringen delas in i faserna analys och utformning. Under analysfasen görs en
verksamhets- och informationsanalys. Verksamhetsanalysen ska analysera på vilket sätt
informationssystemet kan underlätta verksamhetsarbetet. Som underlag till detta
skapas beskrivningar som ska visa sammanhangen mellan informationssystemet och
verksamheten.

Informationsanalysen ska bestämma systemets innehåll, där underlaget för detta bland
annat är beskrivningar av systemets in- och utdata.

Under utformningen bestäms en principiell teknisk lösning för systemet och därefter en
utrustningsanpassad teknisk lösning. Som underlag till detta skapas detaljerade
beskrivningar av teknisk lösning.

Realisering och implementering

Efter systemeringens analys- och designfaser påbörjas realisering och implementering.
Till grund för detta ligger hela det tidigare arbetet, och systemet har fått sin struktur
och uppbyggnad fastlagd. Nu ligger arbetet i att skapa systemet genom kodning och
därefter införandet av systemet i verksamheten.

Under kodningsfasen är det viktigt med konsistens, vilket kan underlättas med
automatisk kodgenerering från de tidigare fasernas specifikationer.

Ofta finns det inte resurser nog för testning av alla moduler och procedurer. Detta
ställer i sin tur stora krav på verktygens förmåga att upptäcka felaktigheter av olika
slag.

Förvaltning och drift

Förvaltning och drift innebär underhåll av systemet och förbättringar genom
korrigeringar och uppdateringar.

Avveckling

Innan ett system avvecklas skall all information säkras genom säkerhetskopiering. Som
underlag för detta används beskrivningar av data och databaser.
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2.4 Återkoppling under utvecklingsprocessen

Under hela utvecklingsprocessen finns det ett behov av att veta om man bygger rätt
system åt kunden och om det byggs på rätt sätt. Systemutvecklaren och
kunden/beställaren skall försöka nå en konsensus kring det förslag till system som
förelagts. Hela detta arbete kan vi kalla för återkoppling och innebär att det
evolverande systemet på något sätt skall jämföras mot kundens/beställarens egentliga
krav, som ofta är svåra att finna i den tidigare framtagna kravspecifikationen.

Begrepp som brukar användas i detta sammanhang är bland annat validering och
verifiering [Pre97, s. 504]. I kontakten mellan utvecklare och kund är det framförallt
begreppet validering som används.

Vad som kan anses vara bra validering och vad som inte är det är något subjektivt.
Viktigaste förutsättningen är dock att beskrivningarna, som ligger till grund för
validering, är förståeliga och tydliga i kundens/beställarens ögon. Om inte detta uppnås
kan det vara svårt att få ut någonting av valideringen.

2.4.1 Validering och verifiering

Begreppet validering kan sägas vara olika aktiviteter som ger en försäkran om att
systemets funktionalitet och utformning direkt kan återkopplas till de krav som kunden
ställt på systemet. Frågan som skall ställas är; ”- bygger vi rätt system?”.

Det är inte ovanligt att validering sker i samband med systemets/produktens
slutförande. I detta läge är det många gånger försent att göra några större ändringar.
Alla ändringar blir, efterhand som ett projekt fortskrider, mer kostsamma och
resurskrävande [Lou95, s. 125], [Bub92, s. 20].

Därför bör validering få vara en naturlig del i varje utvecklingsfas. Till grund för
valideringen ligger olika typer av beskrivningar.

Begreppet verifiering handlar om de aktiviteter som säkerställer att systemets
funktionalitet byggs på ett korrekt sätt. Här är alltså frågeställningen istället ”- bygger
vi systemet rätt?”.

Verifiering är någonting som oftast sker efterhand som funktioner tas fram i systemet.
Kompilatorer och utvecklingshjälpmedel som transformerar programkod ser till att
programkod genereras på rätt sätt och ger en omedelbar feedback till programmeraren
om situationen. Den omfattande felsökningen och avlusning som sker under arbetets
gång, leder till att det sällan uppstår större problem med verifieringen. Den stora
akilleshälen i många utvecklingsarbeten är istället valideringen.

2.4.2 Extern validering

Mål och syfte

Det finns olika former av validering och några av dessa är intern och extern validering.
Den interna valideringen involverar bara systemutvecklarna och arbetet består i att
utvärdera systemet mot den uppställda kravspecifikationen. Den externa valideringen
däremot har som huvudsakligt syfte att ta stämma av det utvecklade systemet mot
användarens egentliga krav. Detta innebär ofta en omfattande medverkan från
kundens/användarens sida. Extern validering handlar alltså om att fånga kundens
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egentliga krav med hjälp av olika beskrivningar som kunden kan förstå och
kommentera. För att detta skall vara möjligt måste beskrivningstekniker enligt
Andersen [And94, s. 107] besitta vissa egenskaper. Exempel på sådana egenskaper är
att de skall vara:

• lätta att lära sig utforma

• lätta att utarbeta

• lätta att ändra

• lätta att reproducera

I en rapport av Hodgson [Hod95] beskrivs olika nivåer för validering. Dessa nivåer är
syntaktisk, semantisk och pragmatisk [Hod95, s. 2]. Den syntaktiska nivån har till
uppgift att kontrollera om beskrivningar är korrekta utifrån modelleringsspråket. Den
semantiska nivån kontrollerar att betydelsen i de skapade modellerna stämmer överens
med användarens krav. Den pragmatiska nivån går ut på att reda på hur bra de skapade
modellerna är som kommunikationsmedel, hur bra förståelsen är för modellerna.

Aktörer i valideringsprocessen

Det är framförallt personer som besitter stor kunskap om domänen/problemområdet
som skall konsulteras vid valideringen [And94, s. 456]. Det kan exempelvis vara, om vi
befinner oss i en verksamhet, den anställde som är domänexperten. Andra exempel är
den framtida användaren av systemet eller ledningsgruppen för verksamheten.
Ytterligare aktörer i processen är förstås systemutvecklaren och ibland annan expertis
som fungerar som rådgivare för domänområdet inom vilket systemet skall utvecklas.

Det viktiga är att de medverkande kan ge synpunkter och kommentarer på de
beskrivningar som tagits fram.

2.4.3 Tekniker för extern validering

Sättet eller formen för hur vi bedriver extern validering bör anpassas till målgruppen,
det vill säga de medverkande. Beskrivningar uppfattas ofta olika från person till person
och effekten av beskrivningen bestäms av dess innehåll, form och i vilket sammanhang
den förekommer [And94, s. 54].

Nedan beskrivs ett flertal olika tekniker för extern validering [Bub92, s. 10], [Flo94, s.
63], [Elm94, s. 43].

Några av dessa är:

• grafiska specifikationer

• parafrasering av grafiska specifikationer till naturligt språk

• parafrasering av formella, logikbaserade regler till naturligt språk

• animering och simulering av en specifikation

• prototyping.



2 Systemutvecklingens behov och krav

10

Grafiska specifikationer är en benämning över en mängd olika grafiska tekniker som
kan användas för extern validering. Dataflödesdiagram är ett exempel på en sådan
teknik och som syftar till att åskådliggöra vilka informationsflöden som existerar i ett
system. Denna teknik föreskrivs av många metoder exempelvis SSADM [Mel93, s.
55]. I SSADM används grafiska specifikationer som kommunikationsmedel mellan
utvecklaren och användaren.

ER-modellering är en annan teknik/metod som syftar till att åskådliggöra viktiga ”ting”
och samband mellan dessa. Entiteter kan uttrycka fysiska eller konceptuella ting i
verkligheten som är intressanta att representera. Relationer beskriver det samband som
förenar entiteterna. ER-modellering är en mycket populär metod som ursprungligen
hade som syfte att underlätta kommunikationen mellan utvecklare och användare
[Moo96, s. 225] men som samtidigt gav en effektiv metod för skapandet av databaser.

Det finns tekniker för att ta steget vidare vad gäller specifikationer/scheman och deras
lämplighet för valideringen. En teknik som tagits fram är att ”översätta” specifikationer
till naturligt språk. Därefter vänder man sig till kunden/användaren för att stämma av
och ta reda på om utsagorna i naturligt språk är korrekta.
Exempel på ett sådant arbete finns i [Gus97] där dataflödesdiagram och ER-modeller
görs om till naturligt språk.

En annan liknande teknik utgår från formella regler som omformuleras till naturligt
språk där utsagorna sedan prövas mot kunden/användaren för att ta reda på om de är
korrekta enligt kunden.

Animeringar och simuleringar av specifikationer är tekniker som använder sig av
symboler, figurer och bilder i stället för mer formell notation som normalt föreskrivs i
en metod [Moo96]. Syftet är att kunden/användaren lättare skall kunna ta till sig
informationen som presenteras genom associationer till verkliga händelser och
företeelser. I [Wan95] utvecklas ett CASE-skal kallat Phedias där animeringstekniken
används för att bättre stödja valideringsarbetet.

Prototyping går ut på att skapa ett fungerande system/gränssnitt för testning och
utvärdering från kundens/användarens sida. Begränsad funktionalitet vad gäller de
interna processerna är inget hinder. Det viktiga är att kunden har möjlighet att ”känna”
på hur systemet eventuellt kommer att utformas. Exempel på metoder som föreskriver
prototyping är SVEA/DIRECT [Axe90, s. 129] och SSADM [Mel93, s. 34].
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3 CASE, datorstöd för systemutveckling
I samband med en NATO konferens 1968 försökte man ta fram lösningar på den kris
som uppstått inom det nya området systemutveckling [Sto96, s.1]. Det var i jakten på
lösningar till denna kris det togs fram en mängd tekniker och metoder för att komma
förbi problematiken. Till en början var fokuseringen stor på processen att generera
programkod och ett flertal metoder etablerades under 60-talet och 70-talet.

Då resultat uteblev och problemen kvarstod trots åtgärder började man efterhand titta
på nya tekniker för de tidiga skedena i systemutvecklingsarbetet. Efterhand som dessa
tekniker evolverade, gavs möjligheten till automatisering och datorisering av dessa,
vilket ledde över till utvecklingen av datorstödda verktyg av olika slag.

CASE-verktyg är ett samlingsnamn för verktyg med det gemensamt att de ger ett stöd
i systemutvecklingsarbetet i någon form. Ofta talas det inom området om att syftet med
CASE är att det skall ge stöd för förståelse av komplexa sammanhang.

International Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical
Commission (IEC) har följande definition för CASE-verktyg:

”CASE tool: A software product that can assist software engineers by
providing automated support for software life-cycle activites as defined in
ISO/IEC 12207:1995” [ISO95, s. 4]

3.1 Varför CASE?

Det finns otaliga exempel i litteraturen på potentiella fördelar och vinster i samband
med införande av CASE i en verksamhet. Alla dessa fördelar kan förmodligen inte
uppnås i alla verksamheter, men de ger en bild av åt vilket håll forskning och
produktutveckling strävar, i försöken att skapa bättre verktyg.

Exempel på områden där stor nytta finns av eventuell automatisering eller stöd är
[And94, s. 109]:

• Dokumentation; bättre konsistens och läsbarhet.

• Beskrivningstekniker; tydligare beskrivningar och lättare att ändra i.

• Systemeringsmetoden; givna steg följs bättre.

Andra exempel är:

• Förbättrad mjukvarukvalité; inkonsistens och felaktigheter upptäcks i ett tidigt
skede.

• Reducerad kostnad för underhåll

• Snabbar upp utvecklingsprocessen; bland annat genom återanvändning

• Ökad produktivitet

Den stora nyttan av CASE teknologin har debatterats flitigt och även om meningarna
går isär om nyttoeffekterna, så finns det onekligen vissa konkreta fördelar. Det finns
flera olika delar av systemutvecklingsarbetet som är av mer eller mindre rutinartad
karaktär och som därigenom passar bra för automatisering. Andra områden och
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uppgifter är betungande i andra avseenden, exempelvis kan ett stort projekt/arbete bli
svårt att överblicka och möjligheter finns för inkonsistens i kravspecifikationer och
liknande.

Detta är bara några av de argument som finns för ett införande av CASE, och varje
verksamhet har sina egna skäl till varför de vill ha denna teknik.

Även om inte alla fördelar kan uppnås är det onekligen så att i takt med förbättrade
verktyg, ges en ökad möjlighet till förbättring av stödet kring
systemutvecklingsprocessen i samband med införandet av CASE.

3.2 Olika typer av CASE

I litteraturen finns många exempel på generella kategoriseringar av CASE-verktyg
beroende på det sätt som verktygen stödjer användaren. Det finns kategoriseringar som
förekommer oftare än andra. Ett sådant exempel är nedanstående tre grundkategorier
[Wil90, s. 3]. Här används den engelska benämningen då det saknas bra motsvarigheter
i svenska :

• Analyst Workbench Products - Denna typ av verktyg stödjer analys och
designfaserna inom systemutvecklingen.

• System Generators - Denna typ av verktyg genererar t.ex. färdiga databasstrukturer
och programkod utifrån konceptuella modeller.

• Life Cycle Products - Dessa verktyg är en kombination av ovanstående.

Workbenches är en annan benämning som ofta förekommer i litteraturen. En
workbench kan ses som ett paraplyverktyg, det vill säga ett flertal olika CASE-verktyg
är integrerade/samlade under ett gemensamt gränssnitt.

En annan mycket generell uppdelning av CASE-verktyg kan göras utifrån vilken del i
systemutvecklingsprocessen som stöds [Lou95, s. 143]. Processen delas in i tidiga eller
sena faser vilket är en variant på Williams definition ovan.

Verktyg som stödjer de tidiga faserna kallas för upperCASE. De faser som här avses är
främst kravspecifisering och designfasen. Återkommande funktioner i upperCASE är
stöd för traditionella diagram- och grafrepresentationer som t.ex. dataflödes diagram
och ER-scheman.

LowerCASE är verktyg som stödjer senare faser såsom kodning och implementering.
Oftast startar dessa med konceptuell modellering av systemet för att därifrån kunna
skapa formella modeller. Dessa ligger sedan till grund för algoritmer som genererar
kod.

IntegratedCASE (ICASE) är verktyg som stödjer både de tidiga och senare faserna i
processen. Denna typ av verktyg är självklart av stort intresse för användaren som på
ett enkelt sätt slipper onödig transferering mellan olika verktyg.

Inom CASE skiljs det på öppna och slutna CASE-verktyg [Cro93, s. 1]. Om verktyget
inte går att modifiera på något sätt betecknas det som stängt. Skulle möjligheten finnas
till modifiering och anpassning av olika slag betecknas verktyget som öppet.
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Modifiering kan gälla anpassningen av verktyget till önskad metod eller
metodförändringar beroende på den utvecklande organisationens krav.

Öppna CASE-verktyg kallas ofta för anpassbara CASE (eng. customizable CASE)
eller MetaCASE. Begreppen är många inom området och kategorisering av verktyg är
mycket svårt. Ofta blir gränsdragningen oskarp då verktyg ibland har en funktionalitet
som passar in på såväl customizable CASE som MetaCASE.

3.3 Behov av anpassning i CASE-verktyg

Det är en växande trend att skapa sina egna metoder istället för att arbeta efter redan
framtagna och givna metoder [Har95, s. 235]. Efterhand som slutna CASE-verktyg blir
allt mer komplexa och metodanknutna växer behovet av att kunna anpassa verktygen
till den egna verksamhetens behov.

Det blir ofta mycket dyrt för verksamheten att själv ta fram ett eget CASE-verktyg
genom att skapa det från början. Därför framstår CASE-skal som ett mycket gynnsamt
alternativ för många organisationer.

Det finns många olika orsaker till varför skapande eller anpassning av verktyg är
positivt. Några av dessa orsaker följer här [Cro94, s. 1]:

• Befintliga verktyg på marknaden stödjer inte organisationens metoder.

• Behovet finns av lokala varianter, det vill säga olika delar av verksamheten har olika
krav på funktionalitet.

• Metodsammansättning, det vill säga det finns ett behov att komplettera vald metod
med ytterligare funktionalitet genom införande av fler metoder.

Möjligheten att skräddarsy ett utvecklingsverktyg till de krav och förutsättningar som
finns ger många fördelar:

• Samma verktyg kan användas för olika metoder.

• Inlärningstiden för verktygen minskar; detta underlättar för användaren.

• Kostnaden i verksamheten minskar som en följd av ovanstående.

Genom att skapa egna metoder, eller sammansättningar av flera olika metoder till en
metodkedja, ställs andra behov i centrum. Ett sådant behov är att varje steg i en
metodkedja skall ge en utdata eller ett resultat som skall fungera som indata till nästa
fas eller metod. Metoder som normalt inte har ett naturligt samband kan behöva en
modifiering för att bättre kunna länkas samman.

Verksamheter som använder sig av detta förfaringssätt har då en möjlighet att utnyttja
CASE-skal för anpassning av faser/metoder så att transfereringar mellan faserna kan
ske på önskvärt sätt.
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3.4 Anpassningsbara CASE-verktyg

Det finns olika typer av anpassningsbara CASE-verktyg. Vissa CASE-verktyg utger
sig för att vara anpassningsbara (eng. customizable) och skall därför ses som vanliga
CASE-verktyg med en möjlighet att modifieras. Andra verktyg är rena CASE-skal som
måste anpassas efter gällande metod vilket är ett större arbete i jämförelse med
modifieringar av färdiga CASE-verktyg. MetaCASE är verktyg som inriktar sig på att
skapa andra CASE-verktyg, vilket normalt omfattar mycket arbete och stora resurser.

• Anpassningsbara CASE-verktyg (eng. customizable)

• CASE-skal

• MetaCASE-verktyg

Customizable CASE utgår från ett vanligt CASE-verktyg men har dessutom en hög
grad av anpassningsbarhet. Verksamheten kan då på ett bättre sätt få stöd i sitt
utvecklingsarbete utan att behöva kompromissa med den metod för systemutveckling
som används i organisationen.

I ett CASE-skal försöker man att bygga in funktionalitet som stödjer verksamhetens
metod så exakt som möjligt. I flera fall finns ett inbyggt stöd i verktygen för flera olika
slags metoder. Oftast är det mellan tio till femtio populära metoder som är integrerade
i verktyget, vilket ökar chanserna för verksamheten att anpassa funktionaliteten till
behovet.

MetaCASE-verktyg kan närmast beskrivas som en programvara för framtagning av
nya CASE-verktyg. Till grund för ett MetaCASE-verktyg ligger en metamodell av
något slag. En metamodell används för att lagra modeller. En modell i sin tur är en
beskrivning eller representation av någonting i verkliga världen. Ett MetaCASE
använder alltså tre olika abstraktionsnivåer; beskrivningar av verkligheten, modell och
metamodell. Metamodeller används i MetaCASE-verktyg för att kunna ta fram,
beskriva och representera metoder och modeller i de evolverande CASE-verktygen.
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4 Problem och möjligheter med datorstöd i
utvecklingsprocessen
Det har konstaterats flera olika typer av problem i samband med datorstöd i
systemutvecklingen. Några av dessa problem och svårigheter tas upp i detta kapitel
och behandlar:

• införandet av CASE

• anpassning av CASE

• anpassning av metoder

• valideringsprocessen och CASE

• produktivitet och CASE

4.1 Svårigheter vid införande av CASE

Att införa CASE-verktyg i en verksamhet är förenat med stora kostnader. Kostnaden
kan härledas till flera faktorer. CASE-verktyget i sig har en inköpskostnad, därefter
följer inlärning av programvaran. I de fall där verktyget tillåter en modell-
/metodanpassning resulterar detta också i en kostnad genom den resursinsats som
krävs i samband med anpassningen.

Detta sammantaget gör att många tvekar vid införandet av CASE-verktyg. De fördelar
som verktyget ger måste noggrant övervägas för att se om de väger tyngre än
nackdelarna. Detta är en orsak till att CASE-verktygens förväntade genomslagskraft
och stora spridning inte ägt rum i den omfattning som förväntats [Sto96, s. 1].

4.2 Produktivitet och CASE-verktyg

Flera olika studier har gjorts över produktivitet i samband med CASE. En sådan studie
[Bub92, s. 15] visar att inga signifikanta förbättringar sker med CASE i jämförelse med
manuella metoder. En personlig kommentar i detta sammanhang; Norman och
Nunamkers rapport, som Bubenko hänvisar till, är publicerad 1989 och dess giltighet
idag är oklar.

Andra studier pekar på precis motsatt effekt. Produktivitetsökningarna i de olika
delarna av systemutvecklingsprocessen kan vara remarkabla. En studie utfördes av
företaget bakom CASE-verktyget Excelerator; Index Technology [Chi89, s. 5]. De
genomförde två undersökningar före och efter införandet av produkten i olika
verksamheter, och fann då att produktiviteten ökat i storleksordningen 30-40 procent.
Det intressanta är att de genomfördes under åren 1985-1986 alltså under en tid där
CASE-verktygen fortfarande hade långt kvar till dagens produkter. Detta kan i alla fall
ge en indikation på ett diametralt motsatt resultat från Norman och Nunamkers
observationer.
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Andra uppfattningar är att arbetet i CASE miljö leder till en för stark fokusering på
enkla problem och uppgifter [Bub92, s. 15]. Verktygen anses försena kritiska beslut
genom att mer relevanta, bakomliggande faktorer inte får tillräcklig uppmärksamhet.
Därigenom uppfattas verktygen som förledande och leder till allvarliga brister och
förseningar längre fram i utvecklingsarbetet.

4.3 Anpassning av CASE-verktyget

Det största problemet i samband med CASE-verktygets användning i verksamheten är
att det inte stödjer och följer verksamhetens metod tillräckligt väl [Cro94, s. 5].

Verktyg som kan rubriceras CASE-skal eller MetaCASE ”levereras” med möjlighet till
anpassning och förändring av såväl metoder som tekniker i användarens/kundens
händer.

Vad ska verksamheten göra om CASE-skalet inte klarar av att förändras/anpassas på
det sätt som önskas? Enligt studier i olika verksamheter [Cro94, s. 9], är de vanligaste
åtgärderna följande:

• Procedurer/funktioner läggs till från lågnivåspråk (t.ex. C).

• Utveckla skalet genom meta-funktioner, det vill säga gör om skalet, så att det klarar
av önskade krav på anpassning.

• Undvik att beakta vissa krav på anpassbarhet.

En annan svårighet som ofta uppkommer är att det är mycket svårt och tungt att själv
skapa sig ett verktyg utan stöd från tillverkaren [Cro94, s. 10]. I många fall är det till
och med svårt att skapa små, lokala varianter eller tillägg i befintliga verktyg, även om
de säger sig vara anpassningsbara verktyg.

Varför är det då svårt att göra till och med små förändringar i många fall? Enligt
Cronholm [Cro94, s. 10] finns det framförallt två orsaker:

• Verktygen har komplicerade språkdefinitioner.

• Dokumentationen av CASE-verktygen är bristfällig.

4.4 Anpassning av metoder

Problemet med anpassbarhet kan även gälla metoder. Enligt Cronholm [Cro94, s. 9] är
det inte ovanligt att de befintliga metoderna är otillräckligt tydliga i sin beskrivning, det
vill säga tvetydigheter vid implementationen i skalet uppstår. Detta åtgärdas genom att
modifiera och förbättra (förtydliga) metoden.

Det finns olika anledningar till att verksamheten vill anpassa och förändra metoder.
Några av dessa är [Cro94, s. 9] :

• Planerad förändring av metoden.

• Metoden är inexakt, vilket ger upphov till tvetydigheter.

• Begränsningar hos verktyget.
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I samband med metodförändring skiljs det på s.k. positiv och negativ metodförändring.
Positiv innebär att förändringen sker i riktning mot kundens/användarens behov, det
vill säga anpassningen sker ”åt rätt håll”. Negativ innebär att förändring av metoden
leder bort ifrån, eller inte överensstämmer med systemutvecklarens behov.

En viktig orsak till svårigheterna med implementation av metoder i ett CASE-verktyg
är att metoderna inte är framtagna för detta ändamål. Det finns därför ett behov av en
distinktion mellan manuella metoder och datorstödda metoder [Cro94, s. 9]. Manuella
metoder används vid s.k. POP (papper och penna) verktyg, vilket ofta innebär en
möjlighet till friare tolkning av tillämpningarna, men som också kan resultera i
tvetydigheter.

Datorstödda metoder däremot kräver formella uttryck och är därför inte lika fria eller
lätta att tillämpa, men de ger en avsevärt bättre möjlighet att implementeras i ett
verktyg med färre komplikationer som följd.

4.5 Valideringsstöd i CASE-verktyg

I många metoder föreslås hur grafer och representationer skall se ut, ofta mycket
detaljerat. Detta ställer stora krav på CASE-verktygens förmåga att klara av att
producera dessa detaljrika grafer.

Många av dagens CASE-verktyg har en mängd olika beskrivningstekniker som följer
med i basutförandet. Det kan vara diagram, graf och schemabeskrivande funktioner
som definieras enligt tillverkaren av verktyget.

Vi i norra Europa tillämpar ofta det så kallade skandinaviska perspektivet på
systemutveckling [And94, s. 15] medan merparten av de större tillverkarna av CASE-
verktygen, kommer från USA. Det finns en grundläggande skillnad i synsätt på
systemutvecklingsprocessen som leder till problem för oss.

Även om tillverkare säger sig stödja en viss notation och metod, råder det ibland olika
uppfattningar om hur denna metods notation ser ut och skall tillämpas.
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5 Problembeskrivning
I det fortsatta arbetet kommer författaren att inrikta sig på extern validering. Det vill
säga, validering av IS mot kundens/användarens/beställarens egentliga krav på detta.

Att validera är svårt [Bub92, s. 20]. Anledningen till detta är bland annat att det inte
finns några absoluta, givna regler och tillvägagångssätt för hur validering skall gå till
[Bub92, s. 20].

I litteraturen beskrivs många olika metoder och tekniker för att validera resultatet av
ett systemutvecklingsarbete. Några exempel på metoder är SSADM [Mel93, s. 56],
som har sin syn på validering medan SVEA/DIRECT [Axe90, s. 129] har andra former
för detta. Ofta ligger svårigheten i att föreskrivna beskrivningstekniker är mycket
detaljerade vilket kan komplicera möjliggörandet av datorstöd för dessa tekniker.

Då det är en växande trend att anpassa och skapa sina egna metoder och metodkedjor
[Har95, s. 235], är det enligt författaren mycket intressant att se dels, i vilken mån
metodbundna/slutna CASE-verktyg klarar av att anpassas, dels hur anpassbara CASE-
verktyg klarar av att möta krav på anpassning.

5.1 Problemprecisering

Med utgångspunkt från metoder för IS-utveckling och tekniker för extern validering,
skall CASE-verktygs möjligheter och förmåga att ge stöd för extern validering
studeras. Från denna utgångspunkt formuleras följande resonemang och fråge-
ställningar:

Antag att en IS-utvecklingsmetod med därtill hörande beskrivningstekniker,
exempelvis SSADM eller liknande, föreskriver ett par olika typer av externa
valideringstekniker beroende på fas i systemutvecklingen;

1a) Vilka krav ställer denna metod på funktionalitet för betraktelse av

      beskrivningstekniker i CASE-verktyg som uttalar stöd för denna metod samt

1b) på vilket sätt möjliggör CASE-verktygen dessa krav?

2a) Vilka ytterligare möjligheter till extern validering uttrycks av andra metoder

       samt

2b) på vilket sätt möter typiska CASE-verktyg, som stödjer arbete med den metod
       som väljs för problemställning del 1 (exempelvis SSADM) krav från andra typer
       av valideringssätt?

Frågeställning 2a kan förtydligas med avseende på vad som menas med andra metoder.
Med andra metoder menas här att sökning efter ytterligare valideringstekniker sker i
såväl metodlitteratur som icke metodbunden litteratur.

Problemställningen delas medvetet in i två delar. Den första delen kommer att besvaras
genom undersökning av en metod och dess tekniker för extern validering i syfte att
mycket ingående analysera vilka krav metoden ställer på datorstöd. Den andra delen av
problemställningen kommer att studeras i ett mer explorativt syfte för att studera hur
andra tekniker för extern validering eventuellt kan möjliggöras i verktygen. Denna
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studie går inte på samma djup som den första problemställningen. Tanken med detta
upplägg är att få både bredd och djup i studien.

5.2 Problemområde/avgränsning

Problemområdet sträcker sig inom ramen för systemutvecklingsprocessen och omfattar
de delar av denna process där olika former av validering görs. Validering utförs ibland
under själva utvecklingsprocessen och validering av produkten sker successivt. Det
centrala för analysen i denna rapport är den produkt som blir resultatet av en
genomförd modelleringsprocess, nämligen modellen och hur validering av denna
möjliggörs i verktyg. Fokus är alltså inte arbetsstegen, processen, med att ta fram
modeller.

Vidare studeras endast CASE-verktyg som har funktionalitet för de tidiga faserna i
systemutvecklingsprocessen. Rubriceringen CASE-verktyg inbegriper här såväl
ordinära (även kallat slutna tidigare i rapporten) CASE-verktyg, som CASE-skal och
MetaCASE-verktyg. Det är alltså inte intressant med verktyg som har sitt enda fokus
på de senare systemutvecklingsfaserna såsom realisering och implementering.

Problemställningen gäller CASE-verktygs förmåga att svara upp till vissa krav för
validering som stipuleras i en vald IS-utvecklingsmetod. Validering som beskrivs i
litteraturen baseras i vissa fall på beskrivningstekniker som inte föreskrivs i någon IS-
utvecklingsmetod varför ämnet tangerar till detta också.

Den fortsatta analysen kommer att utgå ifrån en vald IS-utvecklingsmetod. Denna IS-
metod förespråkar ett antal valideringsförfaranden där några väljs ut för djupare analys.

5.3 Förväntat resultat

Författaren tror att det finns ett bra stöd för vissa typer av valideringssätt, men att vissa
behov kommer att ställa till bekymmer för både metodbundna/slutna verktyg som
verktyg med en större grad av anpassbarhet. Ett exempel på detta är de olika IS-
utvecklingsmetodernas rika detaljspecificeringar över symbolanvändningen etc.
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6 Metoder och tillvägagångssätt
Att samla in information och utföra en studie kan ske enligt många olika metoder och
tillvägagångssätt. Observera att med metod menas i detta kapitel forskningsmetoder
och inte systemutvecklingsmetoder.

I detta kapitel skall grundläggande metodologiska synsätt presenteras tillsammans med
metoder som kan anses vara relevanta för problemställningen.

6.1 Forskningsmetodik

Tillämpningen av en metod kan vara antingen kvantitativt inriktad eller kvalitativt
inriktad [Pat94, s. 12]. En kvantitativ undersökningsmetod tillämpar matematiska
formler och statistik på undersökningsmaterialet för att analysera, mäta och beskriva
det. En kvalitativ metod har i stället ett fokus på helheten genom att studera och
analysera ett område i detalj inifrån. Resultatet prövas sedan till att gälla ett större
område genom generalisering.

En stor skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är hur man ser på
datainsamling och analys av data. I den kvantitativa inriktningen går ofta en klar gräns
mellan dessa båda begrepp. Situationen blir lite svårare när en kvalitativ inriktning
används [Mye97, s. 1]. Problematiken består i att insamlingen av data påverkas av
forskarens inställning och förkunskaper.

Undersökningsmetoder kan också vara explorativa eller deskriptiva [Pat94, s. 11]. En
explorativ undersökning har som syfte att utforska ett område och på så sätt täcka
luckor i vår kunskap inom området. En deskriptiv undersökning syftar till att ge
beskrivningar på en grundlig och detaljerad nivå inom ett område.

Oavsett metodinriktning så finns det olika grundläggande paradigm/synsätt som utgör
en utgångspunkt för hur forskningen och dess resultat skall tas fram. Det finns flera
olika förslag på vilka synsätt som ligger till grund för kvalitativ forskning [Mye97, s.
1]. Författarens syfte är inte att redogöra för alla tänkbara grundläggande synsätt, men
då analys kommer att ha en kvalitativ inriktning vill författaren helt kort presentera tre
ofta föreslagna paradigm för denna inriktning [Mye97, s. 1]:

• positivistisk forskning; utgår från att verkligheten kan granskas objektivt och
beskrivas genom mätbara egenskaper oberoende/opåverkat av forskaren.

• interpretativ forskning; syftar till att skapa förståelse kring hur exempelvis ett
informationssystem påverkar och påverkas av den omgivande kontexten.

• kritisk forskning (eng. critical research); baseras på ett synsätt som beaktar sociala,
kulturella och politiska faktorer/aspekter och deras påverkan på händelser.
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Figur 3 nedan visar hur olika metodologiska utgångspunkter influerat kvalitativ
forskningsinriktning enligt Myers [Mye97, s. 1]:

K v a l i t a t i v  F o r s k n i n gK v a l i t a t i v  F o r s k n i n g

P o s i t i v i s t i s kP o s i t i v i s t i s k I n t e r p r e t i vI n t e r p r e t i v K r i t i s kK r i t i s kU n d e r l i g g a n d e
f i l o s o f i / s y n s ä t t

R i k t l i n j e r /
i n f l u e n s e r

Figur 3. Filosofi/synsätt och dess samband med kvalitativ metodik.

Det finns flera olika kvalitativa metoder att använda sig av när man vill forska inom
något område. Dessa metoder behöver inte vara knutna till något speciellt synsätt, utan
kan använda sig av det som lämpar sig bäst för forskningsområdet. Nedan skall några
metoder presenteras som ofta används i kvalitativ forskning och som är relevanta för
problemställningen.

6.2 Möjliga metoder

6.2.1 Intervjuer och enkäter

Intervjuer och enkäter går ut på att ställa frågor till personer och är en vanlig metod för
insamling av empiriskt material i kvalitativ forskning [Mye97, s. 1]. Undersökningens
karaktär kan kategoriseras utifrån hur strukturerade frågorna är. Strukturering handlar
om att med hjälp av frågorna, styra in svaren på relevanta resonemang och
diskussioner [Pat94, s. 61]. En fråga med en hög grad av strukturering kan exempelvis
vara frågor som kräver svar i formen ja eller nej. Denna typ av frågor lämnar ingen
möjlighet till förklaring och motivering av ett svar, vilket är negativt.

Frågor med låg grad av strukturering ger den utfrågade möjlighet till ett friare, mer
uttömmande svar. Denna typ av frågor ställer dock högre krav på intervjuaren som då
kan behöva sovra i materialet för att finna relevant och intressant information, vilket
kan vara en nackdel. Fördelen med denna typ av frågor är att intervjuaren kan få
många aspekter/synsätt på en frågeställningen och därmed nå en djupare förståelse för
situationen.

Att använda sig av intervjuer och enkäter skulle vara ett möjligt sätt att genomföra
analysen för problemställningen. Intervjuer och/eller enkätundersökningar skulle i så
fall kunna omfatta olika målgrupper:

• personer med insikt i den relevanta metoden

• personer med insikt i relevanta CASE-verktyg

• personer som motsvarar båda ovanstående målgrupper.
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Dessa målgrupper har den kunskap som krävs för att kunna svara på frågor gällande
krav på externt valideringsstöd och stöd för detta i verktyg.

6.2.2 Litteraturstudier

Litteraturstudier är en annan teknik som ofta används under kvalitativ forskning för
materialinsamling [Mye97, s. 1], [Pat94, s. 100]. En litteraturstudie eller
dokumentationsundersökning går ut på att granska skriftligt material i form av böcker,
tidskrifter, forskningsrapporter, utredningar etc. Det material som är relevant användas
som stöd för arbetet och fungerar som källor vid referenser och hänvisningar.

Det finns mycket litteratur inom området för olika delar av denna rapport. Det är dock
svårare att hitta för problemställningen relevant litteratur, nämligen CASE-stöd för
extern validering. Detta är en bidragande orsak till den valda inriktningen på arbetet
som redovisas i denna rapport.

6.2.3 Fallstudier

Fallstudier innebär att en undersökning genomförs på ett urval av det som skall
analyseras med syfte att finna så täckande information som möjligt [Pat94, s. 44].
Under en fallstudie studeras processer och förändringar av ett konkret fall. Fallstudien
kan utföras i form av ett experiment där resultatet från undersökningen jämförs med
det ursprungliga fallet. Fallstudien anses som ett bra exempel på en kvalitativ
forskningsmetod [Mye97, s. 1].

Till grund för fallstudien ligger ofta ett empiriskt grundat material som prövas genom
att praktiskt studera processer i exempelvis en verksamhet. Fallstudien byggs på detta
sättet upp av ett tidigare framtaget resonemang.

6.2.4 Testning

Testning är en del i arbetet som syftar till att kvalitetssäkra mjukvara [Pre97, s. 466].
Begreppet mjukvara skall ses i vid bemärkelse. Det kan vara ett mindre program eller
rutin som utför endast en funktion, men kan också vara ett stort, komplext system som
interagerar med flera andra system.

Testning är en mängd aktiviteter som kan planeras i förväg och utföras systematiskt.
Det är därför möjligt att skapa en strategi för hur testningen skall gå till [Pre97, s.
504]. Gemensamt för flera strategier är att:

• testning skall börja på modulnivå och sedan arbeta sig ”utåt”

• olika tekniker för testning är lämpliga vid olika tidpunkter

• testning utförs av utvecklaren av mjukvaran och en oberoende testgrupp.

Om mjukvaran är omfattande görs testningen i omgångar efterhand som funktioner och
rutiner blir klara. Testning skall inte blandas ihop med begreppet avlusning. När
testningen resulterar i att fel upptäcks, kallas processen att rätta dessa fel för avlusning.
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Huvudsyftet med testning är att finna fel i mjukvaran [Pre97, s. 465]. Detta kan låta
enkelt men är ofta en mycket svår och komplicerad process. Ett problem är att veta när
man är klar med testningen.

Ovan har diskussionen angående testning hela tiden baserats på utvecklingen av
mjukvara, det vill säga arbetet med att skapa mjukvaran. Testning kan också gälla
utprovning/analys av mjukvara utifrån en viss aspekt eller frågeställning. Diskussionen
kring testning får då karaktären av en utvärdering av mjukvaran. Dessvärre finns det
inte så mycket information inom detta området. Dock kan vissa testmetoder användas
som en utgångspunkt för utprovning av mjukvara. I detta sammanhang talas det om
white-box- / black-box testing [Pre97, s. 486], [Bei90, s. 10].

• White-box testing är en typ av test där mjukvarans interna struktur analyseras/testas.
Detta sker genom att exekvera valda delar av koden för att försöka upptäcka fel och
brister. Koden är alltså ”öppen” för läsning i hela programmet.

• Black-box testing går bland annat ut på att testa mjukvarans funktionalitet genom
ett funktionstest. Tanken är att all funktionalitet skall gås igenom för att upptäcka
brister i mjukvaran. Black-box begreppet kommer sig av att ingen hänsyn tas till den
interna strukturen, utan istället läggs fokus på test av funktionalitet och behandling
av in- och utdata i mjukvaran.
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7 Val av metoder och tillvägagångssätt

7.1 Utgångspunkter för val av metod

Genomförandet kommer att baseras på en kvalitativ metodik. Det finns flera motiv för
detta. Problemställningens centrala begrepp är extern validering och krav på denna.
Detta i sin tur baseras på människors olika synsätt och uppfattningar vilket gör hela
diskussionen till ett socialt fenomen. Kärnan i det kvalitativa synsättet är att kunna
förstå människor och de sociala, kulturella miljöer inom vilka de existerar [Mye97, s.
1].

Den fortsatta analysen i denna rapports arbete kommer att bedrivas interpretativt då
analysen kommer innehålla inslag av tolkningar och bedömningar av resultat som i hög
utsträckning baseras på kvalitativa data. Slutsatserna i samband med
problemställningen kommer att baseras på författarens tolkning och bedömning av
resultatet.

7.2 Val av metoder

De metoder som valts för att genomföra en undersökning som baseras på ovanstående
metodik är litteraturstudie och testning.

7.2.1 Litteraturstudie

Det finns mycket litteratur om olika IS-utvecklingsmetoder, vilket också gäller för de
flesta CASE-verktygen. Många tillverkare av CASE-verktyg använder sig av Internet
för att sprida sina program. På deras sidor erbjuds ofta manualer och rapporter om hur
programmen fungerar.

Litteraturstudien används för att skapa ett ramverk för utvärdering av CASE-verktygs
förmåga till stöd åt extern validering enligt en viss IS-utvecklingsmetod. Ramverket
skall ligga till grund för testningen av CASE-verktygen. Litteraturstudier har också
använts under arbetet med att ta fram material för bakgrunden. Detta inbegriper även
dokumentation och granskning av CASE-verktyg i syfte att bättre kunna avgöra hur de
fungerar och om de är relevanta för fortsatt analys enligt problemställningen.

Eftersom det finns mycket litteratur inom området att utgå ifrån anser författaren att
litteraturstudie är ett bra alternativ för problemställningarna del 1a och 2a. Dessa
handlar om att ta reda på vilka krav på funktionalitet vissa valideringstekniker ställer
på CASE-verktyg.
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7.2.2 Testning

Testning kommer att användas för att praktiskt och konkret se hur det påstådda stödet
för en IS-utvecklingsmetods valideringstekniker realiseras i CASE-verktyg. Innan
testningen kan påbörjas måste olika villkor för testningen klargöras. Författaren syftar
då på testning som metod och inte som faktiskt genomförande. Testets faktiska
genomförande bestäms därför av det framtagna ramverket för utvärdering.

Testning som metod ställer följande krav och villkor på testfallen:

• täckningsgrad; handlar om i vilken utsträckning olika konstruktioner/primitiver i
modellernas språk skall finnas med i testfallet. Skall alla förekomster av olika
konstruktioner finnas med eller räcker det med en delmängd av dessa för att
testfallet skall bli bra utifrån problemställningen? För detta arbete blir det aktuellt
med en hög täckningsgrad vad gäller konstruktioner i testfallen då detta är centralt
för denna rapport.

• komplexitet; konstruktioner kan ha olika komplexitet. Skall konstruktionerna ha en
hög grad av komplexitet i testfallet, eller är det bättre med en låg grad av
komplexitet för att få svar på problemställningen? Svaret på denna fråga är en låg
grad av komplexitet på konstruktionerna då det viktiga är att se om
konstruktionerna är möjliga överhuvudtaget.

Vid det faktiska genomförandet av testningen kommer black-box testing att användas.
Denna typ av testning fokuserar sig på funktionella krav i mjukvaran vilket lämpar sig
bra för utvärdering av CASE-verktygen enligt problemställningen. Under black-box
testing studeras utdata utifrån de indata som getts, för att bedöma funktionalitet. I
denna rapport fungerar olika testfall som indata till CASE-verktyg där den funktionella
analysen görs på utdatan i syfte att svara på problemställningarna del 1b och 2b.
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7.3 Plan för genomförandet

Arbetet kommer att bedrivas i en sekvens bestående av fem faser. Nedan presenteras
fasernas innehåll samt deras koppling till problemställningen. Alla faser sammantaget
utgör genomförandet för denna rapport. Genomförandet har delats in i faser då
författaren anser att detta är ett bra angreppssätt för problemställningen. Detta
eftersom problemställningen inbegriper flera olika delproblem som vart och ett kräver
ett tillvägagångssätt i flera steg.

Fas 1: Val av IS-utvecklingsmetod (Kapitel 8)

En viss metod för IS-utveckling väljs som utgångspunkt för problemställningen. Vald
metod analyseras för att ta reda på vilka krav på extern validering metoden föreskriver.
Utifrån denna analys formuleras sedan krav på funktionalitet i verktygstöd för denna
metod.

1. val av IS-utvecklingsmetod

2. val av valideringstekniker

3. formulera krav på funktionalitet i datorstöd för valda valideringstekniker
(problemställning del 1a).

Fas 2: CASE (Kapitel 9)

Utifrån de krav som nu formulerats skall flera CASE-verktyg analyseras genom
testning. Kriterier tas fram för val av CASE-verktyg och därefter väljs tre verktyg ut.

1. kriterier för val av CASE-verktyg tas fram

2. val av CASE-verktyg

Fas 3: Testning (Kapitel 10)

Först presenteras en inledning till testgenomförandet som tar upp vilka testfall som
skall tas med samt tillvägagångssätt. Verktygen testas sedan i tur och ordning för att
avgöra hur de motsvarar krav från vald metod. Resultatet analyseras och en
sammanställning av testresultatet presenteras.

1. inledning till testgenomförandet

2. testgenomförande (problemställning del 1b)

3. analys av resultat och erfarenheter från testgenomförandet

4. sammanställning av testresultatet
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Fas 3: Val av ytterligare valideringssätt (Kapitel 11.1 -11.3)

Ytterligare valideringssätt skall analyseras och väljas. Analysen av dessa skall
formulera krav på datorstöd för dessa valideringssätt. Ett ramverk tas fram för att
skapa en enhetlig bild av hur valda valideringssätt skall tillämpas då det kan förväntas
att olika syn på detta finns i litteraturen.

1. metodgenomgång

2. identifiering av ytterligare valideringssätt

3. val och ramverk för valideringssätt

4. formulera krav på funktionalitet i datorstöd för valt valideringssätt (problemställning
del 2a)

Fas 4: Testning (Kapitel 11.4)

Utifrån de krav som formulerats utifrån ramverket skall de tre CASE-verktygen
analyseras genom testning.

1. testgenomförande (problemställning del 2b)

2. analys av resultat och erfarenheter från testgenomförandet

Planen för genomförandet kan förtydligas med den tidigare presenterade figuren för
problemställningen. Denna figur är här kompletterad med illustration av val av IS-
utvecklingsmetod och verktyg.

IS-utvecklings
metod

M 1

IS-utvecklings
metod

M 1

CASE-verktyg
X, Y, Z

CASE-verktyg
X, Y, Z

KundKund

erbjuder stöd för

ställer krav på

validering 
enligt 
ramverk/
metodik

validering
enligt CASE

= ? =

M öjliga IS-
utvecklingsmetoder

M 1, M 2 …  M n

M öjliga IS-
utvecklingsmetoder

M 1, M 2 …  M n

M öjliga 
CASE-verktyg

X, Y, Z, ...

M öjliga 
CASE-verktyg

X, Y, Z, ...
Val av 
verktyg

Val av 
metodik

Figur 4. Problemställning med därtill hörande val.
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8 Val av IS-utvecklingsmetod och valideringsteknik
I denna del av rapporten väljs en IS-utvecklingsmetod med därtill hörande
valideringsteknik. Nedanstående matris (figur 5) kan användas för att åskådliggöra
sambandet mellan metod för IS-utveckling och valideringsteknik.

M e to d  fö r
IS -u tv e c k lin g V 1

V a lid e r in g s te k n ik e r

V 2 V 3 V 5V 4

M 1

M 4

M 2

M 3

M 5

Figur 5. Samband mellan metod och valideringstekniker.

En IS-utvecklingsmetod, här betecknad M2, med ett flertal olika beskrivningstekniker,
föreskriver valideringsteknikerna V1, V2 och V5. Dessa valideringstekniker tillämpas på
olika beskrivningstekniker. Regler och krav för dessa tekniker skall presenteras.

8.1 SSADM

Den IS-utvecklingsmetod som väljs för analysen är SSADM. Detta är en akronym som
står för Structured Systems Analysis and Design Method. SSADM är inte avsedd att
stödja hela systemutvecklingsprocessen [Mel93, s. 2]. Metoden följer dock
livscykelmodellens faser fram till implementeringen. I SSADM finns fem moduler som
var och en innehåller vissa steg.

Dessa moduler är:

1. Genomförandestudie (GA)

2. Kravanalys (KA)

3. Kravspecifikation (KS)

4. Logisk specifikation (LS)

5. Fysisk design (FD)
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För att få en återkoppling till den tidigare presenterade livscykelmodellen kan
modulerna i SSADM placeras under motsvarande fas i livscykelmodellen (figur 6).
Detta skall ses som en grov indelning i syfte att åskådliggöra sambandet mellan
metoden och livscykelmodellen.

Förändrings-
analys

Förändrings-
analys AnalysAnalys UtformningUtformning Realisering Implemen-

tering

Implemen-
tering

Förvaltn.
och drift

Förvaltn.
och drift AvvecklingAvveckling

SSADM

GA FA KS LS FD

LIVSCYKELMODELLEN

Figur 6. Samband mellan livscykelmodellen och moduler i SSADM.

Motiven för varför SSADM väljs som IS-utvecklingsmetod i denna rapport är flera.
SSADM har en inriktning som lägger stor vikt vid analys och designfaserna i
utvecklingsarbetet [Mel93, s. 1]. Arbetet för denna rapport ligger i att analysera
datorstöd i samband med extern validering där faserna analys och design kan anses
vara särskilt kritiska för detta arbete. Om validering kan ske på ett bra sätt i de tidiga
faserna finns stora chanser att det färdiga IS uppfyller användarens/kundens krav.

Det uttrycks om SSADM att den är en användarorienterad metod vilket innebär att
förslag och kommentarer från användare beaktas under utvecklingsprocessen för att nå
konsensus kring arbetet [Mel93, s. 3]. Eftersom SSADM påstås vara kravdriven och
fokuserar på det framtida systemets krav, måste användare medverka i flera olika faser
av arbetet [Mel93, s. 9]. Detta innebär att metoder måste finnas som fungerar som
kommunikation mellan utvecklare och användare.

Vidare har SSADM tre olika synsätt eller perspektiv på ett system. Dessa synsätt är
funktion, händelse och data där funktionssynsättet enligt SSADM är användarens syn
på systemet och därför beaktas speciellt [Mel93, s. 9]. Samtliga tre synsätt utvecklas
parallellt och kontroller för exempelvis konsistens utförs hela tiden under arbetets
gång.

SSADM säger sig också vara utformat för att användas tillsammans med datorstöd i
någon form [Mel93, s. 11].

8.2 Val av valideringstekniker i SSADM

SSADM föreskriver ett flertal olika beskrivningstekniker som används som
kommunikationsmedel mellan utvecklare och användare. Flera av dessa är
återkommande i olika moduler. Nedan beskrivs två beskrivningstekniker som väljs ut
för den fortsatta analysen. Vidare ges en motivering till varför dessa väljs.
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8.2.1 Dataflödesdiagram

Syftet med dataflödesdiagram (DFD) är att erbjuda en strukturerad modell av systemet
med en överblick av alla komponenter. Under hela arbetsprocessen med att ta fram ett
DFD sker validering såväl internt som externt. Den interna valideringen uppnås genom
att parallellt med DFD använda sig av andra beskrivningstekniker och försäkra sig om
att konsistens föreligger mellan de evolverande modellerna [Mel93, s. 12].

Den externa valideringen under arbetsprocessen, alltså att korrekt och relevant
information analyseras under själva utvecklingsprocessen föreskrivs av SSADM men
kommer inte att vara fokus för denna rapport. Istället är det produkten av
arbetsprocessen, det vill säga den ”färdiga” modellen som är intressant i denna rapport.
Modellen, det vill säga DFD, fungerar som kommunikationsmedel för den externa
valideringen i syftar till att skapa förståelse hos användaren för hur systemet kommer
att fungera.

DFD som beskrivningsteknik används i flera av SSADM:s moduler;
genomförandestudie, kravanalys och kravspecifikation. SSADM föreskriver DFD som
valideringsteknik och kan närmast rubriceras som grafisk specifikation enligt tidigare
presentation av valideringstekniker i kapitel 2.4.2. Enligt Meldrum [Mel93, s. 56] är
DFD ett utmärkt sätt att presentera data för användaren.

DFD är en vanlig och central teknik i många strukturerade metoder [Mel93, s. 55]
vilket gör den intressant för problemställningen. Om CASE-verktygen ger ett bra stöd
för just denna teknik är sannolikheten stor att verktyget kan stödja delar av andra
metoder som använder DFD.

Om verktygen inte klarar av en sådan fundamental teknik anser författaren att en brist
föreligger i verktygen. Valet av DFD är även baserat på att SSADM använder denna
teknik under flera tillfällen i utvecklingsprocessen och att den utgör en utgångspunkt
för kommunikation mellan utvecklare och kund/användare.

DFD som valideringsteknik presenteras närmare i appendix A.1 i denna rapport.

Utifrån analys av DFD [Mel93] framställs nu krav på datorstödet för denna teknik:

Krav:

1. symboler såsom realiserade i ett CASE-verktyg skall överensstämma med DFD

2. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas i CASE-
verktyget.

3. möjlighet skall finnas att ordna DFD hierarkiskt genom flera nivåer

Symboler är en viktig del i DFD som beskrivningsteknik. Syftet är att åskådliggöra
specifikationen av systemet i stället för att i textform beskriva det. SSADM har då valt
ett antal symboler för detta. Att symbolerna ser ut som de gör ligger utanför
författarens kunskaper men klart är att de är mycket noga specificerade i
metodlitteraturen för SSADM. Därför anser författaren att symboler i notationen skall
följas för att undvika sammanblandning med annan liknande notation som används
(kanske med en annan semantisk innebörd) i andra metoder.

I ett försök att närmare beskriva huruvida en symbol i ett verktyg stämmer eller inte
stämmer överens med notation enligt ett valideringssätt, ges olika exempel på detta i
appendix A.1.3. Att bestämma om symbol stämmer överens med notation eller inte, är
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mycket svårt. Författaren är medveten om det subjektiva i detta resonemang och vill
därför ge exempel på detta då det utgör en vital del/förutsättning för
problemställningen.

De olika regler som föreskrivs i notationen är en viktig del i skapandet av korrekta
DFD. Detta är motiveringen till varför författaren har med regler som krav från DFD.

Att ordna DFD hierarkiskt är ett strukturerat sätt att åskådliggöra samband mellan
olika DFD. Tanken är att DFD på lägre nivåer skall kunna ge en fördjupad inblick i
systemet på detaljnivå. I varje nivå sker alltså en avgränsning som möjliggör för ökad
detaljrikedom. Detta skall öka förståelsen för systemets uppbyggnad hos användaren
[Mel93, s. 56].

8.2.2 Logisk datamodellering

DFD är enligt SSADM inte en tillräcklig teknik för att beskriva dataflöden i ett system
[Mel93, s. 135]. Därför skall DFD kombineras med en logisk datamodellering (LDM)
som visar sambandet/relationerna mellan grupper av data i systemet. Syftet är att ge en
ännu tydligare bild av systemets struktur och innehåll så att användaren tillsammans
med utvecklaren kan validera detta. Syftet är också att skapa en fast grund för en
databasdesign vilket möjliggörs av LDM.

Det är inte arbetsprocessen med att ta fram en korrekt LDM som är av intresse i denna
analys. Istället är det produkten av denna process som är föremålet för analysen. LDM
kan närmast rubriceras som grafisk specifikation enligt tidigare presentation av
valideringstekniker i kapitel 2.4.2.

LDM är en teknik som är nästan identisk med ER-modellering och Bachman Diagram
[Mel93, s. 135]. ER-modellering är en mycket spridd och använd teknik och används
av flera andra metoder. Diskussionen som fördes för DFD är alltså även i stor
utsträckning relevant för LDM. Om CASE-verktygen ger ett bra stöd för just denna
teknik är sannolikheten stor att verktyget kan stödja delar av andra metoder som
använder liknande teknik. Om verktygen inte klarar av att stödja denna teknik anser
författaren att en stor brist föreligger i verktygen.

LDM presenteras närmare i appendix A.2 i denna rapport.

Utifrån analys av LDM [Mel93] framställs nu krav på datorstödet för denna teknik:

Krav:

4.  symboler såsom realiserade i ett CASE-verktyg skall överensstämma med LDM

5.  regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas.

6.  möjlighet skall finnas att följa hierarkiska principen Master/Detail

På motsvarande sätt som för DFD ges olika exempel på när symboler kan anses
överensstämma med notationen och när de inte kan anses göra det, i appendix A.2.3.
Motivering till varför symboler, regler och hierarkiska principen tas med som krav från
LDM, är de samma som för DFD.
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8.3 Sammanställning av kapitel 8

I kapitel 8 har val av IS-utvecklingsmetod skett tillsammans med två
valideringstekniker enligt denna metod. Därefter har krav formulerats på datorstöd för
valda valideringstekniker. I syfte att åskådliggöra dessa val används den tidigare
presenterade figuren över samband mellan metod och valideringstekniker. Den här
gången finns gjorda val representerade i figuren.

Valet av metod och valideringstekniker kan nu illustreras enligt figur 7:

M eto d  för
IS -u tv ecklin g

SS A D M

D F D V n...V 3L D M

V alideringstekn iker

M 1

M 4

M 3

M 5

  1    2    3   4   5    6

Figur 7. Vald metod med därtill hörande valideringstekniker.
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9 CASE
Tidigare i denna rapport har olika typer av CASE-verktyg förklarats. I kapitel 3.2.2
beskrivs närmare principer för anpassningsbara (customizable) CASE-verktyg.
Problemställningen 2b är ett försök att ta reda på hur CASE-verktyg klarar av
ytterligare valideringssätt än vad de säger sig stödja genom en viss metod. För att
överhuvudtaget kunna angripa denna frågeställning måste verktygen erbjuda någon
form av anpassbarhet eller motsvarande funktionalitet. Författaren avser att inte
utnyttja eventuella kopplingar till andra externprodukter eller tilläggskomponenter för
något verktyg. Det är med utgångspunkt för detta som samtliga verktyg som väljs för
den fortsatta analysen, har egenskapen av anpassbarhet.

9.1 Analys av CASE-verktyg

Då testning är den analysmetod som används för problemställningen skall ett antal
verktyg väljas ut. Att basera analysen på bara ett verktyg är inte tillräckligt enligt
författaren eftersom det då blir svårt att få en rik bild av hur valideringsstöd verkligen
går till i verktygen. Tre verktyg ger en bredare bas för analysen och en något mer
generaliserbar bild av verktygsstödet. Att välja fler än tre verktyg är inte realistiskt då
det enligt författaren krävs mycket kraft och tid att lära sig dessa verktyg samt att
utföra/implementera de olika testfallen i verktygen.

Sökning efter verktyg har framförallt skett över Internet. Många tillverkare av CASE-
verktyg har egna hemsidor på Internet där kunder ibland erbjuds demoversioner.
Demoversionerna har som regel antingen en tidsbegränsning eller begränsad
funktionalitet eller båda delar. Verktygen är ofta mycket dyra varför inköp av verktyg
inte är ett alternativ.

För att hitta intressanta tillverkare har författaren framförallt vänt sig till handledare,
artiklar, forskningsrapporter och tester över verktyg i olika tidskrifter. Därefter har
sökningar gjorts efter dem på Internet med olika söktjänster. Om detta inte gett något
resultat har kontakt tagits med tillverkare på annat sätt för att få ytterligare
information.

Det har varit relativt svårt att hitta verktyg som passar för problemställningen. Första
svårigheten ligger i att hitta ett intressant verktyg. Därefter måste verktygen vara
tillgängliga för analys, antingen som gratisprogram (har ej funnit några lämpliga
verktyg som är gratis) eller som demoversioner. De skall därefter uppfylla av
författaren bestämda kriterier. Detta sammantaget gör att mycket tid gått åt till att
finna relevanta verktyg.

De verktyg som författaren funnit särskilt intressanta skall uppfylla nedanstående
kriterier i syfte att svara på problemställningen. Dessa kriteria är:

• De skall säga sig uttrycka stöd för vald metod, nämligen SSADM eller de skall
erbjuda någon form av anpassbarhet

• De skall vara jämförbara i den mening att de erbjuder liknande typ av funktionalitet
såsom grafiska editorer för olika diagramtekniker etc.

• De skall gå att använda för att studera problemställningen även om viss
funktionalitet ej ingår i aktuell version.
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9.2 Val av CASE-verktyg

Utifrån kriterier har valet fallit på följande verktyg:

• EasyCASE Professional 4.2

• PowerDesigner 6.1

• SILVERRUN Professional Series

9.2.1 EasyCASE Professional 4.2

EasyCASE Professional 4.2 är ett CASE-verktyg från tillverkaren Evergreen Software
Tools Inc [Eve97]. Enligt tillverkaren stödjer programmet de tidigare faserna i
livscykelmodellen; analys- och designfaserna. Dock nämns ingenting om
förändringsanalysfasen.

Verktyget faller under kategorin customizable CASE då det påstår sig erbjuda
möjligheter till anpassbarhet. Verktyget uttrycker stöd för flera olika slags metoder
vilket inkluderar SSADM.

• Yourdon/DeMarco • Gane & Sarson
• SSADM • Ward-Mellor/Hatley
• Yourdon/Constantine • Martin
• Jackson • Chen
• Bachman • IDEF1X
• Shlaer-Mellor • Merise

Figur 8. Sammanställning över metodstöd i EasyCASE.

Funktionaliteten är begränsad i den aktuella versionen. Denna begränsning gäller
möjlighet att spara något arbete, skapa rapporter, skapa scheman och reveerse
engineering. Ingen av dessa begränsningar påverkar analysen för problemställningen.
Dock försvåras arbetsprocessen för analysen genom bland annat avsaknaden av
sparfunktioner.

Verktyget är enligt författarens mening mycket lättanvänt med ett genomtänkt och
intuitivt gränssnitt som underlättar hanteringen av verktyget.

9.2.2 PowerDesigner 6.1

PowerDesigner 6.1 från tillverkaren Sybase Inc. [Syb97] är egentligen ett CASE-
verktyg bestående av flera olika mindre delprogram. Dessa delprogram har alla olika
funktioner och tanken är att det skall vara möjligt att bara använda sig av ett om
situationen kräver det.

För detta arbete har två av dessa delprogram valts ut för fortsatt analys:

• ProcessAnalyst

• DataArchitect
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ProcessAnalyst är ett verktyg som inriktar sig på analys och design av dataflöden i en
verksamhet. Verktyget stödjer flera olika notationer för detta vilket inkluderar
SSADM.

DataArchitect inriktar sig på design, skapande och underhåll av databaser. Verktyget
har ett inbyggt stöd för flera olika databashanteringssystem (DBHS). DataArchitect är
anpassat för verktyget ProcessAnalyst i syfte att få en bra interaktion mellan dessa
verktyg.

Tanken bakom val av dessa verktyg är att se hur ett DFD skapat i ProcessAnalyst
hanteras i DataArchitect. Under den första analysen av DataArchitect fann författaren
inget uttalat stöd för LDM annat än den snarlika ER-modelleringsansatsen.

Verktygen har ingen begränsad funktionalitet. Istället är demoversionerna
tidsbegränsade till 30 dagar. Båda verktygen säger sig erbjuda möjligheter till
anpassning.

9.2.3 SILVERRUN Professional Series

Det tredje verktyget som valts är SILVERRUN Professional Series från tillverkaren
SILVERUN Technologies [Sil97]. Principen är densamma som för PowerDesigner
6.1, det vill säga; programmet består av ett flertal delprogram. Serien består av fem
verktyg som är avsedda att stödja livscykelns första faser; analys och design, enligt
tillverkaren [Sil97]. För den fortsatta analysen har två av dess delprogram valts ut:

• SILVERRUN-BPM 2.5

• SILVERRUN-ERX

SILVERRUN-BPM 2.5 är det första verktyget i serien och har sitt fokus på
datamodellering. Verktyget stödjer flera olika metoders notationer dock inte för
SSADM. Möjligheter finns för anpassning av verktyget. Verktyget är integrerat med
SILVERRUN-ERX vilket gör analysen intressant genom att se hur DFD hanteras i detta
verktyg. Båda verktygen är fullt funktionella men dock tidsbegränsade till 30 dagar.

Anledningen till att SILVERRUN-verktygen tas med trots att de inte stödjer SSADM,
är att författaren i explorativt syfte vill undersöka om dessa verktyg genom sin
anpassbarhet kan göra detta möjligt. Att inkludera detta verktyg i studien är motiverat
med hänsyn till problemställningen andra del (del 2a och 2b).
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Nedanstående figur 9 kan ses som en avrundning över kapitel 9 men även kapitel 8.
Den utgår från figuren för problemställningen men nu kompletterad med gjorda val.

SSADMSSADM

KundKund

erbjuder stöd för

ställer krav påvalidering 
enligt 
SSADM

validering
enligt
EasyCASE

= ? =

SilverRunSilverRun

PowerDesignerPowerDesigner

EasyCASEEasyCASE

Figur 9. Problemställningen kompletterad med gjorda val.
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10 Testning
I detta kapitel skall valda CASE-verktyg testas för att ge svar på hur verktygen möter
krav på funktionalitet från SSADM och dess utvalda valideringssätt.

10.1 Kriterier för testfall i genomförandet

Som tidigare nämnts i kapitel 7.2.2 skall testfallen i detta arbete innehålla en hög
täckningsgrad. Syftet är att ta reda på hur olika varianter av konstruktioner och regler
för dessa, tillåts/kan uttryckas med hjälp av verktygen. Komplexiteten på dessa
konstruktioner är därför av mindre betydelse. Kan en viss konstruktion uttryckas med
exempelvis två entiteter är syftet uppnått.

Med hög täckningsgrad menar författaren att 3-4 symboler skall finnas med i de
konstruktioner testfallen presenterar. Det skall finnas interaktion mellan olika typer av
symboler i minst tre fall av fyra, för att avgöra om interaktionen är tillåten eller ej enligt
notationen. I stort sett samtliga av notationens regler och principer skall finnas med.

Motiven till varför inte fullständig täckningsgrad eftersträvas är flera. Eftersom
verktygen som testas i praktiken är fem stycken och granskade valideringssätt är två
stycken, leder detta till en mycket stor mängd tester. Att tillämpa fullständig
täckningsgrad vid granskning av symboler, regler och principer i samtliga verktyg
enligt valideringssätten är inte genomförbart inom ramen för detta arbete.

Istället för fullständig täckningsgrad väljer författaren ut testfall ur litteraturen för
SSADM. Enligt denna litteratur [Mel93, s. 111,117] är testfallen rubricerade som
avancerade övningsexempel. Syftet är enligt litteraturen att tillämpa flertalet av de
regler och symboler som representeras i valideringssätten.

10.2 Val av testfall för genomförandet

Testfallen utgörs av två exempel på beskrivningar hämtade ur litteraturen för SSADM
[Mel93, s. 111, 117]. Litteraturen som exemplen är hämtade ur är engelsk varför båda
exemplen är på engelska. Testningen går ut på att låta respektive CASE-verktyg
implementera testfallen i tur och ordning. Valet av testfall har skett utifrån de kriterier
för testning som presenterats ovan. Båda testfallen är övningsexempel tagna ur
undervisningslitteratur för SSADM [Mel93] och uppfyller enligt författaren de
uppsatta kraven på täckningsgrad och komplexitet.

Det första testfallet (testfall 1) är en beskrivning av ett system där personal i en
verksamhet får ansöka om att använda sin egen bil i tjänsten mot ersättning. Systemet
är beskrivet genom DFD och innehåller i stort sett samtliga symboler och regler som
förespråkas av SSADM för detta valideringssätt.

Dock innehåller testfall 1 många relationer vilket gör implementation av testfallet
tidskrävande. Författaren kommer därför bara använda förekomsten av en viss typ av
relation en gång. Detta betyder att redundanta relationer som uttrycker/beskriver
samma sak tas bort i modellen.

För att inte frångå testfall 1 för mycket, eftersträvas minimalitet genom att låta relation
som redan finns presenterad ändå tas med för att knyta ihop modellen så att inga
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entiteter, processer eller lagringsplatser blir hängande ”i luften”. Motivering för
ovanstående är alltså att fokus skall vara täckningsgraden och inte komplexiteten.

Det andra testfallet (testfall 2) är en LDM över det ovan presenterade systemet.
Testfall 2 innehåller samtliga symboler enligt detta valideringssätt. Dock finns inte alla
typer av relationer representerade i modellen.

10.3 Testgenomförande

Nedan presenteras testresultatet för respektive CASE-verktyg med utgångspunkt för
de krav som respektive valideringsteknik föreskriver.

10.3.1 EasyCASE Professional 4.2

Testfall 1:Dataflödesdiagram (DFD)

1. symboler såsom realiserade i CASE-verktyget skall överensstämma med DFD

Representerade symboler i EasyCASE är identiska med vad SSADM föreskriver för
DFD. Externa entiteter som är kopior av någon annan entitet byts automatiskt ut mot
symbolen för detta. Oval som normalt representeras av ellips får då ett streck i övre
vänstra hörnet av ellipsen (se appendix A1.2.1).

Flöden mellan objekt presenteras av pilar med möjlighet till namngivning precis som
SSADM föreskriver. Det går inte att skapa ett flöde mellan externa entiteter med den
dataflödesymbolen (se appendix A1.2.4). Denna kopplingsmöjlighet skall gå att
uttrycka (se appendix A1.4). Istället finns en speciell symbol för flöden mellan externa
entiteter i form av en streckad pil som inte finns i notationen för DFD.

2. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas.

Alla händelser och lagringsplatser har eget nummer varför en händelse enligt DFD inte
kan namnges till 4 om det tidigare finns exempelvis en lagringsplats med detta nummer.
Om testfall1 skall följas slaviskt skall detta dock vara möjligt.

Alla lagringsplatser är fördefinierade som databaserad lagring i fil vilket representeras
av ett D framför siffra. Trots mycket letande i program och dokumentation hittades
ingen möjlighet att ändra detta till manuell lagring vilket motsvaras av ett M före siffra
(se appendix A1.2.3).

För att öka läsbarheten på diagrammet ges möjlighet att flytta namnet på flödespilen.
Detta upplevs som mycket positivt då ett exempel snabbt kan bli ordentligt rörigt med
många flöden fram och tillbaka.

3. möjlighet skall finnas att ordna DFD hierarkiskt genom flera nivåer

Det är inga problem att skapa flera nivåer av DFD i programmet (se appendix A1.2.7).
Det är bara att dubbelklicka på önskad händelse för att definiera nästa nivå. Nästa nivå
behöver inte vara av typen DFD utan kan vara ett vanligt textdokument om så önskas.
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Testfall 2: Logisk datamodellering (LDM)

4. symboler såsom realiserade i CASE-verktyget skall överensstämma med LDM

Entitetsymbolen överensstämmer inte helt med LDM. Dock finns möjlighet att enkelt
förändra symboler genom att ändra storleken i både höjd och bredd. Genom att bredda
symbolen stämmer notationen helt. Notationen för relationer följs exakt enligt LDM
(se appendix A2).

5. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas

Regler följs enligt LDM i alla avseenden utom ett. Detta gäller de så kallade
föreningsfraserna som alltid skall finnas i relationer mellan entiteter. Enligt LDM skall
varje relation kunna uttryckas från två håll (se appendix A2.2.3). I programmet ges
ingen möjlighet till detta.

6. möjlighet skall finnas att följa hierarkiska principen Master/Detail

Det finns ingenting som bestämmer hur entiteter skall ordnas hierarkiskt. Det är upp till
användaren att placera entiteter som denne vill. Alltså ges möjlighet till att följa
principen Master/Detail (se appendix A2.2.4). Det vore dock bra med någon typ av
varning/upplysning när principen frångås.

10.3.2 PowerDesigner 6.1

ProcessAnalyst är som tidigare nämnts ett delprogram i PowerDesigner 6.1 som
hanterar analys och design med hjälp av DFD.

Testfall 1:Dataflödesdiagram (DFD)

1. symboler såsom realiserade i CASE-verktyget skall överensstämma med DFD

ProcessAnalyst saknar symboler för både fysiskt resursflöde och fysisk resurslager (se
appendix A1.2.5, 1.2.6). Ingen av dessa symboler förekommer i testfall1 men detta är
ändå en stor brist. I övrigt stämmer symboler helt med DFD.

2. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas.

Lagringsplatser identifieras endast med en siffra. Det finns alltså ingen möjlighet att
närmare bestämma hur data lagras. Enligt DFD skall lagring noteras med ett D före
siffra om lagring sker i en datafil och med ett M om lagring sker manuellt (se appendix
A1.2.3).

Händelser skall enligt DFD namnges var de sker någonstans (se appendix A1.2.2).
Som exempel kan tas händelse 5 enligt testfall1 som handlar om utbetalningar. Denna
händelse sker hos något som heter Finance vilket kan vara en avdelning eller liknande.
I ProcessAnalyst går det inte att ange denna lokalitet vilket är en stor brist då det
försvårar överblicken.

Namngivning av bland annat relationer får inte innehålla vissa tecken såsom punkt eller
bindestreck vilket gör det svårt att använda förkortningar etc. Dessutom finns det
ingen möjlighet att själv bestämma var namn på relationer ska sitta. Detta leder snabbt
till röriga diagram som är svåra att utläsa, speciellt om beskrivningen gäller en komplex
miljö.
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En allvarlig brist är att flöden inte kan skapas mellan två externa entiteter (se appendix
A1.4). I programmet EasyCASE fanns ett liknande problem men där löstes det hela
med en annan typ av flödessymbol.

3. möjlighet skall finnas att ordna DFD hierarkiskt genom flera nivåer

ProcessAnalyst ger möjlighet att ordna DFD i flera nivåer på ett enkelt sätt (se
appendix A1.2.7). Det är bara att högerklicka med musen och välja Decompose. Dock
erbjuds inga andra möjligheter än att skapa ett nytt DFD.

DataArchitect är det delprogram i PowerDesigner 6.1 som hanterar design, skapande
och underhåll av databaser:

Testfall 2: Logisk datamodellering (LDM)

4. symboler såsom realiserade i CASE-verktyget skall överensstämma med LDM

DataArchitect påstår sig inte stödja LDM såsom SSADM föreskriver det. Programmet
är dock anpassat för ProcessAnalyst som stödjer SSADM. Detta gör att
transformation från ProcessAnalyst till DataArchitect kan ske utan problem. Symboler
för relationer mellan entiteter stämmer inte med LDM när det gäller kardinaliteten på
relationer (se appendix A2.2.3). Symbol för entitet skiljer sig också från LDM men kan
ändå anses hamna inom ramen för överensstämmande.

5. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas

Regler för namngivning stämmer överens med LDM. Programmet stödjer
föreningsfraser i relationer (se appendix A2.2.3). Först måste dock användaren döpa
själva relationen till någonting vilket inte syns i själva modellen. Därefter ges möjlighet,
men det är inget måste i verktyget, att namnförtydliga relationen från två håll.

Exempel taget ur testfall 2 där stöd för föreningsfraser i relationer ges i verktyget
DataArchitect:

Employee

Application
history

subject of

held for

6. möjlighet skall finnas att följa hierarkiska principen Master/Detail

Användaren kan placera entiteter som denne vill eftersom det inte finns några som helst
regler för detta i programmet. Alltså ges möjlighet att ordna entiteter hierarkiskt efter
Master/Detail principen (se appendix A2.2.4).
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10.3.3 SILVERRUN Professional Series

Förutsättningarna för att använda de båda SILVERRUN-verktygen i studien är lite
annorlunda jämfört med de tidigare presenterade verktygen. Målet här är att undersöka
eventuell möjlighet att anpassa verktygen så att notationen för DFD och LDM följs.

SILVERRUN-BPM 2.5

Testfall 1: Dataflödesdiagram (DFD)

1. symboler såsom realiserade i CASE-verktyget skall överensstämma med DFD

Symboler kan förändras/anpassas med justering av höjd och bredd direkt i diagrammet.
Verktyget tillåter inte att ikoner/symboler importeras. Dock erbjuder verktyget
avancerade funktioner för anpassning av notation. Tack vare dessa funktioner kan
symboler skapas som uppfyller måttet på överensstämmande med notation enligt DFD.
Alla benämningar av symboler stämmer överens med DFD, det vill säga extern entitet
heter likadant i verktygets notation o.s.v.

Duplicering av symboler visas endast genom numerisk uppräkning; den första heter då
IDx(1/5) och nästa IDx(2/5) o.s.v. Alltså stöds inte notation för duplicering med ett
streck i den vänstra delen av symbolen som DFD föreskriver (se appendix A1.2.1).

2. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas.

Externa entiteter, händelser och lagringsplatser kan namnges godtyckligt. Det finns
ingen kontroll över namngivning huruvida den är unik eller ej (se appendix A1).

Samtliga möjliga kopplingar av flöden mellan symboler tillåts. Det finns ingen kontroll
för när detta ej får ske (se appendix A1.4). Flöden kan identifieras unikt antingen
numeriskt eller alfanumeriskt. Dock finns ingen möjlighet att i modellen visa varken
identifiering eller namn på flödet (se appendix A1.2.4).

3. möjlighet skall finnas att ordna DFD hierarkiskt genom flera nivåer

Verktyget erbjuder möjlighet till hierarkiskt skapande av DFD i flera nivåer (se
appendix A1.2.7).

SILVERRUN-ERX

Testfall 2: Logisk datamodellering (LDM)

4. symboler såsom realiserade i CASE-verktyget skall överensstämma med LDM

Symboler stämmer ej överens med notationen för LDM. Inga möjligheter finns i
verktyget för anpassning av notation.

5. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas

Verktyget tillåter inte att flera relationer har samma namn då namnet på relationen
fungerar som unik identifierare. Inget stöd för relationernas föreningsfraser enligt
notationen för LDM (se appendix A2.1.3).

6. möjlighet skall finnas att följa hierarkiska principen Master/Detail

Användaren kan placera entiteter som denne vill eftersom det inte finns några som helst
regler för detta i programmet. Alltså ges möjlighet att ordna entiteter hierarkiskt efter
Master/Detail principen (se appendix A.2.2.4).
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10.4 Resultat och erfarenhet från testgenomförandet

Under denna punkt redogör författaren för resultat och erfarenheter i samband med
testgenomförandet. De modeller som framställts i verktygen under testgenomförandet
finns samlade under appendix B.

10.4.1 Erfarenhet av testningen

Det var överraskande att det uttalade stödet för SSADM skilde sig så stort mellan
verktygen. Testningen omfattar i och för sig ett fåtal verktyg men kontrasterna var
ändå stora enligt författarens mening. Nedan presenteras författarens erfarenheter av
varje verktyg under testgenomförandet.

EasyCASE Professional 4.2 är ett mycket lättanvänt verktyg enligt författarens
mening. Gränssnittet är intuitivt utformat vilket underlättar för en snabb och effektiv
arbetsprocess. Det påstådda stödet för SSADM uppfylls mycket väl. Symboler är
identiska med DFD, regler för notationen följs och möjlighet finns att skapa DFD på
flera nivåer. Symbolerna finns placerade i en ”Object Palette” på diagramytan och
arbetet med att välja/placera/flytta objekten går mycket smidigt.

I programmet finns dessutom många automatiska funktioner och finesser som snabbar
upp arbetet med att skapa och framförallt rätta ett DFD. Vad beträffar LDM finns det
bara ett påpekande. Detta gäller regler för föreningsfraser i relationer som inte följs. I
övrigt inga påpekanden.

ProcessAnalyst var förhållandevis enkelt att lära sig, mycket beroende på ett tydligt
och genomtänkt gränssnitt. ProcessAnalyst och DataArchitect har mycket gemensamt
vad gäller gränssnitt och funktioner. Detta gör det enkelt att hoppa/byta mellan
verktygen utan någon större förvirring. Programmen upplevs inte som lika
genomarbetade som EasyCASE Professional 4.2. Symboler och regler som föreskrivs
av SSADM följs heller inte i lika stor utsträckning som i EasyCASE Professional 4.2.

Eftersom gränssnitt och funktionalitet är så lika varandra i ProcessAnalyst och
DataArchitect skulle författaren helst vilja slå ihop dessa båda verktyg till ett.
Författaren tycker även att det är underligt att DataArchitect inte har ett uttalat stöd
för LDM eftersom ProcessAnalyst stödjer notation enligt DFD och programmen är
skapade för att interagera med varandra.

SILVERRUN-BPM 2.5 är precis som övriga program ett väl fungerande program med
ett genomtänkt gränssnitt. Det kan konstateras att SILVERRUN-BPM 2.5 inte erbjuder
något som helst stöd för notation enligt DFD vad gäller symboler. Verktyget
tillhandahåller dock mycket avancerade funktioner för såväl symbolanpassning som
notation i sin helhet. På detta sätt är det möjligt att nå ett enligt författaren mycket bra
resultat av stöd för DFD.

Processen med att anpassa notation är tidsödande och gav upphov till vissa
komplikationer; SILVERRUN-BPM stänger av funktioner när större modifieringar sker
av notation i verktyget. Efter att testet genomförts på ett mycket lyckat sätt fick
författaren varken spara, skriva ut, kopiera, exportera eller på annat sätt använda den
genererade modellen.

Genom att göra en skärmkopia och sedan bearbeta denna i ett bildredigeringsprogram
var det möjligt att skriva ut modellen. Denna modell visas i appendix B. Orsaken till
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den begränsade funktionaliteten beror på att programmet bara är en demoversion men
ingen information om detta framgår av dokumentationen. Istället uttrycks klart och
tydligt att programmet är en fullt fungerande version med 30 dagars prövotid.

SILVERRUN-ERX erbjuder inga möjligheter för anpassning av notation. Det är därför
svårt att förändra symboler så att de stämmer med notation för LDM. Det är dock lite
underligt att möjlighet till anpassning helt saknas i SILVERRUN-ERX då SILVERRUN-
BPM 2.5 erbjuder mycket avancerade funktioner för detta. Dessa båda verktyg är
dessutom speciellt framtagna för att erbjuda full interaktion dem emellan. I övrigt är
verktygen mycket lika varandra sett till gränssnitt och arbetssätt. Den stora skillnaden
ligger som sagt i möjlighet till anpassning.

10.4.2 Sammanställning över resultatet

Nedan presenteras en sammanställning av de resultat som framkommit under
testgenomförandet. Sammanställningen sker i form av två tabeller. Den första tabellen
tar upp resultat utifrån valideringstekniken DFD och den andra tabellen resultatet från
LDM.

Krav EasyCASE
Professional 4.2

PowerDesigner 6.1
ProcessAnalyst

SILVERRUN-
BPM 2.5

Krav 1

Symboler DFD

Samtliga symboler är
identiska med
notationen (se
appendix A1).
Samtliga finns
representerade i
verktyget som även
har en del egna
symboler.

Kravet uppfyllt.

Befintliga symboler
stämmer med
notationen.
Symboler saknas
för fysiskt
resursflöde och
resurslager (se
appendix A.1.2.5,
A.1.2.6).

Kravet uppfyllt.

Ej stöd för DFD
Dock erbjuds stora
möjligheter för
anpassning av
notation. Detta gör
att notationen för
DFD kan följas.

Kravet uppfyllt.

Krav 2

Regler DFD

Regler för
namngivning av
lagringsplatser följs ej
(se appendix A1.2.3).
I övrigt följs alla
regler för att kravet
skall uppfyllas.

Kravet uppfyllt.

Regler för
namngivning av
lagringsplatser följs
ej (se appendix
A1.2.3) Händelser
kan ej namnges
korrekt (se
appendix A1.2.2).

Flöden kan ej
skapas mellan ext.
Entiteter (se
appendix A1.4).

Kravet ej uppfyllt.

Regler följs ej när
det gäller icke-
tillåtna kopplingar
mellan symboler (se
appendix A1.4).

Stöd för unik
namngivning av
samtliga symboler
ges ej (se appendix
A1). Namn på
flöden visas ej i
modellen (se
appendix A1.2.4)

Kravet ej uppfyllt.



10 Testning

44

Krav 3

Hierarki DFD

Stödjer möjlighet för
hierarkiskt ordnande
av DFD i flera nivåer
Dessutom erbjuds
andra dekompo-
neringar än bara
DFD.

Kravet uppfyllt.

Stödjer möjlighet
för hierarkiskt
ordnande av DFD i
flera nivåer.

Kravet uppfyllt.

Stödjer möjlighet
för hierarkiskt
ordnande av DFD i
flera nivåer.

Kravet uppfyllt.

Tabell 1. Resultatet från genomförandet av DFD.

EasyCASE
Professional 4.2

PowerDesigner 6.1
DataArchitect

SILVERRUN-ERX

Krav 4

Symboler LDM

Symboler är identiska
med notationen efter
mycket liten
modifiering.

Kravet uppfyllt.

Symboler för
relationer stämmer
ej överens (se
appendix A2.2.3)

Kravet ej uppfyllt

Ej stöd för LDM
och ingen möjlighet
till anpassning.

Kravet ej uppfyllt.

Krav 5

Regler LDM

Regler för
föreningsfraser i
relationer följs ej (se
appendix A2.2.3).

Kravet ej uppfyllt.

Samtliga regler
följs.

Kravet uppfyllt.

Regler för
föreningsfraser
stöds ej (se
appendix A2.2.3).

Kravet ej uppfyllt.

Krav 6

Master/Detail LDM

Möjlighet finns att
följa principen
Master/Detail. Dock
existerar ingen
kontroll om principen
följs eller ej i
verktyget (se
appendix A2.2.4)

Kravet uppfyllt.

Möjlighet finns att
följa principen
Master/Detail.
Dock existerar
ingen kontroll om
principen följs eller
ej i verktyget (se
appendix A2.2.4)

Kravet uppfyllt.

Möjlighet finns att
följa principen
Master/Detail.
Dock existerar
ingen kontroll om
principen följs eller
ej i verktyget (se
appendix A2.2.4)

Kravet uppfyllt.

Tabell 2. Resultatet från genomförandet av LDM.
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11 Val av ytterligare valideringssätt
För att ge svar på problemställning del 2a skall ytterligare valideringssätt analyseras.
Bakgrunden till varför detta är intressant att studera, är det i kapitel 3.3 påtalade
behovet av anpassning i verktyg. Detta är en konsekvens av den ökande trenden att
skapa egna metoder för IS-utvecklingsarbetet och därigenom egna tekniker för hur
validering mot användare skall bedrivas.

Tanken är att se hur tidigare valda CASE-verktyg som uttrycker stöd för SSADM och
dess valideringstekniker, klarar av att uppfylla krav på funktionalitet från ytterligare
valideringssätt. Detta åskådliggörs i figur 10 nedan.

S ilv e rR u nS ilv e rR u n

P o w erD es ig n e rP o w erD es ig n e r

V a lid er ing s tek n ik
X ,Y ,Z …

(ex k l. D F D , L D M )

V alid er ing s tek n ik
X ,Y ,Z …

(ex k l. D F D , L D M )

K u n dK u n d

E asy C A S EE asy C A S E

erb ju d e r stö d  fö r

stä ller k rav  p åva lid er ing  
en lig t 
tek n ik

va lid er ing
en lig t
E asy C A S E

=  ?  =

Figur 10. Visualisering av problemställning del 2a.

Tidigare valda valideringssätt i denna rapport, DFD och LDM enligt figuren 11 nedan,
är tekniker som är populära och förekommer i många olika metoder.

D F D V n...V 3L D M

V alid erin gstek n iker

Figur 11. Tidigare presenterade valideringstekniker i detta arbete.

I litteraturen uttrycks ibland kritik mot användande av ER-modellering, för att
kommunicera med användaren [Moo96, s. 228], som är en beskrivningsteknik mycket
lik LDM som SSADM använder. Denna kritik gäller användarnas förståelse av de
beskrivningar som teknikerna resulterar i.

Enligt Moody [Moo96, s. 228] fungerar inte ER-modellering som gemensamt språk
för kommunikation mellan användare och utvecklare, på grund av att användarna har
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svårt att förstå ER-modeller. Ofta presenteras symboler som geometriska figurer med
olika typer av linjer som kopplar dem samman. Symbolernas betydelse och relation
med varandra måste hela tiden förklaras och förtydligas för användaren.

Det är med utgångspunkt från detta som denna rapport skall titta närmare på
ytterligare valideringssätt som lättare kan förstås av användare. För att få en naturlig
koppling till tidigare genomgångna valideringssätt, LDM och DFD, skall valet av
ytterligare valideringssätt göras så att det anknyter till tekniker som baseras på LDM
och DFD som kommunikationsmedel.

11.1 Litteraturgenomgång

För att hitta ytterligare valideringssätt som bättre kan förstås av användare, försöker
författaren att hitta dessa sätt i andra metoder för IS-utveckling. Den skandinaviska
skolan kännetecknas av stor användarmedverkan varför metoder för denna skola
borde, enligt författaren, ha bra valideringssätt. Utifrån denna diskussion valdes
DIRECT-modellen som möjlig källa för analys.

DIRECT-modellen föreskriver stor användarmedverkan [Axe90, s. 80] i de olika
faserna för utvecklingsarbetet och är ett exempel på metod från den skandinaviska
skolan. Detta sker genom att hela tiden eftersträva balans mellan utvecklare och
användare i mindre arbetsgrupper, där målet är att hitta lösningar, motivera personal
och skapa förståelse för aktuella problem [Axe90, s. 39]. Medlen för att förverkliga
dessa ansatser består i olika beskrivningstekniker.

I annan litteratur som inte är direkt metodbunden, finns andra synsätt på hur validering
kan utföras. Den tidigare nämnda rapporten av Moody [Moo96] ger förslag till hur
förståelse kring beskrivningar kan förbättras. Vad som enligt författaren är bra med
Moodys resonemang är att principen kan tillämpas på flera olika typer av
valideringssätt.

Ytterligare aspekter på validering finns i en rapport av Hodgson et al [Hod95]. Denna
rapport beskriver flera olika sätt att använda animering under processen med att skapa
och förstå konceptuella modeller.

I Bubenkos rapport [Bub92] beskrivs hur parafrasering av grafiska specifikationer till
naturligt språk kan gå till. Genom att göra om specifikationerna till naturligt språk
försöker man öka förståelsen hos användaren.

11.2 Identifiering av ytterligare valideringssätt

I DIRECT-modellen föreskrivs flera olika valideringssätt såsom datamodellering,
avgränsningsgrafer, prototyping och rutinskissning. Nedan beskrivs rutinskissning
närmare. Ytterligare valideringssätt som presenteras närmare är visualisering såsom
beskriven av Moody samt parafrasering av grafiska specifikationer till naturligt språk
enligt Bubenko.
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11.2.1 Rutinskissning

Rutinskissning kan liknas vid DFD enligt SSADM. Det handlar om att beskriva flöden
genom att precisera vilka arbetssteg som ingår i rutiner och på så sätt skapa en
överblick för hela arbetsflödet. Detta inbegriper bland annat skärmbilder, dokument,
ansvariga för aktiviteter och meddelanden.

11.2.2 Animering

I Moodys rapport [Moo96] presenteras ett alternativ till hur ER-modellering kan
förbättras för att öka förståelse genom att införa ikoner/bilder i modellen. Istället för
att använda geometriska figurer som symboler används ikoner vilket drastiskt ökar
förståelsen för modellen hos användaren [Moo96, s. 234]. Samband mellan entiteter
visas med pilar som markerar riktningen för hur relationen skall läsas.

11.2.3 Naturligt språk

I kapitel 2.4.2 omnämns parafrasering av grafiska specifikationer till naturligt språk
som en möjlig valideringsteknik. Syftet är att undvika ibland krångliga modeller och i
stället via en transformation uttrycka dessa i naturligt språk. Parafraseringarna
granskas sedan av användare för att upptäcka eventuella felaktigheter eller oklarheter.

11.3 Val och precisering av krav på ytterligare valideringssätt

Gemensamt för både rutinskissning och animering är att försöka ersätta traditionella
symboler med mer intuitiva symboler. Syftet är att med naturlig mappning skapa
kopplingar mellan verklighet och modeller för att på så sätt underlätta
kommunikationen mellan utvecklare och användare. Liknande resonemang gäller för
naturligt språk då detta går ut på att ersätta ibland svårförståeliga modeller med
utsagor som användaren direkt kan validera.

11.3.1 Val av ytterligare valideringssätt

För den fortsatta analysen väljs animering och naturligt språk som ytterligare
valideringssätt enligt figur 12 nedan.

D F D V nN a t u r l ig t
s p r å k

A n im e r in gL D M

Figur 12. Ytterligare valideringstekniker som väljs i detta arbete.

Motiven för detta är flera. Tidigare i denna rapport har olika tekniker för validering
presenterats (kapitel 2.4.2). Många av dessa tekniker går ut på att modifiera skapade
grafiska presentationer. De tidigare presenterade valideringssätten DFD och LDM är
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exempel på grafiska presentationer. Rutinskissning som valideringssätt är också en
grafisk specifikation som påminner mycket om DFD.

Den stora skillnaden är att rutinskissning i vissa avseenden använder sig av symboler
som efterliknar verkliga ting.

Det är därför intressant enligt författaren att undersöka andra sätt att validera än just
”traditionella” grafiska specifikationer. Animering och naturligt språk har som syfte att
öka användarens förståelse av specifikationer [Hod95, s. 2] och fokuserar på den
pragmatiska nivån i valideringsarbetet.

11.3.2 Precisering av kraven på valda ytterligare valideringssätt

Eftersom litteraturgenomgången gett flera olika källor till olika valideringstekniker
skall först ett ramverk tas fram som skall tjäna som underlag för den fortsatta analysen
i verktygen. Ramverket skall byggas upp från unionen av olika resonemang och
aspekter på teknikerna i litteraturen.

I litteraturen ges ibland olika exempel på vad animering verkligen är. Moody [Moo96,
s. 234] uttrycker kontextberoende ER Diagram med hjälp av grafiska bilder eller
ikoner. Samtliga entiteter i en modell skall representeras av ikoner istället för
traditionella geometriska figurer. De framtagna modellerna får heller inte vara allt för
komplexa och detaljerade [Moo96, s. 230] då detta kan förhindra
domänexperten/användaren, från att komma med bra synpunkter. Alltså måste
minimalitet eftersträvas vad beträffar detaljrikedom när modeller tas fram. Moody
föreslår ett maxantal om nio stycken entiteter i en modell.

Moody ger även förslag till hur ikoner skall väljas [Moo96, s. 235]. Ikoner kan med
fördel baseras på metaforer. Ett sådant exempel är när konkurrenter representeras av
en haj. Den vanligaste typen av ikon är dock en abstraktion av ett koncept. Som
exempel nämns ett flygplan som representation av ett flygbolag.

En annan syn på animering ges i [Hod95]. Där används begreppet animering bland
annat som teknik för framställning av scenarios. Ett scenario kan exempelvis gestalta
vissa delar ur ett IS genom att i sekvens visa hur rutiner och händelser går till.
Animering som begrepp har här inte samma fokus på grafiska bilder/ikoner som i
Moodys rapport.

Att göra om grafiska specifikationer till naturligt språk är en snabbt växande trend
[Bub92, s. 20]. Denna valideringsteknik riktar sig till användare med lite eller ingen
erfarenhet av modeller [Bub92, s. 20]. Ett problem i samband med denna teknik är att
välja ut vad som skall sägas och även hur det ska sägas; i vilken ordning informationen
skall presenteras. Flera olika metoder har tagits fram för att lösa dessa problem. I
denna rapport skall de tidigare utvalda verktygen undersökas för att se om
funktionalitet finns för skapandet av rapporter i naturligt språk från tidigare gjorda
specifikationer.
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Utifrån ramverket formuleras krav på datorstödet för animering och naturligt språk
som valideringstekniker på följande sätt:

Krav:

7.  verktyget skall möjliggöra för någon form av importering av bilder från något
filformat till verktyget eller möjliggöra för någon form av anpassning av befintliga
symboler på ett sådant sätt att de kan representera ett koncept i form av
kontextberoende symboler.

8.  verktyget skall möjliggöra för parafrasering av grafiska specifikationer till naturligt
språk.

11.4 Testgenomförande

Nedan presenteras testresultatet för respektive CASE-verktyg med utgångspunkt för
de krav som formulerats utifrån ramverket.

11.4.1 EasyCASE Professional 4.2

I EasyCASE Professional 4.2 ges inga möjligheter till import av bilder i någon form.
Befintliga symboler kan heller inte förändras i någon större utsträckning. Val av metod
är det enda som kan skapa tillgång till andra symboler, vilket medför att hela
notationen byts ut mot en annan.

Den enda förändring som går att utföra är storleken på symbolerna samt
färgsättningen.

Ingen möjlighet finns att i verktyget generera rapporter eller utdata i naturligt språk
utifrån skapade specifikationer.

11.4.2 PowerDesigner 6.1

I både ProcessAnalyst och DataArchitect ges möjlighet att importera bilder i
verktyget. De filformat som tillåts är så kallade bitmaps-filer (*.bmp) och windows-
metafiler (*.wmf). Dessa filformat är mycket använda vilket underlättar för skapandet
av nya symboler för import i verktyget.

I verktygen ges även en rad funktioner för att skapa mer attraktiva modeller genom att
exempelvis lägga till skugga på symboler och ändra färger, både vad gäller bakgrund,
linjer samt eventuell text i symbolerna. Storlek på importerade filer (ikoner/bilder) kan
ändras hur som helst. Ingen möjlighet finns dock att förändra befintliga symboler annat
än i storlek och tidigare nämnda färg och skuggning.

Ingen möjlighet finns att i verktygen generera rapporter eller utdata i naturligt språk
utifrån skapade specifikationer.

Samtliga ovan nämnda egenskaper är identiska för både ProcessAnalyst och
DataArchitect.
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11.4.3 SILVERRUN Professional Series

SILVERRUN-BPM 2.5 erbjuder inga möjligheter för import av filer av något slag.
Istället erbjuds stor funktionalitet för anpassning av befintliga symboler. Genom att
utgå från de notationer som verktyget stödjer kan en mängd symboler tas fram för
vidare modifiering. Användaren ges alltså en stor mängd grundfigurer att utgå ifrån.

SILVERRUN-ERX erbjuder varken stöd för import av filer eller anpassning av
befintliga symboler i större omfattning. Enda möjligheten till anpassning är
symbolernas storlek och färgsättning.

Ingen möjlighet finns att i verktygen generera rapporter eller utdata i naturligt språk
utifrån skapade specifikationer.

11.5 Resultat och erfarenheter från testgenomförandet

Det är viktigt att påpeka att verktygen inte på något sätt garanterar att ytterligare
valideringstekniker såsom animering och naturligt språk, skall stödjas i verktygen.
Testningen går istället ut på att undersöka om det överhuvudtaget ges möjligheter för
ytterligare valideringssätt i verktygen än de som föreskrivs av vald
systemutvecklingsmetod (SSADM) där animering och naturligt språk är de utvalda
sätten.

I samtliga verktyg ges möjlighet att enklare modifiera symboler genom färgsättning och
ibland även skuggning. Detta kan möjligtvis skapa intressantare modeller enligt
författarens mening, men inte påverka verktygens förmåga att motsvara kravet från
ramverket.

11.5.1 Erfarenhet av testningen

EasyCASE Professional 4.2 fungerar mycket bra om användaren håller sig till vald
metod som verktyget uttalar stöd för. Däremot tillåts inga som helst avvikelser från
notationen, i alla fall vad gäller symboler. Verktyget möjliggör heller inte för
parafraseringar av specifikationer till naturligt språk. Inget av kraven sju och åtta kan
alltså uppfyllas i verktyget.

ProcessAnalyst och DataArchitect uppfyller tillfullo krav 7 genom att erbjuda
möjlighet för import av filer till verktyget. Import sker mycket enkelt med ett menyval
där användaren får markera vart fil skall hämtas ifrån. Efter importen är det lika enkelt
att använda importerad ikon som befintliga symboler. Modifiering av befintliga
symboler är i stort sett obefintliga. Verktygen möjliggör inte för parafraseringar av
specifikationer till naturligt språk varför krav 8 ej kan uppfyllas.

SILVERRUN-BPM 2.5 tillhandahåller mängder av grundfigurer att utgå ifrån. Trots
olika funktioner för anpassning av symbolerna kan dessa ej anses tillräckliga enligt
författaren. Att skapa ikoner kräver mycket fria former för redigering vilket ej kan
erbjudas i verktyget. Verktyget möjliggör heller inte för parafraseringar av
specifikationer till naturligt språk. Därför anses kraven 7 och 8 som ej uppfyllda.

SILVERRUN-ERX erbjuder inga möjligheter för varken import av filer eller
modifieringar av befintliga symboler vilket begränsar verktygets användningsområde
med avseende på validering. Författaren tycker att någon form av anpassning borde
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finnas i SILVERRUN-ERX eftersom denna möjlighet erbjuds i SILVERRUN-BPM 2.5,
även om denna funktionalitet inte visade sig vara tillräcklig för ändamålet. Verktyget
möjliggör inte för parafraseringar av specifikationer till naturligt språk. Därför anses
kraven 7 och 8 som ej uppfyllda.

11.5.2 Sammanställning av resultatet

I tabell 1 presenteras en sammanställning av de resultat som framkommit under
testgenomförandet för ytterligare valideringssätt.

Krav EasyCASE
Professional 4.2

PowerDesigner 6.1
ProcessAnalyst

SILVERRUN-
BPM 2.5

Krav 7

Import/modifiering

Inga möjligheter för
import av bilder eller
större förändring av
symboler.

Kravet ej uppfyllt.

Funktioner finns för
import av bilder.
Ingen möjlighet till
större anpassning
av symboler.

Kravet uppfyllt.

Ingen möjlighet för
import av bilder.
Stor funktionalitet
för anpassning av
symboler men ej
tillräckligt.

Kravet ej uppfyllt.

Krav 8

Naturligt språk

Ingen möjlighet för
naturligt språk.

Kravet ej uppfyllt.

Ingen möjlighet för
naturligt språk.

Kravet ej uppfyllt.

Ingen möjlighet för
naturligt språk.

Kravet ej uppfyllt.

Tabell 3. Resultatet från genomförandet av ytterligare valideringssätt.

PowerDesigner 6.1
DataArchitect

SILVERRUN-ERX

Krav 7

Import/modifiering

Funktioner finns för
import av bilder.
Ingen möjlighet till
större anpassning av
symboler.

Kravet uppfyllt.

Inga möjligheter för
import av bilder
eller större
förändring av
symboler.

Kravet ej uppfyllt.

Krav 8

Naturligt språk

Ingen möjlighet för
naturligt språk.

Kravet ej uppfyllt.

Ingen möjlighet för
naturligt språk.

Kravet ej uppfyllt.

Tabell 3(forts.). Resultatet från genomförandet av ytterligare valideringssätt.

En sammanställning över samtliga resultat från genomförandet finns i appendix B.1.
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12 Diskussion och slutsatser
Under denna rubrik skall rapportens innehåll och studiens genomförande diskuteras
samt slutsatser presenteras.

12.1 Diskussion

Författaren vill börja med att diskutera de olika val som gjorts under arbetets gång och
deras påverkan på utfallet i detta arbete.

Valet av en kvalitativ metodik för genomförandet anser författaren vara ett bra sätt att
angripa problemställningen då analysen i hög utsträckning baseras på tolkning och
bedömning av de kvalitativa data som utmärker resultatet. De kvalitativa metoder som
valdes för genomförandet var litteraturstudie och testning.

En annan metod som författaren ansåg skulle fungera bra för problemställningen var
intervjuer och enkäter. På grund av svårigheten att hitta personer med rätt erfarenhet,
det vill säga kunskap om bland annat viss metod och CASE-verktyg, valdes denna
metod bort. Denna metod borde gett ett mycket empiriskt grundat resultat som skulle
vara värdefullt för slutsatserna.

Under rapportens genomförandedel gjordes många olika val. Det första valet var vilken
IS-utvecklingsmetod som närmare skulle undersökas för att hitta intressanta
beskrivningstekniker. Valet föll på metoden SSADM och två av dess
beskrivningstekniker. Detta val tyckte författaren var mycket lämpligt då det var enkelt
att hitta bra och naturliga testkriteria utifrån teknikerna.

Skulle studien kunna genomförts med en högre generaliserbarhet hos resultatet om
annan IS-metod med dess beskrivningstekniker istället hade valts? Det är författarens
uppfattning att så inte är fallet. SSADM med dess tekniker för validering är en mycket
använd och spridd metod för systemutveckling. Att välja en annan mindre känd metod
tror författaren istället ger ett sämre resultat vad beträffar verkligt stöd för metoden i
verktygen. Detta eftersom det, enligt författarens erfarenhet, finns färre verktyg för
mindre kända metoder. Det var till och med svårt att hitta verktyg med uttalat stöd för
SSADM.

De olika verktygen som valdes för analysen uppfyllde de kriterier som författaren tagit
fram. Att välja andra verktyg som uppfyller samma kriterier tror författaren inte
påverkar resultatet i någon större utsträckning. Däremot skulle en undersökning av fler
verktyg positivt bidra till ökad generaliserbarhet av resultatet. Detta var dock inte
genomförbart inom ramen för arbetet, då fler verktyg skulle inneburit färre testfall.
Vald avvägning mellan antalet verktyg och antalet olika typer av testfall bedöms i
efterhand som lämplig.

Ett syfte med detta arbete var bland annat att se om eventuell diskrepans mellan
metodens notation och verktygens stöd för denna kunde minskas. Samtliga verktyg
skulle därför innehålla någon form av anpassbarhet. Anpassbarhet i verktygen borde
enligt författaren skapa bättre förutsättningar för utvalda verktyg att ge stöd för vald
metod gentemot slutna verktyg och därigenom påverka resultatet positivt, det vill säga
minska eventuell diskrepans mellan metod och verktyg.
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Figuren 13 nedan är en sammanställning över testresultaten för kraven från
beskrivningsteknikerna DFD och LDM samt verktygens hantering av dessa krav. Varje
verktyg i figuren symboliseras av en skuggad ruta.

K ra v  1  (D F D )

K ra v  2  (D F D )

K ra v  3  (D F D )

K ra v  4  (L D M )

K ra v  5  (L D M )

K ra v  6  (L D M )

U p p fy l le r  k ra v e n :
J A N E J

0 1 2 3123A n ta l :

E t t v e rk ty g :

Figur 13. Sammanställning av testresultat från problemställningens första del.

Det är inte intressant att i detalj redogöra för de krav som uppfylls. Istället är det de
krav som i något verktyg ej uppfyllts som är intressanta att uttala sig om. Dessa ej
uppfyllda krav: 2, 4 och 5 skall närmare diskuteras.

Krav 2:

I DFD är det framförallt notationens regler som är svårast att följa. Problemen gäller
unik namngivning av symboler och att flöden ej tillåts mellan externa entiteter i två av
verktygen.

Krav 4:

I två av verktygen stämmer inte symboler överens med notationen för LDM. Detta är
förvånande då antalet symboler i LDM är mycket få.

Krav 5:

I regler för LDM är det framförallt regler för föreningsfraser i relationer som inte kan
följas. Så är fallet i två av verktygen.

Under testningen valde författaren att inte tillämpa fullständig täckningsgrad i
testfallen. Detta gav en mindre mängd testfall vilket underlättade för analysen samtidigt
som genomförda testfall enligt författaren var tillräckliga för att kunna konstatera
verktygens uppfyllande av kraven eller ej. Skulle studien kunna genomföras genom att
bara se på exempelvis symbolhanteringen i verktygen och fokusera på total
täckningsgrad i det fallet? Författaren anser inte att en sådan studie skulle utgöra ett
lika bra underlag för slutsatserna. Detta eftersom SSADM kräver att
tillvägagångssättet vid extern validering måste följas helt enligt notationen. Att bara se
till symboler och bortse från exempelvis regler för interaktion symboler emellan, gör
det möjligt att skapa modeller som inte tillåts enligt notationen. Vi går då emot syftet
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med valideringen som är till för att skapa ett fungerande, dugligt system och skapar
istället ett icke fungerande system.

För analys av problemställningens andra del valdes animering och naturligt språk som
ytterligare valideringstekniker. Efter att ha använt och analyserat samtliga verktyg som
presenteras i rapporten, kan författaren konstatera att andra val av valideringstekniker
troligen inte skulle påverkat resultatet i någon större utsträckning. Verktygen har
mycket begränsade möjligheter för andra valideringstekniker än de som föreskrivs
enligt SSADM.

Figuren 14 nedan är en sammanställning över testresultaten för kraven från ytterligare
valideringstekniker; animering och naturligt språk och verktygens hantering av dessa
krav. Varje verktyg symboliseras av en skuggad ruta.

K rav  7  (A n im e rin g )

K rav  8  (N a tu r l ig t  s p rå k )

U p p fy lle r  k ra v en :
J A N E J

0 1 2 3123A n ta l:

E tt  v e rk ty g :

4 545

Figur 14. Sammanställning av testresultat från problemställningens andra del.

Krav 7:

Detta krav har testats av alla verktyg i denna rapport. Endast två verktyg erbjuder
funktionalitet för import av bilder. Inget verktyg erbjuder dock tillräckliga möjligheter
för anpassning/modifiering av redan tillgängliga symboler.

Krav 8:

Detta krav har testats av alla verktyg i denna rapport. Inget verktyg erbjuder dock
funktionalitet för naturligt språk.

12.2 Slutsatser

I kapitel 5.1 Problemprecisering, skriver författaren följande:

Med utgångspunkt från metoder för IS-utveckling och tekniker för extern validering,
skall CASE-verktygs möjligheter och förmåga att ge stöd för extern validering
studeras.

Som en direkt kommentar till ovanstående, är det författarens uppfattning att CASE-
verktygens möjligheter och förmåga att ge stöd för extern validering är dåliga.

Efter att ha undersökt samtliga verktyg utifrån problemställningen kan det konstateras
att det förekommer stora skillnader vad gäller verktygens påstådda stöd för SSADM
som IS-utvecklingsmetod och vad de i realiteten verkligen stödjer. För det andra är
verktygens stöd för andra valideringstekniker än de som föreskrivs enligt vald metod i
stort sett obefintliga.
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För de totalt 5 studerade verktygen genomfördes 28 tester av verktygens möjligheter
att uppfylla identifierade krav. Av dessa 28 tester utföll 14 tester på ett sådant sätt att
verktygen kunde anses uppfylla kraven, det vill säga endast hälften av testresultaten var
positiva. Detta pekar enligt författaren på ett överraskande dåligt stöd för extern
validering i verktygen.

Analysen har genomförts med dels ett antal verktyg som uttalar stöd för SSADM som
IS-utvecklingsmetod, samt verktyg som inte uttalar detta stöd. Syftet med att använda
verktyg utan uttalat stöd för SSADM har varit att ta reda på om deras funktionalitet
ändå skulle kunna möjliggöra för detta. Det kan konstateras att verktygen i vissa fall
erbjuder mycket bra möjligheter till att anpassa den notation som erbjuds i verktygen
till notation som föreskrivs enligt SSADM. Dock erbjuder det ringa antalet verktyg
som undersökts i detta avseendet en begränsad möjlighet för generalisering. Endast två
av de undersökta verktygen saknade uttalat stöd för SSADM. Ett av dessa kunde, tack
vare avancerad funktionalitet, uppfylla två av tre krav för DFD.

Det är dock uppseendeväckande att inget av de tre verktyg som säger sig stödja
SSADM kan anses göra detta helt. Någon läsare av denna rapport kanske dock frågar
sig varför det är så viktigt att notationen stämmer helt? Enligt SSADM är DFD och
LDM de bästa teknikerna för extern validering. Om inte skulle andra tekniker väljas.
Den spridning som SSADM fått kan ses som en bekräftelse på detta.

Att använda sig av exempelvis andra symboler än vad som föreskrivs i notationen för
SSADM och samtidigt påstå stöd för SSADM borde undergräva tillförlitligheten och
användbarheten för SSADM. Man frångår då dessa valideringssätt och inför något som
inte är lika beprövat eller har samma förankring i verkligheten. Samtidigt kan
förändrade symboler börja likna annan notation varför risken föreligger för förvirring
hos användare som är van vid SSADM.

Det talas mycket om olika tekniker för validering i litteraturen men enligt författarens
mening är det mycket få verktyg som har ett uttalat stöd för dessa tekniker. Inte i
något av de verktyg som undersökts har möjligheter funnits för skapandet av egna
symboler. Eftersom utvecklingen och trender går mot egna definierade metoder är
CASE-verktygen dåliga på att leva upp till denna utveckling.

Efter att ha läst dokumentation över en mängd verktyg samt använt och analyserat
några under detta arbete kan författaren konstatera att inget verktyg har påstått sig
stödja exempelvis omvandling av grafiska specifikationer till naturligt språk.
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13 Framtida arbete och reflektion
Under detta kapitel ges förslag till framtida arbete samt reflektioner över arbetet med
denna rapport.

13.1 Framtida arbete

I ett framtida arbete skulle det vara intressant att undersöka MetaCASE-verktyg och
deras förmåga att skapa stöd för olika valideringstekniker. Inget av de verktyg som
analyserats och använts i detta arbete är av denna typ. Dock studerades några sådana
verktyg för att avgöra deras lämplighet i detta arbete. Extern validering och olika
tekniker för detta är fortfarande någonting som tillverkare av CASE-verktyg inte kan
anses prioritera i tillräcklig utsträckning enligt författarens mening.

Författaren tror att det i MetaCASE-verktyg finns stora möjligheter att implementera
funktionalitet som stödjer olika valideringstekniker.

Vidare skulle det vara intressant att utifrån ett CASE-verktyg (kanske då ett
MetaCASE-verktyg) som erbjuder flera olika tekniker för extern validering, låta en
grupp användare analysera och ge utlåtanden kring de modeller som framställts i
verktyget. Detta skulle kunna ge idéer om vilka tekniker för extern validering som är
populärast och ger bäst återkoppling ur valideringssynpunkt. Samtidigt skulle
eventuella brister och möjligheter i verktyget kunna analyseras.

13.2 Reflektioner över arbetet

Det har varit svårt att få tag i ”exakt” litteratur; det vill säga litteratur som handlar om
extern validering i samband med CASE. Det smala området ger problem vid
litteratursökningar. Mycket information har eftersökts via Internet och olika
söktjänster där. Ett tillvägagångssätt har varit att söka på kända författare inom
området för att sedan ta del av deras publikationer. Ibland finns publikationer
tillgängliga direkt via Internet eller så har möjligheten funnits att beställa hem
litteraturen.

Mycket av den tid som lagts ner i detta arbete har bestått i att gå igenom allt material.
Eftersom det varit svårt att få tag i exakt litteratur, har mycket tid gått åt för att sovra i
tillgängligt material. Litteratur som ger kontext till problemområdet finns det oerhört
mycket av. Att läsa kontextlitteratur är givetvis nödvändig läsning, för att bättre förstå
området och de problem som finns konstaterade, men mängden sådan litteratur har
enligt författaren varit betungande att bearbeta.

Att få testa och undersöka olika typer av CASE-verktyg är något som författaren
ansett som mycket intressant och lärorikt. Detta var en starkt bidragande orsak till att
ämnesområdet valdes för examensarbetet.

Generellt tycker författaren att det vedertagna språket inom problem-/ämnesområdet är
mycket komplicerat och ofta onödigt krångligt. Det finns även en stor begreppsflora
inom området där begrepp tenderar till att ges flera olika betydelser beroende på
sammanhang och resonemang. Det går helt klart att ana en viss begreppsförvirring
inom området.
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Det finns egentligen ingenting i arbetet med denna rapport som författaren känner att
denne skulle vilja gjort på ett helt annat sätt. Däremot känner författaren att om ett
liknande arbete skulle genomföras en gång till, skulle arbetsprocessen gå betydligt
smidigare då många frågetecken i och med detta arbete rätats ut.

Arbetet med denna rapport har varit mycket givande. Den tidigare kunskap författaren
hade inom området har minst sagt fördjupats, men framförallt har nya tankar och
funderingar uppstått som vore intressanta att utveckla i framtiden. Känslan kan lätt
beskrivas; ju mer man lär sig desto mindre vet man.
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Appendix A.1 Dataflödesdiagram
I appendix A.1 presenteras grundläggande valideringssättet DFD enligt SSADM.

A.1.1 Krav på datorstöd för dataflödesdiagram (DFD)

1. symboler såsom realiserade i ett CASE-verktyg skall överensstämma med DFD

2. regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas i CASE-
verktyget.

3. möjlighet skall finnas att ordna DFD hierarkiskt genom flera nivåer

A.1.2 Notation över dataflödesdiagram (DFD)

De symboler och regler som används i DFD är följande:

A.1.2.1 Extern entitet

• Extern entitet; är en skapare eller mottagare av data som befinner sig utanför
systemet. Namnet på entiteten skall anges i mitten av ellipsen och vara unikt för
diagrammet. Om entiteten förekommer på fler ställen som kopia i diagrammet (not.
för att undvika röriga kopplingar mellan entiteter) representeras detta med ett streck
i övre vänstra delen av ellipsen (se figuren).

Extern
entitet

A.1.2.2 Händelse

• Händelse; är en operation som transformerar om dataflödet till en eller flera andra
dataflöden. Varje händelse identifieras av ett unikt nummer uppe i vänstra hörnet.
Händelsens placering anges i översta högra rutan. Händelsen i sig skall namnges i
den nedre centrerade rutan.

 

Händelse

nr placering

A.1.2.3 Lagringsplats

• Lagringsplats av data; är en temporär eller permanent samling av data som är
vilande i systemets flöde av olika anledningar. Data kan lagras manuellt eller i
datafil. I symbolen skall anges vad som lagras samt på vilket sätt. M står för
manuellt och D för datafil. T står för temporär. Varje lagringsplats skall unikt
identifieras med ett nummer som skall föregås av symbol för typ av lagring. Om en
lagringsplats förekommer på fler ställen som kopia i diagrammet representeras detta
med ett extra streck längst till vänster i symbolen (se figuren).
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LagringsplatsM1

A.1.2.4 Dataflöde

• Dataflöde; är en mängd data som flyttas från en plats till en annan i systemet. Detta
flöde skall namnges med ett adjektiv eller substantiv med ej ett verb.
Namngivningen skall också vara unik men om flödet är uppenbart behöver ej
namngivning ske.

 

Dataflöde

namn

A.1.2.5 Fysiskt resursflöde

• Fysiskt resursflöde; är ett flöde av fysiska komponenter i systemet. Pilen kan
härstamma ur eller gå till en extern entitet eller ett fysiskt resurslager. Någon ända
av pilen måste dock alltid vara i kontakt med en händelse.

 
Fysiskt flöde

A.1.2.6 Fysiskt resurslager

• Fysiskt resurslager; är en plats där fysiska komponenter lagras. Enda tillåtna ut-
/inflöde är fysiskt resursflöde.

 
Fysisk lagringsplats

A.1.2.7 Hierarki av DFD

• DFD skall enligt SSADM vara hierarkiskt ordnade. Det skall vara möjligt att gå
djupare i detalj när behovet finns, vilket möjliggörs genom ett direkt samband
mellan överliggande DFD och en eller flera underliggande DFD.

A.1.3 Exempel över tillåtna och icke tillåtna symboler

Dessa exempel skall illustrera när symboler kan anses stämma överens enligt
författaren.

Symboler enligt notation Symboler i CASE-verktyg

Extern
entitet

Extern
entitet
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Dataflöde

namn

Dataflöde

namn

Nedanstående exempel skall illustrera när symboler ej kan anses stämma överens enligt
författaren.

Symbol enligt notation Symbol i CASE-verktyg

Extern
entitet

Extern entitet

Dataflöde

namn

Dataflöde

namn

A.1.4 Kopplingar mellan symboler

Figuren nedan illustrerar vilka kopplingar som är möjliga och ej enligt notationen.

Händelse Lagrings
plats

Extern
entitet

Händelse

Lagrings
plats

Extern
entitet

Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Ja

Nej Nej

Nej

Kopplingar mellan symboler
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Appendix A.2 Logisk datamodellering
I appendix A.2 presenteras grundläggande valideringssättet LDM enligt SSADM.

A.2.1 Krav på datorstöd för logisk datamodellering (LDM)

4.  symboler såsom realiserade i ett CASE-verktyg skall överensstämma med LDM

5.  regler för namngivning och interaktion symboler emellan etc. skall stödjas.

6.  möjlighet skall finnas att följa hierarkiska principen Master/Detail

A.2.2 Logisk datamodellering (LDM)

Symboler och regler som används i LDM är följande:

A.2.2.1 Entitet

• Entitet; är någonting i verkligheten som är intressant för systemet och som är
förknippat med vissa data. Exempel på entitet kan vara KUND, ORDER eller
AVDELNING. En entitet måste namnges och bör uttryckas i singularis.
Namngivning skall ske centrerat i symbolen.

 

Entitet

A.2.2.2 Attribut

• Attribut; är en egenskap eller ett värde som en entitet har. Attribut kan inte existera
i sig själva utan måste vara knutna till en entitet. Attribut fungerar som unik
identifierare av en entitet. Varje entitet måste alltså ha minst ett attribut. Attribut
som är identifierare för en entitet får inte vara tomma. Attribut representeras inte av
någon symbol utan noteras på annat sätt.

A.2.2.3 Relation

• Relation; är en symbol som anger samband/relationer mellan entiteter. En relation
behöver ej ha ett unikt namn.

 En relation har flera olika karaktäristika:

1. kardinalitet:
en relation kan vara en-till-en, betecknas 1:1.
en relation kan vara en-till-många, betecknas 1:M eller M:1.
en relation kan vara många-till-många, betecknas M:M.

2. val:
om en entitet inte alltid har en relation med en annan entitet betecknas
relationen med en streckad linje.
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3. föreningsfraser (eng. link phrase):
en relation måste ha en unik identifierare med en viss struktur. Varje relation
har två föreningsfraser då det skall vara möjligt att läsa relationen från båda
håll.

 

 Symbol för 1:1:

 
Entitet Entitet

 Symbol för 1:M:

 
Entitet Entitet

 Symbol för M:M:

 
Entitet Entitet

 

A.2.2.4 Master/Detail

• Relationer är baserade på vissa hierarkiska principer; Master och Detail. En entitet
med relationsgrad 1 (ett) på sin sida betecknas Master och skall stå ovanför den
andra entiteten som då kallas för Detail. Detta gäller bara relationer med kardinalitet
1:M. Exempel:

Master

Detail
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A.2.3 Exempel över tillåtna och icke tillåtna symboler i LDM

Dessa exempel skall illustrera när symboler kan anses stämma överens enligt
författaren.

Symboler enligt notation Symboler i CASE-verktyg

Entitet

Entitet

Entitet

Entitet

Nedanstående exempel skall illustrera när symboler ej kan anses stämma överens enligt
författaren.

Symbol enligt notation Symbol i CASE-verktyg

Entitet

Entitet

Entitet

Entitet

N

1
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Appendix B.1 Sammanställning av resultat
I nedanstående tabell redovisas samtliga resultat från alla testgenomföranden. Huruvida
krav uppfyllts eller ej specificeras i tabellen med JA eller NEJ under respektive verktyg.

Krav uppfyllt= JA

Ej uppfyllt= NEJ

EasyCASE
Profession
al 4.2

PowerDesi
gner 6.1
Process-
Analyst

PowerDesi
gner 6.1
Data-
Architect

SILVER-
RUN-BPM
2.5

SILVER-
RUN-ERX

Krav 1

Symboler DFD

JA JA JA

Krav 2

Regler DFD

JA NEJ NEJ

Krav 3

Hierarki DFD

JA JA JA

Krav 4

SymbolerLDM

JA NEJ NEJ

Krav 5

Regler LDM

NEJ JA NEJ

Krav 6

Master/Detail LDM

JA JA JA

Krav 7

Import/modifiering

NEJ JA JA NEJ NEJ

Krav 8

Naturligt språk

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
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Appendix B.2 Testresultat
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