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Abstract

An active database is based on Event-Condition-Action rules. The active database
automatically react on events generated internally or externally in the database
system.

This paper presents an analysis and further development of two systems development
methods to render the possibility to model active rules by the aid of business rules.
The problem is to find solutions to express the business rules in an effective manner
for the selected method and its modelli ng techniques. The focus is on two methods in
the systems development area. Those are The F3 Enterprise Modelling Method and
PERFORM.
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1

Sammanfattning

En aktiv databas reagerar automatiskt på händelser som genereras internt eller externt
i databasen. Det aktiva beteendet i ett databassystem kan ses som övervaknings-
funktioner för databasen. Det innebär att kritiska system som stridsledning, sjukvård
och kärnkraftverk har stor förtjänst i att använda aktiva databaser. En passiv databas,
vilket är det vanligaste idag använder sig av polli ng och embedded code för att
åstadkomma aktiviteter som finns i den aktiva databasen. Dessa lösningar genererar
dock redundans, överbelastning av systemet och tidvis inkorrekt information.

Vid ett systemutvecklingsarbete används oftast en eller ett antal bestämda metoder
som til lför riktlinjer och tekniker till utförandet av arbetet. Dessa metoder måste
innefatta stöd för de ansatser som uppkommer vid arbetet. Ett sådant stöd kan t.ex.
vara modelleringsmöjligheter för verksamhetsregler vilka behövs i aktiva databaser.
Just detta stöd råder det idag stor brist på vilket motiverar innehållet i denna rapport. I
rapporten finns en analys och lösningar för dessa problem presenterade.

De metoder som har bearbetas är Enterprise Modelling (EM) och PERFORM. Dessa
är valda bl.a. av den anledningen att de är mycket skilda från varandra och då visar en
god bredd för problemområdet. EM är en objektorienterad metod och PERFORM är
funktionsorienterad med fokus på begrepp och datamodellering.

Båda dessa metoder visade sig vara utbyggbara till att skapa stöd för modellering av
verksamhetsregler. De lösningar som presenteras är dock inte lika varandra för de
metoderna som används. Detta beror till största del på att dess orienteringar är mycket
skilda.

De största förändringarna består i att lägga till funktionalitet till existerande
komponenter i beskrivningsteknikerna samt även att lägga till helt nya komponenter.
Utöver detta introduceras även tekniker för att rent syntaktiskt uttrycka
verksamhetsregler på ett enkelt och begripligt sätt.
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1 Introduktion

Behovet av att få snabb och korrekt information har varit stort så länge som
databehandling varit en del av våra organisationer. Det har dessutom vuxit i takt med
att informationsmängderna har blivit större och användandet av databaserade
informationssystem vidgats.

I drygt 30 år har informationsbehandlingen funnits som akademisk disciplin (Nilsson
1995) och idag finns nästan inga större affärsdrivande företag eller organisationer som
inte använder sig av databehandling. Metodtrenden går idag mot Business Process Re-
engineering (BPR) och Objekt-Orienterad Design (OOD) (Nilsson 1995). Nilsson ser
process och objekt som centrala begrepp i dagens informationssystem.

Traditionella databashanteringssystem (DBHS) är passiva, vilket innebär att de endast
utför något då det speciellt efterfrågas. Detta gör att databasen under vissa perioder
kan inneha inaktuell i nformation och bli svårhanterlig vid stora informationsmängder.
Problemet är en stor svaghet, främst för system som kräver tidsenligt och exakta svar
vid kritiska situationer (Elmasri 1994). Exempel på sådana system är stridsledning,
övervakning av patienter inom sjukvården, kraftverk m.fl. En aktiv databas undviker
dessa problem genom att arbeta, som namnet anger, aktivt och automatiskt uppdatera
systemets status med relevant information så fort någon förändring skett.

En aktiv databas är mycket mer effektiv än en passiv databas och ger exaktare
information (Elmasri 1994). Detta beror på att en aktiv databas automatiskt reagerar
på händelser som genereras internt eller externt i databasen. Det aktiva beteendet i ett
databassystem kan ses som övervakningsfunktioner för databasen. Behovet av snabba
och korrekta informationssystem leder till behovet av snabb och korrekt information.
För att erhålla detta är aktiva databassystem en lösning.

”An active DBMS is characterized by its abil ity to monitor
and react to both database events and nondatabase events in a
timely and efficient manner.”

(Chakravarthy 1989)

I ett systemutvecklingsarbete arbetar man med att analysera den verksamhet i vilken
ett informationssystem är tänkt att byggas eller förbättras. Därefter utformas tekniska
lösningar med grafiska och/eller syntaktiska tekniker. Detta arbete ses som klart när
kunden/kravställaren anser att de ritningar och beskrivningar som framkommit av
utformningsarbetet uppfyller de mål som är uppsatta för det tänkta systemet. Det finns
idag en uppsjö av tekniker och metoder för att utforma den tekniska lösningen när
man arbetar med systemutveckling av passiva databaser. I motsats till detta är
tillgången på dessa tekniker och metoder mycket li ten när man arbetar med aktiva
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databaser där hänsyn måste tas till flera nya aspekter. Dessa är bl.a. temporala
aspekter och modellering av regler i databassystemet.

Bristen på tekniker gör det svårare att fortsätta arbetet med realisering och
implementation  av aktiva databaser. Svårigheten ligger i att man utan metoder innan
realisering inte har klara definitioner för utformningen av systemet. Detta betyder att
en bättre tillgång på kvalitativa tekniker kan förbättra prestandan och förkorta
arbetstiden för utvecklingen och/eller förbättring av informationssystem.

I kapitel 2 kommer relaterat arbete att beskrivas med fokus på aktiva databaser och
systemutveckling, i kapitel 3 presenteras problemställningen samt en fokusering på
målet för arbetet. Kapitel 4 introducerar de problemlösningsmetoder som kan tänkas
användas för att nå det önskade resultatet. Vidare presenteras ett val och motivering
av någon av dessa metoder att användas för det fortsatta arbetet. I kapitel 5 beskrivs
genomförandet av arbetet och hur resultatet vuxit fram. Vidare i kapitel 6 redovisas
slutsatser från arbetet. Detta ges i form av resultat, sammanfattning av erfarenheter
och uppslag för fortsatt forskning
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2 Relaterat arbete

2.1 Aktiva databaser

Forskning inom området som rör teorierna kring aktiva databaser har pågått ända
sedan 1973 (Engström 1997). Trots detta har idéerna inte slagit igenom på något
större sätt i verksamheter. Idag ligger forskningen dock i startgroparna för att använda
aktiva databaser som den tredje generationens databaser. Primitiva former av aktivt
beteende används redan i flera kommersiella DBHS såsom Sybase (SYBASE 1987)
och Ingress (INGRES 1989) m.fl.

Aktiva databaser har utvecklats som en ny typ av DBHS. Man behandlar regler och
beteenden som till skil lnad från passiva databaser exekveras och övervakas
automatiskt av DBHS. Aktiva databaser har sitt ursprung från programmeringsspråk
samt artificiell intelligens och databassystem applicerat i expert system (Engström
1997).

Figur 1 visar den aktiva databasens utveckling:

Fig. 1  Den aktiva databasens historia/ursprung
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De första trevande stegen mot det som idag definieras som aktiva databaser gjordes
under  CODASYL-projektet 1973 i vilket ON-vill koret introducerades (Engström
1997). Detta byggde på att aktiviteter skulle genomföras vid en speciell händelse
(event), dessa händelser kunde t.ex. vara databasoperationer som insert, update och
delete.

Aktiva beteenden ger goda egenskaper i ett DBHS. Systemet har alltid aktuell
information genom att det automatiskt reagerar vid inträffande av fördefinierade
händelser. Detta är speciellt viktigt då man arbetar med realtidssystem vilka ofta är
beroende av direkt respons vid förändring av databasens innehåll .

Försök att likna aktivt beteende i passiva databaser har gjorts. Dessa går att dela upp i
två olika kategorier, poll ing och embedded code. Det förstnämnda innebär att
systemet i förutbestämda intervaller ställer frågor mot databasen som kontrollerar om
någon förändring  har inträffat. Detta kan leda till två stora svagheter:

1. Att man kontrollerar med för långa intervall, vilket ger att man kan missa viktiga
förändringar i systemet och

2. Att man kontrollerar med för korta intervall, vilket kan leda till att systemet bli r
överbelastat med frågor som i de flesta fall kommer att misslyckas. Detta innebär
att en stor mängd frågor utnyttjar resurser som i många fall behövs till annat.

Den andra ansatsen är embedded code som bygger på att det i varje applikation som
är kopplad till DBHS:et finns en egen uppsättning kod. Denna kontrollerar om
förändringar sker i systemet och om dessa förändringar skall generera bearbetning av
informationen i informationssystemet. De största problemen med detta är att koden är
svåråtkomlig för användare. Den är inbäddad i applikationen vilket gör förändring av
den besvärlig samt att koden i de flesta fall blir redundant eftersom den ofta är likadan
för flera  eller alla applikationer.

Svagheterna i de två ovanstående ansatserna motiverar forskningen kring aktiva
databaser. Ingen av dem kan till fullo fylla alla de krav som ställs på dagens system
där tidsenlig och exakt information är två mycket viktiga krav.

Utifrån de idéer som kom av CODASYL-projektet har en teknik som kommit att
kallas ECA-regler (event, condition, action) eller verksamhetsregler (VR) arbetats
fram. Dessa bygger på att DBHS:et vid en fördefinierad händelse skall kontrollera de
förhållanden som gäller för denna händelse och handla utifrån detta. Det som främst
går att vinna på aktivt beteende i en databas är att databasen reagerar direkt när
händelsen har inträffat i databassystemet istället för att vara passiv tills en fråga ställs
som kontrollerar systemets status. Följande är en förklaring av de olika delarna i en
ECA-regel:
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Event: Ett ‘ event’ är en fördefinierad händelse som inträffar i systemet. Denna
kan t.ex. vara en uppdatering eller borttagning av data i databasen vilket
kan leda till att systemet måste vidta åtgärder för att ha aktuell och
relevant information.

Condition: Detta är ett fördefinierat vil lkor som skall vara sant för att systemet skall
genomföra given åtgärd. Det kan t.ex. vara att en kund skall vara
kreditvärdig. Det är inte nödvändigt att ‘ condition’  finns med i en VR:el.

Action: ‘Action’  är den handling som skall utföras om de fördefinierade
vil lkoren visar sig vara sanna. Detta kan t.ex. vara att ändra status på
faktura till ‘betald’ .

En VR exekveras av en s.k. ” trigger” . En trigger är en sorts exekveringsmekanism
som automatiskt exekverar vid fördefinierade händelser i DBHS. VR innehåller,
förutom händelse (event) vilket är ”ON” i figur 2, ofta villkor (condition) som
kontrolleras och handling (action), utförs då villkor visats till godosett.

” Om beställning sker per telefon skall en beställningslista skrivas ut.”

ON event: inkommen beställning

IF  condition: beställningstyp = telefonbeställning

DO action: skriv ut beställningslista

Fig. 2 Exempel på en verksamhetsregel

En VR kan förutom som ECA-regel, beroende på dess innehåll, uttryckas som
antingen en EA-regel eller en CA-regel. I en EA-regel saknas ‘ condition’ , detta
används i de fall då en speciell handling ovillkorligen skall utföras efter det att en viss
händelse (event) har inträffat. En CA-regel används då man enbart vill definiera under
vilket villkor man vill att en regel skall exekveras.
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(Elmasri 1994) har identifierat sex viktiga saker som är utmärkande för en aktiv
databas.

1.  Effektivitet:  En databas kan komma att innehålla en mycket stor mängd
fördefinierade frågor som måste utvärderas då någon speciell händelse inträffar. En
aktiv databas ger i detta fall en mycket högre effektivitet, tidsmässigt sätt, än vad
en passiv databas skulle göra.

2. Typer av regelexekvering: Regler kan exekveras omedelbart, uppskjutet eller
fristående där omedelbar exekvering innebär att processerna för de kvarvarande
stegen i den ursprungliga transaktionen är passiva till det att den exekverande
regeln är färdig.

3.  Datamodellsextensioner: Utökning av datamodeller såväl som övrig modellering
krävs för att kunna åskådliggöra de viktiga aspekterna som till kommer i en aktiv
databas som databasoperationer, temporala och periodiska händelser och användar-
och applikationsgenererande händelser.

4.  Regelhantering: En aktiv databas ger större möjligheter att manipulera regler som
om de var som vilka dataobjekt i systemet som helst samt att möjligheten att
aktivera och avaktivera regler finns vilket är viktigt för system som antar väldigt
skilda status och modes.

5.  Stöd för DBHS-funktioner: En aktiv databas kan finnas som stöd för DBHS:ets
funktioner genom att regler definieras för det stöd som krävs.

6.  Interaktion med delar av DBHS: Regler i en aktiv databas kan inte optimeras
isolerat. Det krävs en interaktion med flera delar av DBHS. Detta beroende på att
databasens status är så starkt beroende av VR.

2.2 Systemutveckling och livscykelmodellen

För att åskådliggöra vikten av anpassningen av de systemvetenskapliga delarna vid
utveckling av aktiva databaser kommer nedan en beskrivning att ges på de sju
delfaserna som innefattas i livscykelmodellen. Enbart tre av de nedan beskrivna
faserna kommer att beröras i arbetet men alla faser är beskrivna på samma nivå för att
ge en jämn helhetsförståelse. De teorier som ges här presenteras med stöd av
(Andersen 1994).
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Figur 3 Livscykelmodellens faser

Förändringsanalys. Detta är den initierande fasen i ett systemutvecklingsprojekt. När
man påbörjar denna fas vet man redan att något behöver förändras i verksamheten.
Vad man däremot inte vet är hur man skall förändra och vad som skall göras.
Problemets lösning behöver inte ens ligga i att det finns behov av ett nytt
informationssystem. Att dra den rätta slutsatsen i denna fas kan spara mycket arbete
och stora pengar. Livscykelmodellen förutsätter att det i förändringsanalysen
konstaterats att det finns ett problem av den karaktären att det går att avhjälpa genom
att utveckla ett nytt eller bättre informationssystem.

Analys. Har man kommit till denna fas innebär det att utvecklingen av ett nytt
informationssystem skall påbörjas. Analysen skall i stora drag svara på frågan ”vad”
informationssystemet skall i nnehålla. Den är uppdelad i två på varandra följande
delar, verksamhetsanalys och informationssystemsanalys. Själva analysen är även den
en del av två, men då i systemeringen. ”Systemering” tolkas olika av människor.
Vissa anser att systemering och systemutveckling är synonymer. I denna rapport
används begreppet systemering däremot som en del av arbetet i systemutvecklingen,
denna del betraktas som planeringsarbete.

Analysen är den första delen av systemering. Denna inleds med verksamhetsanalysen
där diskussion sker om på vilket sätt informationssystemet kan underlätta aktiviteter
inom verksamheten. Man använder sig av beskrivningar som visar samspelet mellan
informationssystemet och verksamheten. Det är här viktigt att allas intressen och
behov betraktas.

Nästa steg är infomationssystemsanalysen där en mer detaljerad beskrivning ges av
vad informationssystemet skall uträtta. Resultatet av detta skall mynna ut i en
kravspecifikation som visar användarnas önskemål på det nya informationssystemet.
Denna specifikation utgör länken mellan denna och nästa fas, utformningsfasen.
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Utformningsfasen. Även denna fas är uppdelad i två delar. Det är de två avslutande
delarna i systemeringen och kallas teknisk lösning och utrustningsanpassad teknisk
lösning. Dessa faser klargör frågan ”hur” informationssystemet skall utformas.
Gränsen mellan dessa delar är ganska diffus men det går att skilja på dem på så sätt att
den första är en fas för att principiellt avgöra vad som skall ske manuell och vad som
skall ske med datorer. Denna del innefattar både val av maskinutrustning och val av
utvecklingsverktyg. Under den sista fasen i utformningen bestämmer man på ett mer
konkret plan vilken utrustning och vilka programvaror som skall användas. I dessa
faser sker även modellering av det tänkta informationssystemet.

Fasen kan i vissa fall även betecknas som konstruktionsfas eller designfas.

Realisering. Nu skall man utarbeta själva informationssystemet. Detta kan ske på
flertalet olika sätt. Tidigare så handlade denna fas väldigt mycket om ren råkodning,
alltså programmering där man skriver in de direkta instruktionerna till datorn. Idag
finns en uppsjö av olika utvecklingsverktyg att använda. Dessa till hör fjärde
generationens utvecklingsverktyg och bygger på att stora delar av gränssnitt och
funktioner redan från början finns fördefinierade. Användningen av fjärde
generationens utvecklingsverktyg ger dock en del negativa aspekter på så sätt att man
blir begränsad till de funktioner som erbjuds av verktyget.

Implementering. Nu är det nya informationssystemet färdigt och allt
utvecklingsarbete anses avslutat. Det som återstår är att få systemet att fungera i
verksamheten. Denna fas kräver stort engagemang från både utvecklare och
användare. Både manuella och automatiserade rutiner och funktioner skall fungera
samtidigt, som användarna skall kunna förstå hur informationssystemet skall används.

Förvaltning och drift. Drift innebär att man ser till att den dagliga användningen av
informationssystemet sker på bästa möjliga sätt. Vid sidan av detta bör man även ha
en kontinuerlig kontroll av informationssystemets kvalitet och avgöra om
förbättringar krävs. Denna del kallas för förvaltning och innebär att man avgör om
informationssystemet motsvarar användarens krav.

Avveckling. Denna fas glöms ofta bort, men är dock inte mindre viktig av den
anledningen. När en del av en verksamhet rationaliseras bort försvinner även den
delen av informationssystemet. Den information som finns där måste säkras, man
måste avgöra vad som skall behållas, hur man skall behålla det och hur man senare
skall kunna göra informationen åtkomlig. Denna del av livscykelmodellen är mycket
kritiskt beroende på att det vid detta til lfälle oftast existerar stora mängder information
som vid felaktig behandling enbart kan åskådliggöras som ostrukturerad data utan
någon betydelse(informationsinnehåll), och dess värde är då helt förlorat.

Livscykelmodellen är bara ett sätt att se på hur ett systemutvecklingsprojekt skall
genomföras. Det finns flertalet andra åskådning/synsätt för detta. Vad som talar för
livscykelmodellen är då en god användarmedverkan är motiverad. Livscykelmodellen
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är då en mycket rekommenderbar metod som bygger på stort deltagande från alla
inblandade.

2.3 Verksamhetsregler och aktiva regler

I detta avsnitt kommer skillnaden mellan de båda begreppen ”verksamhetsregler”
(VR) och ”aktiva regler” att klargöras. Detta görs av den anledningen att båda
begreppen förekommer ofta i rapporten och kan lätt blandas ihop.

Begreppen  betyder i stort sett samma sak. De avser en av delarna i det sätt som man
bygger upp en aktiv databas på, alltså med regler som exekveras vid någon händelse.
Skill naden ligger då i att verksamhetsregler används på ett mer konkret plan än
begreppet aktiva regler. Med verksamhetsregler avses de klara formuleringar av
regler som även anges som ECA-regler (se kap. 2.1 och fig. 2). Dock behöver inte
begreppet verksamhetsregler tala om någon speciell regel. Det kan även allmänt avse
regler som passar i sammanhanget. När begreppet aktiva regler används avses mer
fenomenet än en eller flera klart formulerade och specifika regler. Man kan se det som
att en formulering av typen ”modellering av aktiva regler innebär…” är korrekt.
Samtidigt är en formulering av typen ”denna aktiva regel används till …” är felaktig.
Det sista exemplet pekar på något specifikt och kan därav ses som felaktig.

Observera att dessa definitioner av begreppen ”verksamhetsregler” och ”aktiva
regler” enbart avser denna rapport.
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3 Problemområde

Under åren har de mycket forskning inom aktiva databaser lagts på de direkt hårda
och teknikorienterade områdena såsom tekniska krav, maskinella krav, design och
implementation. Vad som inte har fått lika mycket uppmärksamhet är de mjuka
inriktningarna som olika systemutvecklingsansatser (Simon & Kotz 1995).

Efter stora satsningar på forskning kring de tekniska områdena för aktiva databaser
saknas fortfarande till fredsställande metodologier för modellering av aktiva regler.
Den stora bristen ligger främst bland beskrivningstekniker (Simon & Kotz 1995).
Dessa fyller idag inte de krav som ställs på dem för att till fullo kunna modellera
aktiva regler och beteenden. Programmerare och databasdesignerns famlar ofta i
mörkret och har många gånger inkompletta modeller att använda vid utveckling av
aktiva databaser. Större delen av tidigare forskning kring systemutveckling har visat
att kraftfulla tekniker och metoder i modelleringsfaserna i de flesta fall är kärnan av
utvecklingsarbetet (Andersen 1994).

3.1 Problemprecisering

Vid sidan av den rent tekniska delen krävs även metoder som täcker den traditionella
systemutvecklingens livscykel med stöd för aktiva regler och beteenden. De delar som
är mest aktuella för förändring och/eller påbyggnad är systemerings- och
realiseringsfasen. Dessa är de direkt följande faserna på förändringsanalysen vilken är
den initierande delen i ett systemutvecklingsprojekt.

Systemeringsfasen är uppdelad i två större block, dessa är analys- och utformingsfas.
Den förstnämnda är en analys som bygger vidare på en tidigare gjord
förändringsanalys och svarar på frågan ” vad?”  som skall lösas. Detta görs genom att
analysera verksamheten och avgöra på vilket sätt informationssystemet kan underlätta
verksamhetens arbete. Det är i denna fas det skall bestämma huruvida informations-
systemet underlättar verksamhetens arbete. Vidare skall man bedöma och bestämma
om informationssystemet kräver eller om det får bättre prestanda med hjälp av aktiva
regler och beteenden.

I systemeringens utformningsfas skall frågan ” hur?”  lösningen skall se ut besvaras.
Detta kan göras med hjälp av beskrivningstekniker, grafiska och/eller textbaserade
(Andersen 1994). Det finns idag inga tekniker med vilka det till fullo går att
modellera aktiva beteenden och regler. Detta kan hjälpligt göras genom att kombinera
och/eller utöka existerande tekniker för att till godose de krav som ställs.

Med färdiga beskrivningar av systemet går man vidare till reliseringsfasen, det är här
man arbetar fram själva databassystemet och de manuella rutinerna kring detta. För att
kunna bygga databasen som en aktiv databas krävs att de verktyg som används stöder
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aktiva regler och beteenden. Idag är det väldigt få verktyg som har dessa egenskaper.
Det är ofta en säkrare väg att bygga databaserna efter väl använda och dokumenterade
orienteringar, t.ex.  funktions- och händelseorienterat och dessa är oftast helt utan
hänsyn till en aktiv inriktning. De som ändå har någon form av aktiva egenskaper har
oftast en mycket primitiv lösning som till stor del har samma problem som de grafiska
beskrivningsteknikerna. Dessa tillgodoser oftast bara delvis det som en aktiv databas
kräver.

Två stora brister berörande metodologier för aktiva databaser går att identifiera via
(Simon  & Kotz 1995). Den första är bristen på uttryckbarhet i trigger-språket (med
trigger-språket avses det sätt man uttrycker triggers och regler). (Simon & Kotz 1995)
anser att  ECA-regler inte är direkt uttryckbara  och att det är en direkt följd av brister
i trigger-språket. Den andra är bristen på en klar och standardiserad semantik för
trigger-språket. Stora variationer på det sätt man semantiskt uttrycker triggers och
aktiva regler existerar vilket gör det nästan omöjligt bygga portabla och kompatibla
applikationer.

”We confront the promises of active database systems with the
result of their use by application developers. The main
problems encountered are insufficient metodological support
in analysis and design, the lack of standardization, missing
development and administration tools for triggers, and weak
performance.”

(Simon  & Kotz 1995)

Delvis skapar dessa brister även den brist som finns i realiseringsfasen. Det bli r
mycket svårare att realisera applikationer utan någon standardiserad metodologi.
Dessutom, om de verktyg som används inte stödjer aktiva regler försämrar även detta
ordentligt möjli gheten till en bra slutprodukt, och behovet av detta är idag stort.

”… tools, whitch provide assistence to programmers, database
administrators, and database designers to optimize their
applications and master application evolution is strongly
needed.”

           (Simon  & Kotz 1995)

Tidigare studier på metodologiers duglighet för att modellera aktiva regler och
beteenden har genomförts. Det har gjorts försök med både utveckling och
omarbetning av metodologier för att anpassa dem till att fullt stödja de aktiva
egenskaperna i ett DBHS (Herbst 1995, Herbst & Knolmayer 1994). Det har ännu inte
visat sig att någon metodologi till fullo kan till godose de krav som ställs.
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Kravet på en metodologi är främst att den skall kunna appliceras på ett fullgott sätt
mot det tänkta DBHS. Det finns idag en uppsjö av olika metodologier vilka
tillsammans representerar större delen av de orienteringar som används. Allteftersom
utvecklingen går framåt krävs även nya ansatser vilket idag är fallet för modellering
av aktiva databaser. Behovet av någon generell metodologi att använda vid
utvecklingen av aktiva databaser är stor och de kräver nya delar som idag inte stödjs
på ett bra sätt av någon modelleringsteknik. Ett exempel på detta är tidsperspektivet.
Det finns idag flertalet metoder som delvis stödjer de saker som krävs men ingen
metod som gör det till fullo. Detta behov motiverar denna analys som är ämnad att ta
upp ett mindre antal metodologier som existerar och utvärdera huruvida dessa är
lämpliga att använda vid utveckling av aktiva databaser.

Rapporten kommer att beröra de delar av den traditionella systemutvecklingen som
anses vara mest i behov av nya metoder och tekniker. Dessa delar finns i
systemeringens utformningsfas men i mån av tid kommer även analys- och
realiseringsfasen att tas upp. I den sistnämnda är problemet något annorlunda. Frågan
är om dagens applikationsprogram kan hantera någon form av aktivt beteende och om
det är överförbart från metodologierna som används i utvecklingsarbetet.
Fokuseringen kommer då att ligga på något databasverktyg av typen Microsoft
Access 7.0.

Analysfasen och även realiseringsfasen kommer, om de tas upp, att göras på ett grunt
plan och ligga som en sammanknytning av utformningsfasen med resten av
systemutvecklingsprocessen.

Denna rapport kommer att behandla ovan nämnda problem med vikten på hur väl
anpassade dagens metodologier och tekniker är. Tanken är att ge läsaren en känsla för
var forskningen står idag, hur långt man har kvar och vilken inriktning som är lämplig
att välja i framtida forskning. Den är dessutom tänkt att även ge förslag på
utvecklingen av metoder.

3.2 Teor ier och perspektiv som kommer att användas

Till den rent systemvetenskapliga delen kommer de teorier och perspektiv som ges av
(Andersen 1994) att följas. Till dessa härrör de tre systemutvecklingsfaserna
analysfasen, utformningsfasen och reliseringsfasen.

Enligt dessa teorier följer den traditionella systemutvecklingen en livscykel som
bygger på ett antal på varandra följande faser. Denna kallas livscykelmodellen (se kap
2.2).



Problemområde

14

Till detta perspektiv skall teorierna kring aktiva databaser och passande metodologier
inlemmas och detta kommer att göras med stöd av bland andra (Engström 1997),
(Herbst 1995), (Herbst & Knolmayer 1994), (Simon  & Kotz 1995) och (Elmasri
1994).

3.3 Avgränsningar

Arbetet kommer inte på något sätt att beröra områden utanför de tre omnämnda
faserna. Detta beroende på att rapporten med kritisk syn skall kunna redovisa ett
resultat med största möjliga pålitlighet och användbarhet. Den skall inte heller sväva
ut på områden som är onödiga att beröra i sammanhanget.

Tyngden kommer att ligga på utformningsfasen i systemeringen av två anledningar.
Dessa är att det är i denna fas tillsammans med analysfasen som de mest
betydelsefulla delarna av systemutvecklingsprocessen sker. Den andra anledningen är
att denna rapport är ämnad att koncentreras på den del av metoderna som behandlar
utformning av den tekniska lösningen och att det är i denna del som de största
förändringarna krävs. De metoder som används för att beskriva den tekniska
lösningen av informationssystemet och även det resultat man får av analysarbetet
ligger till grund för hela det fortsatta utvecklingsarbetet. En felaktigt vald metod kan
rasera hela det fortsatta utvecklingsarbetet så att det bli r omöjligt att reparera i senare
faser (Andersen 1994).

”Analysen av informationssystemet kan sägas vara den
viktigaste uppgiften inom systemutvecklingen. Den är
viktigast i så motto att om den utförs dåligt bli r även
informationssystemet dåligt, oavsett vad man gör senare.”

        (Andersen 1994)

De beskrivningstekniker och metoder som berörs kommer att behandlas på ett grunt
plan. Detta innebär att några djupdykningar i filosofier och orienteringar inte kommer
att ske. De delar av metoderna som är relevanta för appliceringen på utvecklingen av
en aktiv databas kommer att tas upp och resten kommer att skalas bort. Det är med
andra ord felaktigt att se denna rapport som en beskrivning av hela metoder.

3.4 Uppgift och problemställning

Uppgiften är att genomföra en analys och omarbetning av ett antal
systemutvecklingsmetoder. Målet är att få en klar bild av hur väl dessa system-
utvecklingsmetoder stödjer modellering av aktiva regler och om det går att bygga
om/ut dessa metoder. Utöver detta skall om tid finns även analys av något
databasverktygets förmåga att skapa en aktiv databas genomföras. Vidare skall en
fördjupning i analysfasen i livscykelmodellen genomföras, även detta om tid finns.
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Primära mål:

• Analys och omarbetning av systemutvecklingsmetoder för anpassning till
utveckling av aktiva databaser.

Sekundära mål:

• Analys av något databasverktygs förmåga att realisera en aktiv databas utifrån
VR:er.

• Fördjupning i analysfasen i livscykelmodellen för klargörande av förändrings-
behov inom fasen vid utveckling med aktiva databaser.
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4 Metod

Resultatet av denna rapport skall generera en utvärdering av hur de metoder som finns
idag tillgodoser behoven och kraven som kommer av utvecklingen av aktiva
databaser. Därtill skall om möjligt en lösning på hur man skall kunna anpassa
metoderna till detta ges. Därav är metodvalet för denna analys viktigt då den skall
belysa styrkor respektive svagheter i de modelleringstekniker som finns för de
metoder som kommer att väljas. Observera att ordet metod i detta avsnitt diskuteras
med två olika betydelser, (a) metod för lösning av problemställningen samt (b) metod
inom utvecklingsprocessen. För att lösa detta begreppsproblem kommer jag i detta
kapitel att ange den sistnämnda (b) som ”utvecklingsmetod” .

De metoder som här ”sätts under luppen” skall kunna analysera de valda
utvecklingsmetoderna. Detta görs utifrån vad som krävs för modellering av aktiva
regler och skall generera ett svar som ger en till fredsställande förståelse för hur väl
den valda tekniken är anpassad eller anpassningsbar för detta. Dessutom skall det då
visa hur man skulle kunna anpassa dem. Rapporten bygger på tre på varandra följande
faser i livscykelmodellen i vilken utformningsfasen är den som är mest beroende av
metodvalet och kring vilket detta kapitel kommer att fokuseras. De två resterande
faserna, analys- och realiseringsfas, är inte mindre viktiga i utvecklingsprocessen men
ses i denna rapport som en sammanbindande länk för utformningsfasen och resterande
delen av livscykelmodellen, se kap. 2.2. Dessa faser kommer som tidigare nämnts
enbart att behandlas i mån av tid.

4.1 Metodalternativ

Nedan följer en presentation av några metoder för att lösa detta problem. En av dessa
metoder kommer att väljas utifrån en analys där rapportens problemställning (se kap.
3) sätts i relation till de olika metoderna som presenteras.

4.1.1 Utvalda exempelregler

Med denna metod ses de valda utvecklingsmetoderna i relation till en mängd
fördefinierade VR. Dessa VR kommer att definieras och testas på respektive vald
utvecklingsmetod. De kommer att testas med kritiska ögon utifrån samma kriterier.
Samtliga VR skall testas på varje utvecklingsmetod som är vald för analysen för att
erhålla ett klart och jämförbart resultat de olika utvecklingsmetoderna emellan.

VR:erna kommer att anpassas för att belysa olika problemområden. Detta för att
skapa en så bred grund som möjligt för en korrekt slutsats. De kommer till sammans
innefatta större delen av de grundläggande problem och problemställningar som idag
finns vid utvecklingen av aktiva databaser.
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4.1.2 Metodanalys

Vid användandet av detta angreppssätt av problemet görs en utförlig analys av
respektive utvecklingsmetod. Analysen görs helt oberoende utvecklingsmetoderna
emellan. Detta av den anledningen att utifrån analysen skapa en helhetsförståelse för
respektive utvecklingsmetod. Genom att arbeta med varje metod helt oberoende ges
ett mer rättvist resultat. Att göra detta är viktigt då utvecklingsmetoderna kan skilja
sig åt på flera sätt genom olika beskrivningstekniker, olika orienteringar och olika
ansatser m.m. Dessa olikheter kan innebära att en metod kan förkastars för tidigt om
den inte analyseras enligt ovan nämnda metod. Detta av den anledningen just att de
har stora skillnader där vissa av dem kan ses som direkt negativa även då
utvecklingsmetoden i sin helhet inte är det.

4.1.3 Clean-room process

Genomförandet av ”Clean-room process”-metoden (Pressman 1994) går till på sådant
sätt att man först inkluderar det som anses vara absolut mest nödvändigt, det primära i
utvecklingsmetoden. När man genomfört detta gör man om processen och inkluderar
det som anses vara näst mest nödvändigt. För varje gång processen startas om
granskar man kritiskt det resultat som nåtts för att avgöra om arbetet kan anses
färdigt eller om det finns behov av ytterligare utbyggnad.

För att skapa en förståelse av hur man arbetar med denna metod kan man se det som
om man har ett tomt rum. Man lägger först kraven för vad rummet skall användas till,
låt oss säga sovrum. Frågan som ställs då är ”Vad är det primära i ett sovrum?” .
Svaret är ganska självklart, en säng. När detta är klart analyserar man det resultat man
har med hjälp av frågor av typen ”Vad har vi?” , jo vi har en säng, ”Är detta all t vi
behöver, eller finns det behov av mer?” , svaret på dessa frågor fås genom analys och
testning och svaret i detta fall kan vara ”Vi behöver en madrass till sängen!” o.s.v.
tills man är helt säker på att ingenting mer behövs.
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Fig. 4 Clean-room process

Detta sätt att arbeta ger att man vid färdigt resultat har en utvecklingsmetod som
enbart innefattar de komponenter som krävs och inget onödigt. Med andra ord, en
konkret utvecklingsmetod med god effektivitet och som dessutom vid behov kan
utvecklas eller byggas ut med hjälp av samma teknik som från början använts.

Det resultat som nås när man arbetar med ”Clean-room process” är helt unikt
beroende på vem som arbetar med den. Detta grundar sig på de förkunskaper och den
förmåga som individen eller gruppen innehar. Vidare är resultatet helt beroende på
vilka initieringsvil lkor man har med avseende på tillgänglig information, relevant
information m.m. och förmågan att hantera denna information. Detta betyder inte att
mycket kunskap och information är ett måste. Det betyder istället att det inte går att
precisera ett exakt resultat med enbart krav- och förändringsanalys som bas.

I grunden är denna metod en metod för programvaruutveckling (PVU). Den används
då för att definiera den primära funktionaliteten för ett PVU-projekt. Vidare genererar
den förutsättningar för en effektiv och felfri kod och implementation med enbart den
funktionalitet som krävs för att programmet/systemet skall fylla de krav som ställs i
kravspecifikationen. Vid användande av denna metod kommer den att anpassas för att
passa in på den aktuella problemställningen. Detta för att metoden i grunden är
utformad för just ren programvaruutveckling och inte ombyggnad av
systemutvecklingsmetoder.

4.1.4 Följa upp tidigare forskning

Ofta kan man genom att följa upp tidigare arbete snabbare finna förståelse för
problemet och eventuell lösning och då enklare komma igång med vidare forskning.
Tas tiden tillvara på rätt sätt kan man arbeta mer på djupet och få en bättre precision i
sina ansatser och förhoppningsvis få ett mer lyckat resultat samt en säkrare och fastare
grund att stå på när arbetet är färdigt. Det är även genom att använda denna metod
lättare att få bättre insikt och högre kvalitet på resultatet.
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Arbete enligt denna metod ses i denna rapport som att man studerar tidigare forskning
och utnyttjar idéer och tankegångar från dessa.

4.1.5 Fallstudie

En fallstudie är ”ett samlingsbegrepp för en grupp forskningsmetoder som har det
gemensamt att man fokuserar på undersökningen eller studiet av en viss företeelse”
(Bell 1995). Detta betyder att det görs en beskrivning eller berättelse samt systematisk
informationsinsamling från ” fallet” som studeras.

Denna syn på fallstudie går inte helt i linje med det tänkta resultatet för denna rapport.
Detta beroende på att en fallstudie enligt (Bell 1995) just enbart är en ”studie” och här
skall även utveckling av utvecklingsmetoderna göras. Istället ses här fallstudie som att
arbete sker med ett ” real-world”-problem. Detta skall vara något projekt där man
ligger i utformningsfasen av utvecklingen och man bestämt att arbetet skall resultera i
en aktiv databas.

Med hjälp av tillgänglig dokumentering testas de valda utvecklingsmetoderna mot den
kravspecifikation som finns framtagen för projektet. Utifrån analys av resultatet och
feedback från projektgruppen fastställs utvecklingsmetodens duglighet. Vidare görs
en närmare analys av utvecklingsmetoden som skall avgöra hur den eventuellt kan
byggas ut för att fylla de saknade egenskaperna.

4.2 Analys av metoder

Utvalda exempelregler. Denna metod har både för- och nackdelar. Det positiva är att
man kan se samtliga utvecklingsmetoder utifrån samma testgrund genom att arbeta
med samma jämförelseregler för samtliga utvecklingsmetoder. Detta ger att en
jämförelse kan ske mer detaljerat vilket ger fördelar då man ser utifrån de kriterier
man testar med. Samma sak kan ses som en nackdel om arbetet genomförs med det
inversa synsättet till det ovan angivna, att man ser utifrån själva utvecklingsmetoden
och mot omgivningen. Detta kan generera att enskilda komponenter i
utvecklingsmetoden blir avgörande för hela resultatet och man glömmer att se på
utvecklingsmetoden som en helhet.

Metodanalys. Vad som anses negativt i den föregående metoden kan ses som positivt
i metodanalys och vise versa. Vad som i denna metod görs är att se utvecklings-
metoden och dess duglighet i ett totalt oberoende perspektiv till de andra
utvecklingsmetoderna. Vad som saknas är möjligheten att jämföra specifika fall för de
olika utvecklingsmetoderna emellan.

Clean-room process. Genom att starta från ”scratch” , vilket i princip görs med denna
metod, slipper man onödiga komponenter och modelleringen blir enklare. Man



Metod

20

erhåller dessutom exakt de delar önskas önskar. Utbyggnad av utvecklingsmetoden
blir enkel och man kan när som helst anpassa den efter behov. Dock finns risken att
man glömmer delar/komponenter som ses som bagateller för ögonblicket men under
utvecklingens gång visar sig avgörande, vilket kan ge förödande effekter på resultatet.

Följa upp tidigare forskning. De vinnande argumenten för denna metod är att man
enkelt och snabbt kommer igång med arbetet och att man har ett redan upplagt spår att
starta på. Negativt kan vara att man saknar egna idéer vilket kan göra att arbetet kör
fast.

Fallstudie. Denna metod kan visa sig mycket användbar om man finner det rätta
projektet att applicera den på. Att finna detta är dock det som är det stora problemet
och en stor anledning till att se denna metod som förkastlig i sammanhanget. Genom
tidsbegränsning och resursbrist är därför denna metod inte att rekommendera.

4.3 Val av metod

Inom området för problemställningen finns idag inte mycket litteratur att till gå.
Dessutom är min kunskap inom området, beroende på arbetets korta tidsram, relativt
låg. Dessa argument stödjer ett val av 4.1.3 Clean-room process eftersom arbetet i
denna metod startar med en ” tom mängd” (man startar från scratch). Det positiva med
detta är bl.a. att arbetet lättare kan anpassas till aktuella kunskaper hos användaren.
Vidare p.g.a. tids- och resursbrist behövs en klar och definierbar grund att starta från
vilket motiverar ett val av metod  4.1.4 Följa upp tidigare forskning.

Utifrån den analys av de presenterade metoderna som redovisats i kap 4.2 och dessa
satt i relation till arbetets problemställning har slutsatsen dragits att en kombination av
två metoder är att föredra. De metoder som då är aktuella är 4.1.3 Clean-room process
och 4.1.4 Följa upp tidigare forskning.

4.4 Metod i realiseringsfasen

Denna fas av utvecklingsprocessen kommer att fokuseras på något databasverktyg av
typen Microsoft Access 7.0. Detta beroende på att ett dylikt verktyg är kraftfullt och
väl använt. Det är dessutom relativt enkelt att använda vilket också gör en analys mer
lättförståelig och enklare att arbeta med. Denna del kommer endast att genomföras om
tid finns vilket tidigare nämnts i kapitel 3.1.

Målet med analysen är att se huruvida databasverktyget stödjer de krav som ställs på
en aktiv databas, om det finns möjlighet att bygga in de funktioner som krävs. Av
denna anledning kommer fokuseringen att ligga på de macro- och modulfunktioner
som finns i verktyget i vilka man kan definiera beteende och funktioner för den
databas som byggs.
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Analysen kommer att genomföras genom att testa hur diverse ECA-regler (se kap 2.1)
går att realisera med hjälp av verktyget. Detta kommer att göras genom att skapa en
grundläggande databas efter förhållandena. På denna skall den funktionalitet som
definieras i ECA-reglerna läggas. Reglerna kommer att anpassas för att täcka olika
problemområden med ett brett perspektiv.
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5 Genomförande

Genomförandet av detta arbete går ut på att analysera huruvida system-
utvecklingsmetoder i allmänhet klarar av att modellera VR:er. Om metoderna inte kan
detta skall försök att bygga ut dem till att fullt klara denna typ av modellering göras.

För att få ett resultat med god bredd krävs att de olika metoderna som väljs skil jer sig
i fråga om orientering och även filosofi. Dessa två aspekter definierar till stor del för
en metod hur den är uppbyggd och hur man arbetar med den.

Valet föll på två olika metoder. Den första är en objektorienterad metod kallad F3

(EM 1994). I denna metod finns en del kallad Enterprise Modelling vilken används
för modellering av själva informationssystemet. Detta gjorde just denna del av F3

intressant. Även att den är objektorienterad, vilket idag är en populär och väl använd
orientering både inom systemutveckling och programmering, gjorde valet försvarbart.

Vidare behövs någon metod som klart skiljer sig från den första. Det viktigaste är att
orienteringen skiljer sig. Valet här föll på PERFORM (PERFORM 1994) vilket är en
relationsorienterad metod. Att valet just blev PERFORM beror, förutom dess
orientering, på att information och litteratur för denna metod var lättill gänglig vilket
är att föredra p.g.a. arbetets korta tidsram. I denna arbetar man med en iterativ process
vilket klart skiljer sig från Enterprise Modelling.

Dessa båda metoder skiljer på sig så kraftigt att det finns möjlighet att få en klarare
bild över vad som är en mer eller mindre lämplig ansats vad gäller modellering av
VR:er.
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5.1 Enterpr ise Modell ing (EM)

EM är en del i en större systemutvecklingsmetod kallad F3 – ESPRIT III 6612 (EM
1994). Denna metod är relativt ny och fokuserar på kravstyrning. F3 står för ”From
Fuzzy to Formal” , vilket i stora drag beskriver metodens syfte. EM innebär
modellering av verksamheten och den kan stå för sig själv men innebär ett mycket
värdefullt komplement till F3.

EM består av fem olika delmodeller som till sammans bildar hela verksamheten. De
beskriver flöden, aktiviteter, mål, begränsningar, aktörer och krav m.m. och kallas
målmodellen (OM), aktörsmodellen (AM), kravmodellen (ISRM), aktivitetsmodellen
(AUM) och begreppsmodellen (CM).

Fig. 5 Enterprise Modelli ng, struktur. (Bubenko 1993)

Målmodellen. Denna modell används för att beskriva intentioner och motivationer
inom verksamheten. Man beskriver de mål som önskas bli uppfyllda och/eller ska
uppfyllas. Modellen innehåller även komponenter för att beskriva och specificera
begränsningar, regler, problem och möjligheter.

Aktörsmodellen. Beskriver vilka aktörer som finns i verksamheten, dessa kan vara
resurser i form av individer, icke-mänskliga resurser och organisatoriska resurser.
Dessa anges i aktörsmodellen som roller vilka står i relation till varandra och övriga
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EM-komponenter på olika sätt. Inom aktörsmodeller beskrives relationen mellan två
aktörer t.ex. som ”A arbetar_för B” eller ”A är_chef_för B” . Det går även att definiera
instansieringar av roller där man anger olika typer av samma roll.

Kravmodellen. Kravmodellen (engelska: Information Systems Requirements Model)
används då man vill utveckla ett informationssystem av verksamheten som man
modellerat. Detta arbete görs ofta på informella sätt men med hjälp av kravmodellen
reduceras stora delar av den luddighet (EM 1994) som i det här fallet finns. Man
arbetar med mål, problem, IS-krav (informationssystemskrav), funktionella krav och
icke-funktionella krav. Dessa sätts i relation till varandra med motivations- och
influeringsrelationer. Den kan även sättas i relation till alla andra delmodeller i EM
utom målmodellen för att beskriva hur kraven förhåller sig till verksamhetens olika
delar. Detta görs med relationer som ”berör” och ” representerar” .

Aktivitetsmodellen. Denna modell beskriver vilka processer(aktiviteter) som
existerar i verksamheten och dessutom vad som flödar mellan dem. Man kan beskriva
interna och externa processer. Med flöden avses material- och informationsflöden.
Komponenter i aktivitetsmodellen kan kopplas till samtliga andra delmodeller vilket
hjälper till att beskriva varför processen finns och vad som är beroende och/eller
påverkas av den.

Begreppsmodellen. Huvudmålet med begreppsmodellen är att definiera
applikationskoncept och data på en konceptuell nivå. Med hjälp av begreppsmodellen
kan man definiera vad t.ex. en aktivitet eller ett mål avser eller är beroende av för
begrepp. Ett begrepp kan vara både abstrakta och konkreta företeelser såsom bil,
person eller produktivitet. Inom begreppsmodellen används s.k. is-a-relationer vilka
skapar instansieringar av olika begrepp. Begreppsmodellen kan kopplas till alla andra
modellen i EM.

5.1.1 Metodbyggnadsprocessen

5.1.1.1 I teration 1 – Behandling av regler

Vad som behövs är något som behandlar regler. Detta finns i målmodellen (OM) i
form av ”Rule” . Denna komponent anses vara begränsningar och restriktioner för
andra komponenter  (EM 1994). Den kan länkas till alla typer av komponenter i EM,
både i den egna modellen som i de andra fyra, och genom detta definiera regler som
gäller för dem. I denna rapport kommer dock fokuseringen på länkning ske mot
aktiviteter. Detta med anledningen av att när en aktivitet utförs sker en händelse vilket
är det intressanta för exekvering av VR:er. ”Rule” kan även beskriva VR:er (se fig. 6)
eftersom det inte finns restriktioner på hur en ”Rule” skall utformas och detta gör den
mycket passande i detta specifika fall.
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Fig. 6 Uppbyggnad av komponenten

Fig. 6 ” Rule” & exempel (se även fig. 2)

Regler kan inom målmodellen enbart influera andra regler via länkar men motivera
går bra till alla andra komponenter inom målmodellen. När man länkar till andra
delmodeller inom EM finns även möjligheten att ange bl.a. ” refererar_till ” ,
”ger_effekt_på” för relationen.

Regelkomponenten kan inte fungera ensam eftersom den bara är en beskrivning av sig
själv. Därav krävs att man även implementerar ytterligare funktionalitet eller
komponenter i metoden.

5.1.1.2 I teration 2 – Aktivering av regel

För att kunna beskriva när reglerna är aktuella krävs det att de länkas till något och i
detta fall skulle det vara någon form av aktivitet. För detta finns aktivitetsmodellen
(AUM). Denna innehåller tre huvudkomponenter, dessa beskriver interna och externa
aktiviteter kallade processer samt material- och informationsflöde.

För att kunna skapa en god förståelse för vid vilka händelser som varje regel är aktuell
samt vad som skall utföras krävs att man beskriver vid vilka aktiviteter dessa triggas.
Detta kan göras med hjälp av de processkomponenter som finns i aktivitetsmodellen
(se fig. 7). Dessa kopplas till regeln med en relation som oftast kan döpas till
”har_aktiveringsvill kor” eller ”har_processregel” .

Fig. 7 Intern & extern process
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5.1.1.3 I teration 3 – Aktivitet vid regelexekvering

Vid analysering av vad som nu finns efter iteration 2 så visar det sig att det även är
viktigt att kunna se vad som händer efter det att en händelse inträffat. Detta är viktigt
av den anledningen att man utan en klar bild av vad som flödar inte heller kan skapa
den förståelse för helheten som eftersträvas vid EM. Detta gör att man blir tvungen att
använda alla tre huvudkomponenterna i aktivitetsmodellen varefter det går att
beskriva både processer och flöden, informationflöden såsom för materialflöden (se
fig. 8). Det som lägges till är en komponent i form av en romb och i denna anges
vilket innehåll flödet har. Regler i målmodellen kan länkas till flödeskomponenter i
aktivitetsmodellen och genom att ange en relation av typen ”hänvisar_till ” kan man
skapa en bättre förståelse för hur aktivitet och händelseförlopp är uppbyggt samt vilka
flöden de avser.

Fig. 8 AUM:s huvudkomponenter och länkning mellan AUM och OM

Inom EM finns även begreppsmodellen (CM). Dess huvudfunktion är att definiera
applikationskoncept och data på en begreppsmässig nivå. Med hjälp av denna
delmodell kan man skapa en ytterligare klarare bild av sambandet mellan regler och
aktiviteter. Den är dock inte nödvändig för att kunna uttrycka VR i den bemärkelse
som avses i denna rapport varför den inte kommer att tas med.

5.1.1.4 I teration 4 – Aktör för aktivitet

För att åstadkomma en klar bild av VR:er krävs även att man har en klar bild av vem
som utför aktiviteter. Ytterligare en fördel som finns i EM är att det går att ange vilka
aktörer som finns för respektive aktivitet, detta görs med hjälp av aktörsmodellen
(AM). En aktör kan enligt EM vara en organisationsenhet, roller, individuella grupper
och individer eller maskiner. Denna förmåga att uttrycka aktör för aktiviteter är en
god tillgång då det är viktigt att veta exakt vilken aktör som avses. Detta är fallet i de
flesta större verksamheter. I dessa ingår ofta många och stora avdelningar och enheter
med flertalet olika roller bland anställda och icke-mänskliga resurser.
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Av de ovan nämnda anledningarna ges att behovet av en funktion för att beskriva
aktörsförhållande när man modellerar aktiva regler existerar. I aktörsmodellen
beskrives varje aktör som ett objekt med en roll . Dessa kan kopplas mellan varandra
och/eller till de andra modellerna i EM. En viktig detalj är att varje process i
aktivitetsmodellen måste vara kopplad till minst en aktör som avser den ansvariga för
processen. Detta är viktigt bl.a. för att det inte skall råda några tvetydigheter i
modellen och en klar och lättbegriplig bild av verksamheten skall erhållas.

Fig. 9 AM kopplad med AUM och OM

Man finner ganska lätt i figur 9 att utan aktörsmodellen hade det som regeln avsett
blivit mer diffust. Man får med hjälp av aktörsmodellen kontroll på exakt vem som
verifierar och vem som sköter lagerföringen. Dessutom syns hur dessa är relaterade
till varandra.

5.1.1.5 I teration 5 – Temporal aspekt: Tid

Genom att analysera det nådda resultatet efter iteration 4 och vad som ytterligare finns
i EM kan man konstatera att metoden nu i hög grad kan modellera de flesta VR:er.
Kvar finns dock den brist på uttryckbarhet av temporala aspekter som finns i EM.
T.ex. ett månatligt utskick av information till kunder blir problematiskt att modellera.
I (Hakonarson 1996) finns introducerat en möjlig lösning av problemet. Denna
innebär att i aktivitetsmodellen introducera ytterligare en komponent som i
(Hakonarson 1996) kallas ”abstrakt process” . Processen länkas till den aktuella
aktiviteten med relationen ”aktiveras den 1:a dagen varje månad” (se fig. 10).
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Fig. 10 OM & AUM med Abstrakt process

Det som hittills angivits i iteration 5 täcker inte alla fall som kan uppkomma för
temporala aspekterna. Det går fortfarande inte att modellera ordningen för aktiviteter
på ett tillfredsställande sätt.

5.1.1.6 I teration 6 – Temporal aspekt: K ronologi

Man behöver i många fall ange att en händelse måste ske före en annan. Det finns
fortfarande delar i EM som inte ägnats mycket uppmärksamhet, dessa är
kravmodellen (ISRM) och begreppsmodellen (CM). Den förstnämnda är lätt att
förkasta i detta sammanhang då den enbart definierar krav som ställs på systemet och
inte specifikt kan formulera regler och händelser i sammanhang.

Begreppsmodellen som tidigare i iteration 3 avhystes kan istället nu, när det finns
bättre grund att stå på, komma till nytta. Denna modell bygger på att man tar fram de
begrepp som behandlas inom verksamheten för att kunna sätta dem i relation till
resten av EM. Komponenter i begreppsmodellen går att länka mellan komponenter i
samtliga fem delmodeller inom EM. Den ger en klar bild av vilka objekttyper som
existerar inom verksamheter.

Begreppsmodellen behövs vid modellering av aktiva regler som bygger på ordningen
för olika händelser. Med detta menas VR:er av typen ”För att Z skall utföras så måste
X ha inträffat före Y” . Utan begreppsmodellen i detta sammanhang kommer
modelleringen bli diffus och oklar.

Genom att koppla den aktuella processen till ett objekt i begreppsmodellen med
relationen ”är_beroende_av” erhålls en klarare bild av processens beroenden. Till
detta krävs också att man till samma eller något relaterat objekt i begreppsmodellen
kopplar regeln i fråga med en relation av typen ”avser” .
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Fig. 11 Länkade AUM, OM, AM och CM

I figur 11 har begreppsmodellen introducerats tillsammans med de andra tre tidigare
introducerade modellerna. Regeln är kopplad till C2 och C3 i begreppsmodellen vilka
är delbegrepp ur C1. Denna koppling görs för att visa vilka status regeln avser. C2
och C3 är länkade till C1 via en s.k. ” is_a” -relation vilket betyder att C2 respektive
C3 är instansieringar av C1, i det här fallet olika status för ett verifikationsdokument.

Teoretiskt sett är det nu möjligt att med metoden som introducerats via de just
nämnda sex iterationerna beskriva de flesta VR:er. Dock föreligger flera  problem när
det gäller flexibil iteten på VR:er när de blir stora och komplexa. Ofta förekommer
”ELSE” -satser i dessa. En dylik sats innebär att om det första vill koret i VR inte
tillgodoses skall nästa prövas. Begreppsmodellen klarar inte att på ett
tillfredsställande sätt peka ut exakt var och när saker skall ske vid olika resultat vid
exekvering av VR:er. Enkla och korta exempel innebär inga större problem och kan
hållas lättöverskådliga men ett informationssystem kan kräva i stort sett hur många
ELSE-satser som helst för en VR. Detta problem förekom  i FILA-projektet (Eriksson
& Stille 1996) där en ordergång (läs mil itär order) ofta innebar många alternativa
vägar. Att betänka är att under FILA-projektet var fokuseringen varken på aktiva
databaser eller VR:er.
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5.1.1.7 I teration 7 – Notationsteknik för selektion

Det behövs någon form av selektionskomponent för de processer vilka innefattar
ELSE-satser. Denna komponent kan hämtas från Jackson Structured Development
(JSD) (Andersen 1994). Detta innebär att en cirkel läggs i det övre vänstra hörnet av
processen. För anpassning till EM-filosofin döps denna komponent till
”selektionsaktivitet” , vilket anges med ”SAn” på komponenttypsraden där n står för
komponentnummer i modellen. Observera att egenskaperna för selektionen inte ärvs
från JSD utan enbart symbolen.

De olika ELSE-satserna som finns i VR genereras i modellen av relationer från
selektionsaktiviteten till den process (aktivitet) som skall exekveras vid respektive
fall. Det finns även risk att selektionsaktiviteten även används i andra VR:er och då
antingen ses som selektionsaktivetet eller vanlig aktivitet. Därav finns behovet av att
särskilja de utgående relationerna från varandra. Detta kan göras genom att
introducera ytterligare en ny symbol. Den nya symbolen ges formen av en snedställd
kvadrat och denna sammanlänkar de olika selektionsrelationerna som hör ihop för att
man skall kunna särskil ja dem från enkla relation och selektionsrelationer, se figur 12.
För enkelhetens skull namnges denna kvadrat till selektionsdelare.

Fig. 12 OM & AUM med selektionsaktivitet

Från den selektionsdelaren som är kopplad till selektionsaktiviteten dras relationer till
respektive process som de representerar. Relationerna namnges med passande namn
för selektionen. Man bör även länka selektionsdelaren till målmodellen där den via en
”avser” -relation pekar ut vilken regel den avser. Detta ger möjligheten att specifikt
peka ut flera olika selektionsgrupper till hörande samma selektionsaktivitet med hjälp
av olika selektionsdelare.

Genom introducering av selektionsfunktionen i aktivitetsmodellen förenklas flera
saker. Det bli r enklare att både tydligt och detaljerat ange var och hur flöden skall gå
vid exekvering av verksamhetsregler.
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I figur 12 har aktörsmodellen och begreppsmodellen utelämnats för att exemplet skall
vara enklare att tolka. Dock är det viktigt att inte utelämna modellerna i ett dylikt fall
vid verksamhetsmodellering.

5.1.1.8 I teration 8 – Dokumentationsteknik för VR:er

Ett problem kvarstår när det gäller ELSE-satserna vilket är att VR:er fortfarande kan
bli oöverskådligt långa. Problemet bli r då att de rent visuellt inte kommer att få plats i
modellen och den enklaste lösningen är att introducera en helt ny dokumentations-
komponent.

Denna lösning är egentligen inte att föredra då det bästa är att följa ursprungs-
strukturen i metoden. Det finns dock ingen teknik i EM för att lösa detta problem
vilket gör att denna utväg blir tvungen.

Den teknik som nu introduceras består av att presentera VR:erna i den syntaxform
som anges i figur 2. Denna teknik kan också skapa stora mänger information som vid
första anblick kan te sig oöverskådlig men innebär enklare och mer strukturerad
dokumentering än vad det annars skulle bli. I figur 13 ges ett exempel i vilket ELSE-
satser används. Jämför figur 12.

Alla reseordrar skall prövas av avdelningsansvarig. Resa kan avslås,
begäras omarbetad eller accepteras och då bokas.

ON event Reseorder prövas
IF condition Resa avslås
DO action Feedback ” resa avslås” to Resande
ELSE IF Resa omarbetas
DO action Feedback ” resa omarbetas” to Reseplaneringsavd.
ELSE IF Resa OK
DO action Boka resa

Fig. 13 Verksamhetsregel med ELSE-satser

Denna typ av syntax för VR:er som anges i figur 13 bör döpas till namn av typ VR1
och VR2, med vilket de identifieras med i regelkomponenten i modellen. Att föredra
är att skriva en förenklad form av regeln i regelkomponenten samt att inkludera
identifieraren till sammans med

regelformuleringen. Detta gör att modellen blir enklare att läsa samt att det relativt
enkelt går att detaljstudera den aktuella VR:n genom att studera informationen given i
den introducerade dokumentationstekniken.
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5.1.2 Metodresultat

Taget från ursprungsmodellen (EM):

• Regelkomponenten från målmodellen, (iteration 1).

• Extern och intern processkomponent från aktivitetsmodellen (iteration 2).

• Material- och informationsflödeskomponent från aktivitetsmodellen, (iteration 3).

• Aktörsmodellen, (iteration 4).

• Begreppsmodellen, (iteration 6).

Til lägg/utbyggnad av metoden:

• Abstrakt process till aktivitetsmodellen, (Hakonarson 1996) (iteration 5).

• Selektionsaktivitet till aktivitetsmodellen, process för selektion, (iteration 7).

• Selektionsdelare till aktivitetsmodellen, (iteration 7).

• Dokumentationsteknik för VR:er, (iteration 8).

Kravmodellen (ISRM) har helt utelämnats då den används till den mer tekniska
designen av informationssystemet vilket inte står i fokus här. ISRM används för att
klargöra direkta krav, problem och mål för informationssystemet för att det skall
kunna uppfylla verksamhetskraven i största möjliga mån.

Ett exempel på ett krav i kravmodellen kan vara: ”Systemet måste innefatta backup-
funktioner” . Detta krav är ganska illustrativt för vad kravmodellen behandlar och det
visar samtidigt att det är ganska oanvändbart i sammanhanget med VR:er.
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5.1.3 Metodsummering

Med hjälp av Enterprise Modelling kan man modellera VR:er. Med komponenten
”Rule” i målmodellen ges en mycket god grund för att formulera regler. De
existerande Relationer och komponenter i målmodellen och de andra modellerna
bildar många valmöjligheter och vinklingar när de kopplas samman med varandra.
Det är i många fall enbart fantasin som kan sätta stopp för vad som går att modellera
och hur det skall modelleras.

EM lider dock av vissa problem, det är bl.a. bristen på uttryckbarhet av temporala
aspekter. Dessa kan både handla om tidsbestämda aktiviteter och kronologiska
ordningar. Båda dessa fall innebär att man får göra utökningar av grundmodellen (läs
EM) och introducera nya symboler och till vägagångssätt.

Ytterligare en svaghet som inte på ett till fredsställande sätt kan uttryckas i
grundmodellen är komplexa selektionsregler där en VR kan innehålla en eller flera
ELSE-satser. Genom relativt enkla utbyggnader av aktivitetsmodellen (se kap.
5.1.1.7) går det dock att erhålla en tydlig och detalj rik beskrivning av selektioner och
dess villkor som uttrycks i VR med ELSE-satser.

Anledningen till att iterationen valdes att avslutat vid detta tillfälle är att det inte vid
detta til lfälle kan tydas om mer skulle behövas. För att klargöra om det trots allt skulle
göras det krävs mer omfattande tester och analyser vilket inte kan genomföras inom
arbetets tidsram.
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5.2 PERFORM

PERFORM (PERFORM 1994) är en metod som bygger på koncept- och
datamodellering. Den är framtagen av Cap Gemini, vilket är ett världsomspännande
IT-konsultföretag. Metoden kallades tidigare Reflex men har under senare tid döpts
om. Det är en relationsorienterad metod och vid användning av den arbetar man
sekventiellt och iterativt.

Fig. 14 PERFORMs  informationsmodellering, struktur

Metoden PERFORM innehåller mycket mer än vad som återges i denna rapport.
Dessa ytterligare delar kommer inte att beröras av den anledningen att det enbart är
utformningsfasen i metoden som skall användas vilket sker i den s.k.
informationsmodelleringen i PERFORM. Dock kommer namnet PERFORM att
användas i rapporten då ordet ” informationsmodellering” är ett allmänt begrepp vilket
lätt kan skapa missförstånd.

Begreppsmodellering. I denna fas skapas begreppsmodellen. Man arbetar med att
analysera och beskriva verksamhetens informationskrav. Man använder sig av en
datamodelleringsliknande metod, men denna är mycket fattigare semantiskt än en
sådan. Arbetet skall generera en definition av informationen i verksamheten och visa
en grov struktur för den samt definiera grundläggande relationer.

Objektsbeskrivning. I denna fas skapas objektkatalogen. Denna används till att
skapa en gemensam begreppsförståelse, beskriva restriktioner och villkor för objekt
samt att definiera objekts karakteristik. Objektkatalogen som nu skapas kommer
kontinuerligt under hela utvecklingsarbetet gång att förändras allteftersom nya krav
uppkommer.
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Termbeskrivning. I denna fas skapas termkatalogen. Denna fas ämnar definiera alla
termer noggrant då missförstånd och oklarheter annars kan uppkomma.
Termbeskrivningen syftar till att ge en samlad  beskrivning av alla ingående termer
(med term menas attribut/egenskaper i objekt), samt att på ett enhetligt sätt beskriva
varje term.

Normalisering. I denna fas optimeras resultatet av tidigare faser. Detta görs genom
att varje objekt uppfyller normalform 1 till 4. Med hjälp av normalisering
åstadkommer man en logisk korrekt indelning av den lagrade informationen,
redundansfrihet och stabilitet. Det finns även en femte normalform baserad på
multivärda- och join-beroenden (se (Elmasri 1994, kap 13)), denna används dock inte
inom PERFORM.

Datamodellering. I denna fas skapas datamodellen. Datamodellen är en fördjupning
av begreppsmodellen. Vidare är den en normaliserad modell och består av en grafisk
notation med representationer för objekt, relationer och referenser. Syftet med
datamodelleringen är att skapa en mer teknisk bild av informationsystemet än man
haft tidigare. Denna skall på ett mer detaljerat sätt beskriva var och hur informationen
skall behandlas.

Detaljeringar. I denna fas sker detaljering av datamodell , begreppsmodell,
objektkatalog och termkatalog. Arbetet i detaljeringen syftar till att skapa en optimal
lagringsmodell, volymberäkningar och beskrivning av krav och villkor inom
modellen. Arbetet under detaljeringsfasen är uppdelat i tre delar. I den första sker
delning av objekt, man skapar s.k. subobjekt för att finna objekt där egenskapstermer
kan lagras på mest effektiva sätt. I den andra delen sker volymberäkningar för att få
en bedömning av total lagringskostnad och behovet av nyinvesteringar i maskinella
resurser. Den tredje delen ämnar beskriva vilka krav och villkor som finns i modellen.

5.2.1 Metodbyggnadsprocessen

5.2.1.1 I teration 1 – Grundläggande implementation

I PERFORM arbetar man med en sekventiell och iterativ process. Större delen av
arbetet bygger nästan uteslutande på resultatet som tagits fram under tidigare faser
och den kunskap som finns att hämta hos användarna. Dessa faktorer gör det mycket
svårt att dela upp metoden i komponenter som individuellt skall fungera för sin del av
systemet. Slutsatsen får dras att nästan hela den ursprungliga metoden får
implementeras i denna första iteration.
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Följande faser i PERFORM kommer i denna iteration att implementeras:

• Begreppsmodellering

• Objektsbeskrivning

• Termbeskrivning

• Datamodellering

I begreppsmodelleringen skapas den första grunden för hur informationssystemet
skall utformas. Denna fas är viktig då den utgör grunden för vad man senare kan
bygga på.

Objektsbeskrivning och termbeskrivning är en detaljerad dokumentation av resultatet
från begreppsmodellering vilken behövs för att kunna skapa en så god förståelse som
möjl igt för vidare- och nyutveckling. Av denna anledning ses dessa komponenter vara
viktiga att ha med redan i detta tidiga stadium.

Datamodellering efterföljer normaliseringen vilken här utelämnats då den inte direkt
tillför någon funktionalitet, den är dock inte mindre viktig i modelleringsarbetet.
Datamodellering är en optimering av begreppsmodelleringen där man med större
precision kan definiera den tekniska lösningen för informationssystemet. Det är i
denna fas som de mer avgörande förändringarna borde kunna genomföras för
anpassningen till modellering av aktiva regler.

Vad man nu har är grunden från PERFORM för att kunna göra modellering av
informationssystem, dock är det viktigt att beakta att de fullständiga
optimeringskomponenterna som metoden erbjuder inte ännu är inkluderade.

5.2.1.2 I teration 2 – Relationsvill kor och syntax för VR:er

Då en VR:els existens bygger på att en händelse kan inträffa och att en dylik triggar
denna VR motiverar att metoden behöver någon form av dokumentationsteknik för
händelser.

I fasen ”detaljeringar” finns en delfas kallad ”existens, villkor & li vscykel” . Häri
definieras existenskrav för en relation mellan två objekt i form av ovil lkorlig och
vil lkorlig existens, villkor för beroende mellan objekt samt en analys av objekts
livscykel i form av en objekt-händelseanalys.

Villkor för beroende mellan objekt är av intresse speciellt då vissa VR:er är enbart
CA-regler och saknar händelsedelen. Denna har inget eget namn men döps här för
enkelhetens skull till ” relationsvillkor” i och med att den implementeras i metoden för
rapporten.
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Om kund har lån måste konto finnas för samma kund

IF condition KUND har LÅN
DO action checkKund_har_Konto()

Fig. 15 Notation för relationsvill kor till sammans med CA-regel

Figur 15 visar hur man med hjälp av relationsvillkorssymbolen kan modellera en
Condition-Action-regel (CA-regel). Detta görs genom att rita en båge över de två
aktuella relationerna som binder samman dessa i relationen. Den i figur 15 givna
modellen betyder att det finns en relation mellan lån och konto, och denna relation är
kopplad via kund. Den betyder vidare att det inte får existera något lån för någon kund
som inte är kopplad till något konto för samma kund (relationsvil lkorssymbolen). En
kund kan ha flera konton, men endast ett lån. ”0-an” på relationen mellan konto och
kund betyder att det inte behöver existera något konto för kund och då inte heller
något lån för det aktuella kontot.

Med hjälp av den tredje och sista komponenten i denna delfas kan man på en låg nivå
definiera Event-Action-regler (EA-regler). Med låg nivå avses en definition av VR:eln
men inte till fullo beskriver den. Den komponent som är tänkt att användas är objekt-
händelseanalysen vilken även kallas livscykelananlys. Analysen används för att
definiera händelser i verksamheten som skapar, påverkar och tar bort objekt i
systemet (PERFORM 1994). Analysarbetet bygger på att identifiera ett objekts
tillstånd och identifiera de händelser som får objektet att  övergå från ett tillstånd till
ett annat.

Genom att implementera komponenten som den är erhålls möjligheten att modellera
EA-regler. Dock erhålls inte i grundformen av PERFORM något användbart sätt att
dokumentera resultatet av denna analys. Det enda som ges är en ren informell text på
naturligt språk (se fig. 16).

KUND

LÅNKONTO

Kundnr

LånnrKontonr
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Från objekt-händelseanalys:
Ett konto läggs upp. Kontosaldo nollställs.

VR på naturligt språk:
När ett konto läggs upp skall kontosaldo nollställas

VR på strukturerat språk:

ON event Konto läggs upp
DO action Kontosaldo = 0

Fig. 16 Notation för objekt-händelseanalys till sammans med VR

I objekt-händelseanalysen följs livscykeln för varje objekt från det att de skapas tills
de tas bort. Genom att följa denna struktur skapas en klar bild av hur olika VR:er
påverkar varandra och på vilket sätt de är beroende av varandra.

I definitionen som ges i (PERFORM 1994) finns endast möjli gheten till att ange EA-
regler vilket är en svaghet i metoden.

5.2.1.3 I teration 3 – VR:er på relationsvill kor

Vid början av denna iteration finns de komponenter från PERFORM implementerade
som kan till föra något till modellering av aktiva regler. Dessa komponenter är
begreppsmodellering, objektsbeskrivning, termbeskrivning, datamodellering samt en
mindre del av detaljeringen.

Vid analys av detta resultat visar det sig att inga av de komponenter som finns med
kan fullständigt till godose en VR samt att notationen för dessa är mycket fattig.
Tillägg på befintliga komponenter samt helt nya kommer att behöva implementeras.

Relationsvil lkoret som implementerades i iteration 2 har i sig själv ingen
notationsmöjl ighet för VR:eln. En nyimplementation krävs då för att möjliggöra detta.
Genom att lägga en identifikator för VR:eln till relationsvil lkoret kan man hänvisa till
dokumentation där VR:eln finns definierad (se fig. 17). Att skriva ut hela regeln i
modelleringen kan resultera i en rörig och svårläst modell på grund av
datamodelleringens egna struktur.
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Fig. 17 Utökning av relationsvill koret

Romben som är kopplat till relationsvillkorssymbolen är angiven med ”VR1” detta är
identifikatorn för den aktuella VR:eln. Syntaxen för denna bör skrivas på någon form
av strukturerad blankett för ändamålet. Denna syntax skall ange VR:eln på både
naturligt och på strukturerat språk för att skapa största möjliga förståelse för vad
regeln avser.

Genom att inte ange syntaxen i parrallellogrammet i modellen slipper man bekymmer
som kan komma med mycket omfattande och komplexa VR:er. Oftast uppkommer
dessa problem då det är fråga om ELSE-satser i reglerna vilka kan vara av oändligt
antal.

En VR:el kan både trigga och bli triggad av andra VR:er och även inom samma
relationsvil lkor. Problemet avhjälps i detta fall genom att till åta flera VR:er för varje
relationsvil lkor. Observera att relationsvil lkoret enbart täcker en liten del av de typer
av VR:er som finns.

5.2.1.4 I teration 4 – Syntax för VR:er

För att kunna åskådliggöra det resultat man får av objekt-händelseanalysen behövs
någon form av notationsteknik för detta. För att följa strukturen inom grundmodellen
är det på sin rätta plats att använda blanketter. En blankett avser ett objekt och vilka
händelser och till ståndsförändringar som innefattas i dess livscykel. Varje händelse
skall till delas en unik identifierare som exempelvis ”VR1”. Även de VR:er som
kommer av implementationen i iteration 3 kan inkluderas här. Detta förutsätter dock
att man använder samma typ av identifikation för reglerna.

Objektblanketter finns redan i PERFORM men dessa beskriver objektet på ett helt
annat sätt än vad som avses i detta fall . De beskriver dem i form av uppbyggnad och
ingående termer. Det är helt klart möjligt att inkludera denna nya blankett i den gamla
men detta skulle göra dem både mycket oklara och svårlästa. En hoplänkning av dem
är med andra ord inte att rekommendera.

KUND

LÅNKONTO

Kundnr

LånnrKontonr

VR1
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Blankettsystemet förespråkas i denna rapport av den anledningen att man följer noga
uppsatta regler och rutiner för blankettsystemet. Genom att bygga upp det på ett
strukturerat sätt erhålls en lättillgänglig och detaljerad information om stora delar av
informationssystemet. Om man vidare bygger samman blanketterna med
modelleringen på liknande sätt som angivits i iteration 3 erhålls mer detaljerad
information om informationssystemets uppbyggnad. Då slipper man lättare en rörig
och svårläst modell.

Ytterligare ett steg för att utöka objekt-händelseanalysen är att göra den till en
”objekt-händelse-vil lkoranalys” . Det den för nuvarande tar fram är vilka händelser
som finns för respektive objekt samt vilken till ståndsförändring varje händelse
genererar för objektet.

Detta betyder att enbart EA-regler kan uttryckas (se iteration 2). Denna
implementation skulle innebära att definition av hela ECA-regler blev möjliga och
namnet ”objekt-ECA-analys” skulle vara mera talande än ovan nämnda. Analysen
genererar i sitt grundutförande ”händelse-tillstånd” . Det som nu implementeras ger
möjl ighet att generera ”händelse-vil lkor-till stånd” där till stånd kan sägas vara
resultatet av ”action” i VR:eln.

Objekt-händelseanalys Objekt-ECA-analys

ID Händelse Til lstånd Händelse Vill kor Til lstånd

VR1 En kund som har
ett lån måste ha ett
konto

- - Kund har lån AND
kund har konto

CheckKund_har
_Konto()=OK

VR2 Konto läggs upp Kontosaldo
nollställs

Konto läggs upp - Kontosaldo
nollställs

VR3 Första insättning
kan göras (inget
annat är möjl igt)

Kontosaldo
uppdateras

Insättning AntInsättningar=0 Kontosaldo
uppdateras

VR4 Först nu kan uttag
göras

Kontosaldo
uppdateras

Uttag Antlnsättningar > 0 Kontosaldo
uppdateras

VR5 Avsluta konto Ta bort alla
transaktioner
och kontot

Avsluta konto - Ta bort alla
transaktioner; ta
bort konto

Fig. 18 Skill nad mellan ursprunglig objekt-händelseanalys resp.  utbyggd version

Figur 18 visar hur det på ett klarare och mer detaljerat sätt går att beskriva livscykeln
för varje objekt med hjälp av en utbyggd version av objekt-händelseanalysen. Genom
att studera VR3 kan man se att man i det tidigare fallet tvingades till att använda mer
naturligt språk för att beskriva en exakt händelse. Detta skapar problem då det är
lättare att misstolka formuleringen. Genom att implementera ytterligare ett fält kallat
vill kor erhålls förmågan att enklare särskilja meningen i budskapet samt att man kan
definiera vil lkor i detalj på ett bättre sätt. Vidare är det enklare att i en senare fas
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översätta detta till strukturerade ECA-regler. Med andra ord skapas en brygga mellan
utformning- och realiseringfas ( se kap.2.2).

Nu finns i metoden goda möjli gheter att modellera ECA-regler. Dock ges dessa
möjl igheter nästan uteslutande i blankettform. Ett krav är att man även skall kunna se
dem i modellen för att få så god förståelse och överblick som möjligt.

5.2.1.5 I teration 5 – Modeller ing av VR:er

Det finns goda möjli gheter att uttrycka VR och dess relationer och sammanhang i en
datamodell . Detta har visats bl.a. i (Herbst & Knolmayer 1994).

Genom att använda de objekt som finns definierade i datamodellen i PERFORM och
till detta implementera filosofier kring Entity-Relationship-Rule model (ER-RM) kan
man i modellen utrycka de flesta VR:s sammanhang (se fig. 19). Detta ger när och hur
de skall triggas och hur de är relaterade till objekt och andra VR:er (Herbst &
Knolmayer 1994).

Tanken med ER-RM är att med parrallellogram symboliserar VR:er och länka dessa
mellan objekt och enbart till ett objekt där det finns ett förhållande. På länkarna, som
här är i form av pilar och tilldelas namnet ”direkt pekare” , anges, om det är
nödvändigt, delete (da/d), insert (ia/i) och update (ua/u). Bokstaven ’a’ står för
attempt. Även pilar med streckade linjer kommer att användas. Dessa symboliserar en
lätt form av beroende och dras från de objekt som är omtalade i VR:eln och till
VR:eln. Dessa tilldelas namnet ” indirekt pekare” . De streckade pilar dras enbart från
objekt som inte har någon annan direkt koppling till VR:eln.

Fig. 19 PERFORMs datamodellering med delar av ER-RM
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VR:na som finns i figur 18 är betecknade med den i iteration 4 introducerade
identifikationstekniken och reglerna återfinns i figur 17, 19 och 20.

Genom att betrakta VR1 som är en CA-regel ser man att den pekar ut
relationsvil lkoret, men den har ingen direkt pekare från eller till något objekt. Därav
är den indirekt utpekad av de berörda objekten konto, kund och lån.

5.2.1.6 I teration 6 – Temporala aspekter

Det går fortfarande inte att uttrycka temporala aspekter i modelleringen. Även detta
problem går att lösa genom att låna infallsvinklar från (Herbst & Knolmayer 1994).

Genom att implementera en ny symbol i vilken man kan definierar ett förhållande,
t.ex. ”Varje månad” eller ”Kl. 08.00 varje morgon” kan man få en god beskrivning av
en händelse som skall ske i temporalt perspektiv. Detta kan man åstadkomma genom
att dra en pil till den aktuella VR:eln (se fig. 20), på pilen anges ” tid” för att klargöra
förhållandet (Herbst & Knolmayer 1994).

Även andra temporala aspekter som kronologisk ordning går att vinna genom denna
implementation. Se VR3 i figur 20 där någon insättning måste existera för att uttag
skall kunna göras. Genom att i den nya symbolen ange ”minst 1 insättning” och på
pilen till VR:eln ange ”ordning” för att definiera kronologisk ordning erhåller man en
klar bild av hur VR:eln och dess sammanhang är uppbyggd.

VR6
Uppdatera antalet transaktioner
varje morgon klockan 08.00.

ON event klockan 08.00
DO action Uppdatera antalet transaktioner

Fig. 20 Modellering av tidsberoende VR:er
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Den nya symbolen ges formen av en rektangel med runda hörn och döps till
definitionssymbol. En ytterligare bonus man får av denna symbol är den att man även
kan definiera andra saker förutom temporala. Detta har även dragits nytta av i (Herbst
& Knolmayer 1994). Genom att dra pilen till definitionssymbolen istället för från, kan
man använda den för att modellera någon form av utgående flöde. Ett exempel är då
en VR:el är av formen ”När order exekveras, skriv ut en följesedel” . För att
åskådliggöra detta på ett klart sätt i modellen kan man använda sig av denna teknik
genom att från VR:eln dra en pil till definitionssymbolen och i symbolen ange
” följesedel” .

5.2.2 Metodresultat

Taget från ursprungsmodellen (PERFORM):

• Begreppsmodellering, objektsbeskrivning, termbeskrivning, datamodellering
(iteration 1).

• Existens- och vil lkorsdefinition från detaljeringsfasen (iteration 2).

• Objekt-händelseanalys från detaljeringsfasen (iteration 2).

Til lägg/utbyggnad av metoden:

• Notation för VR:er på relationsvillkor (iteration 3).

• Dokumentationsteknik för syntax av VR:er (iteration 4).

• Notationsteknik för modellering av VR:er (iteration 5).

• Direkta och indirekta (streckade) pekare för definition av beroende och
förhållande mellan objekt och VR (iteration 5).

• Notationsteknik för modellering av temporala aspekter (iteration 6).

• Notationsteknik för modellering av kronologiska aspekter (iteration 6).

• Notationsteknik för modellering av informations- och materialflöde (iteration 6).
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Vad som är utelämnat från PERFORM är normaliseringen i vilket klassificering av
nycklar och kontroller mot normalformer genomförs. Denna del av metoden innebär
ingen nymodellering utan enbart en optimering och förfining av den redan existerande
modellen vilket motiverar beslutet att avstå från normaliseringen i denna analys.

Inom detaljeringsfasen finns förutom den använda delfasen ”existens, vil lkor &
livscykel” , delning av objekt och volymberäkningar vilka inte heller tillför någon
nymodellering och förkastas därför i denna analys.

I PERFORM ingår även en fas kallad ”Business Application” i vilken krav- och
funktionsanalys genomförs. Dessa analyser til lför enbart krav på systemet vilket inte
har något direkt att göra med VR:er.

5.2.3 Metodsummering

PERFORM är en relationsorienterad metod som bygger på objekt inom
informationssystemet och relationer mellan dem. Det finns inte mycket som kan
användas för modellering av aktiva regler att tillgå, men med vissa förändringar och
utbyggnad av vissa komponenter går det att erhålla til lfredsställande modeller av en
dylik (se kap. 5.2.1.3 – 5.2.1.6). Metoden kräver i stort sett alla sina större
komponenter för att kunna generera ett användbart resultat vilket gör utbyggnad av
mindre delkomponenter i metoden svårt. Detta beror på att flera av huvudfaserna i
PERFORM baseras på resultat från andra faser.

Tillägg till metoden krävs för att överhuvudtaget möjliggöra en definition och
modellering av VR:er i det mått som gjorts i denna rapport. Dock finns delar i
metoden som kan sägas utgöra en grundläggande startpunkt för implementation av
komponenter för detta. Detta är den del i detaljeringsfasen som kallas ”existens,
vil lkor & li vscykel” .

Anledningen till att iterationerna avslutades för denna metod beror på samma
anledning som för EM vilket kan läsas i kap. 5.1.3.
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6 Slutsatser

6.1 Resultat

Båda de metoder som angripits i denna rapport har visats kunna modifieras på sådant
sätt att det finns goda möjligheter att modellera aktiva regler och beteenden med hjälp
av dem. Båda metoderna har kunnat förändras utan att dess ursprungliga funktioner
och kvaliteter gått förlorade. Med detta avses att man fortfarande kan modellera med
metoden på det sätt som den var ämnad för från början.

I EM fanns från början redan stora delar med som var användbara. Det främsta arbetet
var att genomföra förändringar och nya användningsområden av de redan existerande
komponenterna. Metoden visade sig vara enkel att arbeta med och lätt att förändra
utan att ursprungsmetoden tog skada. De största förändringarna gjordes i de
existerande modelleringsteknikerna. I dessa fanns det redan vid intieringsstadiet goda
möjl igheter att detaljerat beskriva regler och händelser. Detta gjorde att
implementation av syntaktiska och semantiska beskrivningstekniker för dessa saker
inte var lika nödvändiga.

Vidare visade sig EM enkel att arbeta med av den anledningen att det i metoden inte
finns någon definitiv arbetsgång. Man arbetar med de modelleringstekniker i metoden
som för til lfället är de mest nödvändiga. Detta gjorde att det var lätt att implementera
nya komponenter och tekniker. Vidare blev det även enklare att bortse från andra
vilka inte påverkade metoden i det perspektiv den sågs på under genomförandet.

PERFORM visade sig vara svårare att bygga om då den var baserad på ett antal faser
som genomfördes sekventiellt och iterativt och hela tiden berodde på delresultat från
tidigare faser. Detta gjorde att implementation av stora delar av metoden var
nödvändig redan på ett mycket tidigt stadium. Flera delar och komponenter ur
grundmetoden inkluderades men användes sedan inte i utbyggnadsarbetet av metoden.
Svårigheter uppstod genom att man då inte klart kunde se om metoden fungerade i sin
helhet med de nya komponenter som implementerades för att uppfylla
modelleringsmöjl igheten av aktiva regler.

I PERFORM fanns från början inga stora möjligheter att på ett detaljerat och klart sätt
uttrycka regler och händelser. Detta medförde att en stor del av utbyggnaden av
metoden bestod av notationstekniker för att syntaktiskt kunna uttrycka dessa. Skulle
reglerna beskrivas i modellerna skulle detta medföra att dessa blev mycket stora och
komplexa.
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6.2 Genomförande kontra problemställning

Det primära målet i problemställningen var att genomföra en analys och utbyggnad av
ett antal systemutvecklingsmetoder. Det skulle klargöras huruvida det var möjligt att
modellera aktiva regler med dessa. Vidare skulle de analyseras för att se om en
utbyggnad av dem för att skapa dessa egenskaper var möjli g varpå denna utbyggnad
skulle göras. Det sekundära målet var sagt att enbart genomföras om det fanns
tillräckligt med tid. Detta var att genomföra en analys av något databasverktyg av
typen Microsoft Access 7.0 samt att studera analysfasen i livscykelmodellen
(Andersen 1994). Det sistnämnda  för att klargöra hur man i denna fas skulle gå
tillväga vid modellering av aktiva databaser.

Det primära målet genomfördes utan förändring i problemställningen. Analys på
systemutvecklingsmetoderna Enterprise Modelling och PERFORM gjordes och detta
med mycket gott resultat. Det visade sig att båda metoderna kunde byggas ut för att
möjl iggöra modellering av aktiva regler.

Det sekundära målet genomfördes aldrig och detta berodde på den tidsbrist som
förutspåddes från början.

6.3 Diskussion

Genomförandet av arbetet gjordes under en kortare del av totalarbetstiden för
projektet och då under mycket intensivt arbete. Detta skapade en god förmåga att
lättare skapa nya idéer och implementera dessa i arbetsprocessen. Man fick en klarare
helhetsbild av det man arbetade med trots att de båda metodernas filosofier och
orienteringar klart skiljer sig från varandra. Det resultat som framkom byggde på god
förståelse för metoden och även en förmåga att se möjligheter till förändring.

De erfarenheter man kan dra av arbetet är att tidsplanering är mycket viktig och även
då att man klart måste följa denna. Det är lätt att tappa greppet kring
problemställningen om man lägger arbetet åt sidan under för långa perioder. Detta gör
även att arbetet drar ut på tiden då man måste lägga tid och resurser för att åter sätta
sig in i problemet.

Resultatet som framkom var inte överraskande då möjl igheten att bygga ut genom
nyimplementeringar och inte bara omarbetningar av existerande komponenter fanns.
Skulle istället målet vara att skapa förmåga att modellera aktiva regler utan att
implementera några nya komponenter tvivlar jag starkt på om ett lika gott resultat
skulle kunna redovisas. Bristerna i metoderna gick att identifiera tidigt i arbetet. Detta
gjorde att man redan i initieringsstadiet av arbetet, med en grov bedömning, kunde
avgöra hur mycket av ursprungsmetoden man skulle kunna ha användning av. Vidare
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med nyimplementeringar visade det sig svårare att få samma klara syn på huruvida
lösningen var fullgod. Detta i relation till enbart omarbetning av existerande
komponenter. Arbetet gick ut på att hela tiden testa och analysera mot en relativt tom
grund. Detta kom sig av att det inte fanns annan forskning att jämföra med. Detta
skapade svårigheter att avgöra när man skulle anse sig helt klar. Det blev nästan
omöjligt att kunna påstå att metoden efter utbyggnad skulle kunna modellera alla
verksamhetsregler. För att kunna göra detta uttalande måste man i princip testa
metoden mot just alla verksamhetsregler vilket i verkligheten är omöjligt då jag anser
att dessa kan anta oändligt antal former.

Det är svårt att avgöra om de båda testade metoderna efter utbyggnad innehar samma
styrka att modellera VR:er. Detta påstående grundas på att ingen av de utbyggda
metoderna har ännu testats ordentligt. Den enda testning som gjorts är mot enstaka
VR:er. En ordentlig test skulle innebära mycket tid och mycket planering. Testet
skulle även behöva innefatta en hel utveckligsprocess för att man skall kunna se hur
metodförändringarna påverkar andra delar av utvecklingsprocessen. Dessutom kan
man då se hur väl de nya komponeterna fungerar tillsammans och med olika typer av
VR:er i modelleringen.

De flesta metoder som idag används borde kunna byggas om för ändamålet att
uttrycka verksamhetsregler. De hinder man främst kan möta finns troligen i de något
äldre metoderna. I dessa kan inte alltid tankarna kring orientering och filosofier
kopplas samman med det som förknippas med aktiva databaser. Med detta menas att
äldre metoder saknas förmågan att ens förändras mot modellering av aktiva regler då
tankarna kring dessa regler inte ens existerade då metoderna skapades.

6.4 Uppslag för for tsatt forskning

Ett fortsatt arbete kring problemställningen föreslås vara att testa de idéer och resultat
som presenterats i denna rapport. Dessutom att göra detta på ett mer djupgående plan
än i denna rapport.

Arbetet som föregått resultatet i rapporten har inte på något sätt gått ut på att testa de
presenterade idéerna på någon praktisk tillämpning. En genomgående testning av
dessa är ett utmärkt arbete för att klargöra huruvida de nyframtagna versionerna av
metoderna fungerar i verkligheten eller enbart på ” ritbordet” .

Vidare borde även liknande arbete på andra metoder göras för att finna mönster
mellan metoderna och olika lösningar. Studien borde koncentreras kring andra
orienteringar än de som tagits upp i denna rapport. Detta för att skapa ytterligare
bredd för resultatet och få en fastare grund att stå på. Detta för att kunna ta fram
standardiseringar vilket i hög grad efterfrågas samt att skapa en universalmetod för
denna typen av problem.
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En fortsatt studie leder troligtvis mot att man kan börja skapa en standardisering av
modelleringen av VR:er och någon form av universalmetod för det. Dessa båda saker
är just vad som efterfrågas i bl.a. (Simon  & Kotz 1995).
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