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Abstract
In today’s software engineering process CASE-tools are often used to speed up and
uphold quality in some parts of the process. Mapping between conceptual and
physical data models is a part of the software engineering process that often is
automated by the use of CASE-tools. The risk of making mistakes while mapping
manually is always at hand.

The aim of these studies is to systematically analyze the capability of CASE-tools to
map between conceptual and physical data models. By identifying the eventual loss of
semantics within the transformation process between models it should be possible to
generate a testsuite that would be useful for testing other CASE-tool’s mapping
capabilities.

The results of these studies were that a considerable amount of semantics is lost in the
transformation process between models and that testing of the basic conceptual
primitives would be a good start for testing the mapping capabilities of a CASE-tool.
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Sammanfattning
I dagens mjukvaruutvecklingsprocess används olika hjälpmedel för att underlätta och
automatisera vissa delar av processen. CASE-verktyg används exempelvis för att
översätta konceptuella scheman till SQL-scheman. En användare av dessa hjälpmedel
förutsätter att producerat resultat blir det samma som om det gjordes manuellt. På
grund av att det kan alltid förekomma mänskliga fel när översättningen görs manuellt
anses CASE-verktygen också som hjälpmedel för att upprätthålla kvalitet. Att CASE-
verktygen utför det arbete på det sätt deras leverantörer påstår är ett basvillkor som
inte får sopas under mattan.

Målet med projektet var att göra en systematisk analys av CASE-verktygs förmåga att
översätta konceptuella scheman till SQL. Genom att identifiera eventuell
semantikförlust i översättningsprocessen vore det möjligt att generera en representativ
mängd testscheman för att testa andra CASE-verktygs översättningsförmåga.

För att undersöka CASE-verktygs översättningsförmåga utförde jag tester på två
mycket använda CASE-verktyg. Först gjorde jag en pilotstudie för att samla
information och öka min kunskap om både CASE-verktygen och översättnings-
processen. En senare testning, med mer komplexa scheman, utfördes för att ge grund
till mer generella slutsatser. Samtliga tester utfördes genom att översätta konceptuella
scheman till SQL och sedan tillbaka till konceptuella scheman igen. Genom att
jämföra det ursprungliga schemat med resultatet var det möjligt att konstatera
eventuell semantikförlust i processen.

Även om jag hade anat att en del av den semantik som uttrycks på den konceptuella
nivån skulle förloras i översättningen till SQL var testresultaten mycket förvånande.
CASE-verktygen klarade endast översätta ett fåtal konceptuella konstruktioner
(primitiver) på ett korrekt sätt. När mer komplexa scheman testades visade det sig att
ökad komplexitet var inte ett problem om CASE-verktyget klarade översättning av de
primitiver som användes i scheman.

Att utforma en representativ mängd testscheman för att testa andra CASE-verktyg var
ett av målen med dess studier. De CASE-verktyg som används i dag använder olika
konceptuella notationer. En bra början är att testa om ett CASE-verktyg klarar av att
korrekt översätta samtliga primitiver som stödjs av notationen och/eller CASE-
verktyget. Hur testningen utformas vidare är beroende av vad som skall modelleras
och då vad som anses viktigt att kunna uttrycka i konceptuella scheman.
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1 Bakgrund

1.1 Verktyg som stöd i mjukvaruutvecklingsprocessen
Liksom Pressman (1994) påpekar har mannen ända från den tid då verktyg började
användas och hjulet uppfanns haft som mål att hitta ett sätt att underlätta svåra och
tidskrävande uppgifter. Under de första tre årtionden efter att datorn började utvecklas
koncentrerades utvecklingen på hårdvara som kunde minska kostnaden som skapades
vid beräkning och lagring av data. Under 80-talet hände en snabb utveckling inom
mikroelektroniken som resulterade i snabbare datorer för ständigt lägre kostnad. Detta
medför att problemet har ändrats. 90-talets huvudutmaning är att förbättra kvalitén
(samt att reducera kostnad) på datorbaserade lösningar - lösningar som är
implementerade med mjukvara. Den datorkraft som fanns i 80-talets stordatorer finns
nu i vanliga persondatorer. Pressman (1994) hävdar också att mjukvara är det som
möjliggör att vi kan utnyttja dess potentialer.

De flesta har hört talas om skomakarens barn. Skomakarn har så fullt upp med att
tillverka skor för andra att hans egna barn inte har några skor (Pressman 1994). Under
de senaste 20 åren har utvecklare av mjukvara varit “skomakarns barn”. Även om
dessa professionella tekniker har byggt komplexa system som automatiserar arbetet
för andra, har de inte automatiserat sitt eget arbete.

I dag har utvecklare av mjukvara fått nya “sko”. Det har utvecklas mjukvara för att
underlätta och automatisera arbetet för utvecklare av mjukvara. Computer Aided
Software Engineering (CASE) verktyg (Marciniak 1994) finns som mindre
applikationer som underlättar en enda process eller som stora system som täcker i
stort sätt hela mjukvaruutvecklingsprocessen.

I mitt arbete kommer jag att fokusera min analys på CASE-verktyg som bland annat
tar hand om översättning/transformation av konceptuella scheman till programkod
(SQL).

Som skeptikerna sa när datorn skulle användas för beräkningar, “jag litar inte på
resultatet”, får vi inte svälja resultatet från ett CASE-verktyg som om det vore den
enda rätta sanningen. För att vara säkra på att resultat från CASE-verktyg är av
samma kvalité som när arbetet utförs för hand måste verktyget valideras och testas.
När en process automatiseras finns det alltid en viss risk att introducera felaktigheter i
processen.

1.2 Områdesbeskrivning
Analysen i detta arbete är uppdelad i två faser. I den första fasen undersöks
mjukvaruutvecklingsområdet med betoning på hur CASE-verktyg har integrerats och
använts som hjälpmedel i denna utvecklingsprocess. I detta sammanhang studeras
även principer och metoder för översättning av konceptuella scheman till
programkod. I den andra fasen görs en kritisk granskning av hur översättnings-
processen går till i kommersiella CASE-verktyg, med speciell fokusering på att
identifiera potentiell semantikförlust. Syftet med detta är att undersöka CASE-
verktygs förmåga att översätta konceptuella scheman.

Anledningen till att jag väljer detta område är att det blir allt vanligare att stora som
små mjukvaruföretag använder CASE-verktyg för att öka sin produktivitet. Dessa
program, som andra, måste valideras och testas.
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Jag anser att det är extra viktigt att program som används för att automatisera och på
sånt sätt uppehålla kvalitet ger det resultat de är avsedda att göra.

I detta arbete kommer jag att förutsätta att läsaren har en viss förkunskap inom
databasområdet. Detta gör jag för att inte behöva gå in på att förklara grundläggande
begrepp som ligger till grund för mina studier.
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2 Introduktion
I detta kapitel behandlas aspekter som är nödvändiga att känna till för att kunna
fortsätta med arbetet. En literaturundersökning beskriver tidigare forskning inom
området och belyser särskilt väsentliga aspekter för arbetet. I slutet av kapitlet
sammanfattas beskrivningen av området i en kortfattad problemställning och
beskrivning av det förväntade resultatet.

2.1 Mjukvaruutveckling
Efter mitten av 70-talet började utvecklingens strålkastare fokusera mer på mjukvaran
(Pressman 1994). Det var nödvändigt för att kunna utnyttja den datorkraft som då var
aktuell och växte snabbt. Genom detta uppstod ett behov av fastställda metoder för att
utveckla mjukvara. I dag finns det inte en optimal metod som löser alla problem.
Dock genom att kombinera existerande metoder så att de täcker hela processen samt
att använda möjliga hjälpmedel för att automatisera delar av processen, är det möjligt
att komma närmare den ”perfekta” modellen (Pressman 1994). Fritz Bauer
definierade 1969 mjukvaruutveckling :

"The establishment and use of sound engineering principles in order to
obtain economically software that is reliable and works efficiently on real
machines." (Pressman 1994, sid 23)

Även om det finns ett antal definitioner på mjukvaruutveckling syftar de alla till att
tillgodose krav på ett strukturerat tillvägagångssätt (Pressman 1994).

Ett antal metoder används i dag för att utveckla mjukvara. Exempelvis beskrivs två
vanliga synsätt på mjukvaruutveckling som många av dagens metoder följer. Den
klassiska livscyckelmodellen (Pressman 1994, sid 24) (vattenfallsmodellen) är en av
de äldsta och mest spridda synsättet (se Figur 1). Livscyckelmodellen bygger på att
varje fas klaras av innan nästa inleds, vilket till slut innebär att man har en färdig
produkt. Under det sista årtiondet har den fått hård kritik på grund av att ingen
iteration finns i processen utan när produkten är klar kan man validera den och börja
om från början. Som svar på denna kritik har det kommit fram modeller som bygger
på ständig iteration mellan faser. Ett exempel på detta är prototyping (Pressman 1994,
sid 27) där en prototyp byggs, kunden validerar den, ger kommentarer och sen byggs
en ny och förbättrad prototyp. Detta upprepas tills kunden är nöjd och då används
prototypen som kravspecifikation vid byggandet av slutprodukten.

Figur 1: Livscyckelmodellen (Pressman 1994, sid 24)

System-
utveckling

Analys

Design

Kodning

Testning

Drift och
underhåll
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2.2 Konceptuell modellering
Design av databasmodeller och konceptuella scheman har nu varit aktuellt i över 30
år. När databaserna blev allt större blev behovet av en konkret metod för
databasdesign aktuellt (Navathe 1992a).

I början användes datamodellering för att kartlägga data i existerande databas-
hanteringssystem (DBHS). Detta ledde till framtagandet av nätverks och hierarkiska
databasmodeller (Navathe 1992a). Året 1970 introducerade Codd (1970) relations-
databasmodellen (RDM), den krävde en ny modelleringsansats på grund av att
tidigare ansatser inte stödde relationsprincipen.

2.2.1 Entity-Relationship Model

Chen presenterade den nu populära konceptuella modellen, benämnd Entity-
Relationship (ER) Model 1976 (Chen 1976). Denna modell och efterföljande
varianter som presenterats i litteraturen är i dag mycket använda för utformning av
databaser. Dessutom finns många databasdesignverktyg som använder dessa koncept
(Elmasri & Navathe 1994).

De centrala koncepten i ER modellen utgörs av entiteter som används för att
representera något som existerar som en fysisk eller en artificiell enhet i verkligheten.
Varje entitet kan ha ett eller flera attribut som karakteriserar och beskriver entiteten.
Något/några av entitetens attribut utgör en primär nyckel som kan identifiera varje
entitet. Det som gör en modell till ett konceptuell schema är relationerna som kopplar
ihop entiteterna. Varje relation har en viss kardinalitet som begränsar möjliga
extensioner i databasen. En utförligare beskrivning av en variant av ER modellen
finns i Elmasri & Navathe  (1994 sid 39-68)

2.2.2 Enhanced Entity-Relationship Model

I slutet av 70-talet introducerades flera utökade versioner av ER modellen, vars namn
betonade en utökad semantik, Enhanced/Extended ER Model. Dessa Enhanced
Entity-Relationship (EER) modeller utvecklades för att behovet av semantiskt rikare
notationer blev allt större. Således var det inte en ER modell som blev EER utan
snarare är EER ett samlingsnamn för ett stort antal förslag av vilka Elmasris &
Navathes notation är en (Elmasri & Navathe 1994, sid 612-628).

EER modellen innehåller alla de modelleringsbegrepp som finns med i ER modellen.
Dessutom finns det några nya koncept. Det första är hantering av koncepten basklass
och subklass samt specialisering och generalisering. Det andra är hantering av
kategorier. Dessa koncept möjliggör att attribut ärvs mellan entiteter. En utförligare
beskrivning av EER modellen finns i Elmasri & Navathe (1994, sid 612-628).

I detta arbete använder jag begreppet primitiv. En primitiv betraktas som en
konceptuell konstruktion där en eller två entiteter finns med samt ett förhållande där
emellan.

2.2.3 Olika notationer

Enligt Halpin (1994) finns det över femtio olika versioner/varianter av Chens ER
modell. Även om grundprincipen är den samma varierar vilka modelleringsprimitiver
används. Det som varierar mest är hur kardinalitet uttrycks. En vanlig notation är
exempelvis Information Engineering (IE) (Martin & McClure 1985). Förutom
notationen skiljer det också på vad dessa notationer kan uttrycka (se Tabell 1).
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Chens ER Elmasris EER Martins IE

Attribute and entity integrity

Attribute Domain

Multi-valued Attribute ✓

Composite Attribute ✓

Derived Attribute ✓

Weak Entity ✓ ✓ ✓

Relationship integrity

1:1 Relationship ✓ ✓ ✓

1:N Relationship ✓ ✓ ✓

N:M Relationship ✓ ✓ ✓

Identifying Relationship ✓ ✓ ✓

Participation Constraint ✓ ✓ ✓

Ternary Relationship ✓ ✓

Relationship with Attribute ✓ ✓

Relationship between Relationship ✓ ✓

Extended concepts

Type/Subtype relation ✓ ✓

overlapping/mutually excl. subtypes ✓ ✓

Partial/total subtypes ✓ ✓

Categories ✓

Tabell 1: Jämförelse av de konceptuella modellerna Chens ER (Chen
1976), Elmasris EER (Elmasri & Navathe 1994) och Martins & McClures
IE (Martin 1985), (fritt efter Griebel (1996)).

En utförligare beskrivning av den notation som används i IE modellen finns i Martin
& McClure (1985, sid 250-275).

2.3 SQL
Målet med en transformation av ett konceptuellt schema är att den genererade
programkoden kan användas av ett DBHS. Det språk som är mest använt är SQL
(Melton & Simon 1993). SQL har standardiserats av ISO och enligt Melton & Simon
(1993) stödjer de allra flesta DBHS någon version av SQL. Äldre versioner av SQL
(SQL-86) (SQL-89) försökte täcka in det som var aktuellt i de implementationer av
DBHS som var på marknaden. Den standard som nu är aktuell, SQL-92 (Melton &
Simon 1993), går utöver det som finns i dag och har finesser som ännu inte har
implementerats i dagens DBHS. Det har gjorts för att de DBHS som använder
standarden inte behöver gå igenom svåra och dyra förändringar samt
omprogrammering för att kunna utnyttja nya finesser. SQL är ett deklarativt språk
som kan användas sats för sats som självständig programkod eller som en del av ett



Introduktion

7

annat programspråk. Det senare är betydligt mer använt och det är vissa funktioner i
SQL som endast kan användas när SQL används med ett annat programmeringsspråk.

Enligt Melton & Simon (1993, sid 4) är det en missuppfattning att SQL står för
Structured Query Language. De tre bokstäverna har inte någon speciell betydelse.

2.4 CASE-verktyg
För att öka effektiviteten på utvecklingsprocessen har det skapats verktyg som helt
eller delvis automatiserar vissa delar av utvecklingsprocessen. Enligt ISO standarden
(ISO 1995) kallas dessa program för Computer Aided Software Engineering (CASE)-
verktyg. De CASE-verktyg som kommer att undersökas i detta arbete stödjer
processen att automatiskt generera programkod från konceptuella scheman. Denna
delprocess skulle befinna sig i kodningsfasen i livscyckelmodellen (Figur 1).

Att automatisera en process som översättning av konceptuella scheman kan vara
mycket nyttigt. Om det är möjligt att steg för steg formellt beskriva en översättning av
alla konceptuella scheman till relationer då finns det en möjlighet att realisera denna
översättningsprocess i ett program. Detta kan spara både tid och pengar och framför
allt åstadkomma en viss kvalité.

Eftersom CASE-verktygen har integreras in i mjukvaruutvecklingen för att underlätta
och automatisera det som förr gjordes för hand är det viktigt att kvalitetsäkra dessa
hjälpmedel. Med kvalitetssäkring avses i detta sammanhang att CASE-verktygen
bevarar den semantik som modelleras på den konceptuella nivån på avsett sätt i
representationer och transformationer.

2.5 Översättningsprocessen
I detta kapitel kommer jag att beskriva de principer som gäller vid översättning av ett
konceptuellt schema till programkod (SQL).

Översättningsprocessen kan delas upp i två faser: (1) översättning av ett konceptuellt
schema till RDM och (2) översättning av RDM till SQL.

Figur 2: Översiktsbild av översättningsprocessen (fritt efter Griebel 1996)

SQL

Lagrade
Designbeslut
(Datakatalog)

DBHS

Konceptuellt
Schema

Relations
Databasmodell

Översättning

Översättning

CASE
Verktyg
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En metod för den första fasen i översättningsprocessen, från EER till RDM beskrivs i
Elmasri & Navathe (1994). I Tabell 2 beskrivs vilka motsvarigheter
modelleringsbegreppen i EER modellen har i en RDM.

Översättning av de grundläggande modelleringsbegreppen i en ER modell finns
beskrivna i sju steg (Elmasri & Navathe 1994, 172-177). Det finns även andra
metoder för översättningen. Figur 3 visar hur relationer översätts. Översättning av
basklass/subklass förhållanden i EER kräver att användaren som styr designen får
välja hur detta skall översättas (steg åtta; innehåller fyra olika möjligheter A, B, C och
D, se Elmasri & Navathe (1994, sid 629)). Dessa möjliga översättningssätt beskrivs i
Bilaga 1 (Griebel 1996).

Figur 3: Ett exempel på översättning av EER relationer till FK referenser.

Designbeslut och annan översättningsinformation lagras i vissa CASE-verktyg i en
datakatalog (repository) (Elmasri & Navathe 1994, sid 479-489). Denna information
skulle exempelvis kunna användas i den inverterade översättningen (SQL till EER).

Den andra fasen i översättningen är från RDM till SQL. Denna del av
transformationen ägnas inte lika stor uppmärksamhet i databaslitteraturen, exempelvis
beskriver inte Elmasri & Navathe (1994) denna fas. Huvud målet är att översätta
RDM till ett språk (som SQL) som kan användas av ett DBHS. Det kan också vara så
att en del av den semantik som finns i den konceptuella modellen inte kan realiseras i
RDM. Denna semantik måste tas med i den andra fasen i översättningen. I den förra
fasen i översättningen (från EER till RDM) fattas vissa designbeslut som eventuellt
kan lagras (i repository) tillsammans med den semantik som inte kan representeras i
RDM. Denna information skulle kunna användas i översättningen för att göra
slutresultatet (SQL) så semantiskt rikt som möjligt. En del av denna information som
lagrats (i repository) vid översättningen kan senare används när den inverterade
översättningen (reverse engineering) skall utföras, det vill säga översättning från SQL
till en konceptuell modell. Den inverterade översättningen används ofta för att
kartlägga existerande system som till exempel skall byggas om eller förnyas.

Instans
Diagram

K
on

tr
ak

t

K
un

d

1 Mandatory:   N Optional

Varje kund måste ha minst ett kontrakt.
Varje kontrakt kan bara höra till en kund.

Kontrakt kan förekomma oberoende av någon
kund, t.ex. existera för interna skäl.

Po
st

lis
ta

Pr
oj

ek
t

1 Optional   :   1 Mandatory

Varje projekt måste ha sin egen postlista.
En postlista kan höra till ett projekt.

En postlista kan förekomma oberoende av
något projekt

Kontraktnr.

KONTRAKTKUND
N1

Kund ID

Adress Summa

Projekt ID

POSTLISTA
11

Postlista

PROJEKTEER

Relationer
(RDM)

KUND ID
KUND

ADRESS

NR
KONTRAKT

KUND ID (fk) SUMMA

POSTLISTA
POSTLISTA

PROJEKT ID
PROJEKT

POSTLISTA (fk)
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Analys av översättningen mellan olika typer av scheman kan göras genom att EER
scheman översätts till SQL, för att direkt därefter översättas tillbaka igen. Denna
tvåstegsprocess är motiverad även om en analys fokuseras på att undersöka CASE-
verktygs förmåga att översätta konceptuella modeller till SQL. En undersökning av
den inverterade översättningen identifierar då om eventuellt lagrade designbeslut
används. Vidare identifierar denna analys tydligare potentiella skillnader mellan EER
och SQL. Det kan vara så, att det inte är möjligt att komma tillbaka till samma EER
schema efter att ha översatt detta till SQL om lagrade designbeslut inte finns
tillgängliga att använda i översättningsprocessen. Detta på grund av att den
inverterade översättningen är beroende av sådan information om semantik förlorats i
den ursprungliga översättningen från EER till SQL.

EER-Model Relational Model

Entity Table

Weak entity Table with PK that incl. a FK to identifying table

1:1 Relationship Merge of ent. Into one table if rel. is tot., otherwise FK

1:N Relationship FK in table on the N-side

n-ary Relationship Relationship table with two foreign keys

N:M Relationship Relationship table with n foreign keys

Simple attribute Column

Composite attribute More than one column

Multi-valued attribute Table and foreign key

Value set Domain

Kay attribute Primary (or secondary) key

Specialization Four options A, B, C and D as described in Elmasri & Navathe (1994, sid 629)

Generalization Same as specialization

Category super-classes reference category by a surrogate key Elmasri & Navathe (1994, sid 632)

Tabell 2: Ekvivalens mellan EER och RDM (Griebel 1996).

2.6 Validering av informationssystem
En allt större del av vårt moderna och komplexa samhälle kräver att den mjukvara
som används alltid fungerar och ger förväntat resultat. Exempel på mjukvara som
kräver mycket låg felfrekvens (helst inga fel alls) är mjukvara som används inom
läkarvården, kärnkraftverk, vapensystem, navigeringssystem med mera. Dessa system
har det gemensamt att om fel uppstår kan konsekvenserna vara tidskrävande med dyra
reparationer som följd och i värsta fall förlust av människoliv. På grund av detta finns
det ett stort behov av standardiserade ramverk som kan säkerställa så låg felfrekvens
som möjligt hos mjukvaran.

Validering av informationssystem kan vara svårt som Bubenko (1977) påpekar.
Bubenko menar att det är viktigast att modellera verkligheten på ett ändamålsenligt
sätt från början. Det svåra är att verkligheten är så pass komplex att det är svårt att
uttrycka allt som är väsentligt i en modell av verkligheten. Det går aldrig att försäkra
sig om att en modell är 100% rätt, det finns ingen "bästa" modelleringsteknik. På
grund av allt detta är det också svårt att validera informationssystem.
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Det finns ett antal olika definitioner av validering och verifiering, där vissa skiljer på
begreppen. Exempelvis definierar Pressman (1994) validering som ett antal aktiviteter
som säkerställer att mjukvaran implementerar en viss funktion på ett korrekt sätt.
Verifiering definierar Pressman (1994) som andra aktiviteter som gör det möjligt att
spåra sig tillbaka till kundens kravspecifikation. Boehm (1981) definierar de så:

Verification: ”Are we building the product right?”

Validation: ”Are we building the right product?”

I detta arbete skiljer jag inte på begreppen validering och verifiering. De tillhör båda
processen att testa och säkerställa kvalitet.

Något som tyder på att validering och verifiering (V & V) av mjukvara används allt
mer är att fler och fler standarder för mjukvaruutveckling kräver detta. Standarder för
V & V av mjukvara såg dagens ljus i slutet av 70-talet (Marciniak 1994).

Marciniak (1994) menar att det blir allt svårare att åstadkomma mjukvara av hög
kvalitet på grund av att de problem som mjukvaran ska hantera blir allt mer
komplexa. Samtidigt blir kravet på pålitlig mjukvara allt större på grund av att
mjukvara används mer och mer i kritiska sammanhang, inte bara i vapensystem och
kärnkraftverk, utan också i system som alla tycker är självklara för att de tar hand om
fundamentala funktioner i vårt samhälle. V & V av mjukvara är en effektiv metod för
att styra mjukvaruutvecklingen samt att fläta in kvalitet i utvecklingsprocessen och att
kvalitetssäkra mjukvaran innan den släpps ut på marknaden (Marciniak 1994).

Mål med V & V av mjukvara enligt Marciniak (1994):

V & V av mjukvara innebär en noggrann analys och test av mjukvaran i utvecklingens
alla faser, drift och underhåll för att:

• Undersöka om den utför alla funktioner på ett korrekt sätt.

• Fastställa att den inte utför några oväntade funktioner.

• Mäta dess kvalitet och pålitlighet.

Det kan tyckas att V & V är något som mer eller mindre godtyckligt kan slängas in i
mjukvaruutvecklingsprocessen för att upprätthålla kvalitén, men så är det inte. V & V
måste vara en del av processen och beröra den i alla faser. Desto tidigare i
utvecklingen fel upptäcks, desto lättare (samt billigare) är dessa att rätta till (Pressman
1994). Är då V & V en integrerad del av samtliga mjukvaruutvecklingsprocesser?
Förmodligen inte (Marciniak 1994). Förmodligen anses ibland att fel som inträffar i
andra projekt inte kommer att inträffa i det egna projektet varför systematiska metoder
för att validera och testa inte ses nödvändiga.

När det gäller validering och testning i detta arbete måste ett systematiskt
tillvägagångssätt utformas. För det första är det en kritisk granskning av de
transformationsmetoder som CASE-verktygen använder. Huvudmålet är att utforma
ett sätt som gör det möjligt att testa transformationsmetoderna på ett utförligt och
enkelt sätt. Den semantik som förloras måste realiseras i en representativ mängd test-
scheman som kan användas för att testa transformationsmetoderna. Utformningen av
testmängden kommer att bygga på den kritiska granskning som utgör ett värdefullt
instrument för dess specifikation.
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3 Problembeskrivning
När det gäller användandet av CASE-verktyg för översättning/transformation av
konceptuella scheman till programkod är risken att semantik förloras i processen.

Eventuell förlust av semantik kan ha flera orsaker. En möjlig orsak är att den
transformationsmetod som CASE-leverantören har valt att realisera i CASE-verktyget
inte bevarar all den semantik som kan uttryckas på den konceptuella nivån i verktyget.
En annan möjlig orsak är att även om transformationsmetoden själv inte förlorar
någon semantik så har den inte realiserats korrekt i CASE-verktyget. Det kan vara av
stor betydelse att undersöka orsaken till den semantiska förlusten.

En förutsättning för att kunna undersöka anledningen till semantisk förlust är att
identifiera att en transformation inte ger det resultat som förväntas. Ett möjligt
tillvägagångssätt är att granska översättningen hos två CASE-verktyg som använder
samma konceptuella modell och samma version av SQL. Om realiseringen av
transformationsmetoden skiljer sig mellan verktygen skulle det synas på resultatet
från transformationen. Det vore också intressant att jämföra ett konceptuellt schema
före transformationen och efter att det ena CASE-verktyget har översatt det till
programkod och det andra CASE-verktyget har översatt programkoden till ett
konceptuellt schema igen.

Figur 4: Översättningsprocessen (åt båda håll)
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Vissa typer av fel som uppstår i transformationen är mer kritiska än andra. Om en
“udda” situation som sällan eller nästan aldrig förekommer i praktiken översätts fel,
så är det kanske inte lika kritiskt som om vanliga situationer transformeras fel. Det är
viktigt att utforma en prioriteringsordning av de situationer som förekommer i
konceptuell modellering. För vanliga situationer är det av fundamental betydelse att
de transformeras rätt.

De CASE-verktyg som tillåter att användaren medverkar i transformationsprocessen,
det vill säga tar vissa designbeslut, lagrar eventuellt denna information (i någon form
av repository). Det är därvid intressant att undersöka hur den inverterade
transformationen använder eventuella lagrade designbeslut. Möjligen bevaras viss
semantik från ett EER schema i ett repository, även om denna inte kan bevaras i det
SQL-schema som blir resultatet av översättningen. Om så sker, är det också möjligt
att denna semantik läggs till igen vid den inverterade transformationen. Detta skulle
kunna leda till att det ursprungliga schemat och det schema som har gått igenom både
fram- och den inverterade transformationen är identiska, även om SQL-schemat är
semantiskt fattigare än motsvarande konceptuella schema.

Att göra en formell validering och jämförelse av två transformationsmetoder kan vara
svårt (se kapitel 2.6). Det är också av intresse att försöka att få en uppfattning om
översättningen från EER till SQL har bättre stöd än vad den inverterade
översättningen (reverse engineering) från SQL till EER har. Viktigt i detta
sammanhang är att läsa den information som följer CASE-verktyget och få en
uppfattning om vad leverantören menar att CASE-verktyget skall klara av.

Eftersom CASE-verktyg är en viktig resurs för mjukvaruutvecklingen tycker jag att
kvalitetssäkring av verktygets arbetsprocesser är ett måste. Vi måste kunna lita på att
de hjälpmedel som används transformerar ett schema så att det ger det resultat som
förväntas enligt den transformationsmetod som används.

3.1 Frågeställningar
De frågor som jag kommer att undersöka i analysen av de CASE-verktyg som väljs är
följande:

• Förloras semantik i översättningsprocessen?

� Går det att översätta det konceptuella schemat till ett SQL-schema?

� Uttrycks samma semantik i konceptuella schemat och SQL-schemat?

� Är det möjligt att ”komma tillbaka” (EER→SQL→EER) till samma
konceptuella schema?

Om semantik förloras

• Vad beror semantikförlusten på?

� Stödjer transformationsmetoden inte semantiskt rika översättningar?

� Har transformationsmetoden realiserats korrekt i CASE-verktyget?
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Det finns ett antal relaterade frågeställningar som också är intressanta vilka endast
kommer att beröras i mån av tid, inom ramen för detta projekt:

• Vilken transformationsmetod är “bäst”?

� Vilken typ av fel i transformationsmetoden är mer kritiska än andra?

� Hur vanliga är de situationer i konceptuell modellering där felen uppstår?

Om ingen semantik förloras

• Använder CASE-verktyget lagrade designbeslut (repository)?

� Hur beroende är den inverterade transformationen (reverse engineering)
av de lagrade designbesluten?

3.2 Förväntat resultat
På grund av tidigare undersökningar (Griebel 1996) av CASE-verktyg finns det
anledning att tro att en viss del av semantik förloras i översättningsprocessen. Det som
förväntas av detta arbete är följande:

• Ge en uppfattning om hur CASE-verktyg klarar av att översätta konceptuella
scheman till SQL-scheman.

• Utforma en representativ mängd testscheman som kan användas för att testa
transformationsprocessen hos andra CASE-verktyg
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4 Möjliga tillvägagångssätt
Ett antal metoder finns för att samla information och utföra studier. De metoder som
används skall vara ramverk för att komma fram till eller ge svar på den
problemställning som tidigare specificerats. I detta kapitel behandlas ett antal metoder
som kan anses lämpade för analysen av detta arbetes problemställning.

4.1 Kvalitativa respektive kvantitativa undersökningsmetoder
Enligt Patel & Davidson (1994) bör man skilja mellan kvalitativa och kvantitativa
undersökningsmetoder. Den kvantitativa metoden använder statistik och matematiska
formler för att mäta och beskriva det som undersöks. Patel & Davidson (1994) menar
på att ambitionen med en kvalitativ metod är att undersöka saker och ting inifrån, det
vill säga att förstå helheten. Den som utför undersökningen har ofta större påverkan
på hur undersökningen genomförs än för kvantitativa metoder.

4.2 Intervjuer
Både strukturerade och öppna intervjuer används gärna för att samla in information
(Patel & Davidson 1994). När det talas om strukturerad intervju styr intervjuaren
intervjupersonen in på att ge svar på vissa förutbestämda frågor och kräver svar på
samtliga. En öppen intervju liknar mer ett vanligt samtal mellan två eller flera
personer där intervjuaren styr inte så mycket utan deltar bara i diskussionen. Det är
mycket vanligt att även om intervjuaren använder en öppen intervjuteknik har
han/hon lagt upp en struktur som består av några frågor för att styra deltagarna in på
rätt område.

De diskussioner som förs med handledaren skulle kunna anses som intervjuer.
Eftersom båda parter är lika styrande bör man skilja på ett intervju där intervjuaren
styr och en diskussion.

4.3 Enkätundersökning
I enkätundersökningar använder analytikern frågeformulär för att samla in
information (Patel & Davidson 1994). Frågeformuläret består gärna av ett antal väl
strukturerade frågor som har givna svarsalternativ. Det finns också enkäter där
frågorna är inte lika strukturerade, det vill säga den som fyller i enkäten skall själv
komma fram till svaren utan att få olika svarsalternativ. Strukturerade enkäter används
för att få in mätbar information (kvantitativ) där alla svarar på samma frågor och har
ett begränsat antal svarsalternativ. De enkäter som inte ger svarsalternativ används för
att få fram vilka möjliga svar som finns på de frågor som ställs. Resultat från en sådan
enkätundersökning måste bedömas kvalitativt eftersom ett stort antal olika svar
kommer fram för varje ställd fråga.

4.4 Litteraturstudie
Litteraturstudie eller dokumentationundersökning är en annan typ av kvalitativa
undersökningsmetoder enligt Patel & Davidson (1994). Då menas det att litteratur
som berör det område som skall undersökas granskas och används som källor och
stöd för att bekanta sig med området. Till litteraturstudie hör i denna problemställning
också att bekanta sig med och lära sig använda de program som skall undersökas eller
användas som hjälp vid genomförandet av undersökningen.
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4.5 Explorativ undersökning
När det förekommer luckor i vår kunskap kan man exempelvis tillgripa explorativa
undersökningsmetoder (Patel & Davidson 1994). Denna typ av undersökning kallar
jag gärna för pilotstudie. Detta betyder att vissa experiment utförs i syfte att få
ytterligare kunskap om det område som skall undersökas. Som Patel & Davidson
(1994) påpekar ligger dessa studier ofta till grund för vidare studier och därför är
idérikedom och kreativitet viktiga inslag. Det varierar från fall till fall vilken teknik
som används för att samla information.

4.6 Testning

4.6.1 Vad är testning?

För att kunna få ett bestämt svar om något fungerar eller inte är det bäst att testa och
se om det fungerar.

Inom det datavetenskapliga området kan testning beskrivas som en destruktiv fas i
utvecklingen (Pressman 1994). Testningen används för att hitta felaktigheter som
sedan åtgärdas på lämpligt sätt.

Testning anses ofta som en separat fas i utvecklingsprocessen. Detta kan stämma i
vissa fall men ofta är det så att testningen är integrerad i flertalet faser. Desto tidigare
ett fel upptäcks, desto enklare är det att rätta till det.

I denna rapport är testningen betraktad som en separat fas på grund av att de program
vars transformation skall testas är färdiga program som används på arbetsmarknaden.

I fortsättningen när jag talar om testning menar jag testning av transformationer hos
CASE-verktyg.

Innan det är möjligt att påbörja testning av transformationer är det viktigt att
bestämma vilka kriterier som skall följas. Exempel på några kriterier när det gäller
testning är:

• Täckningsgrad: I vilken utsträckning är det väsentligt att ta med olika
konstruktioner/primitiver i det testfall som genereras?

• Komplexitet: När det gäller konceptuella scheman definieras här komplexitet
som antalet entiteter och relationer/kopplingar där emellan. Låg grad av
komplexitet är till exempel två entiteter som har en koppling sinsemellan. Hög
grad av komplexitet är exempelvis ett antal entiteter som har mer än en koppling
sinsemellan eller en entitet som kopplas till en entitet som i sin tur kopplas till
en annan entitet och så vidare. För detta kriterium gäller det därför att bestämma
vilken grad av komplexitet som kan anses tillräcklig när testfallet genereras?

• Jämförelse: Detta gäller för både jämförelse av olika konceptuella scheman
samt jämförelse av olika SQL-scheman. Hur stor skillnad i representationen får
det finnas mellan två olika scheman för att de ska kunna anses uttrycka samma
information?

4.6.2 Svårigheter med testning

Jag vill börja med att poängtera att det finns olika typer av test. Den typ av testning
som blir aktuell i denna analys är testning av transformationer. Eftersom det inte finns
mycket skrivet om sådan testning beskriver jag testning av programvara för att ge en
bild av vad som menas med svårigheter i samband med testning.
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En svårighet i samband med testning av programvara är att veta när man är klar med
testningen. Pressman (1994) påpekar att allt inte kan testas och att en testning därför
aldrig kan bli fullgjord. På grund av att det inte är möjligt att testa alla situationer är
det viktigt att ta vara på den tid och de resurser som står till förfogande. I mitt fall
utförs testningen som en separat fas efter att programmet är färdigt. Tidsgränser är det
som jag får se upp för när jag förbereder testningen.

Att med testning täcka all funktionalitet hos ett program är för de flesta problem
omöjligt. På grund av detta är det viktigt att förbereda testningen noggrant. Genom att
utföra mer än en typ av test (se kapitel 4.6.3) på samma program är det möjligt att
förhöja täckningsgraden. Utformningen av väsentliga kriterier är en viktig punkt för
att utnyttja den tid och resurser som testningen tilldelas.

4.6.3 Olika typer av test/olika principer

När ett program skall testas finns det olika metoder för att hitta de fel som med stor
sannolikhet finns i programmet. Pressman (1994) beskriver ett antal metoder, se Figur
5.

Figur 5: Olika testmetoder
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Med statisk test menas att det är en manuell genomgång av programmet utan att det
exekverats i en dator.

Dynamisk test:
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exekvera det i en dator.

White box testing:

Indata till testerna härleds enbart från programmets interna struktur. Målet med en
sådana test är att med testning täcka så mycket som möjligt av programmets struktur.
White box testing delas upp i "statement testing", "branch testing och "path testing".

Black box testing:

Denna typ av testning tar ingen hänsyn till programmets interna struktur (betraktar
programmet som en svart låda). Testfallen genereras utifrån kravspecifikation och
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• Funktionstest testar hur programmet uppfyller de funktioner som har
specificeras. Samtliga funktioner som har dokumentarts i funktions-
specifikationen testas.

• Stresstest utför tester på de gränser som anses vara rymliga för programmet. Till
exempel att testa "udda" och "extrema" situationer.

4.6.4 Programvarutestning

Myers (1979) räknar upp ett antal regler som skulle kunna anses som bra kriterier för
testning:

1. Testning är en process där ett program körs med intentionen att hitta fel.

2. Ett bra testfall är ett som ger hög sannolikhet att hitta ej tidigare kända fel.

3. Ett lyckad test är ett som visar på hittills okända fel.

Med dessa punkter vill Myers (1979) mena att den som testar måste anse vikten i att
generera ett sånt testfall som kan visa på så många fel som möjligt. Annars anses
testningen inte lyckad på grund av att det finns alltid fel det kan bara vara svårt att
hitta de.

Pressman (1994) påpekar att testning inte kan bevisa att inga fel finns utan bara visa
på att det finns vissa felaktigheter.

4.6.5 Testning av databasmodeller och transformationer

En förutsättning för att kunna påbörja testning av transformationen hos ett CASE-
verktyg är att ha förberett testningen genom att konstruera en mängd testscheman.
Med utgångspunkt från de kriterier som bestäms konstrueras scheman med hjälp av
den EER modell som CASE-verktyget stödjer. Vidare begränsar möjligen respektive
verktygs implementation av respektive modell vilka scheman som går att uttrycka
med hjälp av den notation som CASE-verktyget stödjer.

Syftet med testning av transformationen hos ett CASE-verktyget är att kartlägga vilka
konceptuella konstruktioner i notationen som översätts felaktigt.

Genomförandet av själva testningen börjar med att modellera ett konceptuellt schema.
CASE-verktyget får sedan översätta detta konceptuella schema till SQL-92. Nästa
steg är inverterad översättning av SQL-schemat till ett konceptuellt schema vilket, är
identiskt med det ursprungliga schemat om översättningen är korrekt. Genom att
jämföra modell som genererades i början och den modell som blev resultatet av den
inverterade översättningen är det möjligt att konstatera om en eventuell
semantikförlust.

För att få större tillförlitlighet i testningen är det möjligt att använda två olika CASE-
verktyg som båda stödjer samma notation på den konceptuella nivån (dock inte
nödvändigt) samt stödjer också SQL-92. Förutom att låta samma CASE-verktyg sköta
både översättningen och den inverterade översättningen är det möjligt att låta det ena
CASE-verktyget översätta till SQL-92 och det andra kan då översätta SQL-schemat
till ett konceptuellt schema. De olika transformationerna, när två olika CASE-verktyg
används, visas i Figur 6.

Det vore också möjligt att jämföra SQL-scheman från de olika CASE-verktygen när
de transformerar samma konceptuella schemat. Genom att jämföra SQL-scheman som
är genererade av två olika CASE-verktyg är det möjligt att konstatera om de är lika
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eller olika. Om det finns en skillnad mellan dessa båda scheman är det möjligt för en
person som är insatt i SQL-språket att bedöma kvalitén på resultatet av både
översättningen och översättningsprocessen. Nackdelen med jämförelse av SQL-
scheman är att det är betydligt mer tidskrävande jämfört med jämförelse av
konceptuella scheman. Dessutom krävs det större kunskap i SQL-språket, än vad jag
har, för att kunna konstatera om en eventuell semantisk skillnad mellan SQL-
scheman. Detta beror på att konceptuella scheman uttrycks grafiskt och det är enklare
att konstatera om det finns någon skillnad på två olika scheman på några sekunder
(scheman med låg grad av komplexitet). SQL-scheman uttrycks med vanlig text som
gör att för att kunna jämföra två eller flera SQL-scheman får man läsa noggrant i
genom hela texten och analysera korrektheten i det av CASE-verktyget översatta
schemat.

Figur 6: Olika transformations varianter
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5 Val av lämplig metod
Den metod som jag kommer att följa blir en blandning av det som tidigare beskrivits.

Eftersom jag inte skall komma fram till några statistiska resultat blir min ansats inte
kvantitativ, utan en kvalitativ undersökning av transformationer i syfte att få fram en
ansats för testning av CASE-verktygs översättningsförmåga.

Till att börja med använder jag öppna intervjuer för att bekanta mig med området.
Öppna diskussioner med handledaren förs för att lära känna området och hitta rätt
litteratur.

Enkätundersökning vore ett möjligt alternativ (eller ett möjligt komplement) till
intervjuer. En ytterligare möjlighet är att använda enkäter för att undersöka vad de
som använder olika CASE-verktyg i sitt arbete tycker om dessa. Det vore också
intressant att undersöka vad de olika leverantörerna av CASE-verktyg tycker i detta
sammanhang. Denna typ av undersökning kräver betydligt mer tid än vad jag har för
att utföra mina studier samt att jag har valt att vinkla mina studier åt annat håll. Därför
använder jag inte enkätundersökning i mina studier.

Litteraturstudier är en stor del av mina studier. Både för att få en allmän kunskap om
området som jag göra mina studier inom samt att bekanta mig med ett antal CASE-
verktyg för att kunna välja de som lämpas bäst för mina undersökningar. Att lära mig
den konceptuella notation som skall användas för att mata in konceptuella scheman
räknas också som litteraturstudie. Mina litteraturstudier kommer inte att redovisas
explicit utan användas som baskunskap och bakgrund till området.

För att få större bredd i testningen används två CASE-verktyg. Figur 6 visar hur det
går att få fram 4 olika transformations varianter. Anledningen till att det inte används
mer än två CASE-verktyg är att antalet tester ökar exponentiellt och jag har inte
tillräckligt med tid att granska för stora mängder testresultat.

För att kunna bestämma vilka testkriterier som är relevanta är det nödvändigt att
utföra en explorativ undersökning (pilotstudie) av den notation som används samt de
CASE-verktyg som väljs.

När testkriterierna är fastställda är det möjligt att utföra själva testningen. Syftet med
den testningen är att komma fram till vilka konceptuella konstruktioner CASE-
verktygen inte klarar av att korrekt översätta till SQL-92. Denna information används
sedan för att utforma en representativ mängd konceptuella scheman som kan
användas för att testa transformationen hos andra CASE-verktyg.

Figur 7: Metodplan
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6 Introduktion till genomförandet
I detta kapitel kommer jag att ta upp hur arbetet gick till innan jag började med den
slutliga testningen av transformationer hos CASE-verktyg.

Till att börja med ägnades mycket tid åt litteraturstudier för att bekanta mig med
området. Det är viktigt att känna till historiken bakom både CASE-verktyg i allmänt
samt hur området har utvecklas de sista åren. Förutom att använda den litteratur som
var åtkomlig på biblioteket använde jag i stor utsträckning Internet. På Internet finns
det mycket skrivit om allt som berör dataområdet och därmed också CASE-verktyg.
För att förenkla språket när jag talar om olika hemsidor på Internet kallar jag de för
W3-sidor. Varje W3-sida har sin egen Internetadress som finns i referenslistan. På en
av min handledares W3-sidor (Lundell 1997a) var det gott om referenser/länkar till
olika institutioner, företag samt privatpersoner som har med databaser och/eller
CASE-verktyg att göra. Förutom att använda mig utav de länkar som fanns på
Lundells W3-sidor använde jag de sökmaskiner som finns på Internet för att hitta
referenser till min litteraturstudie.

6.1 Genomgång av möjliga CASE-verktyg
Startpunkten för sökning av CASE-verktyg som skulle lämpas till mina
undersökningar var på en av min handledares W3-sidor (Lundell 1997b) där det fanns
länkar till ett antal leverantörer samt deras CASE-verktyg. Jag besökte varje
leverantörs W3-sida och tog del av den information som de framställde där. Det som
jag var mest intresserad av var om de CASE-verktyg som de tillverkade var
tillgängliga via Internet, vilken konceptuell notation CASE-verktygen erbjöd stöd för
samt vilken version av SQL de kunde översätta till.

På ett tidigt stadium förstod jag att de olika CASE-verktygen inte explicit uttryckte
vilken version av SQL de kunde översätta till utan det fanns möjlighet att välja vilket
(och vilken version av) DBHS det skulle översätta mot. Sedan återstår problemet att
identifiera vilken version av SQL en viss version av ett DBHS stöder.

Det var absolut ingen självklarhet vilka CASE-verktyg som skulle användas vid
testningen. Jag letade efter CASE-verktyg som var lätt att få tag i, till exempel via
Internet. För att underlätta jämförelse av konceptuella modeller från olika CASE-
verktyg var det en förutsättning att de CASE-verktyg som valdes skulle använda
någorlunda liknande konceptuella notationer samt att de är någon form av EER
modell. Ett annat villkor var att båda CASE-verktygen skulle stödja översättning till
SQL-92.

Eftersom det inte var möjligt att välja SQL-92 som resultat av översättningen hos de
CASE-verktyg som valdes var jag tvungen att välja något DBHS som båda verktygen
stödde. Det visade sig att all den dokumentation, samt online-hjälp, inte
kommenterade vilka DBHS som stödjer alla de funktioner och finesser som finns i
SQL-92. Genom att leta upp dokumentation om ett känt DBHS kunde jag bestämma
vilken var lämpligast. På Oracle's W3-sida på Internet (Oracle 1997) fanns
information där det konstaterades att Oracle 7 stödjer alla funktioner i SQL-92. Det
var därför lämpligast att välja Oracle 7 som den DBHS som CASE-verktyget skulle
översätta mot. Det visade sig också vara lämpligt på grund av att alla de CASE-
verktyg som jag undersökte stödde översättning till SQL som passade Oracle 7.
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Det blev lite problematiskt att hitta lämpliga CASE-verktyg. De som jag undersökte
var det möjligt att hämta samtliga från leverantörernas W3-sidor på Internet. De
versioner som var tillgängliga var alla demoversioner med begränsad funktionalitet.

Första CASE-verktyget som jag studerade var Powersoft's S-Designor (Powersoft
1997). Den konceptuella notationen IE (Information Engineering) (Martin & McClure
1985) används för att modellera i S-Designor. I S-Designor var det möjligt att utföra
allt det som jag behövde utom att spara konceptuella modeller på grund av att detta
var en demoversion.

Det andra CASE-verktyget var Logic Work's ERwin (Logic Works 1997). För att
kunna använda programmet var jag tvungen att kontakta en representant för
verktygets svenska generalagent (Forum SQL 1997) och få ett licensnummer. Med
detta licensnummer var det möjligt att köra ERwin utan några restriktioner i 14 dagar.
ERwin stödjer användning av två olika notationer för att modellera på den
konceptuella nivån. Den ena är IDEF1X (Federal 1993) och den andra är IE. Detta
gjorde ERwin till ett mycket lämpligt val för testningen.

Det tredje CASE-verktyget som jag hämtade och undersökte var Computer Systems
Adviser's Silverrun (Silverrun 1997). Silverrun har stöd för ett antal konceptuella
notationer, inklusive IE. Demoversionen som fanns på deras W3-sida på Internet var i
stora stycken fullt funktionell, förutom funktioner för att översätta konceptuella
modeller till relationsmodeller samt funktion för den inverterade översättningen
(reverse engineering) från SQL-92 (via RDM) och vidare till en konceptuell modell.
På grund av detta var det inte aktuellt att använda Silverrun i detta projekt.

Det fjärde CASE verktyget var TSER (Two Stage Entity Relationship) (TSER 1997)
från The Research Group from Rensselaer. Detta CASE-verktyg saknade bara den
inverterade översättningsprocessen och använde en för mig svårförståelig notation,
liknande den i Elmasri & Navathe (1994).

Det var en tidsödande och svår uppgift att hämta hem dessa CASE-verktyg och att
studera deras funktionalitet för att kunna bedöma om de var lämpliga eller ej. Det är
mycket intressant att ha studerat dessa CASE-verktyg och de konceptuella notationer
som de använder. S-Designor och ERwin har den fördelen att vara enkla att bekanta
sig med och modellera i. Det gick relativt fort att hitta de funktioner som jag behövde
använda för att testa dessa verktyg. Däremot var TSER och Silverrun betydligt
svårare att begripa sig på samt att det tog mycket längre tid att kunna börja modellera
och att hitta de funktioner som jag letade efter. TSER och Silverrun har däremot en
klar fördel framför både S-Designor och ERwin när det gäller den dokumentation som
finns att hämta hem från leverantörernas W3-sidor på Internet.

6.2 Val av CASE-verktyg
Efter denna genomgång valdes S-Designor och ERwin för att testa översättningen av
konceptuella modeller till SQL-92. Jag använde ett par dagar för att bekanta mig med
dessa program samt att lära mig notationen som användes, nämligen IE. Här följer en
beskrivande sammanfattning av dessa två CASE-verktyg som hämtas ur den hjälp
som följer med programmen.

6.2.1 S-Designor

Enligt den online-hjälp som följer S-Designor (Powersoft 1996b) är S-Designor 5.1
från Powersoft ett programpaket som består av fyra komponenter som tillsammans
ger ett avancerat CASE-verktyg. En av dessa komponenter är DataArchitect som kan
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ta emot konceptuella modeller baserade på Information Engineering (IE) notationen.
Översättningsprocessen delas upp i två steg. Det första steget är översättning av den
konceptuella modellen till en RDM. Det andra steget är att översätta denna relations
databasmodell till SQL-92. DataArchitect stödjer över 30 olika DBHS, bland annat
stödjer den Oracle 7.0 samt senare versioner (7.1, 7.2 och 7.3). DataArchitect stödjer
både översättning från konceptuella modeller till SQL-92 samt den inverterade
översättningen från SQL-92 till en konceptuell modell.

Ränt allmänt är S-Designor ett mycket lättanvänt program. När man har lärt sig IE
notationen går det snabbt att lära sig modellera i S-Designor. Det tog en stund innan
jag kom på hur man kunde översätta de konceptuella scheman till en databasmodell
och därifrån till ett SQL-schema.

6.2.2 ERwin

Enligt den online-hjälp som följer ERwin/Open 2.6.2 (Logic Works 1996) så är det ett
av ett antal modelleringsverktyg från Logic Works. För modellering på den
konceptuella nivån bjuder ERwin på två olika notationer. IDEF1X notationen samt IE
notationen. Översättningsprocessens olika steg är här mer dold än hos S-Designor.
Redan på den konceptuella nivån lägger ERwin automatiskt in främmande nycklar
(FK). Liksom S-Designor stödjer ERwin översättning samt inverterad översättning till
ett stort antal olika DBHS inklusive de senaste versionerna av Oracle.

ERwin liksom S-Designor har ett mycket genomtänkt användargränssnitt. Själva
modelleringen var lika enkel som i S-Designor men det var lite bökigt att det inte gick
att sätta IE som standardnotation vilket medförde att varje gång man påbörjade
modellering av ett nytt konceptuellt schema var man tvungen att ändra dessa
inställningar. Efter att ha valt mot vilket DBHS ERwin skall översätta görs
översättningen i ett steg utan medverkan från användaren.
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7 Pilotstudien
I detta kapitel beskriver jag den pilotstudie (explorativ undersökning) som jag utförde.
Syftet med pilotstudien var att få en bättre uppfattning om transformationen hos de
två CASE-verktygen. Pilotstudiens testresultat kommer sedan att ligga som grund till
testkriterierna för den slutliga testningen.

7.1 Bestämmelse av kriterier för pilotstudien
Som jag har beskrivit i kapitel 4.6.1 måste testkriterier bestämmas före testningen.
Här tar jag upp de kriterier som jag följde när jag gjorde pilotstudien. Som Patel &
Davidson (1994) påpekar är det viktig i pilotstudien att använda idérikedom och
kreativitet som viktiga inslag när den utförs.

• Täckningsgrad: Alla konstruktioner/primitiver som något av de två CASE-
verktygen tillåter att uttrycka testas. Testscheman byggs enbart på två olika
entiteter och koppling/relation där emellan. Mängden testscheman innehåller
också konstruktioner där den ena entiteten är beroende av den andra (svag
entitet). Alla möjliga konstruktioner med en entitet som relaterar till sig själv tas
också med.

• Komplexitet: I pilotstudien kommer jag att hålla mig till en låg grad av
komplexitet, det vill säga varje schema innehåller endast en eller två entiteter
samt en koppling mellan entiteterna.

• Jämförelse: För att två konceptuella scheman skall anses vara lika, det vill säga
uttrycka samma information måste de vara exakt lika (det får inte finnas någon
skillnad). Någon jämförelse av SQL-scheman kommer inte att utföras i
pilotstudien.

• Testresultat: För varje konstruktion/primitiv som testas skall följande noteras:

� K: Går det att representera konstruktionen på den konceptuella nivån?

� F: Går det att översätta konstruktionen till SQL-92?

� B: Går det att översätta SQL-schemat till ett konceptuellt schema utan
förlust av semantik?

7.2 Genomförandet av pilotstudien
Första steget var att sammanställa alla tänkbara konceptuella konstruktioner enligt de
kriterier som beskrivs i kapitel 7.1 (se Bilaga 2). När alla konstruktionerna var klara
kunde jag börja testa. Jag började med att modellera alla konstruktioner i de två
CASE-verktygen som jag valde för testningen.

Som jag beskrev i kapitel 4.6.5 skulle jag använda två olika CASE-verktyg för att få
fyra olika varianter av transformation. I Figur 8 visas vilka transformationer som blir
aktuella när S-Designor och ERwin används.

I den första transformationen (S�S) använde jag enbart S-Designor för både
översättningen till SQL-92 samt den inverterade översättningen till ett konceptuellt
schema.

I den andra transformationen (E�E) använde jag (på motsvarande sätt) enbart ERwin.
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I den tredje transformationen (S�E) använde jag S-Designor för att översätta
konceptuella scheman till SQL-92 och ERwin för den inverterade översättningen
tillbaka till konceptuella scheman.

Den sista transformations varianten (E�S) var att använda ERwin för att översätta till
SQL-92 och S-Designor för den inverterade översättningen.

Figur 8: Fyra olika transformationsvarianter

7.3 Resultat och erfarenheter från pilotstudien
Efter att ha utfört pilotstudien var det ett och annat som blev klarare samtidigt som
funderingar uppstod.

Vissa resultat upplevdes som underliga när det gäller modellering av primitiverna i de
olika CASE-verktygen. S-Designor erbjuder inte stöd för modellering av 1 mandatory
: 1 mandatory relation mellan två entiteter. Så fort man väljer en 1:1 relation måste
minst den ena sidan vara optional, det ena mandatory fältet blockeras i verktygets
interaktion om man väljer mandatory på den andra sidan. Det var dock möjligt att
manipulera S-Designor till att modellera denna konstruktion genom att välja den ena
entiteten beroende av den andra, välja mandatory och sedan ta bort beroendet. På
detta sätt fick jag fram 1 mandatory : 1 mandatory relation som S-Designor klarade
alldeles utmärkt att översätta till SQL-92 samt att översätta SQL-schemat till ett
konceptuellt schema utan några felaktigheter (se Bilaga 2). Detta var ett exempel på
hur leverantörerna av CASE-verktyget inte har blockerat tillräckligt väl vissa
konstruktioner som jag antar verktygskonstruktören inte avser skall vara möjliga att
modellera i verktyget.

B3B4

S-Designor ERwin

SQL-92

Figurförklaring
S�S: S-Designor sköter översättningen (F1) och S-Designor den inverterade översättningen (B1)
E�E: ERwin sköter översättningen (F2) och ERwin den inverterade översättningen (B2)
S�E: S-Designor sköter översättningen (F1) och ERwin den inverterade översättningen (B3)
E�S: ERwin sköter översättningen (F2) och S-Designor den inverterade översättningen (B4)
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Jag blev minst sagt förvånad över testresultaten från pilotstudien (se Bilaga 2). Det
var endast ett fåtal primitiver där båda CASE-verktygen lyckades översätta den till
SQL-92 och sedan tillbaka till ett konceptuellt schema som inte skilde sig från det
ursprungliga schemat. Vad detta beror på är svårt att bedöma eftersom jag inte har
haft tillgång till dokumentation som beskriver i detalj vilken transformationsmetod
CASE-verktygen använder. Dock förefaller det som om leverantörerna inte klarat av
att realisera respektive transformationsmetod i CASE-verktygen eftersom så många
översättningar misslyckas. En möjlig förklaring är också att CASE-verktygen inte
utnyttjar någon information om några designbeslut vid den inverterade översättningen
och därför blir testresultaten som de blev.

För att få mer bredd i testresultaten testade jag också att översätta mot två andra
DBHS, Sybase System 11 och Informix SQL 7.1. Det visade sig att resultatet blev
exakt det samma och när jag översatte mot Oracle 7.3.

Ett begrepp som bör definieras är trigger. En trigger är en sorts exikveringsmekanism
som automatiskt exekveras vid fördefinierade händelser i ett DBHS. SQL-92 stödjer
inte triggers men de används i många DBHS.

När jag skulle jämföra två SQL-scheman, ett från varje CASE-verktyg, visade det sig
att ERwin genererade en stor mängd triggers som en del av SQL-schemat. Detta
gjorde inte S-Designor. För att undersöka detta lite mer ingående valde jag bort
generering av triggers hos ERwin och gjorde sedan om testningen igen. Det visade sig
då att detta, det vill säga att välja bort generering av triggers inte påverkar den
inverterade översättningen. Den inverterade översättningen tar ingen hänsyn till den
semantik som finns uttryckt i triggers. Testresultatet blev identiskt med det testresultat
som visas i Bilaga 2.

Som jag beskriver i testresultatet i Bilaga 2 blev vissa primitiver översatta till SQL-
scheman som var identiska med något annat. Detta tyder på att översättningen inte
genomförs korrekt eftersom två olika primitiver inte skall resultera i identiska SQL-
scheman om all semantik från den konceptuella nivån ska bevaras efter
översättningen till SQL-schemat.

Efter undersökning av pilotstudiens testresultat är det nu möjligt att utforma kriterier
för den senare testningen.
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8 Genomförandet
I detta kapitel beskrivs genomförandet av den testning som följde pilotstudien.
Pilotstudiens testresultat användes som grund för att identifiera lämpliga kriterier för
den senare testningen.

8.1 Bestämmelse av kriterier för testningen
I Bilaga 2 finns sammanställning av pilotstudiens testresultat. Ett stort antal av de
primitiver som testades i pilotstudien klarade CASE-verktygen inte att översätta. Det
finns ingen anledning att generera mer komplexa testscheman som innehåller de
primitiver som CASE-verktygen inte klarade av att översätta. De primitiver som
översattes felaktigt i enkla scheman skulle också bli felaktiga i mer komplexa
scheman (med största sannolikhet).

I pilotstudien begränsades graden av komplexitet till två entiteter och relation där
emellan. I denna del av testningen skall graden av komplexitet höjas genom att
använda så många entiteter som behövs för att kunna dra mer långtgående slutsatser
om översättning av liknande konstruktioner.

För att kunna dra generella slutsatser om CASE-verktygens förmåga att översätta
konceptuella scheman till SQL-92 måste mer komplexa konstruktioner testas. När
Pressman (1994) beskriver de olika testmetoderna (Black box och White box) påpekar
han hur viktigt det är att testa gränsvärden. Med att testa gränsvärden menas att
konstruera testfall som ligger så nära gränsen av det som programmet klarar av att
utföra som möjligt. Jag bestämde mig föra att konstruera tre olika typer av scheman.
Första typen täcker främmande nycklar i mer än ett steg, det vill säga att en entitet är
beroende av en annan entitet som i sin tur är beroende av den tredje entiteten. Andra
typen av scheman är entiteter som kopplas till varandra så att de bildar en ring. Den
tredje typen av scheman är basklass/subklass förhållanden. Med basklass/subklass
förhållanden menas att generalisering och specialisering modelleras, det vill säga att
en entitet har rollen som basklass och en eller flera entiteter är subklasser till denna
entitet. Subklasserna är specialisering av basklassen och basklassen är generalisering
av samtliga subklasser (Elmasri & Navathe 1994, sid 612).

Det som jag har tagit upp i detta kapitel kan sammanfattas i följande testkriterier:

• Täckningsgrad: Vanliga tänkbara konstruktioner av svaga entiteter i flera
nivåer, entiteter som kopplas i en ring samt basklass/subklass förhållanden skall
konstrueras.

• Primitiver: Endast de primitiver som båda CASE-verktygen klarade av att
översätta används för att generera mer komplexa scheman.

• Komplexitet: Graden av komplexitet (antal entiteter och relationer) ska förhöjas
till den nivå som krävs för att kunna dra generella slutsatser om CASE-
verktygens förmåga att översätta liknande konstruktioner.

• Jämförelse: För att två konceptuella scheman skall anses vara lika, det vill säga
uttrycka samma information måste de vara exakt lika (det får inte finnas någon
skillnad).

• Testresultat: För varje konstruktion som testas skall följande noteras:

� K: Går det att modellera konstruktionen på den konceptuella nivån?
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� F: Går det att översätta konstruktionen till SQL-92?

� B: Går det att översätta SQL-schemat till ett konceptuellt schema?

8.2 Testningen
Själva genomförandet av testningen gick till på samma sätt som testningen som
utfördes i pilotstudien (se kapitel 7.2).

För att kunna få mer generella testresultat testade jag också att översätta samtliga
konceptuella konstruktioner mot Sybase System 11 och Informix SQL 7.1. För
ytterligare bredd testade jag att generera SQL-scheman med och utan triggers.

8.2.1 Olika typer av basklass/subklass förhållanden

När ett basklass/subklass förhållande definieras finns det två centrala begrepp enligt
Elmasri & Navathe (1994, sid 618). En relation kan var Disjont (D), det vill säga att
en instans i basklassen endast kan kopplas till exakt en av subklasserna. Negationen
till Disjont är Overlapping (¬D) som betyder att en instans i basklassen kan kopplas
till mer än en subklass. Ett förhållande kan också vara Total (T) eller Partial (¬T).
Om förhållandet är Total kopplas en instans i basklassen till minst en subklass och om
den är Partial behöver posten inte kopplas till någon subklass. De fyra möjliga
situationerna sammanfattas i Figur 9. Endast två (Free och D) av dessa fyra stöds av
IE (Martin 1985).

Figur 9: Fyra olika varianter av b/s förhållanden. Två varianter har fått
egna namn: Partition=Total+Disjoint, Free=Partial+Overlapping
(Hainaut 1996, sid 45).
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8.2.2 Stöd för basklass/subklass förhållanden i CASE-verktygen

Varken S-Designor eller ERwin stödjer alla fyra varianterna som beskrivs i kapitel
8.2.1.

I båda CASE-verktygen går det att definiera ett basklass/subklass förhållande som
Mutually Exclusive (Disjoint). Basklass/subklass förhållanden definieras automatiskt
till Partial och det går inte att definiera om till Total. De varianter (se Figur 9) som
stöds i CASE-verktygen är Disjoint (D & ¬T) och Free (¬D & ¬T)

Även om det går att definiera ett basklass/subklass förhållande som Mutually
Exclusive (D & ¬T) har det ingen påverkan på den semantik som översätts till SQL.
Oavsett vilken variant som väljs i den grafiska notationen realiseras endast Free (se
Figur 9) i SQL (se Bilaga 3). Detta påpekas också i manualen för S-Designor (S-
Designor 1996a, sid 111).

Oavsett vad som görs betraktas ett basklass/subklass förhållande i både S-Designor
och ERwin som Free, det vill säga Partial och Overlapping (se Figur 9).

8.3 Resultat och erfarenheter från testningen
Efter granskning av testresultaten, som visas i Bilaga 3, kan jag konstatera att graden
av komplexitet har inte mycket effekt på CASE-verktygens förmåga att översätta de
olika konstruktionerna. Förutsättningen är att CASE-verktyget klarar av
översättningen av de primitiver som används för att bygga den komplexa
konstruktionen.

Översättning av basklass/subklass förhållanden är däremot något som jag inte kan dra
den generella slutsatsen att översättningen är lyckad. För det första så stödjer inte
CASE-verktygen alla fyra varianterna (se kapitel 8.2.1) och oavsett hur situationen
modelleras blir resultatet vid översättningen till SQL-92 alltid det samma. Detta är en
klar begränsning och svaghet eftersom den bara går att modellera en typ av
basklass/subklass förhållande. Även om själva översättningen av ett basklass/subklass
förhållande mellan entiteter är korrekt enligt Elmasris & Navathes transformations-
metod (1994, sid 629) förloras semantik vid översättningen eftersom det inte går att
komma tillbaka till samma konceptuella schema med inverterad översättning. SQL-
scheman för Test w2, Test b/s1 och Test b/s2 (se Bilaga 3) blir identiska, förutsatt att
samma entiteter och attribut används i samtliga scheman.
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9 Slutsatser
För att diskutera hur de två CASE-verktygen stödjer delar av det som IE stödjer
används Figur 10. Den visar alla möjliga samband av vad som kan representeras med
hjälp av den konceptuella modellen i S-Designor (S-Designor 1996a), ERwin (Logic
Works 1996) samt IE notationen (Martin 1985).

Figur 10: Samband mellan S-Designor, ERwin och IE.

Önskvärt är att alla konceptuella konstruktioner och primitiver som IE stödjer också
stödjs av samtliga CASE-verktyg samt att verktygen inte stödjer något de inte skall
stödja. Således är det önskvärt att Figur 10 inte innehåller något grått fält och att alla
mängder är fullständigt överlappade.

Vad som anses med att stödja en viss konceptuell konstruktion i detta sammanhang
är:

• För samtliga CASE-verktyg som påstår sig stödja IE (Martin 1985): att kunna
uttrycka samtliga konceptuella konstruktioner

• För IE notationen: att det är möjligt att uttrycka den konceptuella
konstruktionen

9.1 Stöd för konceptuella representationer av CASE-verktyg
De fall som är av intresse för mina studier är de som hamnar i de gråa rutorna. De
som hamnar i den vita rutan är inte problematiska.

Testmängden i pilotstudien utformades som unionen av alla möjliga primitiver som
gick att uttrycka i båda CASE-verktygen samt vad som skall vara möjligt att uttrycka
enligt IE notationen (Martin 1985). Resultatet av testningen blev då att båda
verktygen inte stödde alla primitiverna enligt IE (Martin 1985). Det som jag tyckte
var mest intressant att koncentrera mig på var de konceptuella konstruktioner som är
möjliga att uttrycka enligt IE (Martin 1985) (se Figur 11). I Figur 11 representerar
mängden A den ideala situationen, det vill säga de testfall som stöds av S-Designor,

IE

ERwinS-Designor
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ERwin och IE (Martin 1985). Mängden B innehåller de testfall som stöds av IE
(Martin 1985) och S-Designor men inte av ERwin. Mängden C däremot innehåller de
testfall som stöds av IE (Martin 1985) och ERwin men inte av S-Designor. Mängden
D representerar de testfall som varken S-Designor eller ERwin stödjer men som stöds
av IE (Martin 1985). I mängderna A, B och C finns det testfall som ger upphov till
semantikförlust. I mängden A finns ett antal situationer som identifierats i testningen
där olika konceptuella scheman resulterar i ett identiskt SQL-schema (se Bilaga 4)
vilket tyder på förlust av semantik i någon av översättningarna till SQL-schema. I
mängden A finns det också testfall där inget tyder på semantikförlust och varje av
dessa testfall genererar ett unikt SQL-schema. I två testfall i mängd A (Test 4.2 & 7.3)
klarade S-Designor inte av att generera något SQL-schema från testfallen. Mängden B
visade sig vara tom på grund av att det var möjligt att uttrycka samtliga testfall i
ERwin. I mängden C fanns fem testfall (4.1, 4.3, 6.1, 6.2, & 6.3) som inte var möjligt
att uttrycka i S-Designor. I de flesta testfallen var det inte möjligt att komma tillbaka
till samma EER-schema med den inverterade översättningen (se Bilaga 2 och Bilaga
3) oavsett vilket CASE-verktyg som användes.

Det fanns också ett testfall (se Bilaga 2 sid 54) som S-Designor kunde uttrycka men
inte är en möjlig konstruktion enligt IE (Martin 1985), se Figur 11 (här kallas
testfallet för X).

Figur 11: Identifierade mängder av det som IE (Martin 1985) stödjer.

9.2 Stöd för översättningar mellan representationer av CASE-
verktyg
Det har visat sig att i de flesta testfallen går det att översätta till SQL men jag har inte
undersökt om samma semantik uttrycks i EER-schemat och det SQL-schema som
genererats. För en sådan jämförelse krävs det mer kunskap om SQL än vad jag har.
Att komma tillbaka till samma EER-schema, efter översättning till SQL-92 och sedan
med inverterad översättning till EER-schema, var sällsynt. Totalt skapades 31 EER-
scheman och eftersom det fanns fyra varianter för varje (se Bilaga 2 & 3) blir det 124
test. Endast 44 av dessa resulterade i ett EER-schema identiskt med det ursprungliga.

IE

B C

D

A

ERwinS-Designor

X
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Slutsatser som kan dras av de tester som utförts är exempelvis att en del av
semantiken som uttrycks i de konceptuella scheman förloras vid översättning till SQL.
Detta kan konstateras på grund av att det var ett antal olika EER-scheman som
resulterade i identiska SQL-scheman, se exempelvis Test 5.3 (Bilaga 2 och Bilaga 4).
Detta tyder på att CASE-verktygen inte stödjer översättning av alla de konceptuella
konstruktioner som går att uttrycka i verktyget.

Jag bedömer att orsaken till att CASE-verktygen endast klarade av att översätta och
komma tillbaka till samma schema igen i ett fåtal av pilotstudiens testfall är att
leverantörerna inte lyckats realisera transformationsmetoden i CASE-verktyget på ett
korrekt sätt. En annan möjlig orsak till ej identiska scheman är att CASE-verktygen
inte stödjer den inverterade översättningen (reverse engineering) lika bra som de
stödjer översättningen. Vidare tyder detta på att SQL-92 är semantiskt fattigare än de
konceptuella scheman som skapades.

9.3 Utformning av en representativ mängd testscheman
Det som ansågs ett av huvudmålen med detta projekt var att utforma en representativ
mängd testscheman för att kunna testa översättningsförmågan hos andra CASE-
verktyg. En bra början vore, att med ett test kontrollera om alla de primitiver i den
modell CASE-verktyget säger sig stödja verkligen går att uttrycka i den konceptuella
modellen. Hur testmängden sedan utformas beror på situationen i fråga. Beroende på
vad som skall modelleras varierar det vad som krävs av CASE-verktyget. Det är dock
bra att kontrollera noggrant hur CASE-verktyget behandlar basklass/subklass
förhållanden. Det kan vara viktigt att kunna uttrycka båda två varianterna av
basklass/subklass förhållanden (se Figur 9) som är möjliga enligt IE.

Något som också är viktigt är vilken notation som stöds av CASE-verktyget. De
CASE-verktyg som jag har testat har använt IE notationen men det finns ett stort antal
andra notationer. Olika notationer stödjer konstruktion av olika primitiver (se Tabell
1). Exempelvis stödjer Elmasris & Navathes (1994) EER notation mer än bara binära
förhållanden mellan entiteter och samtliga fyra situationer av basklass/subklass
förhållanden som beskrivs i Figur 9. Detta ger betydligt större mängd möjliga
konceptuella konstruktioner. Vissa av dessa är, var för sig, mer komplexa. Det är värt
att notera att även om det finns skillnader mellan notationerna används samma
principer i transformationsmetoderna för att översätta konceptuella scheman
representerade i de olika notationerna.
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10 Diskussion

10.1 Sammanställning av arbetet
Efter att ha arbetat de senaste fyra månaderna med denna rapport är det dags att
avsluta och blicka tillbaka på hur det har gått. Jag har utfört en ganska omfattande
litteraturstudie (även om jag inte redovisar den explicit) och bekantat mig med två
CASE-verktyg som jag inte prövat förut. I mina tidigare studier har jag inte studerat
någon del av mjukvaruutvecklingen så noggrant som den som tas upp i detta arbete.

Efter att ha granskat samtliga testresultat tycker jag att det oerhört viktigt att den som
skall använda CASE-verktyg för att underlätta översättning av konceptuella scheman
till SQL bör se upp och testa verktyget innan det används. Det måste vara säkert att
CASE-verktyget utför de översättningar korrekt som det skall utföra och stödjer den
semantik som skall uttryckas.

Konsekvenserna av användandet av CASE-verktyg som inte utför översättningen
korrekt kan vara dyrbara för användaren. Vanligtvis används CASE-verktyg för att
underlätta den tidsödande översättningsprocessen och minska risken för mänskliga
fel. Därför litar användaren på att CASE-verktyget utför sin arbetsuppgift felfritt. Fel
som inträffar så tidigt i mjukvaruutvecklingsprocessen som översättningen blir svåra
att rätta till om de inte upptäcks före än det är dags att lagra data i databasen.

Resultatet av detta arbete skulle kunna användas i en argumentation mot CASE-
verktygens leverantörer (eller återförsäljare) för att påvisa brister hos verktygens
förmåga att utföra arbetsuppgifter enligt given specifikation. Samtidigt kan den
användas som riktlinje för en potentiell användare av ett givet CASE-verktyg för att
undersöka dess översättningsförmåga. Problem i ett verktyg som är kända behöver
inte vara ett stort problem. däremot kan okända problem vara ett stort problem.

10.2 Funderingar
Det finns några saker som jag tycker att det är värt att reflektera över i slutet av detta
arbete.

De gråa fälten i Figur 11 är något som manar till eftertanke. Dessa representerar de
testfall som antingen S-Designor och/eller ERwin stödjer men stöds inte av IE (Martin
1985). Den önskvärda situationen skulle vara att dessa mängder vore tomma på grund
av att CASE-verktygen inte skall kunna konstruera konceptuella situationer som inte
stöds av notationen (i denna studie IE). Dock dök det upp ett fall där S-Designor
lyckades representera en omöjlig konceptuell situation enligt IE (Martin 1985) (se
Bilaga 2 sid 54).

Något som värt är att fundera över är hur generaliserbara mina testresultat är när det
gäller val av konceptuell modell. Jag har valt två CASE-verktyg som båda använder
IE. Hur hade testresultaten blivit om jag hade valt CASE-verktyg som till exempel
använder Elmasris & Navathes (1994) EER? På grund av att både S-Designor och
ERwin är mycket använda CASE-verktyg och de flesta transformationsmetoderna
bygger på samma principer tror jag att testresultatet skulle bli något liknande det som
jag har fått i denna studie oavsett vilken konceptuell modell som använts. Men det går
dock inte att dra en generell slutsats om alla CASE-verktyg och deras modeller utifrån
dessa studier, det skulle kräva en omfattande undersökning av ett flertal CASE-
verktyg och olika konceptuella modeller.
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Som det har kommit fram var det problem med CASE-verktygen, det vill säga vad de
stödjer och kan översätta. I en situation där ett nytt CASE-verktyg skall användas kan
följande punkter användas för att undersöka CASE-verktygens översättningsförmåga.

• Undersöka om CASE-verktyget klarar av att representera alla primitiver enligt
den modell den använder.

• Undersöka vilka b/s förhållanden som kan representeras (se Figur 9).

• Testa översättning av "vanliga" primitiver så som 1:N förhållanden.

• Testa översättning av lite större scheman med olika 1:1 och N:M förhållanden.

• Testa översättning av svaga entiteter.

• Testa översättning av b/s förhållanden.

Jag tycke att detta kan vara en generell lista för testning av översättningsförmågan hos
CASE-verktyg. Det är dock lite situationsanpassad varje gång beroende på vad som
skall modelleras.

Det finns flera anledningar till att jag valde två CASE-verktyg till mina studier, och
inte ett eller tre. Två CASE-verktyg ger mer generaliserbara testresultat än vad endast
ett skulle ge. Det var ett villkor att CASE-verktygen använde samma konceptuella
notation. Det var svårt nog och tog tillräckligt lång tid att hitta de två som användes.
En annan anledning var att om tre CASE-verktyg skulle användas hade utförandet av
själva testningen samt analysering av testresultat tagit betydligt längre tid. Detta på
grund av att med två CASE-verktyg blir det fyra översättningsvarianter (se Figur 8 sid
24) men med tre CASE-verktyg skulle dessa bli 9 i stället. Eftersom jag hade
begränsad tid för mina studier använde jag bara två CASE-verktyg.

10.3 Uppslag till fortsatt arbete
När jag blickar framåt från denna tidpunkt tycker jag det vore lämpligt att
noggrannare undersöka den semantiska skillnaden mellan ett konceptuellt schema och
det SQL-schema som genereras i översättningen. En erfaren databasdesigner skulle
för varje testsituation kunna konstatera om all semantik översätts till SQL-schemat.

En frågeställning som jag inte har berört är om själva transformationsmetoderna som
CASE-verktygen använder stödjer konceptuellt rika översättningar. Dokumentation
som beskriver transformationsmetoden för respektive CASE-verktyg fanns inte
tillgänglig och dessutom räckte tiden inte till. Det vore intressant fortsättning att
granska dessa transformationsmetoder och se om de har realiserats på ett korrekt sätt i
CASE-verktygen.

För att kunna bedöma hur vanliga vissa konceptuella konstruktioner är och då
samtidigt bedöma hur kritiska felen i transformationerna är, är det möjligt att utföra en
fältstudie. Ett stort antal EER-scheman som har genererats i "riktiga" projekt skulle
kunna granskas för att kartlägga vanliga konceptuella konstruktioner.

En intressant studie vore också att undersöka om, och då hur, olika CASE-verktyg
använder någon form av lagrade designbeslut (repository). Det är något jag inte
kunnat ge svar på efter mina studier.

En intressant utökning av dessa studier vore också att undersöka CASE-verktyg som
stödjer andra konceptuella notationer än IE. Exempelvis den notation som presenteras
av Elmasri & Navathe (1994) vilken ger möjlighet att uttrycka semantiskt rikare
konceptuella scheman än IE.
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Tabellförklaringar

Här följer tabeller som sammanställer testresultaten från pilotstudien. För att kunna
läsa tabellen behövs följande förklaringar:

I varje cell i tabellerna där det står J eller N (Ja / Nej) är det svar på frågan, har
CASE-verktyget lyckas utföra funktionen.

Kolumnen Konceptuellt besvarar frågan om det var möjligt att uttrycka den
konceptuella konstruktionen/primitiven på den konceptuella nivån i respektive CASE-
verktyg. Kolumnen S står för S-Designor och kolumnen E står för ERwin.

Kolumnen Forward besvarar frågan om det var möjligt att översätta den konceptuella
konstruktionen/primitiven över till SQL-92. Kolumnen S står för S-Designor och
kolumnen E står för ERwin.

Kolumnen Backward besvarar frågan om det konceptuella resultatschemat var
identiskt med det ursprungliga testschemat. Där svaret på denna fråga är Nej (N) kan
det finnas en siffra också. Denna siffra hänvisar till det testschema som
resultatschemat var identiskt med. Siffran betyder också att SQL-scheman hos detta
testfall och det som hänvisas till är identiska. Där det finns inga siffror med ett Nej
(N) var resultatschemat inte identiskt med varken det ursprungliga testschemat eller
något annat testschema.



Bilaga 2

4

E
�

SQ
L

-9
2�

S

N
 2.

1

N
 2.

3

N
 2.

3

J

N
 2.

3

J

N
 2.

1

N N N

S�
SQ

L
-9

2�
E

N N N J

N
 2.

3

J

N
 2.

1

N N N

E
�

SQ
L

-9
2�

E

N
 2.

1

N
 2.

3

N
 2.

3

J

N
 2.

3

J

N
 2.

1

N N N

B
ac

kw
ar

d 
(r

ev
er

se
 e

ng
in

ee
ri

ng
)

S�
SQ

L
-9

2�
S

J J J J

N
 2.

3

J

N
 2.

1

J N N

E J J J J J J J J J J

F
or

w
ar

d

S J J J J J J J J J J

E J J J J J J J J J J

K
on

ce
pt

ue
llt

S J J J J J J J J J J

P
ri

m
it

iv
er

1 
: 

1

1 
op

tio
na

l :
 1

 o
pt

io
na

l

1 
m

an
da

to
ry

 : 
1 

m
an

da
to

ry

1 
m

an
da

to
ry

 : 
1 

op
tio

na
l

1 
: 

N

1 
op

tio
na

l :
 N

 o
pt

io
na

l

1 
m

an
da

to
ry

 : 
N

 m
an

da
to

ry

1 
m

an
da

to
ry

 : 
N

 o
pt

io
na

l

1 
op

tio
na

l :
 N

 m
an

da
to

ry

N
 :

 M

N
 o

pt
io

na
l :

 M
 o

pt
io

na
l

N
 m

an
da

to
ry

 : 
M

 m
an

da
to

ry

N
 o

pt
io

na
l :

 M
 m

an
da

to
ry

T
es

tf
al

l

1.
1

1.
2

1.
3

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

3.
2

3.
3

Independent entities



Bilaga 2

5

E
�

SQ
L

-9
2�

S

N N N N N N N N N N

S�
SQ

L
-9

2�
E

N N N J

N
 5.

3

J

N
 5.

3

N N N

E
�

SQ
L

-9
2�

E

N
 5.

3

N
 5.

3

N
 5.

3

N
 5.

3

N
 5.

3

J

N
 5.

3

N N N

B
ac

kw
ar

d 
(r

ev
er

se
 e

ng
in

ee
ri

ng
)

S�
SQ

L
-9

2�
S

N N N J

N
 5.

3

J

N
 5.

3

N N N

E J J J J J J J J J J

F
or

w
ar

d

S N N N J J J J N N N

E J J J J J J J J J J

K
on

ce
pt

ue
llt

S J N J J J J J J J J

P
ri

m
it

iv
er

1 
: 

1

1 
op

tio
na

l :
 1

 o
pt

io
na

l

1 
m

an
da

to
ry

 : 
1 

m
an

da
to

ry

1 
m

an
da

to
ry

 : 
1 

op
tio

na
l

1 
: 

N

1 
op

tio
na

l :
 N

 o
pt

io
na

l

1 
m

an
da

to
ry

 : 
N

 m
an

da
to

ry

1 
m

an
da

to
ry

 : 
N

 o
pt

io
na

l

1 
op

tio
na

l :
 N

 m
an

da
to

ry

N
 :

 M

N
 o

pt
io

na
l :

 M
 o

pt
io

na
l

N
 m

an
da

to
ry

 : 
M

 m
an

da
to

ry

N
 o

pt
io

na
l :

 M
 m

an
da

to
ry

T
es

tf
al

l

4.
1

4.
2

4.
3

5.
1

5.
2

5.
3

5.
4

6.
1

6.
2

6.
3

Self referencing



Bilaga 2

6

E
�

SQ
L

-9
2�

S

N
 7.

2

J

N
 7.

2

S�
SQ

L
-9

2�
E

N J

N
 7.

2

E
�

SQ
L

-9
2�

E

N
 7.

2

J

N
 7.

2

B
ac

kw
ar

d 
(r

ev
er

se
 e

ng
in

ee
ri

ng
)

S�
SQ

L
-9

2�
S

N J

N
 7.

2

E J J J

F
or

w
ar

d

S N J J

E J J J

K
on

ce
pt

ue
llt

S N J J

K
on

st
ru

kt
io

ne
r

1 
m

an
da

to
ry

 : 
1 

op
tio

na
l (

w
)

1 
m

an
da

to
ry

 : 
N

 o
pt

io
na

l (
w

)

1 
m

an
da

to
ry

 : 
N

 m
an

da
to

ry
 (

w
)

T
es

tf
al

l

7.
1

7.
2

7.
3

Weak



Bilaga 2

7

-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
-- ============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               null    ,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK2
-- ============================================================
create index REF_13_FK2 on KUND (ORDERNUMMER asc)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    KUNDID       CHAR(10)               null    ,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on ORDER (KUNDID asc)
/

alter table KUND
    add constraint FK_KUND_REF_13_ORDER foreign key  (ORDERNUMMER)
       references ORDER (ORDERNUMMER)
/

alter table ORDER
    add constraint FK_ORDER_REF_132_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 1.1
1 optional : 1 optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
-- ============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    KUNDID       CHAR(10)               null    ,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on ORDER (KUNDID asc)
/

alter table ORDER
    add constraint FK_ORDER_REF_13_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 1.2
1 mandatory : 1 mandatory
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
===============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               null    ,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK2
-- ============================================================
create index REF_13_FK2 on KUND (ORDERNUMMER asc)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on ORDER (KUNDID asc)
/

alter table KUND
    add constraint FK_KUND_REF_13_ORDER foreign key  (ORDERNUMMER)
       references ORDER (ORDERNUMMER)
/

alter table ORDER
    add constraint FK_ORDER_REF_132_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 1.3
1 mandatory : 1 optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
===============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    KUNDID       CHAR(10)               null    ,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on ORDER (KUNDID asc)
/

alter table ORDER
    add constraint FK_ORDER_REF_13_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 2.1
1 optional : N optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 2.3
===============================================================

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 2.2
1 mandatory : N mandatory
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
-- ============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on ORDER (KUNDID asc)
/

alter table ORDER
    add constraint FK_ORDER_REF_13_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 2.3
1 mandatory : N optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 2.1
===============================================================

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 2.4
1 optional : N mandatory
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
-- ============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: REF_13
-- ============================================================
create table REF_13
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    constraint PK_REF_13 primary key (KUNDID, ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK2
-- ============================================================
create index REF_13_FK2 on REF_13 (KUNDID asc)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on REF_13 (ORDERNUMMER asc)
/

alter table REF_13
    add constraint FK_REF_13_REF_132_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

alter table REF_13
    add constraint FK_REF_13_REF_13_ORDER foreign key  (ORDERNUMMER)
       references ORDER (ORDERNUMMER)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 3.1
N optional : M optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
-- ============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: REF_13
-- ============================================================
create table REF_13
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    constraint PK_REF_13 primary key (KUNDID, ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK2
-- ============================================================
create index REF_13_FK2 on REF_13 (KUNDID asc)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on REF_13 (ORDERNUMMER asc)
/

alter table REF_13
    add constraint FK_REF_13_REF_132_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

alter table REF_13
    add constraint FK_REF_13_REF_13_ORDER foreign key  (ORDERNUMMER)
       references ORDER (ORDERNUMMER)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 3.2
N mandatory : M mandato ry
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
-- ============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: REF_13
-- ============================================================
create table REF_13
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    constraint PK_REF_13 primary key (KUNDID, ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK2
-- ============================================================
create index REF_13_FK2 on REF_13 (KUNDID asc)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on REF_13 (ORDERNUMMER asc)
/

alter table REF_13
    add constraint FK_REF_13_REF_132_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

alter table REF_13
    add constraint FK_REF_13_REF_13_ORDER foreign key  (ORDERNUMMER)
       references ORDER (ORDERNUMMER)
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 3.3
N optional : M mandatory
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
Ej möjligt att generera ett SQL-schema
-- ============================================================

-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
Ej möjligt att generera ett SQL-schema
-- ============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 4.3
1 mandatory : 1 optional

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 4.1
1 optional : 1  optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: ARTIKEL
-- ============================================================
create table ARTIKEL
(
    ARTIKELNUMMER      CHAR(10)               not null,
    ART_ARTIKELNUMMER  CHAR(10)               null    ,
    ARTIKELNAMN        CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ARTIKEL primary key (ARTIKELNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_6_FK
-- ============================================================
create index RELATION_6_FK on ARTIKEL (ART_ARTIKELNUMMER asc)
/

alter table ARTIKEL
    add constraint FK_ARTIKEL_RELATION__ARTIKEL foreign key  (ART_ARTIKELNUMMER)
       references ARTIKEL (ARTIKELNUMMER)
/

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.1
1 optional : N optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.2
1 mandatory : N  mandatory
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: ARTIKEL
-- ============================================================
create table ARTIKEL
(
    ARTIKELNUMMER      CHAR(10)               not null,
    ART_ARTIKELNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ARTIKELNAMN        CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ARTIKEL primary key (ARTIKELNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_6_FK
-- ============================================================
create index RELATION_6_FK on ARTIKEL (ART_ARTIKELNUMMER asc)
/

alter table ARTIKEL
    add constraint FK_ARTIKEL_RELATION__ARTIKEL foreign key  (ART_ARTIKELNUMMER)
       references ARTIKEL (ARTIKELNUMMER)
/

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.3
1 mandatory : N optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
Ej möjligt att generera ett SQL-schema
-- ============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 6.1
N optional : M optional

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.4
1 optional : N m andatory
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
Ej möjligt att generera ett SQL-schema
-- ============================================================

-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
Ej möjligt att generera ett SQL-schema
-- ============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 6.3
N optional : M m andatory

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 6.2
N mandatory : M mandatory
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: KUND
-- ============================================================
create table KUND
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    KUNDNAMN     CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KUND primary key (KUNDID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ORDER
-- ============================================================
create table ORDER
(
    KUNDID       CHAR(10)               not null,
    ORDERNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ORDERDATUM   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ORDER primary key (KUNDID, ORDERNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_13_FK
-- ============================================================
create index REF_13_FK on ORDER (KUNDID asc)
/

alter table ORDER
    add constraint FK_ORDER_REF_13_KUND foreign key  (KUNDID)
       references KUND (KUNDID)
/

KUND
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Test 7.2
Weak Entity
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 7.2
===============================================================

KUND

KundID
Kundnamn
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Ordernummer
Orderdatum

Test 7.3
Weak Entity

1 mandatory : N mandatory
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===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 2.1
===============================================================

===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 2.3
===============================================================

===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 2.3
===============================================================

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 1.2
1 mandatory : 1 mandatory

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 1.1
1 optional : 1 optional

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 1.3
1 mandatory : 1 optional
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================

CREATE TABLE KUND (
       Kundnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       Kundnamn             CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKKUND ON KUND
(
       Kundnummer
);

ALTER TABLE KUND
       ADD  ( PRIMARY KEY (Kundnummer) ) ;

CREATE TABLE ORDER (
       Ordernummer          CHAR(18) NOT NULL,
       Kundnummer           CHAR(18) NULL,
       Orderdatum           CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKORDER ON ORDER
(
       Ordernummer
);

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( PRIMARY KEY (Ordernummer) ) ;

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( FOREIGN KEY (Kundnummer)
                             REFERENCES KUND ) ;

create trigger tD_KUND after DELETE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997
-- DELETE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997 */
    /* KUND R/1 ORDER ON PARENT DELETE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */
        ORDER.Kundnummer = NULL
      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ORDER.Kundnummer = :old.Kundnummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997
end;
/

create trigger tU_KUND after UPDATE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 2.1
1 optional : N optional
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-- UPDATE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
  /* KUND R/1 ORDER ON PARENT UPDATE SET NULL */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or " */
    :old.Kundnummer <> :new.Kundnummer
  then
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */
        ORDER.Kundnummer = NULL
      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = ",",") */
        ORDER.Kundnummer = :old.Kundnummer;
  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997
end;
/

create trigger tI_ORDER after INSERT on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997
-- INSERT trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997 */
    /* KUND R/1 ORDER ON CHILD INSERT SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */
        ORDER.Kundnummer = NULL
      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */
              :new.Kundnummer = KUND.Kundnummer
        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997
end;
/

create trigger tU_ORDER after UPDATE on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997
-- UPDATE trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997 */
    /* KUND R/1 ORDER ON CHILD UPDATE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */
        ORDER.Kundnummer = NULL
      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */
              :new.Kundnummer = KUND.Kundnummer
        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:40:28 1997
end;
/
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===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 2.3
===============================================================
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Test 2.2
1 mandatory : N mandatory
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE KUND (
       Kundnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       Kundnamn             CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKKUND ON KUND
(
       Kundnummer
);

ALTER TABLE KUND
       ADD  ( PRIMARY KEY (Kundnummer) ) ;

CREATE TABLE ORDER (
       Ordernummer          CHAR(18) NOT NULL,
       Kundnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       Orderdatum           CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKORDER ON ORDER
(
       Ordernummer
);

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( PRIMARY KEY (Ordernummer) ) ;

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( FOREIGN KEY (Kundnummer)
                             REFERENCES KUND ) ;

create trigger tD_KUND after DELETE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
-- DELETE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997 */
    /* KUND R/1 ORDER ON PARENT DELETE RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from ORDER
      where
        /*  %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ORDER.Kundnummer = :old.Kundnummer;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20001,
        ’Cannot DELETE "KUND" because "ORDER" exists.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
end;
/

create trigger tU_KUND after UPDATE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
-- UPDATE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997 */

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 2.3
1 mandatory : N optional
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  /* KUND R/1 ORDER ON PARENT UPDATE RESTRICT */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or ") */
    :old.Kundnummer <> :new.Kundnummer
  then
    select count(*) into numrows
      from ORDER
      where
        /*  %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ORDER.Kundnummer = :old.Kundnummer;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20005,
        ’Cannot UPDATE "KUND" because "ORDER" exists.’
      );
    end if;
  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
end;
/

create trigger tI_ORDER after INSERT on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
-- INSERT trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997 */
    /* KUND R/1 ORDER ON CHILD INSERT RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from KUND
      where
        /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */
        :new.Kundnummer = KUND.Kundnummer;
    if (
      /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

      numrows = 0
    )
    then
      raise_application_error(
        -20002,
        ’Cannot INSERT "ORDER" because "KUND" does not exist.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
end;
/

create trigger tU_ORDER after UPDATE on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
-- UPDATE trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997 */
  /* KUND R/1 ORDER ON CHILD UPDATE RESTRICT */
  select count(*) into numrows
    from KUND
    where
      /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */
      :new.Kundnummer = KUND.Kundnummer;
  if (
    /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

    numrows = 0
  )
  then
    raise_application_error(
      -20007,
      ’Cannot UPDATE "ORDER" because "KUND" does not exist.’
    );
  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:41:17 1997
end;
/
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===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 2.1
===============================================================
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE KUND (
       Kundnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       Kundnamn             CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKKUND ON KUND
(
       Kundnummer
);

ALTER TABLE KUND
       ADD  ( PRIMARY KEY (Kundnummer) ) ;

CREATE TABLE ORDER (
       Ordernummer          CHAR(18) NOT NULL,
       Orderdatum           CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKORDER ON ORDER
(
       Ordernummer
);

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( PRIMARY KEY (Ordernummer) ) ;

create trigger tD_KUND after DELETE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
-- DELETE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON PARENT DELETE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
end;
/

create trigger tU_KUND after UPDATE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
-- UPDATE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
  /* KUND R/4 ORDER ON PARENT UPDATE SET NULL */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or " */
    :old.Kundnummer <> :new.Kundnummer
  then
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = ",",") */
        ;

KUND

KundID
Kundnamn
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Ordernummer
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Test 3.1
N optional : M optional
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  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
end;
/

create trigger tI_ORDER after INSERT on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
-- INSERT trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON CHILD INSERT SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
end;
/

create trigger tU_ORDER after UPDATE on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
-- UPDATE trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON CHILD UPDATE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:12 1997
end;
/
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE KUND (
       Kundnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       Kundnamn             CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKKUND ON KUND
(
       Kundnummer
);

ALTER TABLE KUND
       ADD  ( PRIMARY KEY (Kundnummer) ) ;

CREATE TABLE ORDER (
       Ordernummer          CHAR(18) NOT NULL,
       Orderdatum           CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKORDER ON ORDER
(
       Ordernummer
);

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( PRIMARY KEY (Ordernummer) ) ;

create trigger tD_KUND after DELETE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
-- DELETE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON PARENT DELETE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
end;
/

create trigger tU_KUND after UPDATE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
-- UPDATE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
  /* KUND R/4 ORDER ON PARENT UPDATE SET NULL */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or " */
    :old.Kundnummer <> :new.Kundnummer

KUND
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Test 3.2
N mandatory : M mandato ry
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  then
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = ",",") */
        ;
  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
end;
/

create trigger tI_ORDER after INSERT on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
-- INSERT trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON CHILD INSERT SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
end;
/

create trigger tU_ORDER after UPDATE on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
-- UPDATE trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON CHILD UPDATE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:42:55 1997
end;
/
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE KUND (
       Kundnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       Kundnamn             CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKKUND ON KUND
(
       Kundnummer
);

ALTER TABLE KUND
       ADD  ( PRIMARY KEY (Kundnummer) ) ;

CREATE TABLE ORDER (
       Ordernummer          CHAR(18) NOT NULL,
       Orderdatum           CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKORDER ON ORDER
(
       Ordernummer
);

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( PRIMARY KEY (Ordernummer) ) ;

create trigger tD_KUND after DELETE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
-- DELETE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON PARENT DELETE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
end;
/

create trigger tU_KUND after UPDATE on KUND for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
-- UPDATE trigger on KUND
declare numrows INTEGER;
begin
  /* KUND R/4 ORDER ON PARENT UPDATE SET NULL */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or " */
    :old.Kundnummer <> :new.Kundnummer
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  then
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = ",",") */
        ;
  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
end;
/

create trigger tI_ORDER after INSERT on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
-- INSERT trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON CHILD INSERT SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
end;
/

create trigger tU_ORDER after UPDATE on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
-- UPDATE trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997 */
    /* KUND R/4 ORDER ON CHILD UPDATE SET NULL */
    update ORDER
      set
        /* %SetFK(ORDER,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from KUND
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,KUND," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ORDER,:%New," = "," and") */
        ORDER.Ordernummer = :new.Ordernummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:43:20 1997
end;
/
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===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 4.2
1 mandatory : 1 mandatory

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 4.1
1 optional : 1  optional
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===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 4.3
1 mandatory : 1 optional
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===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

===============================================================
ERwin

===============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.2
1 mandatory : N  mandatory

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.1
1 optional : N optional
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE ARTIKEL (
       Artikelnummer        CHAR(18) NOT NULL,
       Artikelnamn          CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKKUND ON ARTIKEL
(
       Artikelnummer
);

ALTER TABLE ARTIKEL
       ADD  ( PRIMARY KEY (Artikelnummer) ) ;

ALTER TABLE ARTIKEL
       ADD  ( FOREIGN KEY (Artikelnummer)
                             REFERENCES ARTIKEL ) ;

create trigger tD_ARTIKEL after DELETE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997
-- DELETE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997 */
    /* ARTIKEL R/5 ARTIKEL ON PARENT DELETE RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from ARTIKEL
      where
        /*  %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :old.Artikelnummer;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20001,
        ’Cannot DELETE "ARTIKEL" because "ARTIKEL" exists.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997
end;
/

create trigger tI_ARTIKEL after INSERT on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997
-- INSERT trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997 */
    /* ARTIKEL R/5 ARTIKEL ON CHILD INSERT RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from ARTIKEL
      where
        /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */
        :new.Artikelnummer = ARTIKEL.Artikelnummer;
    if (
      /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.3
1 mandatory : N optional
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      numrows = 0
    )
    then
      raise_application_error(
        -20002,
        ’Cannot INSERT "ARTIKEL" because "ARTIKEL" does not exist.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997
end;
/

create trigger tU_ARTIKEL after UPDATE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997
-- UPDATE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997 */
  /* ARTIKEL R/5 ARTIKEL ON PARENT UPDATE RESTRICT */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or ") */
    :old.Artikelnummer <> :new.Artikelnummer
  then
    select count(*) into numrows
      from ARTIKEL
      where
        /*  %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :old.Artikelnummer;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20005,
        ’Cannot UPDATE "ARTIKEL" because "ARTIKEL" exists.’
      );
    end if;
  end if;

  /* ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997 */
  /* ARTIKEL R/5 ARTIKEL ON CHILD UPDATE RESTRICT */
  select count(*) into numrows
    from ARTIKEL
    where
      /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */
      :new.Artikelnummer = ARTIKEL.Artikelnummer;
  if (
    /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

    numrows = 0
  )
  then
    raise_application_error(
      -20007,
      ’Cannot UPDATE "ARTIKEL" because "ARTIKEL" does not exist.’
    );
  end if;

-- ERwin Builtin Wed May 07 23:07:08 1997
end;
/
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 5.3
===============================================================

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 5.4
1 optional : N m andatory
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-- ============================================================

ERwin
-- ============================================================
CREATE TABLE ARTIKEL (
       Artikelnummer        CHAR(18) NOT NULL,
       Artikelnamn          CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKARTIKEL ON ARTIKEL
(
       Artikelnummer
);

ALTER TABLE ARTIKEL
       ADD  ( PRIMARY KEY (Artikelnummer) ) ;

create trigger tD_ARTIKEL after DELETE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997
-- DELETE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON PARENT DELETE SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = "," and") */
        ;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997
end;
/

create trigger tI_ARTIKEL after INSERT on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997
-- INSERT trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON CHILD INSERT SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from ARTIKEL
            where

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 6.1
N optional : M optional
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              /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ARTIKEL,:%New," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :new.Artikelnummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997
end;
/

create trigger tU_ARTIKEL after UPDATE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997
-- UPDATE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON PARENT UPDATE SET NULL */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or " */
    :old.Artikelnummer <> :new.Artikelnummer
  then
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = ",",") */
        ;
  end if;

    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON CHILD UPDATE SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from ARTIKEL
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ARTIKEL,:%New," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :new.Artikelnummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:48:20 1997
end;
/
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE ARTIKEL (
       Artikelnummer        CHAR(18) NOT NULL,
       Artikelnamn          CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKARTIKEL ON ARTIKEL
(
       Artikelnummer
);

ALTER TABLE ARTIKEL
       ADD  ( PRIMARY KEY (Artikelnummer) ) ;

create trigger tD_ARTIKEL after DELETE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997
-- DELETE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON PARENT DELETE SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = "," and") */
        ;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997
end;
/

create trigger tI_ARTIKEL after INSERT on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997
-- INSERT trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON CHILD INSERT SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from ARTIKEL
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 6.2
N mandatory : M mandatory
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        ) and
        /* %JoinPKPK(ARTIKEL,:%New," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :new.Artikelnummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997
end;
/

create trigger tU_ARTIKEL after UPDATE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997
-- UPDATE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON PARENT UPDATE SET NULL */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or " */
    :old.Artikelnummer <> :new.Artikelnummer
  then
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = ",",") */
        ;
  end if;

    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON CHILD UPDATE SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from ARTIKEL
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ARTIKEL,:%New," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :new.Artikelnummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:49:38 1997
end;
/
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-- ============================================================

ERwin
-- ============================================================
CREATE TABLE ARTIKEL (
       Artikelnummer        CHAR(18) NOT NULL,
       Artikelnamn          CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKARTIKEL ON ARTIKEL
(
       Artikelnummer
);

ALTER TABLE ARTIKEL
       ADD  ( PRIMARY KEY (Artikelnummer) ) ;

create trigger tD_ARTIKEL after DELETE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997
-- DELETE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON PARENT DELETE SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = "," and") */
        ;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997
end;
/

create trigger tI_ARTIKEL after INSERT on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997
-- INSERT trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON CHILD INSERT SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from ARTIKEL
            where

ARTIKEL

Artikelnummer
Artikelnamn

Test 6.3
N optional : M m andatory
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              /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ARTIKEL,:%New," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :new.Artikelnummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997
end;
/

create trigger tU_ARTIKEL after UPDATE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997
-- UPDATE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON PARENT UPDATE SET NULL */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or " */
    :old.Artikelnummer <> :new.Artikelnummer
  then
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        /* %JoinFKPK(ARTIKEL,:%Old," = ",",") */
        ;
  end if;

    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997 */
    /* ARTIKEL R/6 ARTIKEL ON CHILD UPDATE SET NULL */
    update ARTIKEL
      set
        /* %SetFK(ARTIKEL,NULL) */

      where
        not exists (
          select * from ARTIKEL
            where
              /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */

        ) and
        /* %JoinPKPK(ARTIKEL,:%New," = "," and") */
        ARTIKEL.Artikelnummer = :new.Artikelnummer;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:50:07 1997
end;
/
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 7.2
===============================================================

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 7.1
Weak Entity

1 mandatory : 1 optional
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE ARTIKEL (
       ARTIKELnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       ARTIKELnamn             CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKARTIKEL ON ARTIKEL
(
       ARTIKELnummer
);

ALTER TABLE ARTIKEL
       ADD  ( PRIMARY KEY (ARTIKELnummer) ) ;

CREATE TABLE ORDER (
       Ordernummer          CHAR(18) NOT NULL,
       ARTIKELnummer           CHAR(18) NOT NULL,
       Orderdatum           CHAR(18) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX XPKORDER ON ORDER
(
       Ordernummer,
       ARTIKELnummer
);

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( PRIMARY KEY (Ordernummer, ARTIKELnummer) ) ;

ALTER TABLE ORDER
       ADD  ( FOREIGN KEY (ARTIKELnummer)
                             REFERENCES ARTIKEL ) ;

create trigger tD_ARTIKEL after DELETE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
-- DELETE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997 */
    /* ARTIKEL R/2 ORDER ON PARENT DELETE RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from ORDER
      where
        /*  %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ORDER.ARTIKELnummer = :old.ARTIKELnummer;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20001,
        ’Cannot DELETE "ARTIKEL" because "ORDER" exists.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
end;
/

KUND

KundID
Kundnamn

ORDER

Ordernummer
Orderdatum

Test 7.2
Weak Entity

1 mandatory : N optional
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create trigger tU_ARTIKEL after UPDATE on ARTIKEL for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
-- UPDATE trigger on ARTIKEL
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997 */
  /* ARTIKEL R/2 ORDER ON PARENT UPDATE RESTRICT */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or ") */
    :old.ARTIKELnummer <> :new.ARTIKELnummer
  then
    select count(*) into numrows
      from ORDER
      where
        /*  %JoinFKPK(ORDER,:%Old," = "," and") */
        ORDER.ARTIKELnummer = :old.ARTIKELnummer;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20005,
        ’Cannot UPDATE "ARTIKEL" because "ORDER" exists.’
      );
    end if;
  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
end;
/

create trigger tI_ORDER after INSERT on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
-- INSERT trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997 */
    /* ARTIKEL R/2 ORDER ON CHILD INSERT RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from ARTIKEL
      where
        /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */
        :new.ARTIKELnummer = ARTIKEL.ARTIKELnummer;
    if (
      /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

      numrows = 0
    )
    then
      raise_application_error(
        -20002,
        ’Cannot INSERT "ORDER" because "ARTIKEL" does not exist.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
end;
/

create trigger tU_ORDER after UPDATE on ORDER for each row
-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
-- UPDATE trigger on ORDER
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997 */
  /* ARTIKEL R/2 ORDER ON CHILD UPDATE RESTRICT */
  select count(*) into numrows
    from ARTIKEL
    where
      /* %JoinFKPK(:%New,ARTIKEL," = "," and") */
      :new.ARTIKELnummer = ARTIKEL.ARTIKELnummer;
  if (
    /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

    numrows = 0
  )
  then
    raise_application_error(
      -20007,
      ’Cannot UPDATE "ORDER" because "ARTIKEL" does not exist.’
    );
  end if;

-- ERwin Builtin Fri Apr 25 00:51:22 1997
end;

/
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
SQL-schema exakt identiskt med SQL-schema i Test 7.2
===============================================================
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En omöjlig konceptuell situation

Här följer ett EER-schema som är resultatet från E�SQL-92�S med testfall 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4.

EER-schemat visar en entitet ARTIKEL som relaterar till sig själv med ett många till
ett förhållande. Det som är konstigt är att ARTIKEL är en svag entitet (weak entity).
En svag entitet måst alltid kopplas till en vanlig entitet eller till en svag entitet som i
sin tur kopplas till en vanlig entitet. Om den vanliga entiteten inte finns med finns
ingen identifierare för instanserna.

ARTIKEL

Artikelnamn
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-- ============================================================

S-Designor
-- ============================================================
--   Table: AVDELNING
-- ============================================================
create table AVDELNING
(
    AVDELNINGS_NUMMER    CHAR(10)               not null,
    AVDELNINGS_NAMN      CHAR(10)               null    ,
    AVDELNINGS_ADRESS    CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_AVDELNING primary key (AVDELNINGS_NUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ANSTALLD
-- ============================================================
create table ANSTALLD
(
    AVDELNINGS_NUMMER    CHAR(10)               not null,
    ANSTALLNINGS_NUMMER  CHAR(10)               not null,
    FORNAMN              CHAR(10)               null    ,
    EFTERNAMN            CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ANSTALLD primary key (AVDELNINGS_NUMMER, ANSTALLNINGS_NUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: REF_14_FK
-- ============================================================
create index REF_14_FK on ANSTALLD (AVDELNINGS_NUMMER asc)
/

-- ============================================================
--   Table: UNIFORM
-- ============================================================
create table UNIFORM
(
    AVDELNINGS_NUMMER    CHAR(10)               not null,
    ANSTALLNINGS_NUMMER  CHAR(10)               not null,
    UNIFORM_ID           CHAR(10)               not null,
    UNIFORM_STORLEK      CHAR(10)               null    ,
    UNIFORM_FARG         CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_UNIFORM primary key (AVDELNINGS_NUMMER, ANSTALLNINGS_NUMMER,
UNIFORM_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_27_FK
-- ============================================================
create index RELATION_27_FK on UNIFORM (AVDELNINGS_NUMMER asc, ANSTALLNINGS_NUMMER
asc)
/

AVDELNING

AVDELNINGS_NUMMER
AVDELNINGS_NAMN
AVDELNINGS_ADRESS

ANSTÄLLD

ANSTÄLLNINGS_NUMMER
FÖRNAMN
EFTERNAMN

UNIFORM

UNIFORM_ID
UNIFORM_STORLEK
UNIFORM_FÄRG

Test w1

1 mandatory : N optional (weak) 1 mandatory : N optional (weak)



Bilaga 3

4

-- ============================================================

S-Designor
-- ============================================================
--   Table: AVDELNING
-- ============================================================
create table AVDELNING
(
    AVDELNINGSNUMMER    CHAR(10)               not null,
    AVDELNINGSNAMN      CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_AVDELNING primary key (AVDELNINGSNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: HYLLA
-- ============================================================
create table HYLLA
(
    AVDELNINGSNUMMER    CHAR(10)               not null,
    HYLLNUMMER          CHAR(10)               not null,
    HYLLSTORLEK         CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_HYLLA primary key (AVDELNINGSNUMMER, HYLLNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_4_FK
-- ============================================================
create index RELATION_4_FK on HYLLA (AVDELNINGSNUMMER asc)
/

-- ============================================================
--   Table: ANSTALLD
-- ============================================================
create table ANSTALLD
(
    AVDELNINGSNUMMER    CHAR(10)               not null,
    ANSTALLNINGSNUMMER  CHAR(10)               not null,
    FORNAMN             CHAR(10)               null    ,
    EFTERNAMN           CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ANSTALLD primary key (AVDELNINGSNUMMER, ANSTALLNINGSNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_5_FK
-- ============================================================
create index RELATION_5_FK on ANSTALLD (AVDELNINGSNUMMER asc)
/

HYLLA

HYLLNUMMER
HYLLSTORLEK

AVDELNING

AVDELNINGSNUMMER
AVDELNINGSNAMN

ANSTÄLLD

ANSTÄLLNINGSNUMMER
FÖRNAMN
EFTERNAMN

Test w2

1 mandatory : N optional (weak)N optional (weak) : 1 mandatory
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-- ============================================================

S-Designor
-- ============================================================
--   Table: HYLLA
-- ============================================================
create table HYLLA
(
    HYLLNUMMER          CHAR(10)               not null,
    HYLLSTORLEK         CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_HYLLA primary key (HYLLNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ANSTALLD
-- ============================================================
create table ANSTALLD
(
    ANSTALLNINGSNUMMER  CHAR(10)               not null,
    FORNAMN             CHAR(10)               null    ,
    EFTERNAMN           CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ANSTALLD primary key (ANSTALLNINGSNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: AVDELNING
-- ============================================================
create table AVDELNING
(
    ANSTALLNINGSNUMMER  CHAR(10)               not null,
    HYLLNUMMER          CHAR(10)               not null,
    AVDELNINGSNUMMER    CHAR(10)               not null,
    AVDELNINGSNAMN      CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_AVDELNING primary key (ANSTALLNINGSNUMMER, HYLLNUMMER,
AVDELNINGSNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_4_FK
-- ============================================================
create index RELATION_4_FK on AVDELNING (HYLLNUMMER asc)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_5_FK
-- ============================================================
create index RELATION_5_FK on AVDELNING (ANSTALLNINGSNUMMER asc)
/

HYLLA

HYLLNUMMER
HYLLSTORLEK

AVDELNING

AVDELNINGSNUMMER
AVDELNINGSNAMN

ANSTÄLLD

ANSTÄLLNINGSNUMMER
FÖRNAMN
EFTERNAMN

Test w3

1 mandatory : N optional (weak) N optional (weak) : 1 mandatory
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-- ============================================================

S-Designor
-- ============================================================
--   Table: AFFAR
-- ============================================================
create table AFFAR
(
    AFFARSNUMMER  CHAR(10)               not null,
    AFFARSNAMN    CHAR(10)               null    ,
    AFFARSADRESS  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_AFFAR primary key (AFFARSNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: HYLLA
-- ============================================================
create table HYLLA
(
    HYLLNUMMER    CHAR(10)               not null,
    AFFARSNUMMER  CHAR(10)               null    ,
    HYLLSTORLEK   CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_HYLLA primary key (HYLLNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_35_FK
-- ============================================================
create index RELATION_35_FK on HYLLA (AFFARSNUMMER asc)
/

-- ============================================================
--   Table: FILM
-- ============================================================
create table FILM
(
    AFFARSNUMMER  CHAR(10)               not null,
    HYLLNUMMER    CHAR(10)               not null,
    FILM_TITEL    CHAR(10)               not null,
    FILM_ARTAL    CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_FILM primary key (AFFARSNUMMER, HYLLNUMMER, FILM_TITEL)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_4_FK
-- ============================================================
create index RELATION_4_FK on FILM (HYLLNUMMER asc)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_5_FK
-- ============================================================
create index RELATION_5_FK on FILM (AFFARSNUMMER asc)
/

HYLLA

HYLLNUMMER
HYLLSTORLEK

FILM

FILM_TITEL
FILM_ÅRTAL

AFFÄR

AFFÄRSNUMMER
AFFÄRSNAMN
AFFÄRSADRESS

Test w4

N optional (weak) : 1 mandatory1 mandatory : N optional (weak)

N optional : 1 optional
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-- ============================================================

ERwin
-- ============================================================
CREATE TABLE ANSTALLD (
       AVDELNINGS_NUMMER    CHAR(10) NOT NULL,
       ANSTALLNINGS_NUMMER  CHAR(10) NOT NULL,
       FORNAMN              CHAR(10) NULL,
       EFTERNAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ANSTALLD ON ANSTALLD
(
       ANSTALLNINGS_NUMMER,
       AVDELNINGS_NUMMER
);

ALTER TABLE ANSTALLD
       ADD  ( PRIMARY KEY (ANSTALLNINGS_NUMMER, AVDELNINGS_NUMMER) ) ;

CREATE TABLE AVDELNING (
       AVDELNINGS_NUMMER    CHAR(10) NOT NULL,
       AVDELNINGS_NAMN      CHAR(10) NULL,
       AVDELNINGS_ADRESS    CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_AVDELNING ON AVDELNING
(
       AVDELNINGS_NUMMER
);

ALTER TABLE AVDELNING
       ADD  ( PRIMARY KEY (AVDELNINGS_NUMMER) ) ;

CREATE TABLE UNIFORM (
       ANSTALLNINGS_NUMMER  CHAR(10) NOT NULL,
       AVDELNINGS_NUMMER    CHAR(10) NOT NULL,
       UNIFORM_ID           CHAR(10) NOT NULL,
       UNIFORM_STORLEK      CHAR(10) NULL,
       UNIFORM_FARG         CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_UNIFORM ON UNIFORM
(
       ANSTALLNINGS_NUMMER,
       UNIFORM_ID,
       AVDELNINGS_NUMMER
);

ALTER TABLE UNIFORM
       ADD  ( PRIMARY KEY (ANSTALLNINGS_NUMMER, UNIFORM_ID, AVDELNINGS_NUMMER) ) ;

ALTER TABLE ANSTALLD
       ADD  ( FOREIGN KEY (AVDELNINGS_NUMMER)
                             REFERENCES AVDELNING ) ;

ALTER TABLE UNIFORM
       ADD  ( FOREIGN KEY (ANSTALLNINGS_NUMMER, AVDELNINGS_NUMMER)
                             REFERENCES ANSTALLD ) ;

create trigger tD_ANSTALLD after DELETE on ANSTALLD for each row
-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
-- DELETE trigger on ANSTALLD
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
    /* ANSTALLD R/2 UNIFORM ON PARENT DELETE RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from UNIFORM
      where

AVDELNING

AVDELNINGS_NUMMER
AVDELNINGS_NAMN
AVDELNINGS_ADRESS

ANSTÄLLD

ANSTÄLLNINGS_NUMMER
FÖRNAMN
EFTERNAMN

UNIFORM

UNIFORM_ID
UNIFORM_STORLEK
UNIFORM_FÄRG

Test w1

1 mandatory : N optional (weak) 1 mandatory : N optional (weak)
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        /*  %JoinFKPK(UNIFORM,:%Old," = "," and") */
        UNIFORM.ANSTALLNINGS_NUMMER = :old.ANSTALLNINGS_NUMMER and
        UNIFORM.AVDELNINGS_NUMMER = :old.AVDELNINGS_NUMMER;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20001,
        ’Cannot DELETE "ANSTALLD" because "UNIFORM" exists.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
end;
/

create trigger tI_ANSTALLD after INSERT on ANSTALLD for each row
-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
-- INSERT trigger on ANSTALLD
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
    /* AVDELNING R/3 ANSTALLD ON CHILD INSERT RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from AVDELNING
      where
        /* %JoinFKPK(:%New,AVDELNING," = "," and") */
        :new.AVDELNINGS_NUMMER = AVDELNING.AVDELNINGS_NUMMER;
    if (
      /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

      numrows = 0
    )
    then
      raise_application_error(
        -20002,
        ’Cannot INSERT "ANSTALLD" because "AVDELNING" does not exist.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
end;
/

create trigger tU_ANSTALLD after UPDATE on ANSTALLD for each row
-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
-- UPDATE trigger on ANSTALLD
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
  /* ANSTALLD R/2 UNIFORM ON PARENT UPDATE RESTRICT */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or ") */
    :old.ANSTALLNINGS_NUMMER <> :new.ANSTALLNINGS_NUMMER or
    :old.AVDELNINGS_NUMMER <> :new.AVDELNINGS_NUMMER
  then
    select count(*) into numrows
      from UNIFORM
      where
        /*  %JoinFKPK(UNIFORM,:%Old," = "," and") */
        UNIFORM.ANSTALLNINGS_NUMMER = :old.ANSTALLNINGS_NUMMER and
        UNIFORM.AVDELNINGS_NUMMER = :old.AVDELNINGS_NUMMER;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20005,
        ’Cannot UPDATE "ANSTALLD" because "UNIFORM" exists.’
      );
    end if;
  end if;

  /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
  /* AVDELNING R/3 ANSTALLD ON CHILD UPDATE RESTRICT */
  select count(*) into numrows
    from AVDELNING
    where
      /* %JoinFKPK(:%New,AVDELNING," = "," and") */
      :new.AVDELNINGS_NUMMER = AVDELNING.AVDELNINGS_NUMMER;
  if (
    /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

    numrows = 0
  )
  then
    raise_application_error(
      -20007,
      ’Cannot UPDATE "ANSTALLD" because "AVDELNING" does not exist.’
    );
  end if;

-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
end;
/

create trigger tD_AVDELNING after DELETE on AVDELNING for each row
-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
-- DELETE trigger on AVDELNING
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
    /* AVDELNING R/3 ANSTALLD ON PARENT DELETE RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from ANSTALLD
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      where
        /*  %JoinFKPK(ANSTALLD,:%Old," = "," and") */
        ANSTALLD.AVDELNINGS_NUMMER = :old.AVDELNINGS_NUMMER;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20001,
        ’Cannot DELETE "AVDELNING" because "ANSTALLD" exists.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
end;
/

create trigger tU_AVDELNING after UPDATE on AVDELNING for each row
-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
-- UPDATE trigger on AVDELNING
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
  /* AVDELNING R/3 ANSTALLD ON PARENT UPDATE RESTRICT */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or ") */
    :old.AVDELNINGS_NUMMER <> :new.AVDELNINGS_NUMMER
  then
    select count(*) into numrows
      from ANSTALLD
      where
        /*  %JoinFKPK(ANSTALLD,:%Old," = "," and") */
        ANSTALLD.AVDELNINGS_NUMMER = :old.AVDELNINGS_NUMMER;
    if (numrows > 0)
    then
      raise_application_error(
        -20005,
        ’Cannot UPDATE "AVDELNING" because "ANSTALLD" exists.’
      );
    end if;
  end if;

-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
end;
/

create trigger tI_UNIFORM after INSERT on UNIFORM for each row
-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
-- INSERT trigger on UNIFORM
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
    /* ANSTALLD R/2 UNIFORM ON CHILD INSERT RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from ANSTALLD
      where
        /* %JoinFKPK(:%New,ANSTALLD," = "," and") */
        :new.ANSTALLNINGS_NUMMER = ANSTALLD.ANSTALLNINGS_NUMMER and
        :new.AVDELNINGS_NUMMER = ANSTALLD.AVDELNINGS_NUMMER;
    if (
      /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

      numrows = 0
    )
    then
      raise_application_error(
        -20002,
        ’Cannot INSERT "UNIFORM" because "ANSTALLD" does not exist.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
end;
/

create trigger tU_UNIFORM after UPDATE on UNIFORM for each row
-- ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997
-- UPDATE trigger on UNIFORM
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Thu May 08 01:40:06 1997 */
  /* ANSTALLD R/2 UNIFORM ON CHILD UPDATE RESTRICT */
  select count(*) into numrows
    from ANSTALLD
    where
      /* %JoinFKPK(:%New,ANSTALLD," = "," and") */
      :new.ANSTALLNINGS_NUMMER = ANSTALLD.ANSTALLNINGS_NUMMER and
      :new.AVDELNINGS_NUMMER = ANSTALLD.AVDELNINGS_NUMMER;
  if (
    /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

    numrows = 0
  )
  then
    raise_application_error(
      -20007,
      ’Cannot UPDATE "UNIFORM" because "ANSTALLD" does not exist.’
    );
  end if;

end;
/
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-- ============================================================

ERwin
-- ============================================================
CREATE TABLE ANSTALLD (
       AVDELNINGSNUMMER     CHAR(10) NOT NULL,
       ANSTALLNINGSNUMMER   CHAR(10) NOT NULL,
       FORNAMN              CHAR(10) NULL,
       EFTERNAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ANSTALLD ON ANSTALLD
(
       AVDELNINGSNUMMER,
       ANSTALLNINGSNUMMER
);

ALTER TABLE ANSTALLD
       ADD  ( PRIMARY KEY (AVDELNINGSNUMMER, ANSTALLNINGSNUMMER) ) ;

CREATE TABLE AVDELNING (
       AVDELNINGSNUMMER     CHAR(10) NOT NULL,
       AVDELNINGSNAMN       CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_AVDELNING ON AVDELNING
(
       AVDELNINGSNUMMER
);

ALTER TABLE AVDELNING
       ADD  ( PRIMARY KEY (AVDELNINGSNUMMER) ) ;

CREATE TABLE HYLLA (
       AVDELNINGSNUMMER     CHAR(10) NOT NULL,
       HYLLNUMMER           CHAR(10) NOT NULL,
       HYLLSTORLEK          CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_HYLLA ON HYLLA
(
       AVDELNINGSNUMMER,
       HYLLNUMMER
);

ALTER TABLE HYLLA
       ADD  ( PRIMARY KEY (AVDELNINGSNUMMER, HYLLNUMMER) ) ;

ALTER TABLE ANSTALLD
       ADD  ( FOREIGN KEY (AVDELNINGSNUMMER)
                             REFERENCES AVDELNING ) ;

ALTER TABLE HYLLA
       ADD  ( FOREIGN KEY (AVDELNINGSNUMMER)
                             REFERENCES AVDELNING ) ;

HYLLA

HYLLNUMMER
HYLLSTORLEK

AVDELNING

AVDELNINGSNUMMER
AVDELNINGSNAMN

ANSTÄLLD

ANSTÄLLNINGSNUMMER
FÖRNAMN
EFTERNAMN

Test w2

1 mandatory : N optional (weak)N optional (weak) : 1 mandatory
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-- ============================================================

ERwin
-- ============================================================
CREATE TABLE ANSTALLD (
       ANSTALLNINGSNUMMER   CHAR(10) NOT NULL,
       FORNAMN              CHAR(10) NULL,
       EFTERNAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ANSTALLD ON ANSTALLD
(
       ANSTALLNINGSNUMMER
);

ALTER TABLE ANSTALLD
       ADD  ( PRIMARY KEY (ANSTALLNINGSNUMMER) ) ;

CREATE TABLE AVDELNING (
       ANSTALLNINGSNUMMER   CHAR(10) NOT NULL,
       HYLLNUMMER           CHAR(10) NOT NULL,
       AVDELNINGSNUMMER     CHAR(10) NOT NULL,
       AVDELNINGSNAMN       CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_AVDELNING ON AVDELNING
(
       ANSTALLNINGSNUMMER,
       HYLLNUMMER,
       AVDELNINGSNUMMER
);

ALTER TABLE AVDELNING
       ADD  ( PRIMARY KEY (ANSTALLNINGSNUMMER, HYLLNUMMER, AVDELNINGSNUMMER) ) ;

CREATE TABLE HYLLA (
       HYLLNUMMER           CHAR(10) NOT NULL,
       HYLLSTORLEK          CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_HYLLA ON HYLLA
(
       HYLLNUMMER
);

ALTER TABLE HYLLA
       ADD  ( PRIMARY KEY (HYLLNUMMER) ) ;

ALTER TABLE AVDELNING
       ADD  ( FOREIGN KEY (ANSTALLNINGSNUMMER)
                             REFERENCES ANSTALLD ) ;

ALTER TABLE AVDELNING
       ADD  ( FOREIGN KEY (HYLLNUMMER)
                             REFERENCES HYLLA ) ;

HYLLA

HYLLNUMMER
HYLLSTORLEK

AVDELNING

AVDELNINGSNUMMER
AVDELNINGSNAMN

ANSTÄLLD

ANSTÄLLNINGSNUMMER
FÖRNAMN
EFTERNAMN

Test w3

1 mandatory : N optional (weak) N optional (weak) : 1 mandatory
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE AFFAR (
       AFFARSNUMMER         CHAR(10) NOT NULL,
       AFFARSNAMN           CHAR(10) NULL,
       AFFARSADRESS         CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_AFFAR ON AFFAR
(
       AFFARSNUMMER
);

ALTER TABLE AFFAR
       ADD  ( PRIMARY KEY (AFFARSNUMMER) ) ;

CREATE TABLE FILM (
       HYLLNUMMER           CHAR(10) NOT NULL,
       AFFARSNUMMER         CHAR(10) NOT NULL,
       FILM_TITEL           CHAR(10) NOT NULL,
       FILM_ARTAL           CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_FILM ON FILM
(
       HYLLNUMMER,
       FILM_TITEL,
       AFFARSNUMMER
);

ALTER TABLE FILM
       ADD  ( PRIMARY KEY (HYLLNUMMER, FILM_TITEL, AFFARSNUMMER) ) ;

CREATE TABLE HYLLA (
       HYLLNUMMER           CHAR(10) NOT NULL,
       AFFARSNUMMER         CHAR(10) NULL,
       HYLLSTORLEK          CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_HYLLA ON HYLLA
(
       HYLLNUMMER
);

ALTER TABLE HYLLA
       ADD  ( PRIMARY KEY (HYLLNUMMER) ) ;

ALTER TABLE FILM
       ADD  ( FOREIGN KEY (AFFARSNUMMER)
                             REFERENCES AFFAR ) ;

ALTER TABLE FILM
       ADD  ( FOREIGN KEY (HYLLNUMMER)
                             REFERENCES HYLLA ) ;

ALTER TABLE HYLLA
       ADD  ( FOREIGN KEY (AFFARSNUMMER)
                             REFERENCES AFFAR ) ;

HYLLA

HYLLNUMMER
HYLLSTORLEK

FILM

FILM_TITEL
FILM_ÅRTAL

AFFÄR

AFFÄRSNUMMER
AFFÄRSNAMN
AFFÄRSADRESS

Test w4

N optional (weak) : 1 mandatory1 mandatory : N optional (weak)

N optional : 1 optional
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-- ============================================================
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: ENTITET2
-- ============================================================
create table ENTITET2
(
    ENT2_ID    CHAR(10)               not null,
    ENT2_NAMN  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ENTITET2 primary key (ENT2_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ENTITET3
-- ============================================================
create table ENTITET3
(
    ENT3_ID    CHAR(10)               not null,
    ENT2_ID    CHAR(10)               null    ,
    ENT3_NAMN  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ENTITET3 primary key (ENT3_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_33_FK
-- ============================================================
create index RELATION_33_FK on ENTITET3 (ENT2_ID asc)
/

-- ============================================================
--   Table: ENTITET1
-- ============================================================
create table ENTITET1
(
    ENT1_ID    CHAR(10)               not null,
    ENT2_ID    CHAR(10)               null    ,
    ENT3_ID    CHAR(10)               null    ,
    ENT1_NAMN  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ENTITET1 primary key (ENT1_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_15_FK
-- ============================================================
create index RELATION_15_FK on ENTITET1 (ENT2_ID asc)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_32_FK
-- ============================================================
create index RELATION_32_FK on ENTITET1 (ENT3_ID asc)
/

ENTITET2

ENT2_ID
ENT2_NAMN

ENTITET3

ENT3_ID
ENT3_NAMN

ENTITET1

ENT1_ID
ENT1_NAMN

Test c1

1 optional : N optional N optional : 1 optional

1 optional : N optional
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-- ============================================================

S-Designor
-- ============================================================
-- ============================================================
--   Table: ENTITET2
-- ============================================================
create table ENTITET2
(
    ENT2_ID    CHAR(10)               not null,
    ENT2_NAMN  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ENTITET2 primary key (ENT2_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ENTITET3
-- ============================================================
create table ENTITET3
(
    ENT3_ID    CHAR(10)               not null,
    ENT3_NAMN  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ENTITET3 primary key (ENT3_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Table: ENTITET1
-- ============================================================
create table ENTITET1
(
    ENT1_ID    CHAR(10)               not null,
    ENT2_ID    CHAR(10)               null    ,
    ENT3_ID    CHAR(10)               null    ,
    ENT1_NAMN  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ENTITET1 primary key (ENT1_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_15_FK
-- ============================================================
create index RELATION_15_FK on ENTITET1 (ENT2_ID asc)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_32_FK
-- ============================================================
create index RELATION_32_FK on ENTITET1 (ENT3_ID asc)
/

ENTITET1

ENT1_ID
ENT1_NAMN

ENTITET2

ENT2_ID
ENT2_NAMN

ENTITET3

ENT3_ID
ENT3_NAMN

ENTITET4

ENT4_ID
ENT4_NAMN

Test c2

1 optional : N optional

1 optional : N optional

N optional : 1 optional

N optional : 1 optional
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-- ============================================================
--   Table: ENTITET4
-- ============================================================
create table ENTITET4
(
    ENT4_ID    CHAR(10)               not null,
    ENT2_ID    CHAR(10)               null    ,
    ENT3_ID    CHAR(10)               null    ,
    ENT4_NAMN  CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_ENTITET4 primary key (ENT4_ID)
)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_39_FK
-- ============================================================
create index RELATION_39_FK on ENTITET4 (ENT2_ID asc)
/

-- ============================================================
--   Index: RELATION_40_FK
-- ============================================================
create index RELATION_40_FK on ENTITET4 (ENT3_ID asc)
/
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-- ============================================================

ERwin
-- ============================================================
CREATE TABLE ENTITET1 (
       ENT1_ID              CHAR(10) NOT NULL,
       ENT2_ID              CHAR(10) NULL,
       ENT3_ID              CHAR(10) NULL,
       ENT1_NAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ENTITET1 ON ENTITET1
(
       ENT1_ID
);

ALTER TABLE ENTITET1
       ADD  ( PRIMARY KEY (ENT1_ID) ) ;

CREATE TABLE ENTITET2 (
       ENT2_ID              CHAR(10) NOT NULL,
       ENT2_NAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ENTITET2 ON ENTITET2
(
       ENT2_ID
);

ALTER TABLE ENTITET2
       ADD  ( PRIMARY KEY (ENT2_ID) ) ;

CREATE TABLE ENTITET3 (
       ENT3_ID              CHAR(10) NOT NULL,
       ENT2_ID              CHAR(10) NULL,
       ENT3_NAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ENTITET3 ON ENTITET3
(
       ENT3_ID
);

ALTER TABLE ENTITET3
       ADD  ( PRIMARY KEY (ENT3_ID) ) ;

ALTER TABLE ENTITET1
       ADD  ( FOREIGN KEY (ENT2_ID)
                             REFERENCES ENTITET2 ) ;

ALTER TABLE ENTITET1
       ADD  ( FOREIGN KEY (ENT3_ID)
                             REFERENCES ENTITET3 ) ;

ALTER TABLE ENTITET3
       ADD  ( FOREIGN KEY (ENT2_ID)
                             REFERENCES ENTITET2 ) ;

ENTITET2

ENT2_ID
ENT2_NAMN

ENTITET3

ENT3_ID
ENT3_NAMN

ENTITET1

ENT1_ID
ENT1_NAMN

Test c1

1 optional : N optional N optional : 1 optional

1 optional : N optional
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-- ============================================================
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE ENTITET1 (
       ENT1_ID              CHAR(10) NOT NULL,
       ENT2_ID              CHAR(10) NULL,
       ENT3_ID              CHAR(10) NULL,
       ENT1_NAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ENTITET1 ON ENTITET1
(
       ENT1_ID
);

ALTER TABLE ENTITET1
       ADD  ( PRIMARY KEY (ENT1_ID) ) ;

CREATE TABLE ENTITET2 (
       ENT2_ID              CHAR(10) NOT NULL,
       ENT2_NAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ENTITET2 ON ENTITET2
(
       ENT2_ID
);

ALTER TABLE ENTITET2
       ADD  ( PRIMARY KEY (ENT2_ID) ) ;

CREATE TABLE ENTITET3 (
       ENT3_ID              CHAR(10) NOT NULL,
       ENT3_NAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ENTITET3 ON ENTITET3
(
       ENT3_ID
);

ALTER TABLE ENTITET3
       ADD  ( PRIMARY KEY (ENT3_ID) ) ;

CREATE TABLE ENTITET4 (

ENTITET1

ENT1_ID
ENT1_NAMN

ENTITET2

ENT2_ID
ENT2_NAMN

ENTITET3

ENT3_ID
ENT3_NAMN

ENTITET4

ENT4_ID
ENT4_NAMN

Test c2

1 optional : N optional

1 optional : N optional

N optional : 1 optional

N optional : 1 optional
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       ENT4_ID              CHAR(10) NOT NULL,
       ENT2_ID              CHAR(10) NULL,
       ENT3_ID              CHAR(10) NULL,
       ENT4_NAMN            CHAR(10) NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX PK_ENTITET4 ON ENTITET4
(
       ENT4_ID
);

ALTER TABLE ENTITET4
       ADD  ( PRIMARY KEY (ENT4_ID) ) ;

ALTER TABLE ENTITET1
       ADD  ( FOREIGN KEY (ENT3_ID)
                             REFERENCES ENTITET3 ) ;

ALTER TABLE ENTITET1
       ADD  ( FOREIGN KEY (ENT2_ID)
                             REFERENCES ENTITET2 ) ;

ALTER TABLE ENTITET4
       ADD  ( FOREIGN KEY (ENT3_ID)
                             REFERENCES ENTITET3 ) ;

ALTER TABLE ENTITET4
       ADD  ( FOREIGN KEY (ENT2_ID)
                             REFERENCES ENTITET2 ) ;
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Vid översättning av Test b/s1 och Test b/s2 blev resultatet identiska SQL-scheman.
Detta SQL-schema var också identiskt med SQL-schemat som genererades vid
översättning av Test w2. Vid den inverterade översättningen av Test b/s1, Test b/s2
och Test w2 blev resultatet i samtliga testfall identiskt med det konceptuella schemat i
Test w2.

-- ============================================================

Basklass/Subklass förhållanden
S-Designor

-- ============================================================
--   Table: PERSONAL
-- ============================================================
create table PERSONAL
(
    PERSONNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ADRESS        CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_PERSONAL primary key (PERSONNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: KVINNOR
-- ============================================================
create table KVINNOR
(
    PERSONNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ADRESS        CHAR(10)               null    ,

PERSONAL

Personnummer
Adress

KVINNOR

Hårfärg

MÄN

Skostorlek

PERSONAL

Personnummer
Adress

KVINNOR

Hårfärg

MÄN

Skostorlek

PERSONAL

PERSONNUMMER
ADRESS

KVINNOR

ADRESS
HARFARG

MAN

ADRESS
SKOSTORLEK

Test b/s1 Test b/s2

Test w2
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    HARFARG       CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_KVINNOR primary key (PERSONNUMMER)
)
/

-- ============================================================
--   Table: MAN
-- ============================================================
create table MAN
(
    PERSONNUMMER  CHAR(10)               not null,
    ADRESS        CHAR(10)               null    ,
    SKOSTORLEK    CHAR(10)               null    ,
    constraint PK_MAN primary key (PERSONNUMMER)
)
/

alter table KVINNOR
    add constraint FK_KVINNOR_AR2_PERSONAL foreign key  (PERSONNUMMER)
       references PERSONAL (PERSONNUMMER)
/

alter table MAN
    add constraint FK_MAN_AR_PERSONAL foreign key  (PERSONNUMMER)
       references PERSONAL (PERSONNUMMER)
/

-- ============================================================

Basklass/Subklass förhållanden
ERwin

-- ============================================================
CREATE TABLE KVINNOR (
       Personnummer         CHAR(18) NOT NULL,
       Hårfärg              CHAR(18) NULL
);

ALTER TABLE KVINNOR
       ADD  ( PRIMARY KEY (Personnummer) ) ;

CREATE TABLE MÄN (
       Personnummer         CHAR(18) NOT NULL,
       Skostorlek           CHAR(18) NOT NULL
);

ALTER TABLE MÄN
       ADD  ( PRIMARY KEY (Personnummer) ) ;

CREATE TABLE PERSONAL (
       Personnummer         CHAR(18) NOT NULL,
       Adress               CHAR(18) NULL
);

ALTER TABLE PERSONAL
       ADD  ( PRIMARY KEY (Personnummer) ) ;

ALTER TABLE KVINNOR
       ADD  ( FOREIGN KEY (Personnummer)
                             REFERENCES PERSONAL
                             ON DELETE CASCADE ) ;

ALTER TABLE MÄN
       ADD  ( FOREIGN KEY (Personnummer)
                             REFERENCES PERSONAL
                             ON DELETE CASCADE ) ;

create trigger tI_KVINNOR after INSERT on KVINNOR for each row
-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
-- INSERT trigger on KVINNOR
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
    /* PERSONAL  KVINNOR ON CHILD INSERT RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from PERSONAL
      where
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        /* %JoinFKPK(:%New,PERSONAL," = "," and") */
        :new.Personnummer = PERSONAL.Personnummer;
    if (
      /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

      numrows = 0
    )
    then
      raise_application_error(
        -20002,
        ’Cannot INSERT "KVINNOR" because "PERSONAL" does not exist.’
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
end;
/

create trigger tU_KVINNOR after UPDATE on KVINNOR for each row
-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
-- UPDATE trigger on KVINNOR
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
  /* PERSONAL  KVINNOR ON CHILD UPDATE RESTRICT */
  select count(*) into numrows
    from PERSONAL
    where
      /* %JoinFKPK(:%New,PERSONAL," = "," and") */
      :new.Personnummer = PERSONAL.Personnummer;
  if (
    /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

    numrows = 0
  )
  then
    raise_application_error(
      -20007,
      ’Cannot UPDATE "KVINNOR" because "PERSONAL" does not exist.’
    );
  end if;

-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
end;
/

create trigger tI_MÄN after INSERT on MÄN for each row
-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
-- INSERT trigger on MÄN
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
    /* PERSONAL  MÄN ON CHILD INSERT RESTRICT */
    select count(*) into numrows
      from PERSONAL
      where
        /* %JoinFKPK(:%New,PERSONAL," = "," and") */
        :new.Personnummer = PERSONAL.Personnummer;
    if (
      /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

      numrows = 0
    )
    then
      raise_application_error(
        -20002,
        'Cannot INSERT "MÄN" because "PERSONAL" does not exist.'
      );
    end if;

-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
end;
/

create trigger tU_MÄN after UPDATE on MÄN for each row
-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
-- UPDATE trigger on MÄN
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
  /* PERSONAL  MÄN ON CHILD UPDATE RESTRICT */
  select count(*) into numrows
    from PERSONAL
    where
      /* %JoinFKPK(:%New,PERSONAL," = "," and") */
      :new.Personnummer = PERSONAL.Personnummer;
  if (
    /* %NotnullFK(:%New," is not null and") */

    numrows = 0
  )
  then
    raise_application_error(
      -20007,
      'Cannot UPDATE "MÄN" because "PERSONAL" does not exist.'
    );
  end if;

-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
end;
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/

create trigger tD_PERSONAL after DELETE on PERSONAL for each row
-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
-- DELETE trigger on PERSONAL
declare numrows INTEGER;
begin
    /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
    /* PERSONAL  MÄN ON PARENT DELETE CASCADE */
    delete from MÄN
      where
        /*  %JoinFKPK(MÄN,:%Old," = "," and") */
        MÄN.Personnummer = :old.Personnummer;

    /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
    /* PERSONAL  KVINNOR ON PARENT DELETE CASCADE */
    delete from KVINNOR
      where
        /*  %JoinFKPK(KVINNOR,:%Old," = "," and") */
        KVINNOR.Personnummer = :old.Personnummer;

-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
end;
/

create trigger tU_PERSONAL after UPDATE on PERSONAL for each row
-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
-- UPDATE trigger on PERSONAL
declare numrows INTEGER;
begin
  /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
  /* PERSONAL  MÄN ON PARENT UPDATE CASCADE */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or ") */
    :old.Personnummer <> :new.Personnummer
  then
    update MÄN
      set
        /*  %JoinFKPK(MÄN,:%New," = ",",") */
        MÄN.Personnummer = :new.Personnummer
      where
        /*  %JoinFKPK(MÄN,:%Old," = "," and") */
        MÄN.Personnummer = :old.Personnummer;
  end if;

  /* ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997 */
  /* PERSONAL  KVINNOR ON PARENT UPDATE CASCADE */
  if
    /* %JoinPKPK(:%Old,:%New," <> "," or ") */
    :old.Personnummer <> :new.Personnummer
  then
    update KVINNOR
      set
        /*  %JoinFKPK(KVINNOR,:%New," = ",",") */
        KVINNOR.Personnummer = :new.Personnummer
      where
        /*  %JoinFKPK(KVINNOR,:%Old," = "," and") */
        KVINNOR.Personnummer = :old.Personnummer;
  end if;

-- ERwin Builtin Sun May 11 01:44:55 1997
end;
/
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Tabellen nedan sammanställdes med avseende på de testfall som genererade identiska
SQL-scheman vid översättningen med respektive CASE-verktyg. I vänster kolumnen
visas CASE-verktygen och i höger kolumnen visas testfallen. Identiska SQL-scheman
genererades för de testfall som visas inom parentes, exempelvis genererade S-
Designor två identiska SQL-scheman i testfall 2.1 och 2.4.

CASE-verktyg Testfall

S-Designor (2.1 & 2.4), (2.2 & 2.3), (3.1, 3.2 & 3.3), (5.2, 5.3 & 5.4), (7.2 & 7.3)

ERwin
(1.1, 2.1 & 2.4), (1.2, 1.3, 2.2 & 2.3), (4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4),
(7.1, 7.2 & 7.3)


