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Sammanfattning
En aktiv databas har förmåga att reagera på tillstånd och händelser i databasen. Hur
databasen reagerar beror på hur dess ECA-regler är utformade. ECA-regler kan
framställas genom att analysera verksamhetsregler, som beskriver riktlinjer och
restriktioner för processer i verksamheten. Dock saknas ett enkelt sätt att modellera
verksamhetsregler för att framställa ECA-regler. Ett möjligt sätt att skapa modeller är
att använda OMT-A och UML-notationen. Rapporten beskriver en praktisk
utvärdering av OMT-A och UML-notationen med avseende på att skapa modeller av
verksamhetsregler som kan implementeras som ECA-regler. Styrkan i OMT-A
kombinerat med UML är att modellerna blir enkla, lätta att spåra, samt uttrycker
regler fullständigt. Svagheter är modeller av sammansatta händelser som tenderar att
bli onödigt komplexa. En jämförelse görs med andra sätt att skapa modeller av
verksamhetsregler. Resultatet är att OMT-A och UML mycket väl kan ersätta andra
befintliga metoder.

Nyckelord: Aktiv databas, Verksamhetsregler, OMT-A.
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1 Introduktion
Palmquist (1997) påpekar att organisationer inom alla branscher styrs och kontrolleras
av en stor mängd verksamhetsregler vilka är grunden för informationsstruktur och
handlingar i organisationen. Verksamhetsregler existerar alltid i någon form och
används medvetet eller omedvetet av personal i organisationen. En verksamhetsregel
kan till exempel vara att en användare måste vara registrerad som anställd för att få ett
lösenord till företagets nätverk.

Herbst (1997) definierar verksamhetsregler som uttalanden om hur verksamheten eller
organisationen sköts. Det vill säga riktlinjer och restriktioner med hänsyn till
processer och tillstånd i en organisation.

Verksamhetsregler förekommer i alla organisationer på alla nivåer och har på senare
tid fått en allt mer central roll i utvecklingen av ny mjukvara till informationssystem.
Herbst (1997) menar att fokuseringen på verksamhetsregler beror på att många
affärsprocesser använder sig av verksamhetsregler som beskriver möjliga handlingar i
olika situationer. Verksamhetsregler har alltid existerat så länge det funnits
organisationer, men när verksamhetsregler nu hamnat i fokus för systemutveckling
försöker systemutvecklare formalisera dessa regler på ett sätt som kan förenkla och
förbättra utveckling av ny mjukvara.

Verksamhetsregler kan implementeras som ECA-regler. ECA innebär att när en
händelse inträffar utvärderas ett föredefinierat villkor och beroende på om villkoret är
sant eller falskt utförs en handling i databasen. ECA-regler implementeras i aktiva
databashanteringssystem.

Aktiva databaser är en forskningsgren som introducerades i slutet av 80-talet. Termen
aktiv databas innebär att databasen har förmågan att reagera på händelser och tillstånd
i databasen. Hur databasen reagerar beror på hur dess ECA-regler är definierade.
Jämfört med traditionella databaser behöver den aktiva databasen ingen extern
begäran för att reagera på en händelse. En aktiv databas har dock samma funktion
som en traditionell databas, utökad med det reaktiva beteendet.

Dock har det uppstått ett glapp mellan identifiering av verksamhetsregler och
implementering av regler i en ECA-regelstruktur. Herbst (1997) påpekar att
modellering av regler har åsidosatts av utvecklare, även om den enkla ECA-strukturen
erbjuder möjligheter att specificera kunskap om verksamhetsregler. Det som saknas är
ett enkelt sätt att modellera verksamhetsregler, så att dessa sedan smidigt kan göras
om till ECA-regler.

Ett möjligt sätt att skapa modeller av verksamhetsregler är att använda OMT-A som
introduceras av Berndtsson & Calestam (2001). OMT-A är en extension till OMT
som introducerades av Rumbaugh m.fl. (1991) och använder UML-notationen.
Fowler & Scott (2000) säger att UML härstammar från objektorienterade
modelleringsspråk och är en utvidgning av dessa. Berndtsson & Calestam (2001)
föreslår de dynamiska modellerna av UML som en lämplig notation kombinerad med
OMT för att skapa modeller av verksamhetsregler.

Fokus i detta examensarbete är att testa Berndtsson & Calestams (2001) OMT-A i
praktiken. OMT-A har hittills endast beskrivits teoretiskt och saknar en praktisk
tillämpning. Målet med rapporten är att undersöka hur väl lämpat OMT-A är med
avseende på att omvandla verksamhetsregler till ECA-regler med hjälp av OMT-A.
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2 Verksamhetsregler
Ross (1997) definierar en regel som ett villkor eller ett test för att upprätthålla
dataintegritet. Syftet med regler är oftast att uppdatera lagrad eller befintlig data.
Sådan kontroll reflekterar önskade mönster för verksamhetens beteende.
Definitioner av termer i ett specifikt språk fastställer en stor mängd information som
handlar om hur vi människor upplever saker. Detta är den mest grundläggande
aspekten av en verksamhetsregel och beskrivs ofta som entiteter i en ER- modell.
Palmquist (1997) exemplifierar ovanstående resonemang med ett meddelande om en
order, som olika människor troligen associerar med olika saker. Ett praktiskt exempel
på en verksamhetsregel kan vara att en kund inte kan lagra en beställning om inte
kunden är registrerad. I kapitel 2.1.1 beskrivs ett mer detaljerat exempel på
verksamhetsregler.

Gatziu (1995) utökar vidden av verksamhetsregler och menar att det dynamiska
beteendet av data specificeras av användaren av det aktiva databassystemet i formen
situation-handlings-regler. Beteendet är enligt ”när en situation uppstår, utför en
handling”.

Herbst (1997) refererar till Bell (1990) som definierar verksamhetsregler som
uttalanden om hur verksamheten eller organisationen sköts. Det vill säga riktlinjer och
restriktioner med hänsyn till tillstånd och processer i en organisation.

Då det finns en mängd definitioner av verksamhetsregler som alla har en egen
innebörd är definitionen ovan den som bäst passar in på rapportens synsätt på
verksamhetsregler. Det är denna definition som läsaren fortsättningsvis hänvisas till i
rapporten.

2.1 Är verksamhetsregler viktiga?
Alla organisationer styrs och kontrolleras av en stor mängd verksamhetsregler som är
grunden för struktur och handlingar inom organisationen. Palmquist (1997) citerar
GUIDE-projektet (GUIDE, 1996) och översatt till svenska lyder citatet: “Det är
viktigt att ha i åtanke att en organisations verksamhetsregler tillämpas, oavsett formen
verksamhetsreglerna uttrycks på. Verksamhetsregler har funnits och organisationer
har använt dessa långt innan någon ens drömde om att formalisera dem.
Verksamhetsregler är en underliggande verklighet i en organisation, oberoende av
analytikers försök att strukturera och beskriva dem.”

2.1.1 Verksamhetsregler i systemanalys

Herbst (1997) beskriver verksamhetsregler med utgångspunkt i informationssystem.
Informationssystem som är en del av informationsteknologin innehåller en mängd av
ofta heterogent strukturerad och formaliserad organisatorisk kunskap. Denna kunskap
kallas ofta för verksamhetsregler och många affärsprocesser utförs med hänsyn till
dessa regler som antingen beskriver en speciell handling eller begränsar mängden
möjliga handlingar.

Hakonarson (1997) bygger vidare på Herbst resonemang och säger att målet med
systemanalys är att beskriva de delar av omgivningen som är av intresse. Denna
process har identifierats som en kritisk faktor för att skapa effektiva
informationssystem.

Hakonarson (1996) påpekar vidare att det finns många olika vägar för att integrera
verksamhetsregelkoncept till den systemanalys som gäller i företaget. Bland annat
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nämns utvidgningar av modelleringstekniker som till exempel ER-modeller,
objektorienterad analys samt regelspråk som formellt specificerar verksamhetsregler,
det vill säga ECA-regler.

Knolmayer, m.fl. (1994) ger ett exempel på hur en verksamhetsregel kan se ut:

1. En kund måste registreras innan order relaterade till kunden kan skapas (BR1).

2. En kund som har order knutna till sig kan inte tas bort (BR2).

3. En kund tillåts inte att lägga nya order om kunden inte har en godkänd kredit
(BR2).

Om verksamhetsreglerna skulle göras om till ECA-syntax (ECA-regler beskrivs mer
ingående i kapitel 3.2.3) blir resultatet följande:

BR 1: Skapa order

ON Skapa order

IF Kund finns ej registrerad

DO Skapande av order går inte att genomföra.

BR 2: Ta bort kund

ON Ta bort kund

IF Det finns relaterade order

DO Förhindra att kunden tas bort.

BR 3: Skapa order

ON Skapa order

IF Kreditgränsen för kunden är nådd

DO Skapande av order går ej att genomföra.

Ross (1997) menar att ett bra sätt att modellera regler kräver att uppmärksamhet ägnas
åt flera viktiga faktorer:

• Regler bygger på specificering av underliggande datatyper. Dessa
datatyper måste definieras unikt.

• För att uppnå maximal konsistens och användbarhet, måste regler
beskrivas diskret och icke-redundant.

• Användare är generellt sett inte intresserade av hur regler implementeras.
Därför är en ickeprocedurell specifikation att föredra.

• Kommunikation av verksamhetens avsikt fungerar ofta bäst genom bilder.

Ross (1997) drar slutsatsen att ramverket som uppfyller alla ovanstående faktorer
måste kunna erbjudas av datamodellen. Det är även viktigt att ta hänsyn till att regler
innefattar både strukturella och dynamiska aspekter av hur verksamheten sköts. En del
regler kan vara informella och generella och detta tvingar anställda att tolka reglerna.

2.1.2 Klassificering av verksamhetsregler

Palmquist (1997) hänvisar till Ross (1997) som klassificerar verksamhetsregler.
Sammantaget presenterar Ross (1997) nio grundtyper av verksamhetsregler som i sin
tur kan delas upp i subklasser och operatorer. Dock behandlas inte Ross klassificering
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i detalj i rapporten utan den intresserade läsaren hänvisas till Ross (1997) för vidare
resonemang om Ross (1997) klassificering av verksamhetsregler.

Herbst m.fl. (1994) klassificerar regler på ett annorlunda sätt än Ross. Författarna
skiljer på regler som behandlar konsistens och aktivitet i databasen. Konsistensregler
definierar integritetsvillkor på gällande databastillstånd, medan aktivitetsregler
beskriver handlingar eller operationssekvenser som måste utföras. Aktivitetsregler
kan vidare delas in i passiva integritetsvillkor som hindrar handlingar från att utföras
för att bevara datats integritet, samt aktiva integritetsvillkor som upprätthåller
konsistens i databasen under manipulation av data.

Luocopoulos & Karakostas (1995) kategoriserar på konceptuell nivå tre olika
kategorier av regler:

• Villkorsregler som behandlar integritet av informationsstrukturens
komponenter.

• Härledande regler, vilket är uttryck som definierar komponenter i en
informationsstruktur i termer av koncept som redan finns närvarande i
systemet.

• EA-regler (Händelse, Handling) som behandlar åberopande av aktiviteter.
Vid en särskild handling uttrycker regler de villkor under vilken aktiviteten
måste äga rum. (EA-regler beskrivs mer ingående i kapitel 3.2.4)

Vidare beskriver Herbst, m.fl. (1994) en uppdelning av villkorsregler:

• Statiska regler som begränsar mängden av tillåtna databastillstånd,
oberoende av tidigare tillstånd.

• Övergångsregler som refererar till två databastillstånd. Detta innebär att en
utvärdering sker för att kontrollera om ett byte mellan två tillstånd är
tillåtet.

2.1.3 Specificering av verksamhetsregler

Eriksson (1996) menar att regler är en central mekanism i en aktiv databas. Det finns
två vägar att specificera situationer till regler, händelsebaserade (event based) och
mönsterbaserade (pattern based).

Eriksson (1996) beskriver mönsterbaserade regler likt regler som avfyras med hjälp
av ett villkor, händelsen måste alltså inte uttalas explicit.

Range of E is EMP

Replace ALWAYS EMP (salary = E.salary)

Where EMP.name = “Mike”

And E.name = “Bill”

Detta kommando innebär att alla uppdateringar av Bills lön automatiskt startar en
respons att uppdatera Mikes lön till samma som Bills.

Eriksson (1996) påpekar dock en nackdel med att använda mönsterbaserade regler.
Reglerna är svåra att implementera och det är svårt att avgöra när en viss respons skall
avfyras.

Eriksson (1996) beskriver även händelsebaserade regler som bättre hanterar de
problem som uppstod med mönsterbaserade regler. I händelsebaserade regler är regler
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en explicit händelse som avfyrar en respons, inte ett mönster som är fallet i
mönsterbaserade regler.

Regeln ovan kan då skrivas om till:

Range of E is EMP

On replace to E.salary

Where EMP.name = “Mike”

Do replace EMP (salary = new.salary)

And E.name = “Bill”

I detta exempel sker ersättningen av lönen endast då Mikes lön uppdateras.
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3 Aktiva databaser

3.1 Vad är en databas?

Connolly, m.fl. (1998) definierar en databas som en samling av logiskt relaterad data,
designad för att tillfredställa en organisations informationsbehov. För att enkelt kunna
hantera databasen används ett databashanteringssystem (DBHS). Ett DBHS kan enligt
Connolly, m.fl. (1998) definieras som ett mjukvarusystem som möjliggör för
användare att definiera, skapa och underhålla databasen. DBHS erbjuder även
kontrollerad åtkomst till databasen.

3.2 Vad är en aktiv databas?

3.2.1 Historik

Eriksson (1996) påtalar att en del idéer som aktiva databaser bygger på inte är nya.
Termen ”aktiv databas” användes först för att ange mekanismer för automatisk
uppdatering av vyer och konsistensbevarande. Senare utvecklades triggers som
implementerades som ”larmfunktioner” i databasen samt för att upprätthålla villkor i
relationsdatabashanteringssystem (RDBHS).

Elmasri & Navathe (1997) menar att regler som specificerar handlingar som utlöses
automatiskt av vissa förutbestämda händelser har setts som viktiga utökningar för
databassystem relativt länge. Bland annat poängterar Elmasri & Navathe (1997) att
triggers existerade i tidiga versioner av SQL-specifikationen för relationsdatabaser.
Kommersiella versioner av RDBHS som till exempel Oracle, DB2 och SYBASE har
enligt Elmasri & Navathe (1997) haft varierande versioner av triggers tillgängliga.

Berndtsson (1992) menar att tidigare arbeten med att utöka databassystem med aktiva
egenskaper mestadels har gått ut på att lägga till någon form av regelbaserad teknik
till databasen. Regler har visat sig värdefulla för att specificera villkor.
Representationen av regler är en av nyckelfaktorerna i aktiva databaser.

Tan & Goh (1999) påpekar att det under det senaste decenniet gjorts flera fristående
försök att skapa prototyper som införlivar ett autonomt beteende, likt det beteende
som aktiva databaser visar upp. Exemepel på prototyper är SAMOS (Geppert m.fl.
,(1995)), ACOOD (Berndtsson, (1991)) och HiPAC (Dayal m.fl., (1998)).

Vidare menar Berndtsson (1992) att AI (Artificiell Intelligens), programspråk och
databashanteringssystem alla har påverkat utvecklingen av aktiva databaser. Dessa tre
områden har erbjudit användare någon form av aktiva mekanismer med varierande
styrka. Dagens aktiva databaser influeras av sina föregångare menar Berndtsson
(1992).

Aktiva databaser härstammar vidare från Expertsystem och RDBHS. Dessa paradigm
slogs samman till Expertdatabassystem. Expertdatabassystemen slogs i sin tur ihop
med tredje generationens DBHS (ORDBHS, OODBHS). Resultatet av
sammanslagningen blev aktiva databassystem som använde sig av ECA-regler. Se
figur 1.
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Figur 1: Utveckling av aktiva databaser.

3.2.2 Aktiv databasfunktion

Eriksson (1996) påpekar att det i traditionella databaser alltid funnits krav på att data i
databasen skall vara konsistent med sin omgivning. Dessutom har det funnits behov
av att hålla kontinuerlig kontroll av data. Vad som sägs är alltså att det finns krav på
konsistens samt behov av att till exempel veta när ett visst lagersaldo sjunker under en
kritisk punkt.

Enligt Berndtsson (1992) gäller att många icke-traditionella applikationer såsom
processkontroll, datorintegrerad tillverkning och nätverksadministration kräver
automatisk kontroll av databasens tillstånd. Aktiva databassystem öppnar upp ett nytt
paradigm där databasen inte ses som en slav till applikationen, utan mer som en aktiv
modul. Samarbetet mellan ADBHS och applikation kan ses som en tvåvägs
kommunikation, där ADBHS kan stödja och kontrollera applikationens aktiviteter på
olika sätt.

Figur 2: Aktiv databasfunktion.

En aktiv databas definieras som en databas som har förmåga att reagera på händelser
och tillstånd i databasen, eller i omgivande applikationer och miljö (Eriksson 1996).

Berndtsson & Hansson (1995) definierar ett aktivt databassystem som ett
databassystem som övervakar intressanta situationer, och när dessa situationer
inträffar avfyras en lämplig respons inom en viss tid. Vidare menar Berndtsson (1992)
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att ett ADBHS är ett databassystem som automatiskt svarar på händelser genererade
internt eller externt till själva systemet, utan inblandning av användare.

En aktiv databas är med andra ord en databas som har förmågan att reagera på någon
typ av förändring. Reaktionen på förändringen är föredefinierad av den eller de
personer som implementerat de aktiva reglerna i databasen. Det är denna definition
som läsaren hänvisas till i rapporten.

3.2.3 ECA-regler

Den aktiva databasens önskade beteende uttrycks ofta genom ECA-regler, som
definieras och lagras i databasen (Berndtsson & Hansson 1995). ECA står för event,
condition, action. I rapporten kommer ECA att innebära händelse, villkor och
handling.

Semantiken för ECA är följande:

On <Händelse E>

If <Villkor C>

Then <Handling A>

Tan & Goh (1999) beskriver ECA-regelns funktion som:

• En händelse i en ECA-regel avgör när en regel skall utvärderas.

• Villkor i en ECA-regel avgör om en handling skall utföras.

• Handling i en ECA-regel avgör hur reaktionen i databasen skall bete sig.

Eriksson (1996) menar vidare att regler borde representeras som egna objekt, istället
för att hålla data och regler separerade från varandra. Anledningar till att representera
regler som egna objekt är:

• Regler kan vara relaterade till mer än ett objekt och ha attribut.

• Regler kan skapas, tas bort, anropas och uppdateras med hjälp av vanliga
transaktioners mekanismer.

3.2.4 EA-regler

Ett annat sätt att specificera en aktiv databas önskade beteende är att använda EA-
regler. EA-regler innehåller ingen villkorsdel vilket innebär att när en händelse
inträffar, utförs alltid en handling som respons direkt på händelsen. Semantiken för en
EA-regel är:

När en händelse inträffar, utför den relaterade handlingen.

Ett exempel på en EA-regel kan vara att när en kund lägger en order, lagras ordern i
databasen.

3.2.5 CA-regler

CA-regler är regler som består av ett villkor samt en handling. Berndtsson (1992)
identifierar mönsterbaserade regler som typiska CA-regler. Villkoret i en CA-regel är
ett mönster som används för att avgöra när en regel skall avfyras. Enligt Berndtsson
(1992) behöver inte villkoret referera till en händelse, men implicit startas ofta CA-
regler av händelser. Semantiken för en CA-regel är, under antagande att någon form
av händelse har inträffat:
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Utvärdera villkoret, om villkoret är sant, utför handlingen.

3.2.6 Händelser

Det går att dela in händelser i två olika typer, fristående (primitive) och sammansatta
(composite) händelser. Fristående händelser är enkla händelser som spåras i systemet
medan sammansatta händelser byggs upp av kombinationer av fristående händelser
och använder sig av logiska operatorer.

3.2.7 Fristående händelser

Eriksson (1996) visar att det går att dela upp fristående händelser i tre kategorier:

• Databashändelser som reagerar på databasens operationer. Exempel på
operationer kan vara Insert, Delete, Update.

• Explicita händelser är externa händelser som genereras av användaren eller
applikationen.

• Tidsberoende händelser körs vid föredefinierade tidpunkter. Till exempel
körs en uppdatering av ett lagersaldo klockan tolv varje måndag.

3.2.8 Sammansatta händelser

Vidare menar Eriksson (1996) att sammansatta händelser består av fristående eller
sammansatta händelser som kombineras med logiska operatorer. Det tre vanligaste
operatorerna som förekommer är konjunktion, disjunktion och sekvens.

• Konjunktion innebär att händelser kombineras med hjälp av operatorn
”AND”. Sammansatta händelser körs här när alla tillhörande händelser har
uppfyllts.

• Disjunktion är händelser som kombineras med hjälp av operatorn ”OR”.
Även denna sammansatta händelse körs när alla tillhörande händelser har
uppfyllts.

• Sekvens innebär att händelser måste inträffa i en korrekt ordningsföljd.
Sammansatta händelser startas då den sista händelsen i sekvensen har
uppfyllts.

Figur 3: Uppbyggnad av händelser.
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3.2.9 Villkor

Eriksson (1996) påpekar att ett villkor i en ECA-regel används för att verifiera att alla
krav är uppfyllda, så att en handling kan utföras. En händelse indikerar ett behov av
att kontrolleras, medan ett villkor avgör vad som skall kontrolleras.

Ett exempel på ett villkor är att använda enkla logiska operatorer i exemplet med
tågbokning som redovisas i kapitel 3.3.5. En händelse inträffar då en resa säljs,
villkoret kollar om den kritiska gränsen passerats och om detta är sant utlöses en
handling som innebär att en ny vagn läggs till.

3.2.10 Handlingar

Om ett villkor till en regel är uppfyllt kommer en handling att utföras. Exempel på
handlingar är databasoperationer som Delete och Update. Det finns även andra typer
av handlingar som är externa, det vill säga orsakade av någon användare eller
applikation.

3.2.11 Coupling modes

Berndtsson (1992) påpekar att villkor kan utvärderas vid tre olika tillfällen:

• Direkt, som innebär att villkor och handling körs direkt efter att en
händelse har inträffat. Detta innebär att originaltransaktionen avbryts
under tiden som villkor och handling utförs. Eriksson (1996) menar att
detta är ett bra sätt för att kontrollera behörighet vid inloggning.

• Fördröjning går ut på att inte köra villkor och handling direkt när en
händelse inträffar. Istället får villkor och handling köra precis innan
transaktionen är komplett. Eriksson (1996) nämner ett användningsområde
för ovanstående resonemang, nämligen integritetskontroller.

• Berndtsson (1992) beskriver ifrånkoppling som innebär att villkor och
handling körs i en separat transaktion. Den separata transaktionen körs
parallellt med originaltransaktionen vilket innebär att originaltransaktionen
inte belastas av villkor och handling.



Aktiva databaser

11

Figur 4: Olika coupling modes.

3.3 Traditionella databaser
En traditionell databas kan liknas vid en passiv databas. Databasen gör ingenting om
den inte får en tillsägelse av någon att utföra en operation.

En passiv databas definieras av Berndtsson & Hansson (1995) som en databas som
bara utför frågor och transaktioner som explicit begärs av en användare eller ett
applikationsprogram. Berndtsson (1992) nämner ytterligare en definition:
Traditionella DBHS har varit passiva, vilket innebär att frågor eller transaktioner
endast utförs på en explicit begäran.

Eriksson (1996) ger en mer generell beskrivning av passiva databaser: I en passiv
databas kan användare lägga in, hämta, ta bort och uppdatera data på begäran. Ett
sådant databassystem består av en eller flera filer lagrade på disk samt ett
databashanteringssystem som sköter all manipulering av data mot användaren.
Databasen svarar till användaren och svaret beror på vad användaren frågat efter samt
vilken information som finns lagrad i databasen.

3.3.1 Aktiva respektive passiva databaser

Berndtsson (1992) klargör skillnaden mellan konventionella DBHS och ADBHS.
DBHS kan inte stödja applikationer som kräver automatisk kontroll av databasens
tillstånd. En DBHS som stödjer automatisk kontroll skall också kunna utföra
handlingar som en respons på händelser i databasens innehåll.
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Eriksson (1996) påpekar att det förts en diskussion om vad som skall karaktärisera en
aktiv databas gentemot en passiv databas. Ett axplock ur denna diskussion följer.

• En ADBHS är en hybrid av en passiv DBHS. Vad som menas är att om de
reaktiva funktionerna inte används skall systemet fungera som en vanlig
DBHS, med hänsyn till frågespråk, samtidighet mm.

• I en ADBHS måste en användare ha möjlighet att definiera och sköta ECA-
regler, och systemet skall tillgodose utveckling av regler. Det skall vara
möjligt att aktivera och inaktivera regler som utlöser händelser.

Det har gjorts flera försök att bygga applikationer som kräver automatisk kontroll av
databassystem med hjälp av konventionella DBHS. De två vanligaste
tillvägagångssätten är pollning och tillägg av kontrollfunktionalitet i applikationen.

3.3.2 Pollning

Pollning innebär att periodiskt köra ett program som skickar frågor till databasen.
Frågorna undersöker om vissa villkor är uppfyllda.

Figur 5: Traditionell databas med pollningsfunktion.

Berndtsson (1992) och Eriksson (1996) påpekar dock att det finns vissa problem med
pollning. Ett problem är att det gäller att köra frågan till databasen exakt när en
händelse inträffar. Detta innebär i sin tur att frågefrekvensen från
pollningsprogrammet måste vara hög. Problemet är att en hög pollningsfrekvens
påverkar databasen som inte hinner med att utföra speciellt mycket arbete, eftersom
databasen hela tiden måste svara på frågor från pollningsprogrammet.

Med andra ord överbelastas databasen och dess prestanda minskar. Det tillkommer
även mycket onödig overhead. Å andra sidan kan inte pollningsfrekvensen vara för
låg, eftersom det då inte är sannolikt att en fråga körs exakt samtidigt som en händelse
inträffar i databasen.

3.3.3 Kontrollfunktionalitet i applikationen

Det har även gjorts försök med att implementera alla begränsnings- och
konsistenskontroller i applikationen och inte i DBHS.
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Figur 6: Traditionell databasfunktion med kontrollfunktion i applikationen.

Eriksson (1996) identifierar dock ett flertal problem med detta resonemang:

• Varje uppdatering av någon begränsning måste ske i varje applikation.
Detta är arbetsamt och resurskrävande.

• Det är lätt hänt att applikationerna innehåller olika begränsningar. Följden
blir inkonsistens.

• Om en ny applikation skall anslutas till databasen måste applikationen
programmeras enskilt, för att få med alla begränsningar och villkor.

3.3.4 Lösning på problemen: aktiv databas

Med en aktiv databas försvinner samtliga problem som uppstår i de två fallen ovan.
Överbelastning med avseende på pollning existerar inte då databasen själv märker av
förändringar exakt när de inträffar. Det behövs alltså ingen periodisk pollning.

En centraliserad databaskontroll avhjälper även problemen som uppstår när villkor
och regler implementeras direkt i applikationerna. Eriksson (1996) påpekar följande
förbättringar:

• Alla uppdateringar sker centralt och inte i varje applikation. Detta sparar
resurser och tid.

• Då begränsningar och villkor är desamma för alla applikationer kan dessa
implementeras centralt. Detta medför att applikationerna inte kan hamna i
inkonsistenta tillstånd.

• En ny applikation måste inte programmeras separat, då all information
redan finns lagrad i en central databas.

3.3.5 Exempelfall på aktiva respektive passiva beteenden

Tågbokningssystemet

Det finns ett företag som säljer tågresor. Företaget har flera olika försäljningskontor
som alla är anslutna till samma databas. Företaget bestyckar egna tåg efter hur många
passagerare som bokar en viss resa. Företaget har som regel att lägga till en ny vagn i
tåget då det antalet lediga platser är max tio stycken. Tågen kan alltså aldrig bli helt
fulla, utan alla som vill får åka med.

Passiv databas

För att upptäcka när antalet platser fallit under det kritiska antalet, som innebär att en
ny vagn skall läggas till i tåget finns det två tillvägagångssätt. Antingen kör
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operatören en fråga efter varje ny bokning för att kolla om den kritiska gränsen är
nådd. Är gränsen nådd läggs en ny vagn till i tåget.

Detta tillvägagångssätt är arbetsamt för operatören som hela tiden måste kolla om den
kritiska gränsen är nådd. Ett annat problem är att två operatörer kan köra frågan
samtidigt, vilket leder till att två vagnar läggs till i tåget.

Det andra tillvägagångssättet är att använda ett pollningsprogram, som visserligen
fungerar men erbjuder nackdelarna som listats på sidan 13.

Aktiv databas

En applikation som jobbar i en aktiv miljö skulle omedelbart upptäcka att den kritiska
gränsen är nådd. Utifrån givna regler skulle ADBHS automatiskt lägga till en ny vagn
i tåget. Den aktiva approachen minskar således risken för att något skall gå fel när en
bokning sker.
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4 Relaterade arbeten
Det har gjorts flera försök att ur verksamhetsregler framställa ECA-regler. I
nedanstående kapitel beskrivs tre olika sätt att gå från verksamhetsregler till ECA-
regler.

4.1 Försök att gå från verksamhetsregler till ECA-regler
Herbst (1997) påtalar att användningen av aktiva regler för implementering av
informationssystem kan leda till stora och därigenom komplexa regelsystem som kan
komma att bli omöjliga att administrera. Därför har all utveckling som sker på det
fysiska planet i ANSI/SPARC-arkitekturen ett behov av en systemanalysteknik.
Denna teknik ska inte bara fånga data, processer och dynamik utan även regler och
fakta.

Herbst (1997) påpekar att för att utveckla informationssystem har olika metoder
föreslagits. Dessa metoder används delvis under utveckling av informationssystem.
Ett grundläggande sätt att modellera informationssystem är att använda tre olika
abstraktionsnivåer: ANSI/SPARCs tre-lagers arkitektur. Meningen med arkitekturen
är att separera modeller av det externa, det fysiska och det konceptuella eller logiska
lagret.

Figur 7: ANSI/SPARC-arkitekturen.

Elmasri & Navathe (2000) förklarar begreppen i ANSI/SPARC som följer:

• Den externa modellen representerar hur användare ser på
informationssystemet.

• Den konceptuella modellen är en idealmodell. Modellen beskriver hela
informationssystemets arkitektur för användare utan att ta hänsyn till
implementationen.

• Den fysiska modellen relaterar till den tekniska implementationen av den
konceptuella modellen.
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Herbst (1997) påpekar att modellering i tre nivåer leder till att de olika nivåerna är
oberoende av varandra. Med andra ord påverkar inte förändringar i den externa eller
fysiska modellen den konceptuella modellen.

Herbst (1997) fortsätter med att beskriva den konceptuella modellen som en abstrakt
representation av ”den verkliga världen” som fungerar som:

• Ett ramverk för referenser som används för att kommunicera med aktuella
och kommande användare.

• En modell av verkligheten som hjälper systemanalytiker att förstå den
verkliga miljön.

• En bas för design och implementation av informationssystem samt en del
av dokumentationen som kan användas för underhåll av
informationssystemet.

4.1.1 BROCOM

Herbst (1997) introducerar i ”Business rule-oriented conceptual modelling”
approachen BROCOM som orienterar sig mot verksamhetsregler som inte bara
används för att specificera integritetsbegränsningar utan även används för att
specificera processers beteende. Herbst (1997) klassificerar verksamhetsregler på en
generell nivå och identifierar två typer:

• Integritetsregler beskriver tillåtna tillstånd och överföringar av data som är
lagrade i databasen eller existerar i verkligheten. Om villkoret för en
integritetsregel bryts genereras ett felmeddelande som kan resultera i en
handling.

• Automatiska regler beskriver logiken bakom hur en uppgift utförs. Om
villkoret för en automatisk regel bryts genereras inte ett felmeddelande, det
felaktigt inmatade värdet kastas och ingen handling följer på villkoret.

I ”BROCOM” formaliseras verksamhetsregler för att passa in som ECA-regler.
Herbst (1997) beskriver tre olika fallstudier av skiftande omfattning och tillämpar sitt
tänkande på dessa fall. Även exempel förekommer för att tydligt beskriva
verksamhetsregler. Dessutom utvecklas olika syntax för att specificera
verksamhetsregler och relationer mellan verksamhetsregler och organisatoriska fakta
utreds.

Herbst (1997) utvecklar ett grafiskt användargränssnitt designat för optimalt stöd för
BROCOM. Dessutom framställs flera grafiska representationer för att skapa modeller
av verksamhetsregler.

Resultatet av Herbst (1997) arbete är att alla typer av verksamhetsregler kan
formaliseras till ECA-regler. Samtidigt reduceras komplexitet då regler kan behandlas
separat. Även kombinationen av naturligt språk och grafiska modeller minskar i
komplexitet, då kommunikationen med slutanvändare förenklas enligt Herbst (1997).

Herbst (1997) identifierar inga direkta nackdelar med sin undersökning utan betraktar
resultatet som lyckat.

4.1.2 F3EM

Hakonarson (1997) utvärderar praktiskt metoden ”From Fuzzy to Formal Enterprise
Modelling” (F3EM) och dess beskrivningstekniker i ett regelperspektiv. Hakonarson
(1997) väljer att använda sig av en mängd föredefinierade exempelregler som först
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formuleras i naturligt språk. Därefter klassificeras verksamhetsreglerna och
formaliseras till ECA-syntax. Efter formaliseringen skapas en modell med hjälp av
F3EM för varje verksamhetsregel. Slutsatsen Hakonarson (1997) drar är att F3EM har
en styrka i spårbarhet samt möjligheter att relatera regler till organisatoriska element
som till exempel mål, processer och begrepp. Denna styrka innebär att i en aktiv
databasmiljö kan regler som uttrycks i modeller implementeras i databasen. Detta
innebär enligt Hakonarson (1997) att det är möjligt med en centraliserad skötsel av
regler. Dock är inte F3EM lämplig för att beskriva ”temporala” regler, som upprepade
eller fördröjda händelser.

4.1.3 OMT

OMT (Object Modeling Technique) är en objektorienterad
mjukvaruutvecklingsmetod utvecklad av General Electric Research and Development
Center (Rumbaugh m.fl. 1991). Berndtsson & Calestam (2001) använder sig av OMT
och UML för att ta sig från verksamhetsregler till aktiva regler. Calestam (1999)
beskriver OMT:s tre modeller:

• Objektmodellen som använder klassdiagram som beskriver den statiska
strukturen i systemet och erbjuder ramverket för andra modeller.

• Den dynamiska modellen som fokuserar på att kontrollera information.
Med andra ord specificeras giltiga sekvenser av operationer, händelser och
tillstånd.

• Den funktionella modellen som beskriver omvandling av datavärden och
funktionella beroenden. För detta används dataflödesscheman.

Vidare beskriver Rumbaugh m.fl. (1991) hur processen för att utveckla en applikation
kan delas in i tre faser:

• Analys som har som mål att erbjuda en förståelse för problemet som skall
lösas. Fokus ligger här på att fånga applikationens semantik.

• Systemdesign är nästa steg i utvecklingsprocessen. Här ligger fokus på
högnivåstrategier och designbeslut som rör systemdesign samt systemets
arkitektur.

• Objektdesign realiserar beslut som tagits i de två föregående faserna. Detta
medför att modeller från analysen förfinas och optimeras. Fokus ligger på
implementationsfrågor.

4.1.4 Unified Modeling Language (UML)

Fowler & Scott (2000) menar att UML är efterträdaren till vågen av objektorienterad
analys och design (OOA&D) vilka är metoder som introducerades i slutet av 80-talet.
UML använder många av idéerna i OMT, men har en större räckvidd med avseende
på modelleringsförmåga. UML har på senare tid blivit en OMG-standard.

Vidare påpekar Fowler & Scott (2000) att UML i första hand är ett modelleringsspråk
och inte en metod. Enligt Fowler & Scott (2000) är det dock möjligt att dela in UML i
ett modelleringsspråk, det vill säga grafiska notationer, samt processen som handlar
om vilka steg som finns att ta vid design, som egentligen hör till en metod.

Den största anledningen till att använda UML är att kommunikationen mellan olika
utvecklare, samt mellan utvecklare och användare blir enklare i den meningen att
klargörande av koncept blir enklare. Enligt Fowler & Scott (2000) är naturligt språk



Relaterade arbeten

18

för oprecist och blir dessutom svårt att använda i mer komplexa situationer.
Programkod är å andra sidan väldigt precis men alltför detaljerad för vanliga
användare. UML däremot är bra att använda när en viss precision är nödvändig, men
ändå inte alltför detaljerad. UML kan understryka viktiga detaljer medan oviktiga
detaljer sållas bort.

Enligt Pohl (1994) är modeller i allmänhet bra för att skapa en kommunikation mellan
användare och systemutvecklare. UML-notationen kan i detta avseende påverka
systemutvecklingsprocessen positivt. Cherry & Macredie (1999) styrker detta
resonemang och lägger stor vikt vid att utveckling av informationssystem måste ha en
stor del användarmedverkan speciellt i inledningsskedet av utvecklingsprocessen. I
artikeln föreslås att beskrivningstekniker till en början skall vara informella, det vill
säga på en låg nivå, så att alla kan förstå och påverka utvecklingsprocessen. När
utvecklingsprocessen sedan kommit en bit på väg skall mer formella metoder
användas, som till exempel olika typer av modellering. Endast i slutskedet av
utvecklingsprocessen skall formella språk användas. Formella språk är dock
nödvändigt för att programmerare inte skall behöva tolka och eventuellt missuppfatta
specificerad funktionalitet.

UML består av ett stort antal olika grafiska modelleringstekniker. Teknikerna har alla
styrkor och svagheter inom vissa områden och är mer eller mindre lämpliga att
använda i olika situationer.

4.1.5 OMT-A

Calestam (1999) utvecklar en extension till OMT som kan hantera aktiva regler. Detta
innebär att OMT-A kan hantera regler enligt ECA-strukturen. Manifestet för aktiva
databassystem (ACT-NET, 1996) används som en bas för utvidgningen av OMT.
Även om den nya OMT-A-notationen är ny är det enligt Calestam (1999) fortfarande
möjligt att använda OMT-A som den ursprungliga OMT.

ADBHS-manifestet används enligt Calestam (1999) för att manifestet har en styrka i
att definiera vilka aktiva egenskaper som krävs för att klassa en DBHS som en
ADBHS. ADBHS-manifestet kommer inte att diskuteras ingående i rapporten.
Intresserade läsare hänvisas till Calestam (1999) eller ACT-NET (1996) för en
fullständig beskrivning.

OMT-notationen utökas av Calestam (1999) för att kunna hantera de särdrag som
OMT-notationen inte kan hantera. Resultatet innebär att OMT-A stödjer de
omfattande händelseoperatorerna (Se kapitel 3.2.8).

Calestam (1999) jämför även OMT-A med två andra extensioner till OMT
(A/OODBMT och OMT+). Jämförelsen avslöjar skillnader i fokusering på
modellering. OMT-A är den enda av extensionerna som har explicit fokus på
dynamisk modellering, som är en viktig del i att beskriva aktiva regler.

Slutsatsen Calestam (1999) drar är att OMT-A uppfyller de behov som finns i
existerande metoder med avseende på användning av aktiva egenskaper. Vidare
kommer Calestam (1999) fram till att OMT-A kan bidra till en ökad användning av
aktiva egenskaper. Vidare framkommer att skillnaderna mellan OMT-A och
A/OODBMT samt OMT+ är så stora att OMT-A kan betraktas som en helt ny väg att
gå för att hantera aktiva regler.
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OMT-A utvidgas ytterligare av Berndtsson & Calestam (2001) med UML-notationen.
I detta arbete kombineras OMT-A med UML och beskrivs i ett teoretiskt
sammanhang utan någon praktisk värdering av resonemanget.

Berndtsson & Calestam (2001) utvecklar i sin rapport en utökad form av UML som
kallas för UML-A. UML-A skall enligt Berndtsson & Calestam (2001) stödja
modellering av aktiva egenskaper. Den enda egentliga skillnaden mellan UML och
UML-A är att ECA-regler uttrycks explicit direkt i modellen. Anledningen till detta är
enligt Berndtsson & Calestam (2001) att modellen blir lättare att läsa, eftersom
modellen endast innehåller relevant information om aktiva egenskaper.

Berndtsson & Calestam (2001) illusterar sitt resonemang i figur 8.

Figur 8: UML-A, ECA-regler uttryckta explicit i modellen.

Berndtsson & Calestam (2001) använder fork och join från UML för att beskriva
händelser som utlöser mer än en regel. För att undvika redundant information placeras
händelsen vid fork istället för vid varje regel. I en något förenklad form ser
grundmodellen för multipla regler startade av en händelse ut som i figur 9.

Figur 9: UML-A, multipla regler genererade från samma händelse.

Berndtsson & Calestam (2001) påpekar att om ovanstående resonemang skulle
tillämpas på sammansatta händelser skulle det vara nödvändigt att specificera
sammansatta händelser på två olika sätt, beroende på om komponenterna i modellen
tillhör samma klass eller ej. Om komponenterna tillhör samma klass används
tillståndsdiagram och om komponenterna tillhör olika klasser används
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aktivitetsdiagram. Enligt Berndtsson & Calestam (2001) skulle detta leda till att det
inte är möjligt att specificera vilken inträffad händelse som skall refereras när en
sammansatt händelse skall utlösas.

För att komma runt problemet med sammansatta händelser introducerar Berndtsson &
Calestam (2001) en separat modell för specificering av sammnasatta händelser.
Fördelarna med en separat modell är att specificeringen av regler kan göras i en typ av
modell istället för två. Dessutom erbjuder den separata modellen enligt Berndtsson &
Calestam (2001) större flexibilitet med avseende på att modellera olika restriktioner
på händelser. I figur 10 redovisas ett exempel på hur en sammansatt händelse uttrycks
med hjälp av UML-A:

Figur10: UML-A, beskrivning av sammansatt händelse.

Modellen ovan beskriver den sammansatta händelsen E5((E1 AND E2) SEQ E3).
Med andra ord är händelsen E4 en konjunktion som tillsammans med E3 bildar den
sammansatta händelsen E5 som är en sekvens av E4 och E3.

Sammanfattat innebär utökningen av UML till UML-A att de flesta egenskaper
modelleras i UML-tillståndsdiagram som utökats med små nya notationer. Emellertid
måste UML-notationen utökas mer när sammansatta händelser behandlas, eftersom
UML inte stödjer semantiken för sammansatta händelser.
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5 Problemområde
Verksamhetsregler är en viktig aspekt av mjukvaruutveckling. Verksamhetsregler
existerar alltid i bakgrunden av informationssystemutveckling, men oftast uttrycks
verksamhetsregler explicit i systemmodeller och dokumentation. Verksamhetsregler
har alltid existerat så länge det funnits organisationer, men när verksamhetsregler nu
hamnat i fokus för systemutveckling försöker systemutvecklare formalisera dessa
regler på ett sätt som kan förenkla och förbättra utveckling av ny mjukvara.

Hakonarson (1997) identifierar de huvudsakliga fördelarna med att använda
verksamhetsregler, vilka kan sammanfattas som att utöka kunskapen om
applikationens domän samt interaktionen mellan omgivningen och dataobjekten.

Berndtsson & Calestam (2001) påpekar att användningen av ECA-regler är ovanlig i
praktiken. En av anledningarna till den låga användningen är otillräckligt metodstöd
för utveckling av mjukvara baserad på ECA-regler.

Dock finns det brister i modelleringen av verksamhetsregler. Denna del av
forskningsområdet har försummats, trots att den enkla ECA-strukturen erbjuder en
stor potential för att specificera reaktivt beteende hus mjukvaran (Herbst 1997).

Berndtsson & Hansson (1995) resonerar likt ovanstående och säger att lite arbete har
lagts ned på metoder och verktyg för design av aktiva databaser, illustration av regler,
övervakning, förklaring och skötsel av interagerande regler. Det är även begränsad
standardisering av regelmodeller eller språk.

5.1 Problemet
Fokus i detta projekt kommer i första hand att behandla Rumbaughs m.fl. (1991)
första steg i utvecklingsprocessen av informationssystem, det vill säga analys. Detta
steg behandlar hur verksamhetsregler kan uttryckas och modelleras för att kunna
användas som ECA-regler för fortsatt systemutveckling. Arbetet kommer att gå ut på
att studera hur semiformella metoder som till exempel grafiska modeller, fungerar för
att beskriva verksamhetsregler. Hur ECA-regler implementeras behandlas inte i
arbetet.

Beroende på tidsåtgång kommer projektet först och främst att fokusera på analys.
Fokuseringen på analys motiveras med att i denna fas är koncentrationen riktad mot
att lösa ett problem, istället för att identifiera problem vilket är fokus i designdelen.

Calestam (1999) påpekar även att det i analysfasen är möjligt att dela in systemet i
delsystem, som kan modelleras oberoende av andra delsystem. Detta är ett passande
sätt att modellera verksamhetsregler som ofta tenderar att bli komplexa när de
observeras samtidigt.

Användning av UML kan vara ett möjligt sätt att skapa modeller över
verksamhetsregler. Berndtsson & Calestam (2001) föreslår en utökning av en
existerande, välkänd mjukvaruutvecklingsmetod som till exempel OMT att användas
tillsammans med UML-notationen.

I relaterade arbeten (kapitel 4) påpekas att det har gjorts flera olika försök att skapa
modeller för att gå från verksamhetsregler till ECA-regler. De olika försöken har alla
identifierat för- och nackdelar med respektive angreppssätt. Det finns med andra ord
ingen universell väg att omvandla verksamhetsregler till ECA-regler då olika
angreppssätt har både styrkor och svagheter.
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Hakonarson (1997) utvärderar F3 EM och dess beskrivningstekniker i ett praktiskt
regelperspektiv. Resultatet är att F3 EM har en styrka med avseende på spårbarhet
samt relatering av regler till organisatoriska element. Dock identifieras även nackdelar
med att beskriva regler som är iterativa eller fördröjda.

Calestam (1999) utvecklar OMT-A som ett nytt sätt att modellera verksamhetsregler.
Resultatet är att OMT-A har en styrka i dynamisk modellering, som är en viktig del i
att beskriva aktiva regler. Dock finns det ingen praktisk utvärdering av OMT-A i
Calestams rapport.

Berndtsson & Calestam (2001) fortsätter arbetet med OMT-A och använder UML-
notation för skapa modeller av verksamhetsregler som används som ECA-regler.
Dock finns det ingen praktisk utvärdering av detta förfarande. Idéerna beskrivs på ett
teoretiskt plan och saknar en praktisk förankring som är nödvändig för att identifiera
för- och nackdelar med Berndtsson & Calestams (2001) arbete.

5.1.1 Problemformulering

Att praktiskt tillämpa och utvärdera Berndtsson & Calestams (2001) idé att använda
OMT-A och UML-notation för att skapa modeller av verksamhetsregler. Dessa regler
skall kunna användas som ECA-regler under fasen för analys i utvecklingsprocessen
av informationssystem.

Avgränsning: Endast regler klassificerade enligt Luocopoulos & Karakostas (1995)
samt Herbst m.fl. (1994) kommer att behandlas i arbetet.

5.1.2 Förväntat resultat

Det förväntade resultatet av undersökningen är att identifiera för- och nackdelar med
att använda OMT-A och UML för att skapa modeller av verksamhetsregler jämfört
med andra försök som till exempel F3EM och BROCOM. Resultatet förväntas
informera om huruvida Berndtsson & Calestams (2001) idé fungerar i praktiken.
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6 Metod
För att kunna lösa ett problem och nå ett föredefinierat mål är det nödvändigt och
dessutom enklare om en strukturerad metod används. Patel & Davidsson (1994)
påpekar dock att problemet i de flesta fall går att lösa på flera olika sätt, vilket innebär
att valet av metod inte är givet på förhand.

6.1 Möjliga metoder
För att kunna lösa problemformuleringen formulerad i kapitel 5.1.1 behövs någon
form av metod. Nedan följer en beskrivning av två möjliga experimentella metoder,
som sannolikt går att tillämpa för att lösa problemet. Nackdelar och fördelar med
respektive metod diskuteras och slutligen kommer en av metoderna att väljas. Den
valda metoden kommer sedan att användas för att lösa problemställningen.

6.1.1 Experimentella metoder

En samling av utvalda exempelregler samt fallstudier kan klassas som experimentella
metoder. Experimentella metoder har enligt Hakonarson (1997) en lägre
abstraktionsnivå jämfört med teoretiska metoder. Detta innebär i sin tur att
experimentella metoder är beroende, då resultatet av en experimentell undersökning
är beroende av hur väl till exempel utfallet av en modell kan presenteras.

Experimentella metoder kan enligt Berndtsson m.fl. (2001) gå till på följande sätt.
Först sätts scenarier upp. Scenarierna bygger på ideér från en teoretisk modell.
Därefter skall erfarenheter från scenarierna analyseras, vilket innebär identifiering av
mönster och eventuella kategoriseringar. Slutligen skall eventuella förslag på
förbättringar ges till den teoretiska bakgrunden.

Experiment kan ge en detaljerad bild av vilka svagheter och styrkor OMT-A och
UML-notationen har, med avseende på verksamhetsregler. Samtidigt ges författaren
relativt stort utrymme att dra egna slutsatser. Samtidigt kan OMT-A och UML-
notationen utsättas för den verkliga världens problem. Experimentella metoder passar
därför in på arbetets problemformulering, som har målet att identifiera styrkor och
svagheter i OMT-A och UML-notationen med avseende på verksamhetsregler.

6.1.2 En samling av utvalda exempelregler

Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att skapa fiktiva verksamhetsregler för att
tillämpa OMT-A och UML-notationen för att skapa modeller. För att tydliggöra
verksamhetsreglernas ursprung kan de representeras tillsammans med en utvald del av
en fiktiv organisation med mål, aktörer och flöden av olika typ. Modellerna som
skapas av verksamhetsreglerna kan genom en tydlig verksamhetsbeskrivning bli
lättare att utvärdera med avseende på styrkor och svagheter hos OMT-A och UML-
notationen.

En viktig aspekt, som även understryks i problemformuleringen (kapitel 5.1.1), är att
resultatet av en undersökning av exempelregler beror på hur väl de olika
verksamhetsreglerna som väljs ut, reflekterar organisationen. Kapitel 2.1.2
Klassificering av verksamhetsregler behandlar detta område som tillsammans med
probleformuleringen skall garantera att möjliga styrkor och svagheter med OMT-A
och UML-notationen kan identifieras.

Huruvida verksamhetsregler i den utvalda samlingen är intressanta i traditionell
verksamhetsmodellering, det vill säga de tidigare faserna av systemutveckling,
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kommer inte att behandlas. Syftet med rapporten är att använda verksamhetsregler för
att utvärdera hur väl lämpat OMT-A och UML-notationen är för att beskriva
verksamhetsregler.

Det är även sannolikt att den utvalda samlingen verksamhetsregler kommer att
justeras under arbetets gång. Om befintliga verksamhetsregler inte räcker till för att
beskriva förhållanden i organisationen kan samlingen av regler utökas för att möta
nya krav. Det är därför viktigt att hålla samlingen av exempelregler öppen för
justeringar under arbetets gång för att uppnå bästa möjliga resultat.

Det förväntade resultatet av en samling utvalda exempelregler är modeller av den
fiktiva verksamheten utvecklade med hjälp av OMT-A och UML-notationen.

6.1.3 Fallstudier

Calestam (1999) föreslår som fortsatt arbete med OMT-A att tillämpa OMT-A på
verkliga problem. Som motivering nämner Calestam (1999) att trots både abstrakta
och praktiska exempel på användning av OMT-A finns ett behov av att analysera
OMT-A med avseende på verkliga problem.

Den ideala situationen är att utföra en fallstudie som fokuserar på verksamhetsregler.
Tillämpning av OMT-A och UML-notationen skulle dels ge erfarenheter på hur väl
anpassad tekniken är för modellering av verksamhetsregler. Samtidigt skulle det
enligt Hakonarson (1997) vara av värde att i ett tidigt skede av
systemutvecklingsfasen identifiera vilka typer av verksamhetsregler som är av
intresse i denna fas.

En grundläggande förutsättning för att uföra en fallstudie är att identifiera ett passande
projekt. Detta innebär att en organisation av något slag måste engageras i projektet.
Organisationen måste även tillhandahålla resurser i form av information och personal
för ett lyckat resultat.

Vidare måste en fallstudie enligt Hakonarson (1997) planeras och organiseras med
många aspekter i tanke. Vanligtvis täcker verksamhetsmodelleringsprojekt bara en
liten del av den totala verksamheten. Konsekvensen av detta blir att projektets fokus
måste fastställas med avseende på att välja den del av organisationen som är av
intresse. Personalens deltagande måste planeras, schemaläggas och hänsyn måste tas
till de riktlinjer OMT-A och UML-notationen erbjuder. Varje möte med personalen
måste planeras noggrant med avseende på vilka problem som skall diskuteras samt
behoven av resurser i form av aktörer med specifik domänkunskap.

Det förväntade resultatet är detsamma som för exempelreglerna, men med en verklig
förankring och därigenom större tyngd.

6.2 Val av metod
För att nå målen med probleformuleringen måste de möjliga metoderna uppfylla vissa
generella krav. Metoderna måste erbjuda en möjlighet att utvärdera OMT-A och
UML-notationen samt stödja identifiering av för- och nackdelar.

De metoder som diskuterats ovan är fallstudier och en samling av utvalda
exempelregler. Fördelar och nackdelar med respektive metod kommer att redovisas
nedan.
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6.2.1 Utvärdering av möjliga metoder

Fallstudier är den metod som förmodligen ger mest resultatdata och erfarenheter att
analysera. Problemet är att en fallstudie innebär mycket arbete som inte har med
arbetets problemställning att göra. Detta kan till exempel vara kontakter med företag,
resursplanering i olika former samt modelleringssessioner med anställda på företaget.
Målet med rapporten är inte att testa en hel systemutvecklingsmetod, som en
fallstudie kommer att innebära.

Ytterligare ett problem är att en fallstudie kommer att kräva betydligt mer arbete och
tid än vad som finns för att färdigställa rapporten inom de uppsatta tidsramarna. Enligt
Hakonarson (1997) kommer den begränsade tiden innebära att endast en liten del av
den totala verksamheten kan analyseras. Detta innebär sannolikt att en mindre mängd
av olika verksamhetsregler kommer att identifieras.

En samling av utvalda exempelregler har en kritisk faktor. Detta är att det måste
finnas en väl formulerad samling av verksamhetsregler. Dessutom krävs en
klassificering av verksamhetsregler som redan diskuterats i kapitel 6.1.2. Styrkan med
metoden är dock övervägande då metoden är enkel och anpassningsbar för att nå bästa
möjliga resultat.

6.2.2 Slutligt metodval

Då det redan identifierats många nackdelar med att använda fallstudier är inte valet av
metod speciellt överraskande. En samling av utvalda exempelregler ger som tidigare
nämnts en enkel och anpassningsbar väg att identifiera styrkor och svagheter hos
OMT-A och UML-notationen med avseende på verksamhetsregler.

Alltså kommer en samling av utvalda exempelregler användas som en kandidatmetod
för att nå målet med arbetet.

6.3 Metodsteg
För att kunna genomföra arbetet på att bra sätt har olika metodsteg identifierats.
Metodstegen skall fullföljas i tur och ordning för att minimera risken att någon aspekt
i promlemformuleringen inte fullföljs.

6.3.1 Skapande av en samling utvalda exempelregler

För att genomföra undersökningen, det vill säga att utvärdera hur väl lämpat OMT-A
och UML-notationen är för att skapa modeller av verksamhetsregler, behövs en
samling utvalda exempelregler. Verksamhetsreglerna skapas genom att identifieras ur
en verksamhetsberättelse.

Genom att skapa en fiktiv bakgrund till de fiktiva verksamhetsreglerna kan reglerna
ses genom ett större perspektiv och meningen med detta är att skapa en helhetsbild av
hur reglerna är relaterade till varandra. Enligt Hakonarson (1997) innebär en fiktiv
bakgrund att modeller kan användas mer fullskaligt och därigenom ge en bättre bild
av notationens funktionalitet med avseende på modellering av verksamhetsregler.
Dessutom behöver omgivningen till reglerna bara modelleras en gång, vilket minskar
risken för att behöva modellera relaterade regler flera gånger.

6.3.2 Modellering av verksamhetsregler

När verksamhetsregler är identifierade, kommer var och en av reglerna att
klassificeras och modelleras.
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Klassificeringen av regler består av att placera regeln i en av de tre kategorier som
Luocopoulos & Karakostas (1995) och Herbst, m.fl. (1994) nämner. Regeln kommer
även att beskrivas enligt ECA-syntax (On, If, Do) i den utsträckning regeln tillåter.
Resultaten som framkommer efter att modellen skapats diskuteras med hänsyn till
vilken typ av regel som modellerats.

6.3.3 Sammanställning av modellerade verksamhetsregler

Efter modellering av verksamhetsregler kommer en sammanställning att ske av
samtliga regler som modellerats. Anledningen till detta är att säkra att inga primära
regelklassificeringar och händelser har förbisetts. Sammanställningen kommer att visa
läsaren vilka klasser av regler och händelser som skapats med hjälp av de fiktiva
verksamhetsreglerna.

6.3.4 Utvärdering av modeller

Utvärderingen kommer att svara på om det är möjligt att skapa modeller av olika
typer av verksamhetsregler. Dock räcker det inte med att säga ja eller nej i en
undersökning. Troligen är fallet så att vissa regler går enkelt att modellera medan
andra regler är betydligt mer komplexa och i slutändan omöjliga att modellera. Trots
att en typ av regel är svår att modellera kan det ändå finnas vissa faktorer som
uppfylls. Med avseende på denna diskussion kommer resultatet av modelleringen att
utvärderas med hjälp av fyra faktorer, framställda av Hakonarson (1997):

• Komplexitet som avgör hur lätt eller komplex en regel är att modellera i
form av inblandade komponenter och relationer. Det är av vikt att
framställa så enkla modeller som möjligt. Om en modell har få
kompnenter och relationer, samt beskrivs genom endast en modell, kan
komplexiteten betraktas som låg. Om fallet är det motsatta, det vill säga
många komponenter och relationer eller flera modeller, kan komplexiteten
betraktas som hög.

• Fullständighet vilket innebär en uppskattning av hur väl en regel kan
uttryckas genom modellen. Om en regel kan uttryckas helt, delvis eller inte
alls är frågor som framkommer under denna punkt. En delvis uttryckt regel
kan vara när endast någon viktigt aspekt av en regel inte går att modellera.

• Spårbarhet är en annan faktor, vars prioritering ökar ju längre en
systemutvecklingsprocess pågår. Det är av intresse för utvecklare att i ett
senare skede av utvecklingsprocessen kunna spåra regler tillbaka till
relaterade regler. När förändringar görs i existerande system, är det viktigt
att veta exakt vilka följder förändringen kommer att innebära. Därför är
spårbarhet viktigt.

• Läsbarhet som innebär hur lätt regler kan uppfattas utifrån modeller.
Denna faktor hör ihop med alla ovanstående faktorer. God läsbarhet
innefattar enkelhet, fullständighet och god spårbarhet.

6.3.5 Utvärdering av resultat

När modeller skapats av verksamhetsreglerna och styrkor samt svagheter identifierats
kan det vara intressant att relatera resultatet av undersökningen med tidigare arbeten
inom området. Som det tidigare nämnts har det gjorts flera liknande utvärderingar av
andra metoder och tekniker för att skapa modeller av verksamhetsregler. En
jämförelse av resultaten från de olika undersökningarna kan ge en bra bild av vilken
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metod som är generellt mest användbar. Samtidigt kan en jämförelse ge
rekomendationer för i vilka situationer vissa metoder är mer tillämpbara än andra.
Slutligen ger en jämförelse rapportens undersökning en större tyngd, då en jämförelse
med liknande arbeten tillåter en kritisk granskning av resultatet.
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7 Genomförande

7.1 En samling exempelregler
Följande delkapitel har för avsikt att beskriva den samling utvalda verksamhetsregler
som kommer att utvärderas med hjälp av OMT-A och UML-notationen. Det fiktiva
företaget, Skendata AB är skapat utifrån av Hakonarsons (1997) fiktiva organisation
Fiction INC. som är ett traditionellt grossistföretag. Dock är flertalet regler
modifierade och flera regler är helt nya på grund av att samtliga händelsetyper och
regelklassificeringar skall kunna behandlas.

7.1.1 Skendata AB-Verksamhetsbeskrivning

Skendata AB är ett relativt ungt grossistföretag som saluför, installerar och erbjuder
support för datorprodukter och lokala nätverk. Företaget startades i Skövde för 10 år
sedan och har idag många anställda. Då företaget snabbt etablerat sig på marknaden
som en effektiv och billig leverantör finns idag flera lokala kontor runt om i Sverige.
Huvudkontoret har nyligen flyttats från Skövde till Göteborg och är indelat i fyra
avdelningar: Kundsupport, Försäljning, Marknadsföring och Underhåll.

Figur 11: Organisationsstruktur för Skendata AB.

På grund av Skendata AB:s expansion har det uppstått problem med orderhanteringen.
Det har utretts av ambitiösa systemvetare från Högskolan i Skövde att lösningen på
Skendata AB:s problem är en ökad effektivisering av orderhanteringen. Dock
identifierades ytterligare underliggande problem, som kan påverka Skendata AB:s
orderhantering.

7.1.2 Administrering av ordrar

Administrering av ordrar innefattar mottagning/skötsel av order, fakturering,
kundkontakter samt underhåll av kund- och artikelregister. Personalen har till sin
hjälp ett RDBHS utvecklad av studenter vid Högskolan i Skövde.

Mottagning och skötsel av order är relativt okomplicerat. Order tas vanligtvis emot av
Försäljningsavdelningen som även registrerar ordrar. Vanligtvis ringer kunder in
order till Skendata AB. Företaget delar in sina kunder i två typer: Fasta kunder som
kontinuerligt använder sig av Skendata AB och ”lösa” kunder som inte alltid vänder
sig till Skendata AB. Skendata AB prioriterar fasta kunder som har förtur vad gäller
leveranser och service.
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Varje order består av tre delar: orderhuvud, orderraderna som orderfot. Orderhuvudet
innehåller information om kunden, kundens status, orderdatum och så vidare. Varje
orderrad innehåller artikelnummer, pris, kvantitet, rabatt samt ett sammanlagt pris för
orderraden. Orderfoten innehåller en summering av alla orderrader.

Skendata AB strävar efter att en så stor andel av försäljningen som möjligt sker till
fasta kunder. Därför premieras fasta kunder med individuell kredit. En order som
läggs av en kund registreras bara om kundens kredit är positiv, i annat fall genereras
ett felmeddelande och ordern läggs inte. När en order registreras minskas kundens
kredit med den totala summan av ordern, orderns status sätts till ”OK” och en
bekräftelse av ordern skapas.

På grund av sin strävan efter fasta kunder ger Skendata AB rabatt till fasta kunder.
Rabattsatsen beror på hur stora årliga inköp en kund gör. 100 000-500 000 kronor ger
5% rabatt. Inköp för mer än 500 000 kronor ger 10% rabatt.

Vid leverans skapas en följesedel som skickas tillsammans med de levererade
artiklarna. I samma process ändras orderns status till ”levererad”.

Vid betalning gäller olika förfarande beroende på vilken typ av kund som faktureras.
När en ”lös” kund faktureras skapas fakturan vid leverans och avslutas sedan. När en
fast kund faktureras sker fakturering i månadsslutet eller i mitten av månaden.
Kundens kredit gäller i en månad från faktureringsdatumet. När en fast kund
faktureras beräknas naturligtvis priset på ordern mot kundens rabattsats.

Naturligtvis registreras alla inkommande betalningar från kunderna. När en
inbetalning från en fast kund anländer inom den månatliga kredittiden, återställs
kundens minskade kredit och orderns status sätts till ”avslutad”. Fördröjda betalningar
övervakas och behandlas separat utanför den reguljära faktureringen.

Vid taxeringsårets slut sammanställs alla fasta kunders inköp under det gångna året
och kundernas rabattsatser justeras vid behov. Information om ordrar lagras i artikel
och kundregister. Skendata AB lägger stor vikt vid att dessa register underhålls. Detta
innebär att registren alltid ska vara uppdaterade och aktuella för att uppnå en effektiv
administration.

Underhållet av kundregister inkluderar naturligtvis att registrera nya kunder,
uppdatering av kunduppgifter samt städning av registren så att ingen onödig
diskkapacitet utnyttjas. Dock kan inte en kund avregistreras om denne har en relaterad
order knuten till sig som inte är avslutad. Personuppgiftslagen i Sverige säger
dessutom att all information om personer eller kunder skall tas bort ur register när
dessa uppgifter inte längre används. Skendata AB har därför som policy att radera alla
kunder som chefen anser vara för gamla.

När nya artiklar registreras och när information om registrerade artiklar förändras
skall Skendata AB:s artikellistor uppdateras omgående. På grund av ökad
meromvärdesskatt skall samtliga artiklars pris höjas med 7% första juli 2001. För att
hindra användare från att stänga ned databasen sker istället en utloggning.
Användaren måste ange sitt användarnamn samt lösenord för att logga ut.

7.1.3 Identifierade verksamhetsregler

Följande verksamhetsregler kan framställas ur den generella beskrivningen av
Skendata AB.

1. Order från kunder registreras av försäljningsavdelningen. Kunden kontaktar
Skendata AB genom telefon.
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2. En order behandlas endast om kunden har en positiv kredit. Om kunden har en
negativ kredit läggs ej ordern.

3. Om en order behandlas:

a. Kundens kredit minskas med den totala summan av ordern.

b. Orderns status sätts till ”OK”.

c. En bekräftelse av ordern skapas och sänds till kunden.

4. Årliga inköp för 100 000 kronor ger 5% rabatt nästa taxeringsår, inköp för mer
än 500 000 kronor ger 10% rabatt.

5. När en order levereras:

a. Orderns status ändras från ”OK” till ”Levererad”.

b. En följesedel skapas och skickas till kunden.

c. En faktura skapas och skickas till kunden om denne är en ”lös” kund.

6. En order måste ha statusen ”Levererad” innan den kan faktureras, annars
faktureras inte ordern utan ett felmeddelande ges.

7. Den 15:e samt den 30:e i varje månad faktureras alla fasta kunder.

8. Summan av en orderrad är artikelpris*antal*(1-rabattsats).

9. Om en faktura inte betalas inom en månad, sänds en påminnelse till kunden.

10. Om en faktura betalas i tid

a. Kundens kredit ökas med summan av fakturan.

b. Om betalningen gäller hela summan kunden är skyldig företaget, sätt
orderns status till ”Avslutad”.

11. Den sista dagen på taxeringsåret summeras alla fasta kunders inköp per artikel.

12. En kund kan inte tas bort om det existerar en relaterad order till kunden.

13. För att radera en kund måste chefen först godkänna detta.

14. Om en ny artikel registreras eller en existerande artikel uppdateras skall listor
av artiklar uppdateras omgående.

15. Alla artiklar skall prishöjas med 7% första juli 2001.

16. För att logga ut från databasen krävs att användaren skriver sitt användarnamn
och sitt lösenord.

7.2 Modellering av verksamhetsregler
De identifierade verksamhetsregelrna från Skendata AB:s verksamhetsbeskrivning
kommer i turordning att modelleras och klassificeras. Reglerna beskrivs enligt ECA-
syntax, EA-syntax eller CA-syntax beroende på hur regeln är uppbyggd. I anslutning
till varje regel sker även en utvärdering enligt de fyra kategorier nämnda i kapitel
6.3.4.

7.2.1 Verksamhetsregel 1

”Order från kunder registreras av försäljningsavdelningen. Kunden kontaktar
Skendata AB genom telefon.”
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E: Order anländer till försäljningsavdelningen.

A: Registrera order.

Klassificering: EA-regel.

Figur 12: Verksamhetsregel 1.

Verksamhetsregel 1 är en regel där händelsen utlöses av en användare av
registreringssystemet. Handlingen som utförs är även den iscensatt av en användare.
Processen att registrera en order befinner sig i två olika tillstånd. Starttillståndet
beskriver att användaren väntar på att en kund skall ta kontakt via telefonen.
Sluttillståndet innebär att regeln är utförd, användaren har alltså registrerat kundens
begäran om att lägga en order.

Händelsen som genererar handlingen kan klassas som en fristående explicit händelse
på grund av att det är användaren som utlöser händelsen.

Komplexitet: Då antalet komponenter i modellen är få, har modellen en låg
komplexitet.

Fullständighet: OMT-A beskriver tydligt att processen kan befinna sig i två olika
tillstånd. Händelsen och den påföljande handlingen beskrivs detaljerat och ger inget
utrymme för missuppfattningar.

Spårbarhet: Då verksamhetsregel 1 är den första regel som identifierats i Skendata
AB:s orderhantering är spårbarheten god. Regel 1 är inte beroende av någon annan
regel utan har sitt ursprung i sig själv.

Läsbarhet: Modellen över verksamhetsregel 1 har låg komplexitet, är fullständigt
uttryckt och har en god spårbarhet. Detta borgar för en god läsbarhet.

7.2.2 Verksamhetsregel 2

”En order behandlas endast om kunden har en positiv kredit. Om kunden har en
negativ kredit läggs ej ordern.”

E1: Orderläggning.

C1: Kredit<0.

A1: Lägg ej order, generera felmeddelande.

E1: Orderläggning.

C2: Kredit>=0.
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A2: Lägg order.

Klassificering: Villkorsregel, statisk regel.

Som figur 13 visar kan regel 2 beskrivas av två olika ECA-regler.

Figur 13: Verksamhetsregel 2.

Händelsen som genererar utvärdering av villkor och handling i verksamhetsregel 2
klassas som en fristående databashändelse eftersom händelsen genereras som en
reaktion på en databasoperation. I detta fall är databashändelsen av typen Insert.

Verksamhetsregel 2 klassificeras som en statisk regel, eftersom regeln begränsar
mängden av tillåtna databastillstånd, i detta fall orderläggning, oberoende av tidigare
tillstånd.

Processen kan befinna sig i två tillstånd. Starttillståndet där en registrerad order
kontrolleras av databasen, samt sluttillståndet där databasen antingen nekar eller
lägger order beroende på kredit.

Komplexitet: Modellen över verksamhetsregel 2 är relativt okomplicerad att
modellera då antalet inblandade komponenter är få. Emellertid förekommer fler
komponenter och relationer när två villkor utvärderas, vilket leder till en högre
komplexitet än vad som är fallet när modeller endast beskriver ett villkor.

Fullständighet: OMT-A redogör för hur processen att behandla order olika beroende
av vilken kredit som gäller. Två tillstånd identifieras. Händelse, villkor och handling
framkommer tydligt.

Spårbarhet: Då verksamhetsregel 2 beror av verksamhetsregel 1 är spårbarheten god.
Alla order som skall läggas har först passerat verksamhetsregel 1 och därigenom är
det lätt att gå tillbaka ett steg i processen.

Läsbarhet: Komplexiteten är låg, modellen är fullständigt uttryckt och spårbarheten är
god. Läsbarheten är genom detta god.
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7.2.3 Verksamhetsregel 3

”Om en order behandlas:

a. Kundens kredit minskas med den totala summan av ordern.

b. Orderns status sätts till ”OK”.

c. En bekräftelse av ordern skapas och sänds till kunden.”

E: Läggning av order.

A: Ny kredit=Kredit-Tot.summa, Status ”OK”, Skapa bekräftelse och skicka till kund.

Klassificering: EA-regel.

Figur 14: Verksamhetsregel 3.

Även verksamhetsregel 3 kan beskrivas med hjälp av två olika tillstånd. Det första
tillståndet innebär att en order godkänts för läggning. Det andra tillståndet medför att
ordern har lagts. Händelsen i verksamhetsregel 3 är en fristående databashändelse,
eftersom ordern automatiskt läggs om en kunds kredit är positiv. Även handlingen är
en fristående databashändelse.

Komplexitet: Då verksamhetsregel 3 är kategoriserad som en fristående händelse är
komplexiteten låg. Det är få inblandade komponenter som resulterar i en
okomplicerad modell.

Fullständighet: I verksamhetsregel 3 visar OMT-A att EA-regler som bygger på
fristående databashändelser enkelt går att modellera. Tillstånden i processen att lägga
en order går enkelt att identifiera. Händelse och handling är enkelt att beskriva.

Spårbarhet: Verksamhetsregel 3 bygger på en av två möjliga vägar i
verksamhetsregel två. Det är med andra ord enkelt att spåra dess ursprung då
processens starttillstånd är föregående process sluttillstånd.

Läsbarhet: Eftersom komplexiteten är låg, modellen är fullständig samt att
spårbarheten är god är även läsbarheten god.

7.2.4 Verksamhetsregel 4

”Årliga inköp för 100.000 kronor ger 5% rabatt nästa taxeringsår, inköp för mer än
500.000 kronor ger 10% rabatt”

Verksamhetsregel 4 går att beskriva med två olika ECA-regler:
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E1: Orderrad läggs.

C1: Om 100.000<Inköp<500.000.

A1: Ge 5% rabatt nästa taxeringsår.

E1: Orderrad läggs.

C2: Om Inköp>500.000.

A2: Ge 10% rabatt nästa taxeringsår.

Klassificering: Villkorsregel, statisk regel.

Figur 15: Verksamhetsregel 4.

Verksamhetsregel 4 klassificeras som en statisk villkorsregel eftersom regeln
behandlar mängden av tillåtna tillstånd i databasen, i detta fall kundens rabattsats.
Händelsen i verksamhetsregel fyra är en databashändelse, eftersom det är en
förändring i databasen (Insert) som genererar villkor och handling. Processen att
justera kundens rabatt beskrivs med två tillstånd. Det första tillståndet beskriver
ordern innan en prisjustering har skett. Det andra tillståndet innebär att kundens
rabattkonto har uppdaterats efter den nya ordern som lagts. Sluttillståndet innebär att
en av två möjliga handlingar har utförts, beroende på vilket villkor som är sant.

Komplexitet: Eftersom verksamhetsregel 4 är en fristående databashändelse med två
möjliga villkor och handlingar, finns fler komponenter inblandade. Detta resulterar i
en ökad komplexitet. Dock är komplexiteten fortfarande relativt låg.

Fullständighet: Modellen visar tydligt hur händelsen genererar två olika alternativa
vägar där endast en väg kan vara sann för varje fall. Processens tillstånd är enkla att
uppfatta.

Spårbarhet: Verksamhetsregel 4 tar vid direkt efter att verksamhetsregel tre är
genomförd. Processens starttillstånd är detsamma som sluttillståndet i
verksamhetsregel tre och kan därför problemfritt spåras tillbaka.
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Läsbarhet: En relativt låg komplexitet, hög fullständighet samt god spårbarhet
implicerar att läsbarheten av modellen är god.

7.2.5 Verksamhetsregel 5

“När en order levereras:

a. Orderns status ändras från ”OK” till ”Levererad”.

b. En följesedel skapas och skickas till kunden.

c. En faktura skapas och skickas till kunden om denne är en ”lös” kund.

Verksamhetsregel 5 kan beskrivas med två separata ECA-regler:

E1: Order levereras.

C1: Är kunden ”Fast”?

A1: Ändra status till ”OK”. Om C1=sann, skapa följesedel och skicka till kund.

E1: Order levereras.

C2: Är kunden ”Fast”?

A2: Ändra status till ”OK”. Om C2=falsk, skapa faktura och skicka till kund.

Klassificering: Villkorsregel, statisk regel.

Figur 16: Verksamhetsregel 5.

Verksamhetsregel 5 är snarlik verksamhetsregel 4. Till skillnad mot verksamhetsregel
4 där händelsen var en databashändelse är det i verksamhetsregel 5 användaren av
databasen som meddelar att ordern levererats. Verksamhetsregel 5 klassificeras som
en statisk villkorsregel då mängden tillåtna databastillstånd begränsas.

Komplexitet: Modellen har en relativt låg komplexitet, dock högre än modeller med
endast ett villkor. Dock är antalet inblandade komponenter och relationer fortfarande
få till antalet.
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Fullständighet: OMT-A beskriver i verksamhetsregel 5 hur en order går från
starttillståndet leverans, utvärdering av villkor med påföljande handlingar och
slutligen hamnar i sluttillståndet levererat.

Spårbarhet: Då verksamhetsregel 5 kan betraktas som en första process för leveranser
är naturligtvis spårbarheten fullgod.

Läsbarhet: Relativt låg komplexitet, hög fullständighet och en hög grad av spårbarhet
borgar för att läsbarheten av modellen är god.

7.2.6 Verksamhetsregel 6

”En order måsta ha statusen ”Levererad” innan den kan faktureras, annars
faktureras inte ordern utan ett felmeddelande ges.”.

Verksamhetsregel 6 kan beskrivas av två olika ECA-regler:

E1: Påbörja fakturering.

C1: Om Status=”Levererad”.

A1: Skapa faktura, skicka till kund.

E1: Påbörja fakturering.

C2: Om inte Status=”Levererad”

A2: Skapa ej faktura, generera felmeddelande till användaren.

Klassificering: Villkorsregel, övergångsregel.

Figur 17: Verksamhetsregel 6.

Det som skiljer verksamhetsregel 6 från regel 4 och 5 är dess klassificering.
Verksamhetsregel 6 refererar till två olika tillstånd, där en övergång endast sker om
villkoret är uppfyllt. I annat fall avslutas processen och det andra tillståndet nås aldrig.
Med andra ord kan endast en av de två CA-reglerna uppfyllas.
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Händelsen som genererar villkor och handling är en databashändelse. Användaren har
alltså ingen del i händelsen som inträffar automatiskt efter att en order levererats. Det
faktum att verksamhetsregel 6 är en övergångsregel spelar ingen roll för OMT-A.

Komplexitet: Modellen är liksom föregående modeller som bygger på villkorsregler,
relativt okomplex beroende på det låga antalet komponenter. Dock är komplexiteten
högre än modeller som endast beskriver ett villkor.

Fullständighet: Enligt föregående modeller baserade på fristående händelser är även
verksamhetsregel 6 fullständigt uttryckt i OMT-A.

Spårbarhet: Eftersom verksamhetsregel 6 är en process som inte är direkt beroende av
andra processer är spårbarheten god.

Läsbarhet: Modellen av verksamhetsregel 6 har god läsbarhet eftersom modellen har
låg komplexitet, god spårbarhet och uttrycks fullständigt.

7.2.7 Verksamhetsregel 7

”Den 30:e samt den 15:e i varje månad faktureras alla fasta kunder.”

E1: Den 15:e i månaden.

E2: Den 30:e i månaden.

E3: E1 OR E2.

C1: Det finns obetalda order för fast kund.

A1: Skapa faktura och skicka till kund.

Klassificering: Statisk regel, villkorsregel.

Figur 18: Verksamhetsregel 7.

Figur 19: Verksamhetsregel 7, disjunktion.
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Verksamhetsregel 7 bygger på en händelse som är en sammansatt disjunktion och
använder operatorn ”OR”. Detta innebär att den sammansatta händelsen (E3) körs när
antingen E1 eller E2 inträffar. Verksamhetsregeln kan klassificeras som en statisk
regel, alltså en regel som begränsar mängden av tillåtna tillstånd i databasen,
oberoende av tidigare tillstånd. Villkoret i verksamhetsregel 7 är aningen mer
komplext, eftersom det innefattar en fråga, som endast är sann för vissa kunder.

Processen att fakturera fasta kunder kan befinna sig i två olika tillstånd. Det första
tillståndet innebär att en order levererats och nu skall faktureras vid vissa tidpunkter.
Att faktureringen utförs vid vissa tidpunkter innebär att händelserna kan kategoriseras
som en tidberoende händelse, samtidigt som händelsen är en sammansatt disjunktion.

Komplexitet: Modellen i OMT-A blir aningen mer komplex när ovanstående
sammansatta disjunktion behandlas eftersom två skilda modeller måste användas för
att inte bryta mot regler i UML. Dock är modellen fortfarande inte speciellt
omfattande för betraktaren.

Fullständighet: Processens två tillstånd samt regeln som påverkar tillstånden uttrycks
fullständigt i modellen. Händelser, villkor och handlingar illustreras tydligt.

Spårbarhet: Eftersom regeln är fristående och saknar inblandning av tidigare tillstånd
är spårbarheten god.

Läsbarhet: Relativt låg komplexitet kombinerat med en hög grad av fullständighet
samt god spårbarhet innebär att modellens läsbarhet är god.

7.2.8 Verksamhetsregel 8

”Summan av en orderrad är artikelpris*antal*(1-rabattsats).”

E: Prissättning.

A: Summa=artikelpris*antal*(1-rabattsats).

Klassificering: Härledande regel.

Figur 20: Verksamhetsregel 8.

Verksamhetsregel 8 klassificeras som en härledd regel. Härledande regler är uttryck
som definierar komponenter i databasen i termer av koncept som redan finns
närvarande. Just regel åtta är ett typexempel på en härledd regel eftersom all
information för att utföra handlingen redan finns närvarande i systemet. Det enda som
behövs är en process som startas av att någon vill räkna fram ett pris på en viss order.
Processen är avslutad när priset är framräknat, inkkluderat kundens eventuella
rabattsats.
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Komplexitet: Modellen av verksamhetsregel 8 har få inblandade komponenter vilket
leder till en enkel modell med låg komplexitet.

Fullständighet: Problemet med verksamhetsregel 8 är att det inte finns någon exakt
händelse eller handling. Ett antagande om dessa aktiva komponenter är därför
nödvändigt. Utan de aktiva komponenterna är det i OMT-A svårt att skapa en modell
över regeln. Dock kan modellen fortfarande ses som delvis fullständig.

Spårbarhet: Då regeln endast behandlar prissättning av en order finns det inget
dirkektrelaterat tillstånd som starttillståndet är beroende av. Följaktligen är
spårbarheten god eftersom det är en egen process som behandlas.

Läsbarhet: Låg komplexitet tillsammans med delvis fullständighet samt god
spårbarhet innebär att modellens läsbarhet är relativt god.

7.2.9 Verksamhetsregel 9

”Om en faktura inte betalas inom en månad, sänds en påminnelse till kunden.”

E1: Trettio dagar efter fakturering.

C1: Orderstatus≠”Avslutad”.

A1: Skapa påminnelse och sänd till kund.

Klassificering: Villkorsregel, statisk regel.

Figur 21: Verksamhetsregel 9.

Den nionde verksamhetsregel som identifierats ur Skendata AB:s
verksamhetsbeskrivning är en bygger på en fristående händelse som är av typen
tidsberoende. Detta innebär att en händelse automatiskt utlöser en handling vid en viss
tidpunkt, i detta fall trettio dagar efter fakturering av kund. Om ordern inte är avslutad
genereras en händelse, som i detta fall innebär att en påminnelse skapas och skickas
till kunden. Handlingen kan kategoriseras som en användarhandling, det är alltså
användaren som skapar påminnelsen och skickar till kunden.

Verksamhetsregel 9 klassificeras som en statisk villkorsregel då mängden av tillåtna
databastillstånd begränsas med hjälp av villkoret, där kontroll sker huruvida orderns
status är avslutad eller inte.

Komplexitet: Modellen har låg komplexitet eftersom det är få komponenter
inblandade, vilket genererar en enkel modell.

Fullständighet: Med OMT-A är det problemfritt att skapa en modell som är fristående
och bygger på en tidsberoende händelse. De två tillstånden som processen befinner
sig i kan enkelt utläsas av betraktaren.
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Spårbarhet: Verksamhetsregel 9 kan spåras tillbaka till regel nummer sju. Då
processernas start- respektive sluttillstånd behandlar samma sak.

Läsbarhet: Låg komplexitet, god spårbarhet samt en hög grad av fullständighet
resulterar i en god läsbarhet av modellen.

7.2.10 Verksamhetsregel 10

”När en faktura betalas:

a. Kundens kredit ökas med summan av fakturan.

b. Om betalningen gäller hela summan kunden är skyldig, sätt orderns status till
”Avslutad”.”

Verksamhetsregel 10 kan beskrivas med hjälp av två olika ECA-regler beroende på
vilket villkor som uppfylls:

E1: Betalning av faktura.

C1: Fakturasumma≠Total skuld.

A1: Ny Kredit=Kredit+fakturasumma.

E1: Betalning av faktura.

C2: Fakturasumma=Total skuld.

A2: Ny Kredit=Kredit+fakturasumma, sätt status till ”Avslutad”.

Klassificering: Villkorsregel, övergångsregel.

Figur 22: Verksamhetsregel 10.

Den tionde verksamhetsregeln är en fristående explicit händelse som anger att ett av
två möjliga tillstånd kan accepteras. Det som skiljer de olika handlingarna är villkoret,
som kontrollerar om hela fakturan betalats eller inte. Beroende på om villkoret är sant
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eller falskt utförs olika handlingar av databasen. Handlingen utförs av databasen utan
direkt inblandning av användare och kan kategoriseras som databasrelaterad.

Verksamhetsregelns klassificering, det vill säga övergångsregel, innebär att det sker
en utvärdering för att kontrollera om ett byte mellan två tillstånd är tillåtet. I
ovanstående fall kontrolleras om det är tillåtet att gå från tillståndet ”Levererad” till
”Avslutad” med avseende på orderns status.

Komplexitet: Relativt få inblandade komponenter i modellen gör att den framstår som
enkel, vilket i sin tur resulterar i en låg komplexitet. Emellertid är komplexiteten
högre än vad som är fallet i de modeller som endast beskriver ett villkor.

Fullständighet: Modellen redovisar att det inte är några problem med att illustrera
övergångsregler av explicit händelsetyp.

Spårbarhet: Eftersom processens starttillstånd inte beror av något annat tillstånd finns
det inget att spåra, vilket innebär att spårbarheten är god.

Läsbarhet: Läsbarheten är god eftersom modellen har en relativt låg komplexitet
kombinerat med hög fullständighet och god spårbarhet.

7.2.11 Verksamhetsregel 11

”Den sista dagen på taxeringsåret summeras alla fasta kunders inköp per artikel.”

E1: Sista dagen på taxeringsåret.

A1: Summera alla fasta kunders inköp per artikel.

Klassificering: EA-regel.

Figur 23: Verksamhetsregel 11.

Verksamhetsregel 11 bygger på en fristående händelse som kan kategoriseras som en
tidsberoende händelse eftersom händelsen bara går igång vid vissa fasta tidpunkter, i
detta fall sista dagen varje taxeringsår.

Regeln klassificeras som en EA-regel eftersom det är en särskild händelse (sista dagen
på taxeringsåret) som startar handlingen (summeringen).

Komplexitet: Modellen är mycket enkel och det är få komponenter inblandade. Detta
borgar får en låg komplexitet.

Fullständighet: Modellen visar att det är enkelt att hantera EA-regler som bygger på
tidsberoende händelser.

Spårbarhet: Processen att summera kundernas inköp under året är fristående från
resterande modeller. Detta innebär att spårbarheten är god.
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Läsbarhet: Modellen av verksamhetsregel elva är en av de allra enklaste av de regler
som modellerats. En mycket låg komplexitet tillsammans med en hög grad av
fullständighet samt god spårbarhet resulterar i god läsbarhet.

7.2.12 Verksamhetsregel 12

”En kund kan inte tas bort om det existerar en relaterad order till kunden. Istället
genereras ett felmeddelande.”

Regeln kan beskrivas med två olika ECA-regler:

E1: Ta bort kund.

C1: Relaterad order=Sant.

A1: Generera felmeddelande, ta ej bort kund.

E1: Ta bort kund.

C2: Relaterad order=Falskt.

A2: Ta bort kund.

Klassificering: Villkorsregel, statisk regel.

Figur 24: Verksamhetsregel 12.

Verksamhetsregel 12 är klassificerad som en statisk villkorsregel på grund av att
regeln behandlar integritet av informationsstrukturerns komponenter, samt begränsar
mängden av tillåtna databastillstånd. I fallet ovan skyddas databasens integritet då
kunder med oavslutade order inte kan tas bort.

Vidare kan händelsen i verksamhetsregel 12 kategoriseras som en explicit händelse
genererad av användaren. Villkoret tvingar processen att gå en av två möjliga vägar.
Handlingen är knuten till databasen medan villkoret kan betraktas som en fråga.
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Komplexitet: Eftersom det finns två möjliga handlingar beroende på villkor är det en
aning mer komplex modell som redovisas. Dock är antalet inblandade komponenter
fortfarande inte stort. Därför kan modellen ses som relativt okomplex.

Fullständighet: Modellen beskriver de möjliga handlingar som kan ske när en kund
skall tas bort ut databasen. Antingen genereras ett felmeddelande eller så lyckas
operationen. Oavsett vilken handling som genereras nås sluttillståndet i processen.
Modellen uttrycker detta resonemang fullständigt.

Spårbarhet: Modellen har anknytning till kommande modeller, där kommande
modellers starttillstånd är relaterat. Dock är det inte komplicerat att spåra vad som
kommer från vad.

Läsbarhet: Modellen har en hög grad av läsbarhet då komplexiteten är relativt låg,
regeln uttrycks fullständigt och spårbarheten är god.

7.2.13 Verksamhetsregel 13

”För att radera en kund måste chefen först godkänna detta.”

E1: Radera kund.

E2: Chef godkänner.

E3: E1 SEQ E2.

A3: Radera kund.

Klassificering: Villkorsregel, statisk regel.

Figur 25: Verksamhetsregel 13.

Figur 26: Verksamhetsregel 13, händelse 1 och 2 i sekvens.

Verksamhetsregel 13 är lite speciell. Händelsen startas av användaren för att fånga
upp kunder som inte lagt någon order de senaste två åren. Villkoret plockar ut dessa
kunder och väntar på att chefen skall godkänna att kunden raderas. När chefen
godkännt att kunden skall tas bort körs ”Radera kund”.
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Regeln kan kategoriseras som en sammansatt sekvenshändelse. Detta innebär att
händelser måste inträffa i en korrekt ordningsföljd. Alltså måste en användare för att
radera en kund kolla med chefen om detta är tillåtet.

Verksamhetsregel 13 klassificeras som en villkorsregel eftersom integriteten i
databasen skyddas med hjälp av villkoret. Inga kunder som lagt order inom två år kan
alltså raderas.

Komplexitet: Modellen av verksamhetsregel 13 har samma komplexitet som andra
modeller som bygger på sammansatta händelser. Eftersom modellen kräver en
uppdelning är komplexiteten högre än i modeller som behandlar fristående händelser.
Dock kan komplexiteten fortfarande betraktas som relativt låg.

Fullständighet: Modellen visar att det är enkelt att beskriva regler som bygger på
sammansatta sekvenshändelser. Modellen ger en klar och logisk beskrivning av hur
processen att radera en gammal kund går till.

Spårbarhet: Då processen att radera en gammal kund är fristående är spårbarheten
god.

Läsbarhet: Modellen är fullständig och spårbarheten är god. Dock är modellen mer
komplex än tidigare, vilket leder till att läsbarheten inte är lika god som i övriga
modeller.

7.2.14 Verksamhetsregel 14

”Om en ny artikel registreras eller en existerande artikel uppdateras, skall listor av
artiklar uppdateras omgående.”

E1: Registrering av ny artikel.

E2: Uppdatering av existerande artikel.

E3: E1 OR E2.

A1: Uppdatera artikellista.

Klassificering: EA-regel

Figur 27: Verksamhetsregel 14.
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Figur 28: Verksamhetsregel 14, disjunktion.

Verksamhetsregel 14 baseras på en sammansatt händelse av typen disjunktion.
Disjunktionen innebär i ovanstående regel att en av två möjliga händelser väljs med
hjälp av operatorn ”OR”. Den sammansatta händelsen E3 körs om antingen E1 eller
E2 inträffar. Händelsen kan samtidigt kategoriseras som en databashändelse, eftersom
det är databasen som påverkas av uppdateringar och nyregistreringar. Handlingen är
också databasrelaterad, då listan automatiskt uppdateras när händelsen E3 inträffar.

Verksamhetsregel 14 är klassificerad som en EA-regel eftersom en handling
automatiskt genereras av händelsen. Det behövs med andra ord inget villkor för att
hantera regeln.

Komplexitet: Eftersom regeln beskriver en sammansatt disjunktion har modellen en
högre komplexitet än regler som beskriver fristående händelser. Detta beroende på att
det krävs två skilda modeller för att beskriva regeln. Dock är komplexiteten
forfarande relativt låg, eftersom det är få inblandade komponenter och relationer i
modellen.

Fullständighet: Modellen visar tydligt alla tillstånd, händelser och handlingar. Alltså
har OMT-A inga problem med att beskriva EA-regler som består av sammansatta
disjunktioner.

Spårbarhet: Verksamhetsregel 14 har god spårbarhet eftersom processen är
fristående.

Läsbarhet: En relativt låg komplexitet tillsammans med god fullständighet och
spårbarhet borgar för en god läsbarhet.

7.2.15 Verksamhetsregel 15

”Alla artiklar skall prishöjas med 7% första juli 2001.”

E1: Första juli 2001.

A1: Alla artiklar*1,07.

Klassificering: EA-regel.
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Figur 29: Verksamhetsregel 15.

Den femtonde verksamhetsregeln klassificeras som en EA-regel. Händelsen som
utlöser regeln kategoriseras som fristående och tidsberoende, eftersom händelsen
endast inträffar vid en viss tidpunkt. Handlingen som genereras av händelsen sker
automatiskt i databasen utan inblandning av användare.

Komplexitet: Modellen innehåller få komponenter vilket leder till att modellen blir
enkel. Med andra ord är komplexiteten låg.

Fullständighet: Modellen visar att det är enkelt att uttrycka EA-regler som bygger på
fristående databashändelser.

Spårbarhet: Även denna regel är fristående vilket indirekt visar att spårbarheten är
god.

Läsbarhet: Modellens läsbarhet är god, eftersom komplexiteten är god, modellen
uttrycks fullständigt och har god spårbarhet.

7.2.16 Verksamhetsregel 16

”För att logga ut från databasen krävs att användaren skriver sitt användarnamn och
sitt lösenord.”

E1: Inmatning av användarnamn.

E2: Inmatning av lösenord.

E3: E1 AND E2.

Klassificering: EA-regel.

Figur 30: Verksamhetsregel 16.
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Figur 31: Verksamhetsregel 16, konjunktion.

Verksamhetsregel 16 är den enda av de identifierade verksamhetsreglerna som bygger
på en konjunktion. Konjunktionen i regel 16 innebär att händelserna E1 och E2 måste
vara klara innan den sammansatta händelsen E3 kan köras. Med andra ord kan inte
användaren logga ut från databasen utan att veta både användarnamn och lösenord.

Verksamhetsregel 16 är klassificerad som en EA-regel vilket innebär att handlingen
utförs utan att ett villkor utvärderas. Det räcker med att händelserna E1 och E2
inträffar för att händelse E3 skall inträffa.

Komplexitet: Likt andra sammansatta händelser ger även konjunktionen en mer
komplex modell jämfört med fristående händelser. Dock är fortfarande komplexiteten
relativt låg.

Fullständighet: Modellen av verksamhetsregel 16 visar att det inte är några problem
att skapa modeller av EA-regler som bygger på sammansatta konjunktioner i OMT-A.

Spårbarhet: Eftersom regel är fristående och inte relaterar till någon annan regel är
spårbarheten hög.

Läsbarhet: En relativt låg komplexitet kombinerat med en fullständig modell samt
god spårbarhet resulterar i en hög grad av läsbarhet.

7.3 Sammanställning av klassificerade verksamhetsregler
För att få en helhetsbild av vilka typer av regler som modellerats, sammanställs de
modellerade verksamhetsreglerna i en tabell. I sammanställningen ingår även
kategoriseringen av händelser, eftersom klassificeringen av regler inte har något
samband med händelsen som utlöser regeln. En klass av regler kan därför vara
uppbyggd av olika händelser.
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Tabell 1: Sammanställning av klassificerade regler.

Sammanställningen beskriver vilken klassificering varje identifierad verksamhetsregel
har. Dessutom visar sammanställningen vilken typ av händelse som startar regeln. I de
fall där det förekommer sammansatta händelser finns även en hänvisning till vilken
typ av fristående händelse den sammansatta händelsen består av.

Sammanställningen visar att samtliga klassificeringar av Loucopoulos & Karakostas
(1995) och Herbst m.fl. (1994) har behandlats minst en gång. Även alla typer av
händelser beskrivna i kapitel 3.2.4-3.2.8 har förekommit minst en gång när modeller
av verksamhetsreglerna skapats.

De tomrum som finns i sammanställningen innebär att kombinationen av händelse
och klassificering inte identifierats i verksamhetsberättelsen. Dock innebär inte
tomrummen att dessa typer av regler är omöjliga kombinationer, utan bara att de inte
behandlas i exempelreglerna. Anledningen till detta är att alla typer av händelser och
klassificeringar ändå har modellerats och resultatet som uppnåtts i modelleringen
kommer sannolikt inte att förändras även om samtliga regel- och typkombinationer
modelleras.
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8 Analys

8.1 Utvärdering av skapade modeller
Utvärderingen av skapade modeller redovisar först en sammanfattning av hur väl
lämpade modellerna i OMT-A är för att beskriva olika typer av verksamhetsregler.
Efter sammanfattningen jämförs resultatet med relaterade arbeten inom
problemområdet för att identifiera inom vilka användningsområden OMT-A är
speciellt lämpat att använda.

8.1.1 Sammanfattning av modeller

Samtliga kan betraktas som relativt okomplexa. Dock skiljer sig komplexiteten åt med
avseende på vilka typer av händelser regeln startas av. Om händelsen är en fristående
händelse blir modellen väldigt enkel och okomplex. I de fall när den fristående
händelsen har olika handlingsalternativ ökar komplexiteten något med håller sig
fortfarande på en låg nivå.

När sammansatta händelser behandlas ökar komplexiteten något eftersom flera
komponenter blandas in i modellen samtidigt som modellen måste delas in i olika
delmodeller för att inte bryta mot regler i UML-notationen. I sammansatta händelser
av typen disjunktion och konjunktion är komplexiteten bara nämnvärt högre än i
modeller av regler som bygger på fristående händelser. Däremot kan den sammansatta
händelsen sekvens bli mer komplex då modellen kan komma att beskriva en
sammankoppling av flera sammansatta händelser. Dock kan ingen av modellerna
betraktas som komplex eftersom samtliga modeller är relativt enkla i sin uppbyggnad.

Alla modeller kan betraktas som fullständigt uttryckta. Det vill säga en uppskattning
om hur väl en regel kan uttryckas genom modellen, alltså om en regel kan uttryckas
helt, delvis eller inte alls. Det finns ett undantag från detta resonemang som behandlar
härledda regler. Härledda regler kan bara uppskattas att vara delvis uttryckta i OMT-
A eftersom det inte finns någon exakt händelse eller handling i regeln. Det vill säga,
det går inte att avgöra när en viss regel startas. Därför är det i detta fall nödvändigt
med ett antagande om dessa aktiva komponenter, vilket i sin tur i värsta fall kan leda
till att modellen misstolkas av betraktaren.

Spårbarheten i modellerna är god rakt igenom. Antingen är modellerna fristående och
har ingen direkt kontakt med andra modeller, eller så relaterar modellerna direkt till
andra modeller genom tillstånd. De fristående modellerna kan inte ha något annat än
god spårbarhet, eftersom betraktaren inte behöver spåra regler till någon annan
modell. I de regler som relaterar till varandra hänger ett sluttillstånd i en regel alltid
ihop med ett starttillstånd i en annan process, vilket leder till att modellerna kan
betraktas som en lång sammanhängande sekvens. Dock kan det i samband med
sammansatta händelser som relaterar till varandra inträffa en lägre grad av spårbarhet.
Detta beror på att en sammansatt händelse av typen konjuktion kan hämta sina
delhändelser från olika processer eller klasser som inte har något samband. Om
konjunktionen är indelad i flera steg kan det tänkas bli problematiskt att spåra
händelser till sitt ursprung, eftersom händelserna i konjunktionen inte kopplas
samman med något tillstånd. Även den sammansatta händelsen sekvens som ses likt
en kedja av händelser som måste inträffa i en korrekt ordningsföljd, kan uppvisa
samma problem då händelser kan härstamma från olika klasser.
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Generellt sett är dock spårbarheten i OMT-A god så länge inga större sekvenser eller
konjunktioner modelleras. I de fall där konjunktion och sekvens utnyttjas för större
sammanhängande modeller är det viktigt för utvecklaren att ha kontroll över
tillståndsnamn och processer för att underlätta spårbarheten för betraktaren.

Modellernas läsbarhet beror på tre faktorer: komplexitet, fullständighet och
spårbarhet. Eftersom alla tre faktorer håller relativt goda nivåer förutom i vissa fall
som redan identifierats, kan modellernas läsbarhet generellt sett betraktas som god.

8.1.2 Jämförelse mot F3EM

F3EM-notationen är uppbyggd på ett annorlunda sätt än OMT-A. F3EM tar större
hänsyn till relationer och uttalanden om verksamheten. Detta kan liknas vid implicita
uttryck av verksamhetsregler. Samtidigt ligger fokus på att explicit uttrycka
verksamhetsregler i modeller, alltså som OMT-A. Detta innebär att antalet inblandade
komponenter blir betydligt fler i F3EM än i OMT-A vilket resulterar i en ökad
komplexitet. Modellerna skapade i F3EM är inte lika enkla som modeller skapade
med hjälp av OMT-A.

För att illustrera ovanstående resonemang kan modeller skapade i OMT-A och F3EM
av verksamhetsregel 1 att jämföras:

Figur 32: Verksamhetsregel 1 skapad i OMT-A.

Figur 33: Verksamhetsregel 1 skapad i F3EM. Hakonarson (1997)
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En snabb observation av modellerna räcker för att avgöra att modellen skapad i F3EM
innehåller betydligt fler komponenter än modellen skapad i OMT-A. Detta resulterar i
att modeller skapade i F3EM är mer komplexa än modeller skapade i OMT-A. Detta
beror på att F3EM beskriver både regler, relationer samt uttalanden om verksamheten.
För att fånga en regels aktiva beteende behöver inte relationer och uttlanden
behandlas. Detta framgår klart vid en jämförelse av ovanstående modeller skapade i
OMT-A och F3EM.

Det kan emellertid vara intressant att titta på modeller som hanterar lite mer komplexa
regler. Verksamhetsregel 10 är en mer komplex regel där händelsen genererar olika
handlingar beroende på vilket villkor som uppfylls.

Figur 34: Verksamhetsregel 10 uttryckt i OMT-A.
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Figur 35: Verksamhetsregel 10 uttryckt i F3EM. Hakonarson (1997)

Studier av ovanstående modeller av verksamhetsregel 10 visar att en händelse som
genererar multipla handlingar blir än mer komplex att modellera i F3EM. Förvisso är
även modellen skapad i OMT-A mer komplex än modeller som visar regler baserade
på händelser som endast genererar en möjlig handling.

Ytterligare en jämförelse av F3EM och OMT-A kan vara på sin plats. Regler som
bygger på sammansatta händelser genererar i OMT-A de mest komplexa modellerna.
Frågan är om det är likadant i F3EM?

Figur 36: Den sammansatta händelsen E3 uttryckt i OMT-A.

Figur 37: Verksamhetsregel 13, regeluppbyggnad.
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Figur 38: Verksamhetsregel 13 uttryckt i F3EM.

Efter att ha observerat modellerna av verksamhetsregel 13 framkommer även här att
modellen skapad i F3EM har betydligt fler komponenter och relationer än modellen
skapad i OMT-A. Dock ökar inte komplexiteten i modeller skapade i F3EM när regler
som bygger på sammansatta händelser modelleras, vilket skiljer mot modeller
skapade i OMT-A.

Sammantaget är dock modeller skapade i F3EM mer komplexa än modeller skapade i
OMT-A.

Flera olika typer av regler kan inte uttryckas direkt i F3EM. Detta gäller främst
tidsberoende regler och övergångsregler. Denna typ av regler måste plockas isär till
mindre processer för att kunna hanteras. OMT-A uttrycker alla regler utom härledda
regler fullständigt. De härledda reglerna kan dock i OMT-A uttryckas genom
antaganden. Eftersom F3EM har större problem än OMT-A i detta avseende är OMT-
A att föredra i detta avseende.

F3EM erbjuder en god spårbarhet vilket tillsammans med detaljerade relationer och
uttalanden om verksamheten gör att F3EM är ett bra verktyg för skötsel av
verksamhetsregler. Förmågan att binda verksamhetsregler till sin ursprungskälla,
uttalanden bundna till källan samt processens relationer gör det möjligt att identifiera
objekt som kan påverkas av förändringar i andra verksamhetsregler. F3EM har en
högre grad av spårbarhet än OMT-A, eftersom relationer och uttalanden stöds på ett
djupare plan.

Sammantaget är OMT-A en enklare och mer användbar notation för att skapa
modeller av aktiva regler än F3EM. Dock ger F3EM fördelar i skötsel av
verksamhetsregler i form av kontroll och överblickbarhet som OMT-A inte kan mäta
sig med. Skall modeller av aktiva regler utvecklas är OMT-A mer användbar men är
det skötsel av verksamhetsregler som ligger i fokus kan F3EM vara ett bra alternativ.

8.1.3 Jämförelse med BROCOM

I BROCOM används olika modeller beroende på vad som skall modelleras. Eftersom
problemformuleringen fokuserar på just processen i en regel jämförs inte OMT-A
med resterande modeller i BROCOM. Den intresserade läsaren hänvisas till Herbst
(1997).
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För att beskriva processer använder BROCOM ECA2net-notationen som har likheter
med OMT-A notationen. Både OMT-A och ECA2net-notationen uttrycker villkor och
handling illustrerade av en romb. Däremot beskrivs i ECA2net-notationen händelsen
som en startpunkt för processen och ingen hänsyn tas till objekts olika tillstånd.
Genom att tillstånd inte används i ECA2net-notationen blir antalet inblandade
komponenter färre. Dock kan inte ECA2net-notationen ses som ett mindre komplext
sätt att skapa modeller av verksamhetsregler, eftersom inga beskrivande tillstånd
återfinns i modellen vilket kan förvirra betraktaren. Förvisso har ECA2net-notationen
en låg komplexitet, men OMT-A genererar tydligare och enklare modeller trots fler
inblandade element.

En jämförelse vad beträffar notationernas komplexitet kan vara på sin plats. Först
jämförs modeller av verksamhetsregel 1 i figur 39-40.

Figur 39: Verksamhetsregel 1 skapad i OMT-A.

Figur 40: Verksamhetsregel 1 skapad i ECA2net.

En kort observation räcker för att inse att ECA2net-notationens komplexitet när det
gäller antalet inblandade komponenter är väl så låg som för OMT-A. Likafullt kan
betraktaren av ECA2net-notationen inte orientera sig i vilken process regeln hör
hemma i samma grad som i OMT-A eftersom ECA2net-notationen inte visualierar
objektens tillstånd i processen att registrera en order, som är fallet i modellerna.

En ytterligare jämförelse av en mer komplex regel kan vara av intresse. Denna gång
jämförs verksamhetsregel 10.
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Figur 41: Verksamhetsregel 10 uttryckt i OMT-A.

Figur 42: Verksamhetsregel 10 uttryckt i ECA2net.

Vid en jämförelse av modellerna baserade på verksamhetsregel 10 framkommer
samma slutsatser som vid jämförelsen av modeller baserade på verksamhetsregel 1.
Komplexiteten i modellen skapad i ECA2net är väl så låg som i OMT-A. Emellertid är
spårbarheten även här problematisk.

En avslutande jämförelse mellan sätten att skapa modeller är nödvändig, för att
säkerställa resonemanget runt de två jämförda modellerna. Verksamhetsregel 7, som
bygger på en sammansatt händelse och genererar en mer komplex modell i OMT-A
jämförs i figur 43-45.
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Figur 43: Verksamhetsregel 13 uttryckt i OMT-A.

Figur 44: Verksamhetsregel 13, händelseuppbyggnad.

Figur 45: Verksamhetsregel 13 uttryckt i ECA2net.

Studier av modellerna baserade på verksamhetsregel 13 genererar inte samma svar
som jämförelsen av tidigare modeller. Modellen över en sekvens är betydligt mer
komplex i ECA2net än modellen skapad i OMT-A. Samtidigt är spårbarheten i
ECA2net lägre eftersom de saknas identifierande tillstånd.

Modellerna i BROCOM uttrycker alla typer av verksamhetsregler fullständigt. Detta
innebär att användning av ECA2net-notationen klarar att hantera övergångsregler
bättre än OMT-A som måste tillämpa antaganden. Om det finns krav på att
övergångsregler måste uttryckas utan egna antaganden är BROCOM och ECA2net-
notationen att föredra framför OMT-A.
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Spårbarheten i BROCOM och ECA2net-notationen kan liknas vid OMT-A. Dock
beskriver inte ECA2net-notationen processens start- och sluttillstånd explicit, vilket
kan göra spårbarheten mer komplicerad, eftersom betraktaren av modellen i en högre
grad måste vara bekant med organisationens processer. Läsaren hänvisas till figur 35
för större förståelse av resonemanget.

Läsbarheten i BROCOM och ECA2net-notationen ligger nära OMT-A. Emellertid
uppvisar ECA2net en högre grad av komplexitet när vissa samansatta händelser
modelleras, exempelvis sekvenser. ECA2net-notationen har en lägre grad av
spårbarhet än OMT-A vilket kan resultera i en sämre läsbarhet. Emellertid har OMT-
A en lägre grad av fullständighet än ECA2net-notationen vilket resulterar i en lägre
grad av läsbarhet i OMT-A. Vilket som väger tyngst är är upp till varje enskild
betraktare att avgöra men skillnaden mellan modellerna är liten.

8.2 Förslag på förbättringar av UML-A
Utvärderingen av OMT-A visar att de flesta regler och händelser går att modellera
utan problem med hjälp av UML-A. Ingen av de fiktiva verksamhetsreglerna är
omöjliga att modellera men vissa brister har observerats när en del modeller skapats.
Regler som bygger på sammansatta händelser har visat sig vara mer komplexa än
regler som bygger på fristående händelser. Detta beror till stor del på att UML-
notationen har vissa bestämda regler som inte får brytas. Avsikten med detta kapitel är
att i viss mån utvidga eller till och med frångå UML-notationen för att enklare kunna
skapa modeller av regler som bygger på sammansatta händelser.

8.2.1 Sammansatta regler i en enda modell

Problemet med modeller skapade av sammansatta händelser är att det behövs minst
två modeller för att beskriva händelseförloppet. Dels behövs det en modell för att
beskriva processens tillstånd tillsammans med den sammansatta regeln. Dessutom
behövs en modell som beskriver den sammansatta händelsen och dess uppbyggnad.
Detta innebär en ökad komplexitet för betraktaren som måste studera två modeller för
att uppfatta en regel. (Se till exempel kapitel 7.2.16)

Ett enkelt sätt att integrera en sammansatt händelses båda modeller är att integrera
modellen som beskriver den sammansatta händelsens uppbyggnad i modellen som
beskriver processens tillstånd. För att tydligt illustrera tänkandet bakom modellen
redovisas ett exemepl som bygger på verksamhetsregel 16 som beskriver en regel som
bygger på en sammansatt händelse av typen konjunktion.
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Figur 46: Verksamhetsregel 16 i utökad UML-A.

I modellen i figur 46 beskrivs den sammansatta händelsen E3 direkt i modellen som
beskriver processens tillstånd. Resultatet blir en modell som tydligt och enkelt
redovisar den sammansatta händelsen E3:s uppbyggnad.

Med ovanstående sätt att skapa modeller av aktiva regler minskas komplexiteten
eftersom antalet komponenter samlas i en enda modell. Samtidigt påverkas varken
spårbarhet eller fullständighet negativt, eftersom modellen uttrycker exakt samma
information som modellen skapad i OMT-A med hjälp av UML-A. Resultatet blir att
den nya modellen har en högre grad av läsbarhet än samma modell skapad i OMT-A.

Den nya modellen håller sig också inom UML-notationens ramar, vilket naturligtvis
är en fördel. Den utökade modellens sammansatta händelse E3, består av händelserna
E1 och E2. E1 och E2 är inte kopplade till något tillstånd vilket innebär att när en av
händelserna inträffat, behövs ingen återgång till starttillståndet för att vänta in den
andra händelsen.

En detalj att diskutera i det nya förslaget är den sammansatta händelsen E3. Det kan
tänkas att en del betraktare av modellen anser att händelsen E3 är ett tillstånd,
eftersom händelserna E1 och E2 inte inträffar exakt samtidigt. Sannolikt kan en
diskussion uppstå om huruvida den sammansatta händelsen i modellen kan betraktas
som ett tillstånd eller ej. Dock beskrivs den sammansatta händelsen som en händelse
som inte är kopplat till ett speciellt tillstånd. Detta på grund av att den sammansatta
händelsen väntar en mycket liten tid på att dess beståndshändelser skall inträffa.
Ytterligare en anledning att inte markera den sammansatta händelsen som ett tillstånd
är att modellen blir mindre komplex och därigenom lättare att tolka.

Problemen att modellera sammansatta händelser i OMT-A som diskuteras av
Berndtsson & Calestam (2001) elimineras av förslagsmodellen. Alltså behövs inte två
olika modeller för att hantera händelser som hör hemma i olika klasser, så länge
händelserna som bygger upp den sammansatta händelsen inte är kopplade till något
tillstånd. Det är dock viktigt att infoga tillräckligt med information i modellen, så att
betraktaren enkelt kan uppfatta hur regler och handlingar relaterar till varandra.

Ett annat sätt att eliminiera problemen att modellera sammansatta händelser i OMT-A,
är att helt enkelt frångå UML-notationen och bara använda de delar som behövs i en
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egen separat notation. Detta skulle innebära att notationen kan utvecklas oberoende av
UML och därigenom undviks de problem som uppstår när sammansatta händelsers
beståndsdelar kommer från olika klasser.

Likväl är inte detta resonemang analyserat tillräckligt väl för att rekommendera
användare att frångå den notation som föreslås i OMT-A utan skall endast ses som en
tänkbar väg för att föra UML-A vidare i dess utveckling.

Emellertid finns det problem även med detta förfarande. Eftersom UML-notationen är
ett välkänt och välanvänt sätt att skapa modeller är det troligen svårt att få användare
av UML-notationen att anamma en utvidgning av OMT-A för att skapa modeller av
aktiva regler.

Eftersom OMT-A fortfarande utvecklas av Berndtsson & Calestam (2001) är det upp
till utvecklarna att besluta om hur mycket OMT-A och UML-A kan avvika från den
ursprungliga UML-notationen. Det är trots allt en bra bit kvar innan UML-A kan
betraktas som ett helt nytt verktyg för att skapa modeller av aktiva regler.

Dock anser författaren till denna rapport att förslag på förbättringar från olika källor
måste tas i beaktande under fortsatt utvecklingsarbete med OMT-A och UML-A.
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9 Slutsatser
Detta kapitel beskriver arbetets resultat i relation till arbetets problemställning.
Kapitlet innehåller även en diskussion kring på vilket sätt och inom vilka områden
arbetet kan ses som ett bidrag. Dessutom presenteras förslag på framtida arbeten inom
problemområdet.

9.1 Resultat
Detta examensarbete hade problemformuleringen:

”Att praktiskt tillämpa och utvärdera Berndtsson & Calestams (2000) idé att använda
OMT-A och UML-notation för att skapa modeller av verksamhetsregler klassificerade
enligt Luocopoulos & Karakostas (1995) samt Herbst m.fl. (1994). Dessa regler skall
kunna användas som ECA-regler under fasen för analys i utvecklingsprocessen av
informationssystem.”

I rapporten har fiktiva verksamhetsregler utvecklats, för att praktiskt testa OMT-A
och UML-notationen. Verksamhetsreglerna har klassificerats enligt
problemställningen, modellerats i OMT-A och även framställts som aktiva
komponenter i form av ECA-regler.

Det förväntade resultatet i rapporten löd:

”Det förväntade resultatet av undersökningen är att kunna identifiera för- och
nackdelar med att använda OMT-A och UML för att skapa modeller av
verksamhetsregler jämfört med andra försök som till exempel F3 EM och BROCOM.
Resultatet förväntas informera om huruvida Berndtsson & Calestams (2000) idé
fungerar i praktiken.”

För att nå det förväntade resultatet har varje modell av de identifierade
verksamhetsreglerna utvärderats. Utvärderingen har skett utifrån fyra kriterier:
komplexitet, fullständighet, spårbarhet och läsbarhet.

Resultatet som framkommer av utvärderingen är att OMT-A i kombination med
UML-notationen genererar en god läsbarhet för alla klasser av regler och händelser
som modellerats. Dock uppstår mindre problem när regler klassificerade som härledda
skall modelleras. Problemet är att det inte finns någon exakt händelse eller handling i
regeln, vilket leder till att antaganden om händelsens start måste göras.

Ytterligare ett problem som identifierats är att modeller av regler baserade på
sammansatta händelser tenderar att bli mer komplexa än modeller som bygger på
fristående händelser. Detta beror på att antalet komponenter i modellerna är fler samt
att det behövs två modeller för att beskriva en sammansatt händelse.

OMT-A jämförs med F3EM och BROCOM och det framkommer att OMT-A har
vissa fördelar.

Gentemot F3EM är OMT-A ett enklare sätt att skapa modeller av aktiva regler.
Emellertid ger F3EM fördelar i skötsel av verksamhetsregler i form av kontroll och
överblickbarhet. Slutsatsen från jämförelsen är att OMT-A är mer användbart för att
utveckla modeller av aktiva regler medan F3EM är ett användbart verktyg för
administrering av verksamhetsregler.

OMT-A och BROCOM är relativt lika varandra med avseende på att skapa modeller
av verksamhetsregler. Det framkommer dock att BROCOM har en lägre grad av
spårbarhet eftersom inga identifierande tillstånd används. BROCOM har dock
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fördelar gentemot OMT-A beträffande fullständighet, eftersom BROCOM behandlar
härledda regler på ett bättre sätt än OMT-A.

Slutsatsen är att OMT-A är ett bra sätt att skapa modeller av aktiva regler för
implementering i aktiva databaser som mycket väl kan ersätta eller komplettera andra
existerande metoder.

Med ovanstående diskussion visas att arbetets problemställning har uppfyllts. Även
det förväntade resultatet har verifierats, då det framkommit att OMT-A har många
styrkor och ett fåtal svagheter.

9.2 Framtida arbete

9.2.1 Fallstudie

En intressant vinkel på arbetet med OMT-A och UML-notationen vore att genomföra
ett komplett fallstudie i en verklig verksamhet.

Trots att resultatet i detta examensarbete är positivt för OMT-A skulle det vara
intressant med en utvärdering baserad på verkliga omständigheter. En verklig
tillämpning av metoden skulle ge erfarenheter på hur väl anpassat OMT-A är för att
skapa modeller av verksamhetsregler. Dessutom skulle det vara intressant identifiera
vilka typer av verksamhetsregler som är av intresse i olika skeden av fasen för
systemutveckling.

Metoden skulle då testas fullt ut och definitivt fastställa att OMT-A är ett fullgott sätt
att skapa modeller av aktiva regler. Resultatet av en fallstudie skulle sannolikt bli
detsamma som i detta examensarbete, men med en verklig förankring och sålunda ha
större tyngd.

Dock är det viktigt att ha i åtanke att en fallstudie kräver mycket tid, mer än vad som
ges under en termins arbete. En tänkbar lösning på detta är att vara fler än en student
för att lösa arbetsuppgiften.

9.2.2 Utveckling av notationen

En annan intressant fortsättning på arbetet med OMT-A är en utveckling av
notationen. Detta examensarbete har uppvisat ett positivt resultat med avseende på
skapandet av modeller. Dock har vissa mindre brister identifierats. Det har även givits
förslag på en utökning av notationen vad beträffar modellering av sammansatta
händelser.

En tänkbar väg är att utvärdera och utveckla de förslag på förbättringar som givits i
detta examensarbete, samt förfina och utveckla dessa ideér vidare på ett djupare plan.

Som det redan påpekats är inte notationen perfekt, utan kan troligtvis förbättras
ytterligare. Det vore därför spännande att se ett arbete som tar notationen vidare mot
nya mål, som kan öka chansen att OMT-A blir en mer vedertagen metod att skapa
modeller av aktiva regler.

9.2.3 Fullständig modelljämförelse mellan metoder

En intressant fortsättning på detta examensarbete är att göra en fullständig jämförelse
mellan OMT-A, F3EM och BROCOM. Om samtliga metoder skulle tillämpas på
samma regler skulle en jämförelse mellan metoderna bli mer fullständig, än vad som
är fallet i detta examensarbete.
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En fullständig jämförelse skulle genom ett mer omfattande utvärderingsmaterial
generera en tydligare bild av vilken metod som är att rekomendera för vissa typer av
regler.

Dock är det viktigt att ha i åtanke att en fullständig jämförelse mellan metoder innebär
en stor arbetsbelastning, eftersom samtliga regler måste modelleras tre gånger.
Dessutom krävs ett omfattande bakgrundsmaterial för att förklara respektive metod
för läsaren.

9.3 Diskussion
Det framkommer tydligt i rapportens problemformulering att det finns ett glapp
mellan identifieringen av verksamhetsregler och implementering av regler i en ECA-
regelstruktur. Målet med arbetet har varit att testa och utvärdera om OMT-A och
UML är en enkel och rekommenderbar metod för att överbrygga glappet. Analys och
resultat visar att OMT-A och UML är en ny väg att gå för att enkelt modellera
verksamhetsregler enligt ECA-regelstruktur.

Den utvärderade metoden kan ersätta eller komplettera andra befintliga metoder för
att på ett enklare och mer komplett sätt skapa modeller av verksamhetsregler.
Resultatet kan underlätta för utvecklare av aktiva databaser att modellera och i ett
senare skede implementera verksamhetsregler.

Vidare kan resultatet användas som en grund för föreslagna fortsatta arbeten.
Resultatet kan även verka som ett fundament för vidareutveckling av UML-A, där
identifierade brister eventuellt kan elimineras.

Arbetet med examensarbetet har varit mycket intressant och har fungerat bra med
undantag för vissa kritiska faktorer.

Ett problem är att det inte finns något anpassat verktyg för att skapa modeller i OMT-
A. De verktyg som testats använder UML och tillståndsdiagram men saknar stöd för
de enkla modifieringar som OMT-A och UML-A kräver. Detta innebär att skapandet
av modeller har tagit onödigt mycket tid och energi, än vad som varit fallet om det
funnits särskilda verktyg att använda. Detta är naturligtvis viktigt att ha i åtanke om
OMT-A och UML-A skall användas för att utveckla aktiva databassystem. Det är
nödvändigt att diskutera huruvida metodens fördelar övervägar nackdelarna med
ritverktygen, för att skapa modeller av identifierade regler.

Ett annat problem som endast är relaterat till detta arbete är att utveckla fiktiva
verksamhetsregler. Tanken med att skapa fiktiva regler var att spara tid. Alternativet
var att göra en fallstudie vilket inneburit en allt för stor arbetsbelastning. Problemet att
utveckla fiktiva verksamhetsregler uppstod eftersom det var önskvärt att skapa en
fiktiv organisation, för att få reglerna att passa in i ett större sammanhang. Det var
dock inte helt trivialt att fundera ut regler som skulle täcka in alla klassificeringar och
händelser. Resultatet blev att inte alla kombinationer av regler och händelser
skapades, utan endast regler med alla olika klassificeringar samt regler som baseras på
alla olika typer av händelser. Detta innebär att det finns kombinationer av regler och
händelser som inte har modellerats. Emellertid finns det ingen anledning att tro att
resultatet av modelleringen skulle bli annorlunda om dessa oidentifierade regler skulle
utvecklas. Undersökningen visar trots allt att alla klassificeringar och alla händelser
går att uttrycka i OMT-A.



Referenser

63

Referenser
ACT-NET Consortium. 1996. The Active Database Management System Manifesto:
A Rulebase of ADBMS Features. ACM SIGMOD Record, 40-49.

Bell, J., Brooks, D., Goldblom, E., Sarro, R. & Wood, J. (1990) Re-Engineering Case
Study Recommendations to Applications Developers. US West Information
Technologies Group.

Berndtsson, M. 1992. ACTIVE DATABASES: The Next Generation Databases.
University of Skövde .Department of Computer Science. Technical report TR-92-02-
001.

Berndtsson, M. & Calestam, B. 2001. A Uniform Approach for Supporting Activa
Database Features in UML and OMT. University of Skövde. Department of Computer
Science. Technical Report HS-IDA-TR-01-003

Berndtsson, M. & Hansson, J. 1995. Active and Real-Time Database Systems
(ARTDB-95). Springer.

Berndtsson, M. Hansson, J. Olsson, B. & Lundell, B. 2001. Kompendium
Examensarbete. Högskolan i Skövde, Skövde.

Calestam, B. 1999. OMT-A: An Extension of OMT to model Active Rules.
University of Skövde. Department of Computer Science. MSc thesis HS-IDA-MD-
99-001.

Cherry, C & Macredie R.D. 1999. The Importance of Context in Information System
Design: An Assesment of Participatory Design. Requierments Eng, 4, pages 103-114.

Connolly, T. Begg, C. & Strachan, A. 1999. Database systems: A Practical Approach
to Design, Implementation, and Management. Addison Wesley Longman, USA.

Elmasri, R & Navathe, S. 1997. Fundamentals of Database Systems, (Third edition).
Addison Wesley, USA.

Eriksson, J. 1996. Real- Time and Active Databases: A Survey. University of Skövde.
Department of Computer Science. Technical Report.

Fowler, M & Scott, K. 2000. UML Distilled Second Edition: A brief guide to the
standard Object Modeling Language. Addison Wesley Longman, USA.

Gatziu, S. 1995. Events in an Active, Object-Oriented Database System. Verlag
Dr.Kovac, Hamburg.

GUIDE. (1996). Business Rules: What are they really?1

Hakonarson, K. (1996). Evaluation of F3 Enteprise Modeling with Business Rule
Focus. University of Skövde. Department of Computer Science. BSc Final year
project HS-IDA-EA-96-308.

Herbst, H 1997. Business Rule-Oriented Conceptual Modeling. Physica-Verlag,
Heidelberg.

Herbst, H 1995. A Meta-Model for Business Rules in Systems Analysis. In
Proceedings of the seventh Conference on Advanced Information Systems
Engineering (CAiSE ’95), Berlin. Springer.

1 Palmquist (1997) ger denna referens.



Referenser

64

Herbst, H., Knolmayer, G., Myrach, T. & Schlesinger, M. 1994. The specification of
business rules: A comparison of selected methodologies. A.A. Verijn-Stuart, T.-W.
Olle. Elseiever. 29-46.

Knolmayer, G., Herbst, H. & Schlesinger, M. 1994. Enforcing Business Rules By the
Application of Trigger Concepts, Proceeding Priority Programme Informatics
Research. In Proceedings of the Information Conference Module 1. Bern. Swiss
National Science Foundation.

Loucopoulos, P. & Karakostas, V. (1995). System Requirements Engineering.
McGraw-Hill, Maidenhead, Berkshire, UK.

Palmquist, P. 1997. Extending CDIF to support Business Rules targeting SQL3.
University of Skövde. Department of Computer Science. MSc thesis HS-IDA-MD-
97-12.

Patel, R. & Davidsson, B. 1994. Forskningsmetodikens grunder: Att planera,
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund.

Pohl, K. 1994. Requirements engineering: An overview. Informatik V. RWTH
Aachen. Germany.

Ross, R. 1997. The Business Rule Book. Second Edition. USA.

Rumbaugh, J. Blaha, M. Premerlani, W. Eddy, F & Lorensen, W. 1991. Object-
Oriented Modeling and Design. Prentice Hall

Tan, C W. & Goh, A. (1999). Implementing ECA rules in an active database.
Knowledge- based Systems. 12,. Elseiever. 137-144


