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Sammanfattning 
I en mjukvaruutvecklingsprocess ingår vanligtvis att ta fram modeller över den 
mjukvara som ska konstrueras. Detta är inte sällan ett omfattande arbete som kräver 
ett samarbete mellan flera personer i en gemensam modelleringsmiljö. I sådana 
modelleringsmiljöer används vanligtvis modelleringsverktyg som stöd i arbetet. Dessa 
modelleringsverktyg utgör tillsammans en verktygsmiljö. I denna studie undersöks 
möjligheter för företag och professionella organisationer att i sådana verktygsmiljöer 
använda modelleringsverktyg som baseras på öppen källkod.  
 
Tre modelleringsverktyg baserade på öppen källkod har analyserats i studien; 
ArgoUML, Fujaba och Umbrello UML Modeller. Studien har fokuserats på att 
undersöka tre viktiga egenskaper hos dessa verktyg som är avgörande för deras 
tillämpning i verktygsmiljöer hos företag och professionella organisationer. Dessa 
egenskaper är integrationsförmåga, potential att vid integration hantera komplexitet 
hos modeller samt supportmöjligheter. Resultaten av studien visar att det i dagsläget 
inte finns något modelleringsverktyg baserat på öppen källkod för UML-modellering 
som tillgodoser de krav som ställs i en verktygsmiljö hos företag och professionella 
organisationer där XMI används för verktygsintegration. 

Nyckelord: Modelleringsverktyg, Öppen källkod, Integration, Verktygsmiljö. 
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1 Introduktion 
I en mjukvaruutvecklingsprocess ingår vanligtvis att ta fram modeller över den 
mjukvara som ska konstrueras (Pressman, 2000; Rumbaugh m.fl., 1991). Dessa 
modeller representerar olika aspekter av mjukvaran, såsom exempelvis det statiska 
eller det dynamiska beteendet (Pressman, 2000; Rumbaugh m.fl., 1991). Som stöd i 
detta arbete används ofta modelleringsverktyg (Leem och Sangkyun, 2002; Budgen 
och Thomson, 2003; Damm m.fl., 2000a). Dessa verktyg används för att skapa och 
editera olika typer av modeller (Damm m.fl., 2000a). Med hjälp av 
modelleringsverktyg är det också möjligt att utföra mer avancerade 
modelleringsuppgifter såsom kontroll av syntax och semantik hos en modell (Damm 
m.fl., 2000a).  
 
Modellering av mjukvara är ofta ett omfattande arbete som kräver ett samarbete 
mellan flera personer i en gemensam modelleringsmiljö (Lin, m.fl., 2003). De 
modelleringsverktyg som används i en sådan modelleringsmiljö bildar tillsammans en 
verktygsmiljö (Kim, 2001). När flera modelleringsverktyg används tillsammans i en 
verktygsmiljö är det viktigt att de möjliggör för olika mjukvaruutvecklare att ta del av 
varandras modeller (Post och Kagan, 2000). Modellerna måste kunna delas mellan de 
modelleringsverktyg som de olika utvecklarna använder sig av och detta kräver att 
verktygen integreras med varandra (Damm m.fl., 2000b). En sådan integration kan 
åstadkommas genom informationsutbyte mellan modelleringsverktygen (Damm m.fl., 
2000b).  
 
För att modelleringsverktyg ska kunna användas i verktygsmiljöer är det inte bara 
viktigt att de kan integreras med varandra, utan det finns även andra förutsättningar 
som är nödvändiga. Exempelvis bör ett modelleringsverktyg kunna hantera 
komplexitet hos modeller som bearbetas i det och den support som tillhandahålls för 
verktyget bör vara tillförlitlig (Budgen och Thomson, 2003; Gray m.fl., 2000). 
 
På senare tid har modelleringsverktyg baserade på öppen källkod börjat komma som 
ett alternativ till proprietära1 modelleringsverktyg (se exempelvis ArgoUML, 2004; 
Dia, 2004; Fujaba, 2004; Umbrello UML Modeller, 2004; Xylophon, 2004). I denna 
studie undersöks möjligheter för företag och professionella organisationer att i 
verktygsmiljöer använda sådana modelleringsverktyg baserade på öppen källkod.  
 
I nästa kapitel ges en bakgrund till det för studien aktuella problemområdet. I kapitel 
tre presenteras det problem som studien undersöker och i kapitel fyra ges sedan en 
beskrivning av hur denna undersökning genomförts. I kapitel fem presenteras studiens 
resultat, vilka sedan analyseras i kapitel sex. Rapporten avslutas med slutsatser i 
kapitel sju följt av en diskussion i kapitel åtta. 

                                                
1 Proprietär mjukvara är upphovsrättskyddad mjukvara vars användning och/eller återdistribution 
och/eller modifikation är skyddad. Generellt ränknas även så kallad ”freeware”- och ”shareware”-
mjukvara till denna typ av mjukvara. Proprietär mjukvara kan, liksom mjukvara baserad på öppen 
källkod, vara kommersiell eller icke-kommersiell. (http://www.gnu.org/philosophy/categories.html). 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en redogörelse för viktiga aspekter av det problem som behandlas i 
studien. 

2.1 Integration av modelleringsverktyg 

När ett modelleringsverktyg används i en verktygsmiljö bör detta, som nämnts 
tidigare, integreras med andra modelleringsverktyg i miljön (Creighton m.fl., 2003; 
Post och Kagan, 2000; Guck, 1999; Damm m.fl., 2000b). En sådan integration kan 
åstadkommas genom informationsutbyte mellan modelleringsverktygen (Damm m.fl., 
2000b). Detta innebär att ett modelleringsverktyg exporterar information som andra 
modelleringsverktyg sedan kan importera (Damm m.fl., 2000b). Nedan beskrivs 
närmare hur integration mellan modelleringsverktyg kan realiseras. 

2.1.1 Vertikal och horisontell integration 

Utbyte av modellinformation mellan modelleringsverktyg kan göras antingen genom 
en vertikal eller genom en horisontell integration av verktygen (Kurbel och Schnieder, 
1994). Vertikal integration innebär att resultat som erhållits från olika 
mjukvaruutvecklingsfaser utbyts mellan verktygen (Kurbel och Schnieder, 1994). 
Horisontell integration däremot innebär att verktygen utbyter information från en och 
samma utvecklingsfas (Kurbel och Schnieder, 1994). Vid ett sådant 
informationsutbyte är syftet att bevara konsistens mellan olika beskrivningar på 
samma abstraktionsnivå (Kelly m.fl., 1996). Horisontell integration möjliggör att 
olika verktyg kan användas för att lösa olika delar av ett och samma problem (Kurbel 
och Schnieder, 1994). Exempelvis kan grunderna konstrueras i ett 
modelleringsverktyg och detaljerna sedan läggas till i ett annat modelleringsverktyg 
(Kurbel och Schnieder, 1994). På så sätt kan verktygen komplettera varandra och 
tillsammans utgöra en helhetslösning (Kurbel och Schnieder, 1994).  

2.1.2 Format för informationsutbyte 

För att möjliggöra informationsutbyten mellan modelleringsverktyg har olika 
standardiserade och leverantörsoberoende format tagits fram (Gustavsson och Lings, 
2001). Ett format för informationsutbyte mellan modelleringsverktyg är XMI (OMG, 
1999; Damm m.fl., 2000b; Jijang och Systä, 2002). XMI står för ”XML Meta Data 
Interchange” och formatet är baserat på den standard för XML (eXtensible Markup 
Language) som definierats av World Wide Web Consortium (W3C) (OMG, 2002; 
Jijang och Systä, 2002; W3C, 1999).  
 
Bakom XMI står OMG (Object Management Group), en sammanslutning av 
organisationer som arbetar för att ta fram och underhålla standarder för att stödja 
interoperabilitet mellan olika programvaror (OMG, 2002; Jijang och Systä, 2002). 
OMG utarbetade XMI-standarden under 1998 efter ett förslag för ett 
överföringsformat som en grupp företag och organisationer presenterat (OMG, 1999). 
I spetsen för denna grupp fanns bland annat DSTC, IBM, Oracle, Platinum 
Technology och Unisys (Oasis, 2002).  
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Den första officiella versionen av XMI- standarden var version 1.0 som presenterades 
av OMG 1999 (OMG, 1999) och de nuvarande (år 2004) officiella versionerna är 1.2 
och 2.0 (OMG, 2004). XMI version 1.0 är relativt styrd och inflexibel, detta i 
jämförelse med version 2.0 som är mer abstrakt och anpassningsbar (OMG, 1999; 
OMG 2003). XMI version 1.2 innebär något större flexibilitet än version 1.0, dock 
inte lika stor som version 2.0 (OMG, 1999; OMG 2002; OMG, 2003b). 
 
XMI är en standard för att utbyta metadata specificerad med hjälp av OMGs MOF 
(Meta Object Facility) mellan verktyg (Jijang och Systä, 2002). Relationen mellan 
OMGs metadataarkitektur och XMI visas i tabell 1. På den lägsta nivån M0 finns 
instanser av UML-modeller, dvs. systemet som ska modelleras (Jijang och Systä, 
2002). På nivå M1 representeras modeller för nivå M0, dvs. modeller av systemet 
(Jijang och Systä, 2002). Till denna nivå hör således den faktiska UML-modellen, 
vilken kan representeras som ett XMI-dokument (Jijang och Systä, 2002). Nästa nivå, 
M2, är en metanivå för M1 och hit hör UMLs metamodell (Jijang och Systä, 2002). 
Den DTD (Document Type Declaration) som tillämpas för XMI-dokumentet på nivå 
M1 representerar information på nivå M2 (Jijang och Systä, 2002). På den högsta 
nivån, M3, finns själva MOF-modellen (Jijang och Systä, 2002). 
 

Metanivå MOF MOF-exempel XMI/DTD 

M3 Meta-metamodell ”MOF-modellen” 
(dvs. en abstrakt 
syntax för att 
definiera 
metamodeller) 

MOF DTD 

M2 Metamodell, 
meta-metadata 

UML metamodell UML DTD 

M1 Modell, metadata UML-modell UML-modeller 
som XMI-
dokument 

M0 Instans Modellerat system  

      Tabell 1 Relation mellan OMGs metadataarkitektur och XMI (fritt från Jijang och Systä, 2002). 
 
XMI kan användas för att utbyta godtycklig information som specificerats utifrån 
MOF mellan olika verktyg och programvaror (Jijang och Systä, 2002). I figur 1 visas 
exempel på möjliga situationer där XMI kan användas som format för 
informationsöverföring. Huvudsyftet med XMI är dock att göra det möjligt att på ett 
enkelt sätt utbyta UML-modeller mellan verktyg i en distribuerad och heterogen miljö 
(OMG, 1998). För att underlätta utbyte av UML-modeller mellan verktyg har OMG 
specificerat standardiserade DTD:er för olika versioner av UML till varje version av 
XMI (OMG, 1999; OMG, 2002; OMG 2003b). Exempelvis finns en standardiserad 
DTD för XMI version 1.2 till UML version 1.1 (OMG, 2002). Olika 
verktygsleverantörer tar också fram sina egna DTD:er för olika versioner av XMI och 
UML, vilka sedan används i verktygen. 
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Figur 1 Informationsutbyte med hjälp av XMI (fritt från Jijang och Systä, 2002). 

I figur 2 visas ett exempel på en enkel UML-modell med tillhörande XMI-dokument 
som representerar modellen. XMI-dokumentets huvud (XMI.header) definierar 
obligatorisk information om modellens namn och vilken metamodell som använts för 
att skapa modellen (Jijang och Systä, 2002). Övrigt innehåll i filen (XMI.content) 
består av användardefinierade element och representerar den information som ska 
utbytas mellan två verktyg (Jijang och Systä, 2002). 

 
 

 

 
 
 

 
Figur 2 UML-modell och relaterat XMI-dokument (fritt från Jiang och Systä, 2002). 

 
XMI består av två delar, en DTD och ett XML-dokument (Jijang och Systä, 2002). 
XML-dokumentet innehåller en mängd information som strukturerats med hjälp av 
taggar (Jijang och Systä, 2002). DTD:n definierar vilka regler för taggar som XMI-
dokumentet kan innehålla och hur dessa ska struktureras (Jijang och Systä, 2002). De 
regler som DTD:n specificerar är specifika för den metamodell som används, vilken 
definierats utifrån MOF (Jijang och Systä, 2002). Genom att tillämpa de regler som 
specificerats av DTD:n på en modell är det möjligt att skapa ett XMI-dokument 
(Jijang och Systä, 2002). Något förenklat kan sedan inversen av dessa regler användas 
för att komma tillbaka till modellen från XMI-dokumentet (Jijang och Systä, 2002). I 
figur 3 visas hur en modell och dess relaterade XMI-dokument skapas. 
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Figur 3 Att skapa en modell och ett relaterat XMI-dokument (fritt från Jijang och Systä, 2002) 

 
(1) En modell skapas utifrån en MOF-baserad metamodell (exempelvis en UML-modell som 

skapas utifrån UMLs metamodell) 
(2) En DTD skapas utifrån de regler som specificerats av den MOF-baserade metamodellen  
(3) De regler som specificerats av DTD:n tillämpas på modellen  
(4) Utifrån modellen genereras ett XMI-dokument. Inversen av de regler som applicerats i (3) kan 

sedan tillämpas på XMI-dokumentet för att komma tillbaka till modellen 
(5) DTD:n definierar vilka taggar som XMI-dokumentet som skapas i (4) kan innehålla och hur 

det ska struktureras 
 

XMI stödjer utökningar av den metamodell som används genom att göra det möjligt 
att lägga till egendefinierade element till ett XMI-dokument (Jijang och Systä, 2002). 
De element som läggs till måste vara deklarerade i en extern eller intern DTD för att 
XMI-filen ska vara giltig (Jijang och Systä, 2002). En extern DTD är en separat fil 
som innehåller DTD-deklarationer medan en intern DTD är inbäddad i XMI-
dokumentet (Jijang och Systä, 2002). Att XMI tillåter egendefinierade utökningar 
innebär stor flexibilitet och det är inte ovanligt att verktygsutvecklare utnyttjar denna 
möjlighet när de implementerar XMI (Jijang och Systä, 2002). 

2.2 Mjukvara baserad på öppen källkod 

I detta kapitel diskuteras egenskaper hos mjukvara baserad på öppen källkod. Under 
denna typ av mjukvara sorterar modelleringsverktyg baserade på öppen källkod 
(Scacchi, 2001). Den diskussion som förs kring öppen källkod i detta stycke är 
allmängiltig för en mängd olika produkter baserade på öppen källkod, men gäller 
således specifikt även för modelleringsverktyg. 
 
2.2.1 Definition 

Mjukvara baserad på öppen källkod kallas generellt för fri mjukvara (FSF, 2004). 
“Fri” handlar i detta avseende om frihet, inte om kostnad (FSF, 2004). I denna rapport 
kommer “fri mjukvara” och “mjukvara baserad på öppen källkod” hädanefter att 
användas växelvis i samma avseende. 
 
Fri mjukvara definieras generellt utifrån de villkor som finns skrivna i Open Source 
Definition (OSD)2, ett dokument som hanteras av sammanslutningen Open Source 
Initiative 3 (Feller och Fitzgerald, 2002). Den beskrivning av öppen källkod som 
tillhandahålls av denna sammanslutning är dock inte någon allmängiltig definition, 
utan andra alternativa definitioner existerar också (Feller och Fitzgerald, 2002). Detta  

                                                
2 http://www.opensource.org/docs/definition.php 
3 http://www.opensource.org/ 
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eftersom ingen äger eller kontrollerar termen “öppen källkod” (Feller och Fitzgerald, 
2002). Den definition av fri mjukvara som OSD specificerat är dock den som 
generellt används (Feller och Fitzgerald, 2002). De kriterier som OSD specificerar är 
följande (fritt översatt från Feller och Fitzgerald, 2002): 
 

1) Licensen som mjukvaran distribueras under måste tillåta fri återdistribution av 
mjukvaran, vilket innebär att vem som helst får sälja eller ge bort mjukvaran. 
Licensen får inte kräva någon provision för en eventuell försäljning. 

2) Mjukvaran måste inkludera sin källkod. Källkoden skall vara representerad i 
en form som är lätt att modifiera. 

3) Det måste vara tillåtet att modifiera mjukvaran och sedan återdistribuera den. 
4) Licensen måste explicit tillåta distribution av mjukvara som konstruerats 

utifrån en modifierad version av den ursprungliga mjukvaran. Licensen får 
dock kräva att en sådan distribution har ett annat namn eller annat 
versionsnummer än den ursprungliga mjukvaran. 

5) Licensen som mjukvaran distribueras under får inte diskriminera någon person 
eller någon grupp. 

6) Licensen får inte förhindra någon från att använda mjukvaran i ett speciellt 
syfte. Exempelvis får licensen inte hindra att mjukvaran användas för 
kommersiella ändamål. 

7) De rättigheter som definieras för mjukvaran måste gälla för alla till vilka 
denna återdistribueras, utan att dessa parter behöver lägga till någon extra 
licens.  

8) De rättigheter som definieras för mjukvaran får inte bero av att mjukvaran är 
en del av ett specifikt produktpaket. Detta innebär att mjukvara som extraheras 
från ett produktpaket måste ha samma rättigheter som de som gäller för hela 
produktpaketet. 

9) Licensen som mjukvaran distribueras under får inte begränsa annan mjukvara 
som distribueras tillsammans med den. Exempelvis får inte licensen kräva att 
all annan mjukvara som distribueras på samma medium är öppen källkod. 

10)  Licensen får inte begränsa mjukvaran att endast användas ihop med en viss 
teknik eller ett visst gränssnitt. 

2.2.2 Karaktäristiska egenskaper 

Karaktäristiskt för fri mjukvara är att den utvecklats i ett distribuerat 
utvecklingsprojekt av ett antal ideella utvecklare (Crowstow, m.fl., 2003; Mockus 
m.fl., 2002; Cubranic, 1998). Dessa utvecklingsprojekt saknar ofta en formell struktur 
och all kommunikation och samordning sker ofta via en informell e-postlista 
(Cubranic, 1998). Projektets fortskridande varierar vanligtvis över tid beroende på 
intresse och engagemang hos individuella utvecklare (Cubranic, 1998). Merparten av 
all fri mjukvara har utvecklats i sådana distribuerade och ideella projekt (Crowstow, 
m.fl., 2003; Mockus m.fl., 2002; Cubranic, 1998), men det finns också undantag. 
Exempelvis har Microsoft, som bedriver en traditionell systemutveckling med 
kommersiella intressen, öppnat källkoden för några av sina produkter (Microsoft, 
2004).  
 
I denna rapport fokuseras dock enbart på fri mjukvara, eller mer specifikt fria 
modelleringsverktyg, som utvecklats enligt en distribuerad och ideell princip. Detta 
eftersom denna utvecklingsansats enligt ett flertal författare är relevant för den 
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kvalitet som mjukvaran upprätthåller (se exempelvis Crowston och Scozzi, 2002; 
Cubranic, 1998; Feller och Fitzgerald, 2002), vilket bidrar till att den är intressant att 
studera. Kvalitet hos mjukvara baserad på öppen källkod diskuteras mer utförligt i 
nästa stycke. 
 
Utmärkande för fri mjukvara är inte bara den distribuerade och ideella 
utvecklingsansatsen, utan också strävan efter att i största möjliga mån efterfölja 
standarder i den mjukvara som utvecklas (Robbins, 2000; Robbins och Redmiles, 
2000). Genom att följa standarder anses fördelar såsom exempelvis ökad skalbarhet 
och förenklad integration kunna uppnås i mjukvaran (Robbins, 2000). Avvikelser från 
standarder undviks i största utsträckning av utvecklare av fri mjukvara och att stödja 
varianter eller modifikationer av standarder är ingenting som uppmuntras (Robbins, 
2000; Tolke, 2004).  

2.2.3 Kvalitet 

Ett argument för att använda fri mjukvara är att sådan mjukvara har en mycket god 
kvalitet och därigenom stor potential (Asklund och Bendix, 2001; Crowston och 
Scozzi, 2002; Feller och Fitzgerald, 2001; Mockus m.fl., 2000; Ye och Kishida, 
2003). Denna goda kvalitet kommer framförallt som en följd av den utvecklingsansats 
som tillämpas, där ideella utvecklare arbetar tillsammans i distribuerade projekt 
(Raymond, 2001). Förespråkarna menar att den goda kvalitén bland annat består av att 
denna typ av mjukvara uppvisar tillförlitlighet, portbarhet och skalbarhet (Crowston 
och Scozzi, 2002).  
 
En anledning till att fria mjukvara håller en hög kvalitet anses vara den ansats till 
felhantering som tillämpas i utvecklingsprojekten (Feller och Fitzgerald, 2002). Alla 
som känner sig manade, såväl användare som utvecklare, kan hjälpa till att försöka 
hitta fel i mjukvaran (Feller och Fitzgerald, 2002). Detta anses innebära att om till-
räckligt många studerar koden så kommer varje felaktighet tillslut att bli synlig (Feller 
och Fitzgerald, 2002; Cubranic, 1998). Detta kallas för ”Linus lag” och leder enligt 
förespråkarna fram till en bättre mjukvara med färre antal felaktigheter (Feller och 
Fitzgerald, 2002). Denna ansats anses också innebära att felaktigheter kan hittas 
extremt snabbt, ofta så snart som bara några timmar efter att produkten har släppts 
(Cubranic, 1998). Förespråkarna menar att den goda kvalitén hos fri mjukvara har lett 
fram till ett stort intresse för denna typ av mjukvara, både från kommersiellt och icke-
kommersiellt håll (Feller och Fitzgerald, 2000). Såväl företag, organisationer, 
investerare, regeringar, akademin och individer har visat intresse för öppen källkod 
(Feller och Fitzgerald, 2000; Crowston och Scozzi, 2002). 
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3 Problemformulering 
I detta kapitel ges en beskrivning och precisering av det problem som studien 
behandlar. 

3.1 Problembeskrivning 

Det finns ett antal egenskaper som modelleringsverktyg bör ha för att kunna används i 
verktygsmiljöer hos företag och professionella organisationer. En sådan viktig 
egenskap är möjlighet till integration med andra modelleringsverktyg är (Creighton 
m.fl., 2003; Post och Kagan, 2000; Guck, 1999; Damm m.fl., 2000b). Att en sådan 
integration fungerar problemfritt är inte självklart, tvärtom involverar detta inte sällan 
problematik (Jiang och Systä, 2002; Kelly m.fl., 1996). Ett problem som kan uppstå är 
svårigheter med att upprätthålla konsistens mellan modeller som utbyts mellan de 
olika modelleringsverktygen (Jiang och Systä, 2002; Kelly m.fl., 1996). Det kan 
också vara svårt att överhuvudtaget integrera modelleringsverktygen då 
verktygsleverantörer kan vara motsträviga till att stödja de standardiserade format 
som är nödvändiga för en fungerade integration (Gray m.fl., 2000). Detta eftersom 
sådana format gör det möjligt att även använda andra verktyg än leverantörens eget 
(Gray m.fl., 2000). 
 
Förutom integrationsaspekter finns det även andra egenskaper hos 
modelleringsverktyg som är avgörande för dess tillämpning i verktygsmiljöer hos 
företag och professionella organisationer. En viktig egenskap hos 
modelleringsverktyg är att de kan hantera komplexitet hos modeller som konstrueras 
och bearbetas i dem (Budgen och Thomson, 2003). Denna egenskap är inte minst 
viktig för att verktyget ska kunna möta realistiska behov hos större 
mjukvaruutvecklingsorganisationer. En annan viktig aspekt är den support som 
tillhandahålls för modelleringsverktyget (Gray m.fl., 2000). Tillförlitlig och 
garanterad support är ett nödvändigt krav för verktyg som används av kommersiella 
organisationer (Gray m.fl., 2000). 
 
På senare tid har modelleringsverktyg baserade på öppen källkod börjat komma som 
ett alternativ till proprietära modelleringsverktyg (se exempelvis ArgoUML, 2004; 
Dia, 2004; Fujaba, 2004; Umbrello UML Modeller, 2004; Xylophon, 2004). I denna 
studie undersöks möjligheter för företag och professionella organisationer att använda 
sådana modelleringsverktyg baserade på öppen källkod i verktygsmiljöer. En sådan 
undersökning är intressant ur flera perspektiv. Inte minst är denna möjlighet relevant 
att studera av ekonomiska anledningar. Fri mjukvara innebär vanligtvis en totalt lägre 
användningskostnad jämfört med proprietära alternativ (Statskontoret, 2003). Denna 
lägre kostnad kommer bland annat av att inköps- och licenskostnader ofta är betydligt 
lägre jämfört med proprietära produkter (Statskontoret, 2003). Detta gäller även för 
modelleringsverktyg baserade på öppen källkod, vilka i stor utsträckning är helt utan 
kostnad (se exempelvis ArgoUML, 2004; Dia, 2004; Fujaba, 2004; Umbrello UML 
Modeller, 2004; Xylophon, 2004). Proprietära modelleringsverktyg däremot innebär 
inte ofta relativt omfattande inköps- och licenskostnader (se exempelvis ERwin, 2004; 
Rhapsody, 2004; Microsoft Visio, 2004; Rational Rose, 2004). 
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Att undersöka möjligheter för företag och professionella organisationer i att i 
verktygsmiljöer använda modelleringsverktyg baserade på öppen källkod är också 
intressant ur ett kvalitetsperspektiv. Det finns författare som menar att fri mjukvara 
håller en mycket god kvalitet och att denna typ av mjukvara därför är ett likvärdigt, 
om inte bättre, alternativ till proprietär mjukvara (Crowston och Scozzi, 2002; 
Cubranic, 1998; FSF, 2004). Eftersom modelleringsverktyg baserade på öppen 
källkod sorterar under fri mjukvara (Scacchi, 2001) är det möjligt att dessa verktyg 
erbjuder ett likvärdigt, eller till och med bättre, alternativ när det gäller kvalitet 
jämfört med proprietära motsvarigheter. Detta i kombination med en lägre kostnad. 
 
En annan anledning till att det är intressant att studera möjligheter för företag och 
professionella organisationer att tillämpa fria modelleringsverktyg i verktygsmiljöer 
rör inlåsningsaspekter. I modelleringsmiljöer är det viktigt att göra det möjligt för 
mjukvaruutvecklare att välja och kombinera individuella modelleringsverktyg på det 
sätt de själva önskar (Damm m.fl., 2000b). Detta ger upphov till en heterogen 
verktygsmiljö i vilken modelleringsverktyg måste kunna samarbeta och utbyta 
information även om de är av olika natur (Damm m.fl., 2000b). Proprietära 
modelleringsverktyg kan vara problematiska att använda i sådana situationer eftersom 
leverantörer av dessa verktyg kan vara ovilliga att stödja möjligheter för användaren 
att tillämpa andra verktyg än leverantörens eget (Gray m.fl., 2000). Fria 
modelleringsverktyg kan utgöra ett bättre alternativ i en heterogen verktygsmiljö då 
denna typ av produkter generellt tillämpar öppna standarder som ger stöd åt 
interoperabilitet (Robbins, 2002; Statskontoret, 2003; Tolke, 2004). 
 
Ytterligare en anledning till att det är relevant att studera möjligheter för företag och 
professionella organisationer att använda fria modelleringsverktyg i verktygsmiljöer 
rör anpassningsmöjligheter. Modelleringsverktyg baserade på öppen källkod har 
fördelen att de obegränsat kan anpassas och justeras efter de behov som finns i en 
organisation (ITEA, 2001). Detta eftersom källkoden är öppen och får modifieras 
(ITEA, 2001). Proprietära modelleringsverktyg har inte denna möjlighet och erbjuder 
därför i detta avseende en sämre flexibilitet (ITEA, 2001). 

3.2 Problemprecisering 

Studien analyserar möjligheter för företag och professionella organisationer att i 
verktygsmiljöer använda modelleringsverktyg baserade på öppen källkod. Fokus för 
studien är modelleringsverktyg som uppfyller de kriterier för öppen källkod som 
specificerats av OSD (se kapitel 2.2) samt som utvecklats enligt en distribuerad och 
ideell princip. Specifikt studeras följande tre aspekter, vilka från föregående stycke 
identifierats som nödvändiga för modelleringsverktyg i en professionell 
verktygsmiljö: 
 
1) Integration av modelleringsverktyg baserade på öppen källkod.  
2) Förmåga hos modelleringsverktyg baserade på öppen källkod att vid integration 

hantera komplexitet hos modeller.  
3) Möjlighet för användare av modelleringsverktyg baserade på öppen källkod att få 

support för att kunna genomföra en integration av verktyget med andra 
modelleringsverktyg. 
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur arbetets problemprecisering, beskrivet i kapitel 3.2 och 
nedan refererat till som ”problemet”, har undersökts.  

4.1 Metodval 

Arbetet med att undersöka problemet har genomförts som en fallstudie. En fallstudie 
innebär att ett fenomen detaljerat undersökt i sin naturliga kontext (Berndtsson m.fl., 
2002). Denna aspekt gör att tekniken lämpar sig väl för problemet eftersom detta 
avser att noggrant undersöka en företeelse (modelleringsverktyg baserade på öppen 
källkod) i en realistisk kontext (en verktygsmiljö som nyttjas för professionell 
mjukvaruutveckling). En nackdel med att tillämpa en fallstudie för att undersöka 
problemet är att denna teknik innebär att endast ett begränsat antal fall undersöks 
(Berndtsson m.fl., 2002). Ett begränsat antal konfigurationer av verktygsmiljöer har 
därför studeras, men för att kunna dra slutsatser från studien har en generalisering 
utifrån det fall som undersökts varit nödvändig. 
 
En annan metod som skulle kunna ha varit möjlig att tillämpa för undersökning av 
problemet är en litteraturanalys. Denna metod innebär att en systematisk genomgång 
och analys av publicerade källor genomförs utifrån ett specifikt syfte (Berndtsson 
m.fl., 2002). För studien har dock denna teknik ansetts vara mindre lämplig jämfört 
med en fallstudie. En anledning till detta är att det inte finns några garantier för att 
publicerade källor täcker samtliga för studien potentiella modelleringsverktyg. Det 
kan också vara så att det är svårt att identifiera en tillräcklig mängd aktuella 
publicerade källor eftersom modelleringsverktyg ständigt förändras och nya verktyg 
hela tiden tillkommer. 

4.2 Generella aspekter för vald metod 

I detta kapitel beskrivs generella aspekter som ligger till grund för fallstudien. 
 
Integrationsansats 

Eftersom studien avser att analysera integration mellan modelleringsverktyg i en 
verktygsmiljö har horisontell, snarare än en vertikal, integration av verktygen 
undersökts. Genom en horisontell integration kan verktygen utbyta modeller på 
samma abstraktionsnivå med varandra, jämfört med en vertikal integration där 
information på olika abstraktionsnivåer utbyts. En vertikal integration däremot 
innebär inte att modelleringsverktyg integreras med varandra, utan denna 
integrationsansats innebär istället att modelleringsverktyg integreras med exempelvis 
kravhanterings- eller kodgenereringsverktyg (Kurbel och Schnieder, 1994). 
Verktygen har i studien integrerats genom informationsöverföring med ett gemensamt 
överföringsformat. Överföring har skett direkt mellan verktygen genom import och 
export av information. Denna överföringsteknik har valts då den har fördelar jämfört 
med andra integrationstekniker såsom exempelvis applikationsplattformar (eng. 
middleware), filöversättare eller centrala kataloger (Karsai och Gray, 2000).  
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Modelleringsspråk 

Vid modellering av system finns en stor mängd möjliga modelleringsspråk att välja 
bland (Rumbaugh m.fl., 1991; Pressman, 2000). En del av dessa definierar en notation 
för objektorienterad modellering (Rumbaugh m.fl., 1991; Pressman, 2000), vilket är 
en mycket viktig teknik vid mjukvaruutveckling (Post och Kagan, 2000). För studien 
har det objektorienterade modelleringsspråk som används i störst utsträckning valts 
för de modeller som testas, vilket är UML (Unified Modelling Language) (Xu m.fl., 
2003). UML är ett standardiserat modelleringsspråk som definierar en grafisk syntax 
för specifikation, visualisering och konstruktion av objektorienterade system (OMG, 
2002; Robbins och Redmiles, 2000). 

Överföringsformat 

Två överföringsformat för överföring av UML-modeller mellan modelleringsverktyg 
enligt studiens integrationsansats har identifierats från litteraturen, XMI och UXF 
(UML eXchange Format). Av dessa har studien koncentrerats på XMI eftersom detta 
format har ett kommersiellt syfte, till skillnad från UXF som snarast fungerar som en 
testbädd för forskningsprojekt (Suzuki, 2004). XMI är också ett standardiserat 
överföringsformat (OMG, 1999; Robbins och Redmiles, 2000), vilket inte är fallet 
med UXF (Suzuki, 2004). XMI är ett populärt och lovande överföringsformat som det 
finns ett intresse från såväl leverantörer som användare av modelleringsverktyg 
(Object Management Group, 2002; Gray m.fl., 2000; Lundell och Lings, 2004).  

Typ av modell 

Ett diagram som konstruerats med utgångspunkt från metadata som definierar en viss 
semantik och syntax kallas för en modell (Damm m.fl., 2000b). Ett diagram som 
skapats med hjälp av UMLs diagramnotation baseras på sådan metadata och därför är 
ett sådant diagram också en modell (Damm m.fl., 2000b). I rapporten används 
hädanefter ”diagram” och ”modell” växelvis i samma avseende. 
 
UML stödjer modellering av åtta olika typer av modeller; klassdiagram (eng. class 
diagram), användningsfallsdiagram (eng. use case diagram), sekvensdiagram (eng. 
sequence diagram), tillståndsdiagram (eng. state diagram), aktivitetsdiagram (eng. 
activity diagram), samarbetsdiagram (eng. collaboration diagram), 
grupperingsdiagram (eng. deployment diagram), och komponentdiagram (eng. 
component diagram) (OMG, 2003a). Vanligaste av dessa modelltyper är klassdiagram 
(Evans m.fl., 1999). Ett klassdiagram visar viktiga aspekter av den mjukvara som 
modelleras och uttrycks som en graf med element sammankopplade av statiska 
relationer (OMG, 2003a).  
 
Studien har avgränsats att endast studera klassdiagram eftersom det är den modell 
som används i störst utsträckning. De klassdiagram som använts i studien täcker de 
koncept som är mest centrala för denna modelltyp. Dessa är klass, attribut, operation, 
association, aggregat, komposition och arv (Fowler, 2000) (se bilaga 3.1 och bilaga 
3.6).  
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Modelleringsverktyg baserade på öppen källkod 

Baserat på det modelleringsspråk, den typ av modell och det överföringsformat som 
tidigare identifierats har två kriterier specificerats för val av modelleringsverktyg för 
studien: 

1. Verktyget stödjer modellering av UMLs klassdiagram. 

2. Verktyget stödjer överföring av UML-modeller representerandes 
klassdiagram, såväl till som från verktyget, genom formatet XMI.  

För att identifiera modelleringsverktyg som uppfyller dessa kriterier har en 
systematisk kartläggning av de fria modelleringsverktyg som fanns tillgängliga under 
februari och mars 2004 genomförts. Mer specifikt har denna kartläggning fokuserats 
på modelleringsverktyg som motsvarar specifikationerna i OSD samt som utvecklats 
enligt en distribuerad och ideell princip.  Karläggningen har skett genom sökningar i 
databaser för vetenskapliga publikationer där namn på potentiella verktyg har 
eftersökts. Vidare har sökmotorer på Internet använts för att hitta tänkbara verktyg 
alternativt hemsidor som listar sådana. Via sökmotor har också e-postlistor, forum och 
gemenskaper (eng. communities) som relaterar till modelleringsverktyg och UML 
eftersökts. Dessa har sedan använts för att efterfråga namn på tänkbara verktyg. 
Slutligen har även IRC (Internet Relay Chat) använts för att komma i kontakt med 
personer som kan tipsa om potentiella modelleringsverktyg. Se bilaga 2 för mer 
information om vilka resurser som använts vid den kartläggning som genomförts. Vid 
denna kartläggning identifierades tre modelleringsverktyg som uppfyller de 
specificerade kriterierna; ArgoUML (hädanefter kallat ”Argo”), Fujaba och Umbrello 
UML Modeller (hädanefter kallat ”Umbrello”) (se bilaga 1.1, bilaga 1.2 och bilaga 
1.4). Dessa tre modelleringsverktyg har använts i studien. Inga andra 
modelleringsverktyg som uppfyllde samtliga kriterier hittades vid kartläggningen.  
 
Val av verktygsmiljö 

Att professionella företag och organisationer använder sig av ett eller flera proprietära 
modelleringsverktyg är mycket vanligt (se exempelvis ERwin, 2004; Rhapsody, 2004; 
Microsoft Visio, 2004; Rational Rose, 2004). Ingenting i litteraturen har identifierats 
som pekar på att fria modelleringsverktyg helt kommer att utkonkurrera proprietära 
alternativ och därigenom förändra denna bild. Det är därför sannolikt att något eller 
några proprietära modelleringsverktyg ofta kommer att finns i en verktygsmiljö där 
modelleringsverktyg baserade på öppen källkod ska integreras. För att i studien 
erhålla en realistisk kontext för att testa integrationsegenskaper hos Argo, Fujaba och 
Umbrello har därför ett proprietärt modelleringsverktyg identifierats. Detta verktyg är 
Rhapsody (se bilaga 1.3) som finns i verktygsmiljö hos organisationen Combitech 
Systems AB.  
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Rhapsody är enligt leverantören I-Logix världsledande inom industrin när det gäller 
UML-modellering (I-Logix, 2004). Verktyget stödjer integration mellan andra 
verktyg genom överföring av XMI-baserad modellinformation (I-Logix, 2004).  
 
I studien undersöks ett specifikt fall när det gäller verktygsmiljö. Rhapsody anses vara 
ett representativt val av proprietärt modelleringsverktyg att testa integration med då 
det i litteraturen ofta omnämns som ett typiskt verktyg för modellering i 
professionella organisationer (se exempelvis Lindemann m.fl., 2000; Whittle och 
Schumann, 2000; David m.fl., 2001). Att i studien undersöka ytterligare miljöer 
innehållandes andra proprietära modelleringsverktyg har därför inte primärt ansetts 
nödvändigt. 

4.3 Delstudier 

Genomförandet av fallstudien har skett i tre till varandra relaterade delstudier, där 
varje delstudie har haft som syfte att undersöka en av de tre aspekter som utgör 
problemet. Delstudierna beskrivs nedan. 

4.3.1 Delstudie 1 – Integrationsförmåga 

Syftet med denna delstudie har varit att grundläggande undersöka hur horisontell 
integration av de fria modelleringsverktyg som analyserats i studien kan fungera. 
Delstudien baseras på data från två publicerade fall. 

Modeller 

I delstudien undersöks överföring av två enkla klassdiagram. Den första modellen är 
mycket liten (se bilaga 3.1) och den andra modellen har en något större omfattning (se 
bilaga 3.6). De två modellerna relaterar inte till varandra och överföringen av dem har 
skett separat. Båda modellerna härstammar från publicerade vetenskapliga artiklar och 
avser att beskriva faktiska system. För att möjliggöra representationen av modellerna i 
de tre verktygen som använts i studien har mindre justeringar av modellerna varit 
nödvändiga att genomföra. De justeringar som har gjorts samt modellerna i sin 
ursprungliga och justerade form beskrivs i bilaga 3.1 och bilaga 3.6. 

Tester 

För att studera horisontell integration har överföring mellan de fyra verktygen som 
valts för studien testats enligt ett antal tester. Integration har även testats inom ett och 
samma verktyg för att erhålla ytterligare information om integrationsegenskaper i 
verktygen. Varje modell har först testats enligt de sexton tester som beskrivs i tabell 2 
och figur 4. I de fall där överföringen av en modell mellan två verktyg varit möjlig att 
genomföra men resulterat i förlust av modellinformation har ytterligare tester sedan 
genomförts. Anledningen till dessa extra tester har varit att erhålla vidare information 
om integrationsegenskaper i verktygen. Dessa tester har anpassats efter de resultat 
som erhållits vid de sexton första testerna och de beskrivs närmare i kapitel 5 samt i 
bilaga 3. 
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         Export  
             från 

Import 
till  

Argo Fujaba Rhapsody Umbrello  

Argo Test 1. Test 6. Test 10. Test 14. 

Fujaba  Test 2. Test 5 Test 11. Test 15. 

Rhapsopdy Test 3. Test 7. Test 9. Test 16. 

Umbrello  Test 4. Test 8. Test 12. Test 13. 

Tabell 2 Översikt över tester delstudie 1. 

 

 

 

 

Utvärderingsprocess 

För att avgöra resultatet av den horisontella integrationen mellan 
modelleringsverktygen har resultatet från varje test granskats. Granskningen av varje 
testresultat har utförts enligt de steg som redovisas i tabell 3. Vid granskningen har 
verktyget XMLSPY4 använts för att kontrollera struktur och syntax för de XMI-
dokument som använts i delstudien. Ett antal alternativ till XMLSPY existerar, såsom 
exempelvis Xlinkit5 och XML Autority6. XMLSPY har bland mängden potentiella 
verktyg för validering av XMI-dokument valts eftersom detta verktyg är ett av de 
mest välkända (Routledge m.fl., 2002) som dessutom är industristandard 
(www.altova.com). 

                                                
4 http://www.xmlspy.com 
5 http://www.systemwire.com/xlinkit/ 
6 http://www.extensibility.com 

Figur 4 Översikt över tester delstudie 1. 
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Steg Beskrivning 

1 Kontroll av syntax och konsistens med hjälp av verktyget XMLSPY av den XMI-fil 
som exporterats från det verktyg i vilken modellen skapats. Validering har skett mot 
den DTD som verktyget tillhandahåller samt den officiella UML 1.3 DTD som 
specificerats av OMG7. Anledningen till att valideringen av XMI-filerna har skett 
både mot verktygets egen DTD och mot den standard DTD som specificerats av 
OMG är för att kunna upptäcka eventuella egendefinierade konstruktioner i XMI-
filen. 

2 Noggrann visuell inspektion av resultatet från testet genom jämförelse av den 
ursprungliga modellen i det exporterande verktyget med den överförda modellen i det 
importerande verktyget. Vid jämförelsen har kontrollerats så att samtliga 
modelleringsentiteter överförts korrekt samt om någon extra modellinformation 
eventuellt har tillkommit. 

3 Detta steg har endast genomförs i de fall där tidigare utvärderingssteg indikerat att 
modellöverföringen på något sätt varit felaktig för att avgöra i vilket verktyg 
problemet ligger.  

Undersökning av den XMI-fil som exporterats från det verktyget i vilken modellen 
skapats för att kontrollera om den förlorade modellinformation finns i denna fil. Om 
den förlorade modellinformation inte går att finna i denna fil bedöms 
överföringsproblemet ligga hos det exporterande verktyget.  

Om modellinformationen däremot finns representerad i denna fil kontrolleras om de 
två valideringarna i steg 1 har skilda resultat. Om XMI-filen godkänts av verktygets 
egen DTD men inte av OMGs DTD så bedöms överföringsproblemen bero på att det 
exporterande verktyget lagt till egendefinierade konstruktioner till XMI-filen som det 
importerande verktyget inte kan tolka.  

I övriga fall bedöms problemet ha orsakats av det importerande verktyget. 

Tabell 3 Utvärdering av testresultat. 

4.3.2 Delstudie 2 – Förmåga att vid integration hantera komplexitet hos modeller  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur väl de tre fria modelleringsverktyg 
som analyserats i studien vid en horisontell integration kan hantera komplexitet hos 
modeller. Delstudien har genomförts som en empirisk studie. 

Modeller 

För delstudien har två komplexa modeller identifierats, hädanefter kallade Modell A 
och Modell B. Modellerna är utvecklade inom den för fallstudien aktuella 
organisationen Combitech Systems AB och har använts som grund för 
implementation av två system. De båda modellerna har konstruerats av olika 
systemutvecklare i två skilda projekt. Båda modellerna innehåller en stor mängd data. 
Modell A består av cirka 40 klasser samt en mängd användningsfall. Modell B består 
av cirka 250 klasser och har en högre komplexitet än Modell A. Som jämförelse av 
mängden data modellerna innehåller kan nämnas att den XMI-fil som representerar 
det stora klassdiagrammet från delstudie 1 har en storlek på 177 kilobyte medan 
Modell A och Modell B som används i denna delstudie är cirka 5 respektive 17 
megabyte stora. 

                                                
7 www.omg.org 
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Tester 

Överföring av de två komplexa modellerna har testats enligt de tester som i delstudie 
1 resulterade i ett positivt resultat, dvs. i de fall det var möjligt att korrekt överföra 
information mellan två av modelleringsverktygen (se tabell 5 och tabell 6). Övriga 
tester har inte genomförts eftersom delstudie 1 visat att inte ens enkla klassdiagram 
gått att överföra i dessa fall. Integration inom samma verktyg har i denna delstudie 
inte testats eftersom studien avser att undersöka integration mellan verktyg snarare än 
inom och tillräcklig information om intern integration anses ha erhållits i delstudie 1. 

Utvärderingsprocess 

För att avgöra hur väl horisontellt integrerade modelleringsverktyg baserade på öppen 
källkod kan hantera komplexitet hos modeller har samma granskning som i delstudie 
1 genomförts. Denna granskningsprocess redovisas i tabell 3. Den visuella 
inspektionen i steg 2 har dock inte kunnat utföras med lika stor säkerhet som i 
delstudie 1. Detta eftersom komplexiteten hos modellernas i denna delstudie varit 
avsevärt större. 

4.3.3 Delstudie 3 – Möjlighet till support vid integration 

Parallellt med de två första delstudierna har ytterligare en delstudie genomförts. 
Avsikten med denna delstudie har varit att undersöka vilken support som en 
användare av de fria modelleringsverktyg som analyserats i studien har möjlighet att 
få för att kunna genomföra en integration av respektive verktyg. I studien har support 
för verktygen efterfrågats vid situationer relaterade till de tester som genomförts i 
tidigare delstudier. För att erhålla ytterligare information till studien har i denna 
delstudie verktygens respektive supporttjänster även använts för att efterfråga synen 
på integrationsmöjligheter i verktyget hos utvecklare och användare av verktyget. 
 
Support för Rhapsody har inte undersökts eftersom support för proprietära 
modelleringsverktyg inte täcks i studien. 
 
Medium för support 

Som medium för att efterfråga och erhålla support har respektive 
modelleringsverktygs officiella e-postlista för support och diskussioner rörande 
användande av verktyget har använts. Detta är den enda supportmöjlighet som 
tillhandahålls för verktygen. 

Utvärderingsprocess 

För att utvärdera den support som erhållits bedöms två aspekter: 

1) Hur väl det svar som erhölls bidrog till att lösa problemet. 

2) Tiden från det att support efterfrågats tills dess att ett svar som kan lösa 
problemet erhållits. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redogörs för de resultat som framkommit under fallstudien. 

5.1 Delstudie 1 – Förmåga till integration 

I detta stycke presenteras de resultat som erhållits vid horisontell integration av de 
fyra modelleringsverktyg som använts i studien. Först redogörs för testresultat för de 
ordinarie sexton testerna med respektive klassdiagram och därefter redogörs resultat 
från de extra tester som utförts. 

5.1.1 Ordinarie tester 

Nedan redovisas de testresultat som erhållits vid de sexton ordinarie testerna 
(specificerade i tabell 2 och figur 4). 

Testresultat för mindre klassdiagram 
I tabell 4 redogörs för testresultat från överföring av det mindre klassdiagrammet 
mellan de olika modelleringsverktygen. Se bilaga 4 för utförligare information om 
testernas genomförande och resultat. 

 

         Export  
             från 

Import 
till  

Argo Fujaba Rhapsody Umbrello  

Argo Korrekt. Inte alls8. Korrekt. Inte alls8. 

Fujaba  Inte alls8. Felaktigt9. Inte alls8. Inte alls8. 

Rhapsopdy Felaktigt10. Inte alls8. Korrekt. Inte alls8. 

Umbrello  Inte alls8. Inte alls8. Inte alls8. Korrekt. 

Tabell4 Översikt över hur mindre klassdiagram i delstudie 1 överförts. 

 
 

                                                
8 Överföringen fungerade inte överhuvudtaget och ingen modellinformation bevarades. 
 
 

9 Vid överföring förlorades en konstruktor, fyra operationer och samtliga parametrar till alla 
operationer. 
 
 

10 Vid överföring förlorades konstruktorer i samtliga klasser samt den association som modellen 
innehöll. 
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Testresultat för större klassdiagram 

I tabell 5 redogörs för de resultat som erhållits vid överföring av det större 
klassdiagrammet mellan de fyra modelleringsverktygen. För utförligare information 
om testernas genomförande och resultat se bilaga 4. 

. 
         Export  
             från 

Import 
till  

Argo Fujaba Rhapsody Umbrello  

 

Argo Korrekt. Inte alls11. Korrekt. Inte alls11. 

Fujaba  Inte alls11. Felaktigt12. Inte alls11. Inte alls11. 

Rhapsopdy Felaktigt13. Inte alls11. Felaktigt14. Inte alls11. 

Umbrello  Inte alls11. Inte alls11. Inte alls11. Korrekt. 

Tabell 5 Översikt över hur större klassdiagram i delstudie 1 överförts 

 
5.1.2 Extra tester 

Test 3 där modellöverföring skett från Argo till Rhapsody visar att denna överföring 
varit möjlig att genomföra men att den inneburit förlust av modellinformation. Detta 
testfall har därför undersökts ytterligare för att erhålla vidare information om vad som 
orsaker överföringsproblematiken. De extra tester som genomförts redovisas nedan. 
Test 17 – Överföring från Rhapsody till Argo och sedan tillbaka från Argo till 
Rhapsody 

Syftet med denna extra test har varit att undersöka om Rhapsody felfritt kan importera 
det mindre klassdiagrammet från Argo om modellen först skapats i Rhapsody. Det 
mindre klassdiagrammet har därför först skapats och exporterats i Rhapsody, sedan 
importerats och exporterats i Argo (utan att förändras) och sedan importerats tillbaka 
till Rhapsody. Resultatet av testen visar att utfallet är exakt det samma som det för test 
3 (se bilaga 4.33). 

Test 18 – Överföring från Argo till Rhapsody med justerad modell 

Resultatet av test 3 visar att när Rhapsody importerar det mindre klassdiagrammet 
från Argo så förloras samtliga konstruktorer i modellen. Syftet med denna extra test 
har varit att undersöka om detta problem kan bero på att en av klasserna innehåller två 
konstruktorer (se bilaga 3.1). Anledningen till denna misstanke är att Rhapsody vid 
import av modellen varnar för att modellens samtliga konstruktorer redan finns och 
därmed är felaktiga (se bilaga 4.3). Det mindre klassdiagrammet har i denna test 

                                                
11 Överföringen fungerade inte överhuvudtaget och ingen modellinformation bevarades. 
 
 

12 Vid överföringen förlorade de riktade assocationerna sin riktning. 
 
 

13 Vid denna överföring förlorades samtliga relationer (dvs. associationer, riktade associationer, 
aggregat och kompositioner) som modellen innehöll. En stor mängd attribut och samtliga operationer 
förlorades också. Oönskad modellinformation tillkom i form av en extra klass. 
 

14 Vid denna överföring förlorades en stor mängd attribut och operationer i olika klasser samt en 
association och två kompositioner. Dessutom tillkom oönskad modellinformation i form av tre extra 
klasser. 
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justerats så att ingen klass innehåller mer än en konstruktor (se bilaga 3.3). Det 
justerade mindre klassdiagrammet har skapats och exporterats i Argo och sedan 
importerats i Rhapsody. Resultaten av testen visar att problemet med de förlorade 
konstruktorerna kvarstår trots att dubbla konstruktorer inte längre förekommer i 
modellen (se bilaga 4.34).  

Test 19 – Överföring av mycket enkel modell från Argo till Rhapsody 

De resultat som erhållits från test 3 visar att när det mindre klassdiagrammet överförs 
från Argo till Rhapsody så förloras den association som finns med i diagrammet 
(bilaga 4.3). Syftet med denna extra test har därför varit att undersöka om det 
överhuvudtaget är möjligt att bevara associationer hos modeller som exporteras från 
Argo och sedan importerats i Rhapsody. Ett mycket enkelt klassdiagram bestående av 
enbart två klasser med vardera ett attribut och en operation samt en association mellan 
dessa två klasser skapades därför för denna extra test (se bilaga 3.4). Det mycket 
enkla klassdiagrammet skapades och exporterades i Argo och importerades sedan i 
Rhapsody. Resultatet av testen visar att inte heller vid överföring av ett mycket enkelt 
klassdiagram bevarades associationen (se bilaga 4.35).  

5.2 Delstudie 2 – Förmåga att vid integration hantera komplexitet 
hos modeller  

Överföring av de två komplexa modellerna har endast testats för det testfall som i 
delstudie 1 fungerade problemfritt, vilket är test 10 där modellinformation överförts 
från Rhapsody till Argo. Övriga överföringskombinationer mellan de fyra verktygen 
har i denna delstudie inte testats. 
Testresultat Modell A 

Överföring av Modell A från Rhapsody till Argo fungerade problemfritt och all 
modellinformation, även de användningsfall som modellen innehöll, bevarades. 

Testresultat Modell B 

Överföring av Modell B från Rhapsody till Argo fungerade inte överhuvudtaget. Vid 
försök till import av den XMI-fil som representerar modellen i Argo processar 
verktyget modellen under några minuter i låst tillstånd och sedan återgår det till det 
läge det var i innan importen påbörjades. Ingen återkoppling fås av verktyget om 
varför importen misslyckats. 
 
Kontroll av syntax och konsistens med hjälp av XMLSPY mot OMGs officiella UML 
DTD för det XMI-dokument som exporterats från Rhapsody och som representerar 
modellen visar att filen är ogiltig. XMLSPY hänvisar till att filen på en rad ställen har 
så kallade ”Unexpected child element” och därför inte korrekt. Rhapsodys egen UML 
DTD deklarerar dock XMI-dokumentet som giltigt. Att ta bort de delar av XMI-filen 
som XMLSPY förklarat som felaktiga är inte möjligt att göra utan att till stor del 
förstöra modellen. Att testa överföring av XMI-dokument utan de felaktiga elementen 
har således inte varit möjligt att utföra.  
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5.3 Delstudie 3 – Möjlighet till support vid integration 

I detta stycke redogörs för den support som under studien erhållits för Argo, Fujaba 
och Umbrello. De supportrelaterade frågor som har ställts redovisas tillsammans med 
en kort bakgrund för att sätta respektive fråga i sitt sammanhang. Den tid det tog att få 
svar på frågan samt relevansen hos det svar som erhölls redogörs också.  

5.3.1 Argo 

All support har för Argo har efterfrågats via verktygets e-postlista för support till 
verktygets användare15. Sex supportrelaterade frågor har ställts på e-postlistan under 
fallstudien, vilka redovisas i tabell 6.  
 

Bakgrund Fråga Tid för svar Svarets relevans 

Funktionalitet för 
import av XMI-filer är 
svårt att hitta i 
verktyget. 

Hur import av XMI-filer 
görs i verktyget. 

5 timmar. Svaret var mycket 
tydligt och bidrog till att 
problemet snabb kunde 
lösas. 

XMI-filer som 
exporterats från 
verktyget valideras i 
studien i XMLSPY. 
Verktygets UML DTD 
krävs för detta. 

Vart den UML DTD 
som verktyget använder 
sig av för att konstruera 
XMI-filer kan hittas. 

4 minuter. Svaret var något vagt 
men bidrog till att 
problemet relativt snabb 
kunde lösas. 

När modellinformation 
importeras i Argo blir 
det diagram som 
representeras av 
modellinformation inte 
automatiskt synligt. 

Om det är möjligt att 
visualisera importerad 
modellinformation 
representerande ett 
klassdiagram och hur 
detta i så fall görs. 

1 timme. Svaret var mycket 
tydligt bidrog till att 
problemet enkelt kunde 
lösas. 

Följdfråga till 
föregående fråga. 

Om det är möjligt att 
visualisera även andra 
typer av modeller än 
klassdiagram som 
importerats. 

Inget svar 
erhölls inom 5 
veckor. 

 

När XMI-filer som 
importerats i Argo från 
Rhapsody ska sparas 
som ett projekt så 
fungerar inte 
sparfunktionen. 

Hur modellinformation 
som importerats från ett 
annat modellerings-
verktyg sparas i 
projektfilsformat. 

20 minuter Svaret var mycket 
tydligt men bidrog inte 
till att lösa problemet 
eftersom det berodde på 
en hittills olöst 
felaktighet i verktyget. 

För studiens analys är 
det intressant att erhålla 
information om hur 
utvecklare och 
användare av Argo ser 
på integrations-
möjligheter i verktyget. 

Hur utvecklare och 
användare av Argo ser 
på XMI och 
integrationsmöjligheter i 
verktyget. 

14 timmar. 

38 timmar. 

Båda svaren var tydliga 
och intressanta. 

Tabell 6 Support för Argo 

 

                                                
15 users@argouml.tigris.org 
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5.3.2 Fujaba 

Också för Fujaba har all support efterfrågats via verktygets e-postlista för support till 
verktygets användare16. Eftersom Fujaba i studien inte överhuvudtaget kunde 
integreras med de övriga verktygen har detta verktyg inte kunnat användas i så stor 
utsträckning. Fyra supportrelaterade frågor har dock ställts på e-postlistan under 
fallstudien, vilka redovisas i tabell 7. 
 

Bakgrund Fråga Tid för svar Svarets relevans 

Funktionalitet för 
import och export av 
XMI-filer är svårt att 
hitta i verktyget. 

Hur import och export 
av XMI-filer görs i 
verktyget. 

3 timmar. Svaret var tydligt och 
bidrog till att problemet 
snabb kunde lösas. 

XMI-filer som 
exporterats från 
verktyget valideras i 
studien i XMLSPY. 
Verktygets UML DTD 
krävs för detta. 

Vart den UML DTD 
som verktyget använder 
sig av för att konstruera 
XMI-filer kan hittas. 

4 timmar. Svaret var mycket 
tydligt och bidrog till att 
problemet snabb kunde 
lösas. 

Till XMI-filer som 
exporteras från 
verktyget läggs 
automatiskt till en 
mängd oönskade 
operationer i klasser 
(såsom exempelvis 
åtkomstmetoder för 
skyddade attribut). 

Varför oönskade 
operationer läggs till 
XMI-filer vid 
exportering och hur 
detta kan undvikas. 

23 timmar. Svaret var relativt 
tydligt och bidrog till att 
problemet kunde lösas. 

För studiens analys är 
det intressant att erhålla 
information om hur 
utvecklare och 
användare av Fujaba ser 
på integrations-
möjligheter i verktyget. 

Hur utvecklare och 
användare av Fujaba ser 
på XMI och 
integrationsmöjligheter i 
verktyget. 

10 timmar. Svaret var relativt 
tydligt och intressant. 

Tabell 7 Support för Fujaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Fujaba-users@uni-paderborn.de 
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5.3.3 Umbrello 

Även för Umbrello gäller att all support har efterfrågats via verktygets e-postlista för 
support till användare av verktyget17. Umbrello, har liksom Fujaba, inte heller kunnat 
integreras med övriga verktyg och därmed har detta verktyg inte använts så mycket. 
Därmed har inte heller så många situationer där support för verktyget varit nödvändig 
att efterfråga uppkommit. Två supportrelaterade frågor har dock ställts på verktygets 
e-postlista, vilka redovisas i tabell 7.  

 

Bakgrund Fråga Tid för svar Svarets relevans 

XMI-filer som 
exporterats från 
verktyget valideras i 
studien i XMLSPY. 
Verktygets UML DTD 
krävs för detta. 

Vart den UML DTD 
som verktyget använder 
sig av för att konstruera 
XMI-filer kan hittas. 

6 timmar 

20 timmar 

Det första svaret som 
erhölls var ”RTFM” 
(en förkortning för 
“Read The Fucking 
Manual”). Detta svar 
var helt utan relevans. 

Det andra svaret som 
erhölls var mycket 
tydligt och ursäktade 
också det tidigare 
otrevliga svaret. 

För studiens analys är 
det intressant att erhålla 
information om hur 
utvecklare och 
användare av Umbrello 
ser på integrations-
möjligheter i verktyget. 

Hur utvecklare och 
användare av Umbrello 
ser på XMI och 
integrationsmöjligheter i 
verktyget. 

4 timmar 

30 timmar 

Båda svaren var 
tydliga och 
intressanta. 

Tabell 7 Support för Umbrello 

 

 

 

 

                                                
17 uml-user@lists.sourceforge.net 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras de resultat som erhållits vid den fallstudie som genomförts. 

6.1 Delstudie 1 – Förmåga till integration 
Nedan analyseras de resultat som erhållits vid de integrationstester som utförts i 
delstudie 1. 

Test 1 - Horisontell integration inom Argo 

Delstudie 1 visar att horisontell integration inom Argo genom import och export av 
XMI-information fungerat problemfritt för de två modeller som testats i delstudien. 
 
Test 2, test 4, test 6, test 7, test 8, test 11, test 12, test 14, test 15 och test 16 - 
Horisontell integration mellan Fujaba och övriga verktyg samt mellan Umbrello och 
övriga verktyg 

Integration mellan Fujaba och något av de andra tre verktygen, respektive mellan 
Umbrello och något av de andra tre verktygen, fungerade i delstudien inte 
överhuvudtaget. Anledningen till detta bedöms vara att Fujaba och Umbrello 
använder en XMI-version som skiljer sig från den version de andra verktygen 
använder. Samtliga fyra modelleringsverktyg som analyserats i studien kan enbart 
hantera en version av XMI och inget av verktygen klarar således av att hantera import 
av XMI-information när XMI-versionen skiljer sig från den som verktyget stödjer. 
Problemet grundar sig troligtvis i att olika versioner av XMI skiljer sig alltför mycket 
åt, vilket leder till att verktyg som stödjer olika versioner av XMI är inkompatibla.  
 
OMG beskriver XMI som en övergripande standard och gör i detta avseende ingen 
skillnad på de olika versionerna av XMI (OMG, 1999; OMG 2002; OMG 2003b). En 
intressant fråga i sammanhanget är huruvida XMI i realiteten faktiskt kan sägas vara 
en standard för informationsöverföring mellan verktyg.  Studien har visat att verktyg 
som stödjer olika versioner av XMI är inkompatibla trots att de i grunden stödjer en 
och samma standard, ett faktum som även har konstaterats av verktygsutvecklare 
(Stein, 2004; Tolke, 2004). Att definiera XMI som en standard utan att göra skillnad 
på de olika versionerna kan tyckas vara felaktigt, snarast kanske de olika versionerna 
av XMI separat kan sägas vara standardiserade. 
 
Även om integration mellan Fujaba, respektive Umbrello, och något av de andra 
verktygen i delstudien inte fungerade innebär detta inte att Fujaba och Umbrello 
nödvändigtvis har sämre integrationsmöjligheter än Argo. I grunden erbjuder dessa tre 
verktyg samma integrationsmöjligheter, nämligen integration mellan 
modelleringsverktyg som stödjer samma version av XMI som verktyget självt. Argo 
har emellertid haft större möjlighet att visa sina integrationsmöjligheter i studien. 
Detta eftersom det proprietära verktyg som använts vid integrationstesterna, 
Rhapsody, stött samma version av XMI som Argo. 
 
Det finns personer som har försökt att arbeta fram lösningar till problemet med att 
överföra XMI-information mellan verktyg som stödjer olika XMI-versioner. Ett 
sådant exempel är projektet Exff (Exff, 2004). Exff är ett projekt och ett program 
baserat på öppen källkod vars huvudsyfte är att göra det möjligt att integrera språket 
EXPRESS med UML-baserade modelleringsverktyg (Exff, 2004). Exff kan även efter 
viss ansträngning från användarens sida användas för att konvertera XMI-filer av en 
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viss version till en annan version (Exff, 2004). Projektmedlemmar har framgångsrikt 
utbytt XMI-filer mellan verktygen Argo (som använder XMI version 1.0) och 
Poseidon for UML (som använder XMI version 1.2) (Exff, 2004). Konverteringen 
från en XMI-version till en annan går via språket EXPRESS (Exff, 2004). Dock måste 
användaren i de flesta fall känna till målverktyget för överföringen för att kunna göra 
en fungerande konvertering (Exff, 2004). 
 
En annan möjlighet att konvertera mellan olika XMI-versioner är att använda XSLT 
(XSL Transformations)18 (ArgoUML, 2004). XSLT är ett språk för att konvertera 
olika dokument som är strukturerade med hjälp av XML (W3C, 1999). Som nämnts 
tidigare baseras XMI på XML (OMG, 2002) En användare som har kunskaper om 
XSLT, UML och XMI har möjlighet att konvertera mellan olika UML- och XMI-
versioner med hjälp av XSLT (ArgoUML, 2004). Ytterligare ett sätt att konvertera 
mellan olika versioner av XMI är att använda Meta Integration Model Bridge från 
Meta Integration19 (ArgoUML, 2004). 
 
Att integration mellan två verktyg med hjälp av XMI som i detta fall inte är möjlig att 
genomföra, eller att den visserligen är möjlig att genomföra men inte fungerar på ett 
tillfredställande sätt, är inte ovanligt (Damm m.fl., 2000b). Om överföring av 
modellinformation med hjälp av XMI fortsätter att innebära problem är det möjligt att 
användarnas intresse för formatet svalnar.  För att en standard ska accepteras och 
kunna upprätthålla användares intresse måste den fungera och upplevas som 
användbar (Hung m.fl., 2003). Användarnas efterfrågan styr marknaden (Hung m.fl., 
2003) och om dessa inte är intresserade av XMI finns det således ingen anledning för 
verktygsutvecklare att implementera XMI. Detta innebär att om inte XMI som en 
standard för modellöverföring förbättras inom en rimlig tidsperiod finns risk för att 
verktygsutvecklare och användare tröttnar och ger upp den. 
 
Test 3 och test 10 - Horisontell integration mellan Rhapsody och Argo 

Överföring av modellinformation från Rhapsody till Argo visade sig i delstudien 
fungera utan problem för båda de modeller som testats. Däremot fungerade inte 
överföring av modellinformation åt andra hållet, dvs. från Argo till Rhapsody, på ett 
tillfredställande sätt. Detta trots att de båda verktygen stödjer samma version av XMI. 
Integrationen mellan de båda verktygen är således inte tillräcklig eftersom den bara 
fungerar åt ett håll. Vid överföring av den större modellen förloras så mycket av 
modellens innehåll att den efter överföring inte längre kan anses användbar. Det är 
tydligt att förlusten av modellinformation i detta fall grundar sig i integrationen av 
verktygen. Båda verktygen kan hantera alla de typer av konstruktorer som förlorats 
vid överföringen korrekt när integrationen görs inom respektive verktyg (se bilaga 4).  
 
 

                                                
18 http://www.w3.org/TR/xslt 
19 http://www.metaintegration.net/ 
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Den troliga orsaken till problematiken vid överföringen mellan verktygen är brister i 
Rhapsodys importfunktionalitet. Denna hypotes stöds av två fakta: 

1. Resultaten från överföring av det större klassdiagrammet i test 9 (horisontell 
integration inom Rhapsody) indikerar att Rhapsodys importfunktionalitet är 
bristfällig då verktyget inte klarar av att korrekt importera sina egna XMI-filer. 

2. All modellinformation finns i det XMI-dokument som exporterats från Argo 
och den är där tillsynes korrekt representerad. XMLSPY förklarar också 
dokumentet som giltigt. 

Hypotesen innebär dock inte att det nödvändigtvis enbart är på grund av Rhapsody 
som integrationen mellan de båda verktygen inte fungerar, även om detta verktyg har 
brister. Båda verktygen är delaktiga i integrationen och det är därför inte rättvist att 
hävda att det enbart är på grund av det ena verktyget som integration mellan de båda 
verktygen är problematisk. 

En orsak till att kommersiella modelleringsverktyg såsom Rhapsody kan ha bristande 
integrationsmöjligheter är att verktygsleverantörer av konkurrensskäl inte vill stödja 
användandet av andra verktyg än det egna (Gray m.fl., 2000). Att detta skulle vara en 
orsak till de eventuella brister som finns i Rhapsodys importfunktionalitet är dock inte 
troligt. Utfallen från delstudiens tester visar att överföring av de två klassdiagrammen 
fungerar felfritt från Rhapsody till Argo. Det faktum att modeller som skapats i 
Rhapsody kan överföras till ett annat verktyg innebär möjligheter för användare att 
lämna Rhapsody för konkurrerande verktyg. Att importera modeller som skapats i 
andra verktyg till Rhapsody fungerar dock inte på ett korrekt sätt. Detta borde 
leverantören av Rhapsody vara mer måna om att stödja, snarare än vägen ut från 
verktyget, eftersom detta möjliggör migration från konkurrerande verktyg till 
Rhapsody. 
 
Det är också möjligt att integrationsproblemen mellan de två verktygen beror på 
brister i Argos exportfunktionalitet. Det skulle exempelvis kunna vara så att Argo 
lägger till egendefinierad information i XMI-filen som inte kan tolkas av Rhapsody. 
Att detta skulle vara fallet har dock inte gått att konstatera, men om så vore så finns 
ett möjligt sätt att hantera problemet. Denna lösning bygger på att det verktyg som 
importerar en modell med egendefinierade konstruktioner accepterar information som 
det inte förstår och sparar denna i en separat lista (Damm m.fl., 2000b). När modellen 
sedan exporteras från verktyget läggs informationen i listan till den exporterade filen 
och på så sätt förloras inte informationen som verktyget inte kunde tolka (Damm 
m.fl., 2000b). Denna teknik är således lämplig att använda för att exportera 
information från ett verktyg, importera det i ett annat, förändra modellen i det nya 
verktyget, exportera den från detta verktyg och sedan importera den igen i det 
ursprungliga verktyget utan att tappa någon information (Damm m.fl., 2000b). Det 
finns dock ett större problem med denna lösning, nämligen om de förändringar som 
gjorts i modellen står i konflikt med den information som finns i den undansparade 
filen (Damm m.fl., 2000b). Detta är ett generellt problem vid all typ av integration 
som saknar en fullständig lösning (Damm m.fl., 2000b). 
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Ytterligare en möjlig förklaring till integrationsproblematiken mellan de båda 
modelleringsverktygen är att utvecklarna av respektive verktyg implementerat XMI 
på skilda sätt. En anledning till att XMI implementeras på olika sätt är att XMI är en 
komplex standard som är svår att tolka och korrekt realisera (Gan och Scharf, 2003; 
Tichelaar m.fl. 2000; Jijang och Systä, 2002; McAuliffe, 2003). Som en följd av detta 
stödjer verktyg XMI på olika sätt, vilket gör dem mer eller mindre inkompatibla 
(Stein, 2004). 
 
Test 5 – Horisontell integration inom Fujaba 

Överföring av det mindre klassdiagrammet inom Fujaba resulterade i att samtliga 
parametrar för alla operationer och konstruktorer i de klasser som modellen innehöll 
förlorades. Dessa parametrar finns inte med i den exporterade XMI-filen som 
representerar modellen och parametrarna förloras således redan innan själva 
överföringen av modellen skett. Förklaringen till förlusten av operationsparametrar är 
troligtvis att Fujaba vid export av XMI-information helt enkelt inte kan hantera 
parametrar för operationer. 
 
Vid överföringen av det mindre klassdiagrammet förlorades även fyra operationer 
samt en konstruktor. För de förlorade operationerna gäller att i den klass där en 
operation förlorats så finns i den ursprungliga modellen också en annan operation med 
samma namn och samma returtyp, men med andra parametrar. Samma princip gäller 
även för den förlorade konstruktorn. Eftersom operationsparametrar vid export av 
modellen förloras innebär detta att det i XMI-filen som representerar modellen finns 
flera operationer i en och samma klass som har exakt samma utseende (dvs. samma 
namn, returvärde och parametrar). I moderna programmeringsspråk är inte identiska 
operationer i en och samma klass tillåtna (se exempelvis Lippman och Lajoie, 1998; 
Skansholm, 2002; Watson, 2002). Troligtvis tar Fujaba hänsyn till detta vid import av 
modellinformation genom att medvetet ta bort eventuella dubbletter av operationer. 
Förlusten av de fyra operationerna och konstruktorn vid överföring av det mindre 
klassdiagrammet är således sannolikt en direkt följd av de förlorade 
operationsparametrarna. 
 
Överföring av det mindre klassdiagrammet inom Fujaba resulterade också i att den 
riktade association som modellen innehöll förlorade sin riktning. Denna förlust 
inträffade också för samtliga riktade associationer i det större klassdiagrammet när det 
överfördes inom verktyget. Denna problematik beror troligtvis på att Fujaba helt 
enkelt inte kan hantera riktade associationer vid överföring av XMI-baserad 
modellinformation. 
 
Test 9 - Horisontell integration inom Rhapsody 

Överföring av det mindre klassdiagrammet inom Rhapsody fungerade utan problem 
(se bilaga 4.17). Överföring av det större klassdiagrammet inom Rhapsody resulterade 
däremot i förlorad modellinformation samt en mängd extra och felaktig 
modellinformation (se bilaga 4.18). Troligtvis beror dessa problem på brister i 
Rhapsodys importfunktion då innehållet i det XMI-dokument som exporterats från 
verktyget till synes innehåller korrekt information. En hypotes är att det finns ett 
samband mellan den modellinformation som förlorats eller tillkommit vid importen 
och de namn som finns på mer än en entitet i modellen. Rhapsodys importfunktion 
skulle således kunna ha svårigheter att vid import hålla reda på klasser, attribut och 
roller som har samma namn. Villkoret för denna hypotes tycks vara nödvändigt men 
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inte tillräckligt då det finns entiteter i modellen som har samma namn men som ändå 
överförts korrekt. Hypotesen redogörs mer utförligt i tabell 8. 

 

Fall Fakta som visar att hypotesen 
nödvändig 

Fakta som visar att hypotesen inte 
är tillräcklig 

Förlorade 
attribut 
och 
operationer 

 

Klasserna ”Part” och ”Resource” 
förlorade vid överföringen samtliga 
sina attribut, respektive attribut och 
operationer. Namnet på dessa båda 
klasser finns även representerade 
som rollnamn på flera ställen i 
modellen. 

Attribut och operationer borde vid 
modellöverföringen även förlorats i 
klasserna ”Supply”, ”Schedule”, 
”Operation”, ”Shift” och ”Resource” 
eftersom dessa klassnamn också 
finns som namn på andra entiteter i 
modellen. 

Förlorade 
relationer 

 

För relationerna mellan klasserna 
”Resource” och ”Shift”, ”Part” och 
”Operation” respektive ”Shift” och 
”Schedule” som förlorades vid 
överföringen gäller att rollnamnen 
för relationerna är samma som 
namnet på klasserna. 

Förutom de tre fall där relationerna 
gått förlorade finns inga andra fall 
där en relation har två rollnamn som 
är samma som de båda klasserna 
relationen hör till. Dock finns fyra 
andra relationer som har ett rollnamn 
som är det samma som en av 
klasserna och i samtliga dessa fall har 
relationerna bevarats vid 
modellöverföringen. 

Extra 
versioner 
av klasser 

 

För de tre extra versionerna av 
klasserna ”Shift”, ”Operation” och 
”Schedule” gäller att namnen på 
klasserna i modellen finns även som 
attribut och/eller rollnamn.  

Extra versioner av klasser borde 
enligt hypotesen även tillkommit för 
klasserna ”Part”, ”Supply”, 
”Resource” eftersom dessa 
klassnamn även finns representerade 
som rollnamn. 

Tabell 8 Hypotes: Förlorad och tillkommen modellinformation beror på att Rhapsodys 
importfunktionalitet har svårigheter att hantera klasser, attribut och roller som har samma namn. 

 

Test 13 - Horisontell integration inom Umbrello 

Resultaten från delstudie 1 visar att horisontell integration inom Umbrello genom 
överföring av de två modeller som testats i delstudien fungerar utan problem. 
Verktyget använder XMI som det format som projekt och modeller i verktyget sparas 
respektive öppnas i och därför är det förväntat att horisontell integration inom 
verktyget genom användandet av XMI överlag fungerar mycket bra. 
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6.2 Delstudie 2 – Förmåga att vid integration hantera komplexitet 
hos modeller 

Resultaten av denna delstudie visar att Argo korrekt kan importera Modell A men inte 
Modell B. Problemet med att importera Modell B beror förmodligen på strukturen hos 
det XMI-dokument som exporterats från Rhapsody och som representerar modellen. 
Troligtvis har Rhapsody lagt till egendefinierade konstruktioner till denna XMI-fil 
som inte finns specificerade i standarden för XMI och som Argo därmed inte klarar av 
att hantera. Denna hypotes stöds av tre fakta: 

1. XMLSPY konstaterar vid validering av XMI-dokumentet för Modell B mot 
OMGs officiella UML DTD att filen är felaktig. Modell A godkänns däremot 
vid samma kontroll. 

2. XMLSPY godkänner XMI-dokumentet för Modell B vid validering mot 
Rhapsodys egna UML DTD. 

3. Om XMI-dokumentet som representerar Modell B importeras i Rhapsody så 
klarar importfunktionen sånär som på en konstruktor utan problem av 
importen. Eftersom denna importfunktion i tidigare tester visat sig vara 
bristfällig (se bilaga 4.5, bilaga 4.6 och bilaga 4.18) och inte kunnat hantera 
enkla konstruktioner såsom exempelvis vanliga associationer borde den inte 
klara av rena felaktigheter (enligt XMLSPY) i XMI-filer. Dessutom godkänns 
XMI-filen vid import i Rhapsody av Rhapsodys så kallade ”ModelChecker”. 
Denna ”ModelChecker” har i tidigare tester visat sig vara mycket noggrann 
och då inte tolererat felaktiga konstruktioner. 

Att Argo vid integration faktiskt klarar av att hantera komplexitet hos modeller stöds 
till viss del av det faktum att utvecklare på Ericsson Microwave Systems20 vid 
konstruktion av komplexa system använder och integrerar Argo (Pettersson, 2004). 
Företaget använder verktyget bland annat för att utveckla mjukvara till sina 
radiobasstationer för tredje generations mobilnät (Pettersson, 2004). Företaget 
integrerar i samband med denna utveckling också Argo med ett annat verktyg med 
hjälp av XMI, i detta fall dock vertikalt snarare än horisontellt (Pettersson, 2004). 
 
Förmågan hos Umbrello att vid integration hantera komplexitet hos modeller har i 
delstudien inte kunnat undersökas. Det finns dock två fakta som tillsammans talar för 
att verktyget skulle kunna ha potential att vid integration hantera komplexitet hos 
modeller: 
 

1. Verktyget används av företag och professionella organisationer, däribland det 
svenska företaget Klarälvsdalens Datakonsult AB21 (SourceForge, 2004).  

2. Verktyget hanterar (dvs. sparar och öppnar) alla modeller i XMI, vilket är det 
enda filformat verktyget använder sig av (Umbrello, 2004). 

Att Umbrello används av företag och professionella organisationer indikerar att det 
kan vara möjligt att skapa och hantera komplexa modeller i verktyget. Om detta 
stämmer är det troligt att det även är möjligt att spara och öppna komplexa modeller 
som skapats i verktyget. Eftersom verktyget hanterar alla modeller i formatet XMI är 

                                                
20 http://www.ericsson.com/microwave/ 
21 http://www.klaralvdalens-datakonsult.se/ 
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det därför möjligt att Umbrello har kapacitet att importera (dvs. öppna) och exportera 
(dvs. spara) komplexa modeller representerade i formatet XMI. 
När det gäller Fujaba har inte heller för detta verktyg förmågan att vid integration 
hantera komplexitet hos modeller kunnat undersökas i delstudien. Det finns dock två 
fakta som talar emot att verktyget vid integration faktiskt kan hantera komplexitet hos 
modeller: 

1. Delstudie 1 visar att verktygen inte korrekt vare sig kan exportera eller 
importera mindre XMI-baserade modeller, även om dessa modeller skapats i 
verktyget självt. 

2. Export och import av XMI-baserad modellinformation är ny funktionalitet i 
verktyget. Denna funktionalitet finns inte i de stabila versionerna av verktyget, 
utan endast i den senaste ostabila versionen (Fujaba, 2004). Att export och 
import av XMI-information inte finns i någon stabil version av verktyget beror 
troligtvis på att denna funktionalitet ännu inte hunnit testats ordentligt. 

Eftersom verktyget inte korrekt kan exportera och importera mindre XMI-baserade 
modeller som skapats i verktyget självt är det sannolikt att inte heller större modeller 
representerade i XMI kan exporteras och importeras i verktyget. Detta i kombination 
med att XMI-funktionaliteten i verktyget troligtvis inte är tillräckligt testad gör att 
verktygets förmåga att vid integration hantera komplexitet hos modeller förmodligen 
är bristfällig. 
 
I delstudien har behovet av ett verktyg för att kunna fastslå om två XMI-filer 
innehåller samma information, dvs. om de representerar samma modell, blivit 
påtagligt. I den första delstudien har manuell kontroll av om resultaten från 
modellöverföringarna varit korrekta inte inneburit några problem då modellerna varit 
mycket små. I denna delstudie har dock modellernas omfattning varit större och när 
komplexiteten ökar blir en manuell validering snabbt mycket ansträngande, 
tidsödande och dessutom osäker. Något verktyg för att jämföra innehållet i XMI-filer 
har inte kunnat identifieras, men ett sådant verktyg vore av stort värde för att säkrare 
och enklare kunna fastslå resultatet av en överföring av komplex modellinformation. 

6.3 Delstudie 3 – Möjlighet till support vid integration 

Den support som under studien erhållits för Argo, Fujaba och Umbrello har generellt 
varit snabb. Svar på supportfrågor har i de flesta fall kommit inom ett dygn, ofta inom 
några timmar och i något fall efter endast några minuter. En anledning till att 
supporten för dessa verktyget varit snabb skulle kunna vara det faktum att tidzoner 
inte utgör något problem. De utvecklare och användare som deltar i verktygens 
supporttjänster är utspridda i olika länder världen över (ArgoUML, 2004; Fujaba, 
2004; Umbrello, 2004) och är således aktiva olika tider på dygnet.  
 
Under studien har även supportfrågor från andra användare rörande 
integrationsrelaterade problem med verktygen inkommit på respektive verktygs e-
postlista för användarsupport. Eftersom samtliga frågor och svar rörande support sker 
publikt på e-postlistor har det varit möjligt att observera att även andra användare har 
fått snabba svar på sina integrationsfrågor. De flesta svar på dessa frågor har kommit 
inom ett dygn.  
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För alla tre modelleringsverktyg gäller även att de svar som erhållits på 
supportrelaterade frågor i de flesta fall haft en god kvalitet. Vilken roll den person 
som svarat på en viss fråga har haft, dvs. om personen är en verktygets utvecklare 
eller en vanlig användare av verktyget, har inte spelat någon roll för svarets relevans. 
Generellt har också de som besvarat frågorna varit mycket vänliga och måna om att 
försöka hjälpa till.  
 
De goda erfarenheterna av Argos supporttjänst delas även av utvecklare på Ericsson 
Microwave Systems (Pettersson, 2004). De anser att den support som de erhållit för 
detta verktyg varit utmärkt och dessutom mycket snabb (Pettersson, 2004). Snabb 
support vid problematiska situationer värdesätts högt i företaget då tidsramarna för 
projekt vanligtvis är snäva (Pettersson, 2004). Argos supporttjänst upplevs av 
företaget i detta avseende vara bättre än kommersiella alternativ eftersom dessa ofta 
tar lång tid på sig att hantera ett ärende (Pettersson, 2004). När det gäller Fujaba och 
Umbrello har det under studien inte varit möjligt att komma i kontakt med något 
företag som använder dessa verktyg. 
 
Trots de goda erfarenheterna från de tre modelleringsverktygens supporttjänster har 
två dock aspekter identifierats som talar emot att supporten för verktygen är tillräcklig 
för företag och professionella organisationer:  

1. Supporten är inte garanterad utan bygger på välvilja och intresse hos 
användare och utvecklare av verktyget. Under studien har endast ett fåtal 
personer (2-3 stycken) varit aktiva med supporten för respektive verktyg. Om 
dessa personer skulle tröttna på att ge support eller få ont om tid kan det 
mycket väl tänkas att supporten för verktyget blir lidande. 

2. All support, såväl frågor som svar, för de båda verktygen är publik. Detta 
skulle kunna uppfattas som negativt från företag och professionella 
organisationer då dessa kanske inte vill offentliggöra sina problem. För att 
kunna få support för ett integrationsproblem kan det också vara nödvändigt att 
skicka med delar av en modell eller lösning, vilket kan vara känsligt att 
offentliggöra. 
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7 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka möjligheter för företag och 
professionella organisationer att i verktygsmiljöer använda modelleringsverktyg 
baserade på öppen källkod. Fokus för studien har varit modelleringsverktyg som 
uppfyller de kriterier som specificerats av Open Source Definition samt som har 
utvecklats enligt en distribuerad och ideell princip. Det finns tre sådana 
modelleringsverktyg som stödjer UML-modellering i verktygsmiljöer där XMI 
används för verktygsintegration. Dessa verktyg är ArgoUML, Fujaba och Umbrello 
UML Modeller. Studien har fokuserats på att undersöka tre viktiga egenskaper hos 
dessa verktyg som är avgörande för deras tillämpning i verktygsmiljöer hos företag 
och professionella organisationer. Dessa egenskaper är integrationsförmåga, potential 
att vid integration hantera komplexitet hos modeller samt supportmöjligheter. 
Resultaten av studien visar att det i dagsläget inte finns något modelleringsverktyg 
baserat på öppen källkod för UML-modellering som tillgodoser de krav som ställs i 
verktygsmiljöer där XMI används för verktygsintegration hos företag och 
professionella organisationer. 
 
När det gäller integrationsmöjligheter hos de i studien undersökta 
modelleringsverktygen baserade på öppen källkod så är dessa möjligheter bristfälliga. 
För att verktygen ska kunna erbjuda tillräckliga integrationsmöjligheter behöver de 
anpassas efter de marknadsledande proprietära modelleringsverktyg som dominerar 
inom industrin.  För att en fungerande integration ska vara möjlig att genomföra måste 
verktygen justeras efter dessa proprietära modelleringsverktygs realiseringar av XMI. 
Mer precist behöver modelleringsverktygen baserade på öppen källkod stödja import 
och export av modellinformation till och från specifika marknadsledande proprietära 
verktyg (såsom exempelvis Rhapsody eller Rational Rose). 
 
Beträffande förmåga att vid integration hantera komplexitet hos modeller så visar 
studien att det ena av de tre modelleringsverktygen baserade på öppen källkod som 
analyserats i studien, Argo, har potential för detta. Det är möjligt att det samma även 
gäller för Umbrello, men detta verktyg behöver analyseras ytterligare för att ett 
säkrare fastställande ska vara möjligt. När det gäller Fujaba kan från studien inte dras 
några slutsatser om förmågan hos detta verktyg att vid integration hantera komplexa 
modeller. För att detta ska vara möjligt krävs att verktyget undersöks i större 
utsträckning. 
 
Angående den support som tillhandahålls för de tre analyserade 
modelleringsverktygen baserade på öppen källkod indikerar studien att denna support 
behöver förändras. Detta är nödvändigt för att modelleringsverktygen generellt ska 
vara intressanta att använda för företag och professionella organisationer. Supporten 
behöver i högre grad vara garanterad för att på så sätt försäkra användare om att de 
säkert kommer att få hjälp vid problematiska situationer. Supporten måste också 
erbjudas i en annan form än den nuvarande publika eftersom supportärenden kan 
involvera information som företag och professionella organisationer anser är känslig 
och därför inte vill offentliggöra. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat och slutsatser som erhållits i studien samt 
framtida arbete relaterat till densamma. 

8.1 Förändringar i modelleringsverktyg baserade på öppen källkod 

Att något eller några proprietära modelleringsverktyg i de allra flesta fall finns i en 
verktygsmiljö där modelleringsverktyg baserade på öppen källkod ska integreras är, 
som nämnts tidigare, troligt. Om inte de problem som identifierats i studien när det 
gäller att integrera dessa två verktygskategorier löses kommer därför möjligheterna att 
använda fria modelleringsverktyg i verktygsmiljöer vara fortsatt små.  
 
Proprietära modelleringsverktyg dominerar inom företag och organisationer och dessa 
verktyg styr därmed vilka normer som faktiskt gäller. Ingenting som pekar på att detta 
skulle förändras inom den närmsta framtiden har kunnat identifieras i litteraturen. 
Grupper bakom modelleringsverktyg baserade på öppen källkod måste acceptera och 
anpassa sig efter dessa rådande omständigheter om de är intresserade av verktygen 
ska kunna användas i verktygsmiljöer hos företag och professionella organisationer. 
För att en fungerande integration ska vara möjlig att erhålla behöver verktygen stödja 
de tolkningar och realiseringar av XMI som implementerats i de proprietära 
modelleringsverktygen, vilka nödvändigtvis inte är helt enligt den ursprungliga XMI-
standarden. Detta innebär att grupper bakom fria modelleringsverktyg ibland kommer 
att behöva frångå sin princip när det gäller strikt efterföljnad av standarder. Denna 
princip är dock djupt rotat i kulturen kring öppen källkod och troligtvis frångås den 
inte i första taget.  Integration mellan de båda kategorierna av verktyg kan därför 
komma att fortsätta vara problematiskt.  
 
För att fria modelleringsverktyg generellt ska kunna attrahera företag och 
professionella organisationer krävs inte bara anpassningar av själva verktygen, utan 
också förändringar av den support som tillhandahålls för dem. En sådan nödvändig 
förändring av supporten är att i högre grad garantera denna, för att på så sätt försäkra 
användare om att de alltid säkert kommer att få svar på sina frågor. Att den support 
som erbjuds av grupper bakom fria modelleringsverktyg skulle kunna göras 
garanterad är dock inte troligt. Detta eftersom supporten från dessa grupper 
tillhandahålls på en frivillig och ideell basis där personer som utför supportjänsterna 
inte har några förbindelser eller förpliktelser att göra detta (ArgoUML, 2004; Fujaba, 
2004; Umbrello UML Modeller, 2004; Lakhani och Hippel, 2000).  
 
En annan nödvändig förändring av supporten är att erbjuda den i en icke-publik form, 
såsom exempelvis via telefonsamtal eller privat e-post. Att grupper bakom fria 
modelleringsverktyg skulle tillhandahålla en icke-publik support är dock inte speciellt 
troligt. För det första så strider en sådan sluten supportform mot det grundläggande 
synsätt som finns hos denna typ av grupper, nämligen att information ska vara öppen 
och fri så att alla kan ta del av den (FSF, 2004). För det andra så motverkar en sluten 
supportform en av de starkaste drivkrafterna bakom att tillhandahålla support, 
nämligen den att få respekt från användare och andra medlemmar i gemenskapen 
(Lakhani och Hippel, 2000). Vid icke-offentlig support får den person som bidragit 
med supporten inte samma chans till erkännande som vid offentlig support. För det 
tredje innebär en icke-publik support en högre arbetsbelastning för de personer som  
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förser med den. Detta eftersom användare inte kan ta del av varandras erfarenheter, 
vilket medför att liknande frågor ställs mer frekvent.  
 
Det är dock inte så att en publik supportform nödvändigtvis är opassande för alla 
företag och professionella organisationer. Exempelvis finns det verktygsanvändare på 
Ericsson Microwave Systems som anser att den offentliga support som tillhandahålls 
för Argo är utmärkt (Pettersson, 2004). För att supporten generellt ska kunna anses 
passande för alla typer av företag och professionella organisationer är dock ett icke-
publikt supportalternativ nödvändigt.  

8.2 XMI som överföringsformat  

I analysen av studiens testresultat (kapitel 6) har ett antal problem relaterade till XMI 
som överföringsformat mellan modelleringsverktyg identifierats. Nedan diskuteras 
hur dessa problem skulle kunna hanteras eller undvikas när XMI implementeras i 
modelleringsverktyg. 
 
Problem: Egendefinierade utökningar av XMI-standarden 

Detta är ett komplext problem som troligtvis saknar en generell lösning. Teoretiskt 
kan problemet undvikas om verktygsutvecklare strikt följer XMI-standarden och inte 
modifierar den med sina egna konstruktioner. Att detta skulle realiseras i praktiken är 
dock förmodligen inte rimligt eftersom det troligtvis alltid kommer att finnas 
modelleringsverktyg som har behov av egendefinierade konstruktioner (Damm m.fl., 
2000b; Tichelaar m.fl., 2000). Mer realistiskt är således att acceptera att problemet 
existerar och utifrån denna ståndpunkt försöka hantera det.  
 
Ett sätt att hantera problemet på är det som tidigare diskuterats i kapitel 6.1.2 och som 
innebär att egendefinierade konstruktioner hoppas över och sparas undan i 
modelleringsverktyg som inte förstår dem. Denna teknik kan dock inte användas i de 
fall en modell till större del består av egendefinierade konstruktioner. Detta eftersom 
en sådan modell efter överföring kommer att vara oanvändbar då stora delar av den 
kommer att saknas.   
 
Det mest realistiska sättet att hantera problemet är förmodligen att anpassa 
modelleringsverktygen efter olika egendefinierade utökningar av XMI-standarden. 
Detta genom att verktygen utökas med funktionalitet för att kunna hantera specifika 
XMI-konstruktioner från andra verktyg. Det finns ett flertal exempel på 
modelleringsverktyg som i praktiken använder sig av detta angreppssätt (se 
exempelvis Enterprise Architect22 och Visual Paradigm23).  Angreppssättet innebär 
dock att XMI som en standard för informationsutbyte delvis mister sin mening i och 
med att verktygen inte efterföljer den. 

 

 

 

 

 

                                                
22 http://sparxsystems.com 
23 http://www.visual-paradigm.com 
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Problem: Specifikationen för XMI är komplex och svårförståelig 
 

Detta problem innebär, som nämnts tidigare, att verktygsutvecklare kan tolka 
standarden felaktigt eller på skilda sätt vilket gör modelleringsverktyg inkompatibla. 
Problemet skulle kunna undvikas genom att alla verktygsutvecklare migrerade till en 
de facto-standard24 för implementation av XMI. Verktygsutvecklare skulle då inte 
behöva sätta sig djupare in i specifikationen för XMI utan istället direkt kunna 
tillämpa standardimplementationen i sitt verktyg. Detta skulle innebära att XMI 
kommer att ha tolkats och implementerats på samma sätt i olika modelleringsverktyg, 
vilket möjliggör en fungerande verktygsintegration. Exempelvis skulle NSUML25, ett 
Java-bibliotek med funktionalitet för att bland annat definiera metamodeller i UML 
samt spara och öppna XMI-filer, kunna användas som en sådan de facto-standard. 
NSUML-biblioteket är baserat på öppen källkod och licenserat under GPL (GNU 
Public License26), vilket innebär att alla har fri tillgång till att använda och modifiera 
det. 
 
Om verktygsutvecklare inte skulle kunna enas om en gemensam 
standardimplementation kan en referensimplementation vara en alternativ lösning på 
problemet. En sådan referensimplemenation kan användas av verktygsutvecklare för 
att testa om den tolkning och implementation av XMI som gjorts i ett verktyg är 
korrekt. Referensimplemenation skulle lämpligen implementeras av OMG eftersom 
denna sammanslutning sannolikt har de bästa kunskaper om XMI i såväl teori som 
praktik. 
 
Problem: Verktyg som stödjer olika versioner av XMI är inkompatibla 
 

Detta problem kan hanteras genom konvertering mellan olika XMI-versioner med 
hjälp av ett tredjepartsverktyg. Ett antal sådana tredjepartsverktyg har tidigare 
presenterats i kapitel 6. Dessa verktyg kräver att verktygsanvändare själva explicit 
konverterar mellan olika XMI-versioner, men mer praktiskt skulle vara om de istället 
kunde integreras direkt i modelleringsverktygen. På så sätt kan 
konverteringsprocessen osynliggöras för användarna och därigenom bespara dem 
arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 En de-facto standard är en inofficell standard som accepterats av en majoritet företag och 
organisationer i industrin (http://en.wikipedia.org/wiki/De_facto). 
25 http://nsuml.sourceforge.net 
26 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 



8 Diskussion 

 35 

 

8.3 Framtida arbete 

Att upprepa den studie som genomförts längre fram i tiden kan vara intressant. För det 
första är detta värdefullt att utföra när XMI version 2.0 på allvar etablerats bland 
modelleringsverktyg. Denna XMI-version är bättre specificerad än de tidigare och det 
finns verktygsutvecklare som tror att integration mellan modelleringsverktyg kommer 
att förbättras i och med denna version (Tolke, 2004; Riddell, 2004). Samtidigt är XMI 
2.0 än mer komplex än tidigare versioner (Stein, 2004), vilket kan innebära att 
integrationsmöjligheter mellan verktyg snarare försämras. Att undersöka det faktiska 
utfallet av hur XMI 2.0 realiserats och fungerar i praktiken är därför intressant. För 
det andra är det relevant att genomföra studien på nytt när UML 2.0 etablerats i 
modelleringsverktyg. Det finns indikationer på att överföring av modeller uttryckta i 
UML version 2.0 skulle kunna fungera bättre än för modeller uttryckta i tidigare 
UML-versioner (Tolke, 2004). Att studera om överföring mellan verktyg förbättrats i 
och med denna UML-version kan därför vara intressant. 
 
I studien har en specifik verktygsmiljö där ett enstaka proprietärt modelleringsverktyg 
ingått använts. Att utöka studien med ytterligare verktygsmiljöer där ett eller flera 
andra proprietära modelleringsverktyg ingår kan vara intressant för att undersöka om 
skilda resultat uppnås i en annan miljö. 
 
I studien har en specifik typ av modell undersökts, nämligen UMLs klassdiagram. Att 
undersöka ytterligare modelltyper, både från UML och från andra modelleringsspråk, 
i syfte att studera om någon annan modelltyp kan överföras med större framgång 
jämfört med UMLs klassdiagram kan vara intressant. En sådan utökning av studien 
skulle också kunna innebära att fler modelleringsverktyg kan involveras i studien. 
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Tack 
En stor hjälp under den här processen har varit min handledare, Björn Lundell. Tack 
för dina råd och ditt engagemang! 

Ett stort tack också till Combitech Systems AB i Jönköping för att ni ställde upp med 
verktyg och modeller för studien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenser 

 

 37 

Referenser 
ArgoUML, 2004. Welcome to ArgoUML [online]. Tillgänglig från: 
http://argouml.tigris.org, 1 mars 2003 [åtkomst: 3 juni]. 
  
Asklund, U. och Bendix, L., 2001. Configuration Management for Open Source 
Software. Proceedings of Making Sense of the Bazaar: 1st Workshop on Open Source 
Software Engineering, The 23rd International Conference on Software Engineering 
(ICSE2001). Toronto, Kanada 15 maj. 
 
Budgen, D. och Thomsom, M., 2003. CASE tool evaluation: experiences from an 
empirical study, Journal of Systems and Software, 67(2), sid. 55-75. 
  
Copeland, L., 2003. State-Transition Diagrams [online] Tillgänglig från: 
http://www.stickyminds.com/sitewide.asp?ObjectId=6232&Function=DETAILBRO
WSE&ObjectType=ART, 28 januari 2003 [åtkomst: 3 juni, 2004]. 
 
Creighton, O., Dutoit, A. och Brügge, B., 2003. Supporting an Explicit Organizational 
Model in Global Software Engineering Projects, Proceedings of the International 
Workshop on Global Software Development (ICSE), Portland, USA 9 maj 2003.  
 
Crowston, K. och Scozzi, B., 2002. Competency Rallying for Software Development, 
IEEE Proceedings Software, 149(1), sid. 3-17. 
 
Cubranic, D., 1998. Coordinating Open-source software development, Proceedings of 
the 7th IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for 
Collaborative Enterprises(WET ICE ’98), Kalifornien, USA, 17-19 juni. 
 
Damm, C.E., Hansen, K.M., Thomsen, M. och Tyrsted, M., 2000a. Creative Object-
Oriented Modelling: Support for Creativity, Flexibility, and Collaboration in CASE 
Tools. Proceedings of ECOOP'2000, Cannes, Frankrike, 12-16 juni. 
 
Damm, C.E., Hansen, K.M., Thomsen, M. och Tyrsted, M., 2000b. Tool Integration: 
Experiences and Issues in Using XMI and Component Technology, Proceedings of 
TOOLS Europe 2000, Mont St Michel och St Malo, Franrike, 5-8 juni. 
  
David, A., Moller, O. och Yi, W., 2001. Formal Verification of UML Statecharts with 
Real-time Extensions. Proceeding of Fundamental Approaches to Software 
Engineering (FASE’2002), Grenoble, Frankrike, 8 -12 april. 
 
Dia, 2004. Welcome to Dia’s homepage [online]. Tillgänglig från: 
http://www.gnome.org/projects/dia/ [åtkomst: 3 juni]. 
 
ERwin, 2004. AllFusion ERwin Data Modeler [online]. Tillgänglig från: 
http://www3.ca.com/Solutions/Product.asp?ID=260 [åtkomst: 3 juni]. 
 
Evans, A., France, R. och Grant, E., 1999. Towards Formal Reasoning with UML 
Models, Proceedings of the OOPSLA'99 Workshop on Behavioral Semantics,  
Denver, USA, 1-5 november. 
 



Referenser 

 

 38 

Exff, 2004. Exff is “exPRESS for free” [online]. Tillgänglig från http://www.exff.org/ 
[åtkomst: 3 juni]. 
 
Feller, J. och Fitzgerald, B., 2001. Open Source Software: Investigating the Software 
Engineering, Psychosocial and Economic Issues. Information Systems Journal, 11(4), 
sid. 273 – 276. 
 
Feller, J. och Fitzgerald, B. 2002. Understanding Open Source Software 
Development. Addison-Wesley, USA. 
  
Fowler, M. 2000. UML Distilled – A Brief Guide to the Standard Object Modelling 
Language, Addison-Wesley, Harlow, England. 
 
FSF, 2004. Free Software Foundation [online]. Tillgänglig från: http://www.gnu.org/, 
21 maj 2004 [åtkomst 3 juni 2004]. 
 
Fuggetta, A., 2003. Open source software – an evaluation. Journal of Systems and 
Software, 66(1), sid. 77-90. 
 
Fujaba, 2004. Fujaba Tool Suite [online]. Tillgänglig från http://www.fujaba.de, 27 
maj 2004 [åtkomst 3 juni 2004]. 
 
Gan, C. och Scharf, E., 2003. Building an Experience Factory for a Model-based Risk 
Analysis Framework. Proceeding of the 2nd German Workshop on Experience 
Management (GWEM 2003), Luzern, Tyskland 2-4 april. 
 
Gray, J. P., Liu, A. och Scott, L., 2000. Issues in software engineering tool 
construction. Information and Software Technology, 42(2), sid. 73-77. 
 
Guck, R., 1999. Managing Distributed Software Development [online]. Tillgänglig 
från: 
http://www.stickyminds.com/sitewide.asp?ObjectId=6002&Function=DETAILBRO
WSE&ObjectType=ART [åtkomst 3 juni 2004]. 
 
Gustavsson, H. och Lings, B., 2001. CASE-Tool Interchange of Design 
Transformations. Proceedings of Advances in Databases : 18th British National 
Conference on Databases, Chilton, England, 9-11 juli. 
 
Hung, S.Y., Ku, C.Y. och Chang, C.M., 2003. Critical factors of WAP services 
adoption: an empirical study. Electronic Commerce Research and Applications, 2(1), 
sid. 42-60.  
 
I-Logix, 2004. Rhapsody - Model-Driven Development with UML 2.0 and Beyond  
[online]. Tillgänglig från: http://www.ilogix.com/products/rhapsody/index.cfm 
[åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
ITEA, 2001. Software Development Process for Real-Time Embedded Software 
Systems (DESS) [online]. Tillgänglig från: http://www.dess-
itea.org/deliverables/ITEA-DESS-D175-V02P.pdf [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 



Referenser 

 

 39 

Jiang, J.J. och Systä, T., 2002. UML model exchange using XMI. Research Report, 
Institute of Software Systems, Tampere University of Technology, Finland. 
 
Karsai, G. och Gray, J., 2000. Component Generation Technology for Semantic Tool 
Integration. Proceedings of the IEEE Aerospace Conference, Montana, USA, 10 – 12 
oktober. 
 
Kelly, S., Lyytinen, K., och Rossi, M., 1996. Meta Edit+: A Fully configurable Multi-
User and Multi-Tool CASE Environment. Proceedings of CAiSE'96, Heraklion, 
Grekland, maj. 
 
Kim, H., 2001. An XML-based modeling language for the open interchange of 
decision models. Decision Support Systems, 31(4), sid. 429-441. 
 
Kurbel, K. och Schnieder, T., 1994. Integration Issues of Information Engineering 
Based I-CASE Tools. Proceedings of Forth International Conference on Information 
Systems Development, Bled, Sloveninen, 20-22 september. 
 
Lakhani, K. och Hippel, E., 2000. How Open Source Software Works: “Free” User-
to-User Assistance. Maj. Teknisk rapport #4117, MIT Sloan School of Management, 
USA.  
 
Leem, C.S. och Sangkyun, K., 2002. Introduction to an integrated methodology for 
development and implementation of enterprise information systems. Journal of 
Systems and Software. 60(3), sid. 249-261. 
 
Lin, Q., Low, C.P., Ng, J.M., Bu, J. och Liu, X., 2003. Multiuser collaborative work 
in virtual environment based CASE tool. Information and Software Technology, 
45(5), sid. 253-267. 
 
Lindemann, C., Thümmler, A., Klemm, A., Lohmann, M. och Waldhorst. O., 2000. 
Quantitative System Evaluation with DSPNexpress. Proceedings of the Second 
International Workshop on Software and Performance (WOSP2000), Ottawa, 
Kanada, 17 – 20 september. 
 
Lippman, S. och Lajoie, J. 1998. C++ Primer. Tredje utgåvan. Addison-Wesley, 
USA. 
  
Lundell, B. och Lings, B., 2004. Changing perceptions of CASE-technology. Journal 
of Systems and Software, 72(2), sid. 271-280.  
 
McConnell, S., 1999. Open Source Methodology - Ready for Prime Time?. IEEE 
Software, 6(4), sid. 13-16. 
 
McAuliffe, D., 2003. Eclipse 3 rantingly evaluated as an MDA studio [online]. 
Tillgänglig från: http://www.theserverside.com/news/thread.tss?thread_id=23074, 29 
december 2003 [åtkomst 3 juni 2004]. 
 
McMahon, P., 2001. Distributed Development: Insights, Challenges, and Solutions. 
Journal of Defense Software Engineering, november 2001. 



Referenser 

 

 40 

Microsoft, 2004. Shared Source Initiative [online]. Tillgänglig från: 
http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/default.mspx [åtkomst: 3 juni 
2004]. 
 
Microsoft Visio, 2004. Microsoft Office Visio 2003 [online]. Tillgänglig från: 
http://www.microsoft.com/office/visio/ [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
Mockus, A., Fielding, R. och Herbsleb, J., 2000. A Case Study of Open Source 
Software Development: The Apache Server. Proceedings of the 22nd International 
Conference on Software Engineering (ICSE 2000), Limerick, Irland, 4-11 juni. 
 
Mockus, A., Fielding, R. och Herbsleb, J., 2002. Two Case Studies of Open Source 
Software Development: Apache and Mozilla. Januari. Teknisk rapport ALR-2002-
003. 
 
Nicholson, B. och Sahay, S., 2001. Some political and cultural issues in the 
globalisation of software development: case experience from Britain and India. 
Information and Organisation, 11(1), sid. 25-43. 
 
Oasis, 2002. XML Metadata Interchange (XMI) [online]. Tillgänglig från: 
http://xml.coverpages.org/xmi.html, 3 maj 2002 [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
OMG, 1998. Object Management Group [online], Tillgänglig från: 
http://www.omg.org/docs/ad/98-10-05.pdf, 5 oktober 1998 [åtkomst: 3 juni 2004]. 
  
OMG, 1999. Object Management Group [online], Tillgänglig från: 
http://www.omg.org/news/pr99/xmi_overview.html [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
OMG, 2002. Object Management Group [online], Tillgänglig från: 
http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/2002-01-01, 1 januari 2002 [åtkomst: 3 juni 
2004]. 
 
OMG, 2003a. Object Management Group [online], Tillgänglig från: 
http://www.omg.org/docs/formal/03-03-10.pdf, 10 mars 2003 [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
OMG, 2003b. Object Management Group [online], Tillgänglig från: 
http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/2003-05-02, 2 maj 2003 [åtkomst: 3 juni 
2004]. 
 
OMG, 2004. Object Management Group [online], Tillgänglig från: 
http://www.omg.org/technology/documents/modeling_spec_catalog.htm#XMI, 27 
mars 2004 [åtkomst: 3 juni 2004].    
 
Pettersson, M., 2004. Mjukvaruutvecklare och verktygsanvändare på Ericsson 
Microwave Systems samt ansvarig för ArgoUML på företaget. Intervjuad av 
författaren via e-post, 21 april 2004. 
 
Post, G. och Kagan, A., 2000. OO-CASE tools: an evaluation of Rose. Information 
and Software Technology, 42(6), sid. 383-388. 
 



Referenser 

 

 41 

Pressman, R. 2000. Software Engineering – A Practitioners's Approach. Femte 
utgåvan. McGraw-Hill International, England. 
 
Rational Rose, 2004. Rational Software [online]. Tillgänglig från:  http://www-
306.ibm.com/software/rational/ [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
Raymond, E., 2001. The Cathedral & the Bazaar. O'Reilly & Associates, Inc, USA. 
 
Riddell, J., 2004. Utvecklare av Umbrello UML Modeller. Intervjuad av författaren 
via e-post, 16 april 2004. 
 
Robbins, J., 2002. Adopting OSS Methods by Adopting OSaS Tools. Proceeding of 
2nd Workshop on Open Source Software Engineering, Orlando, USA, 19 – 25 maj. 
 
Robbins, J. och Redmiles, D., 2000. Cognitive support, UML adherence, and XMI 
interchange in ArgoUML. Information and Software Technology, 42(2), sid. 79-89. 
 
Routledge, N., Bird, L. och Goodchild, A., 2002. UML and XML Schema. 
Proceedings of Thirteenth Australasian Database Conference (ADC2002), 
Melbourne, Australien, 28 januari – 1 februari. 
  
Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F. och Lorensen, W. 1991. Object-
Oriented Modeling and Design. Prentice-Hall, London, England. 
 
Scacchi, W., 2001. Software Development Practices in Open Software Development 
Communities: A Comparative Case Study. Proceedings of Making Sense of the 
Bazaar: 1st Workshop on Open Source Software Engineering, The 23rd International 
Conference on Software Engineering (ICSE2001). Toronto, Kanada 15 maj. 
 
Skansholm, J. 2002. Java direkt. Tredje utgåvan. Studentlitteratur, Lund, Sverige. 
 
Statskontoret, 2003. Öppen programvara [online]. Tillgänglig från: 
http://www.statskontoret.se/pdf/200308.pdf, augusti 2003, [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
Stein, S., 2004. Utvecklare av Umbrello UML Modeller. Intervjuad av författaren via 
e-post, 17 april 2004. 
 
Suzuki, J., 2004. UML eXchange Format (UXF) [online]. Tillgänglig från: 
http://www.yy.ics.keio.ac.jp/~suzuki/project/uxf/, 16 mars 2004 [åtkomst: 3 juni 
2004].  
 
Tichelaar, S., Ducasse, S. och Demeyer, S., 2000. FAMIX: Exchange Experiences 
with CDIF and XMI. Proceedings of International Conference on Software 
Engineering (ICSE), Limerick, Irland, 4-11 juni. 
 
Tolke, L., 2004. Utvecklare av ArgoUML. Intervjuad av författaren via e-post, 15 
april 2004. 
  
Tsai, T. och Sato, R., 2004. An UML model for agile production planning and control 
system. Computers in Industry, 53(2) sid. 133-152.  



Referenser 

 

 42 

Umbrello UML Modeller, 2004. Umbrello UML Modeller [online]. Tillgänglig från: 
http://uml.sourceforge.net, 15 mars 2004 [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
Vidal, J. och Buhler, p., 2002. A Generic Agent Architecture for Multiagent Systems. 
Proceedings of the 5th International Conference on Autonomous Agents, Montreal, 
Kanada, 28 maj – 1 juni. 
 
W3C, 1999. XSL Transformations (XSLT) [online]. Tillgänglig från: 
http://www.w3.org/TR/xslt, 16 november 1999 [åtkomst: 3 juni, 2004]. 
 
Watson, K. 2002. Börja med C#. Svensk utgåva. Wrox Press, England. 
  
Whittle, J. och Schumann, J., 2000. Generating Statechart Designs From Scenarios. 
Proceedings of International Conference on Software Engineering, Orlando, USA, 19 
– 25 maj. 
 
Xu, J., Woodside, M. och Petriu, D., 2003. Performance Analysis of a Software 
Design Using the UML Profile for Schedulability, Performance and Time Lecture. 
Proceedings of 13th International Conference on Modelling Techniques and Tools for 
Computer Performace Evaluation - Performance TOOLS'2003, Urbana, USA, 2 – 5 
september. 
 
Xylophon, 2004. Project: Xylophon [online]. Tillgänlig från: 
http://sourceforge.net/projects/xylophon [åtkomst: 3 juni 2004]. 
 
Ye, Y. och Kishida, K., 2003. Toward an Understanding of the Motivation of Open 
Source Software Developers. Proceedings of 2003 International Conference on 
Software Engineering (ICSE2003). Portland, USA, 3 – 10 maj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 Information om modelleringsverktyg 

 43 

Bilaga 1 Information om modelleringsverktyg 

Bilaga 1.1 ArgoUML  
 

Version av verktyget som använts 
i studien 

0.15.1 

Hemsida http://argouml.tigris.org/ 

Plattform Valfri (verktyget är Java-baserat). 

UML-version 1.3 

UML-modeller Klassdiagram  
Sekvensdiagram 
Tillståndsdiagram  
Aktivitetsdiagram  
Användningsfallsdiagram  
Samarbetsdiagram  
Grupperingsdiagram  
Komponentdiagram 

XMI-version Version 1.0 för UML 1.3. 

Support Support är tillgänglig elektroniskt genom: 
• Snabbguide  
• Användarmanual 
• FAQ 
• Tour 
• E-postlista 

Licens BSD Open Source License. 

Denna licens innebär i korthet att mjukvaran har öppen källkod 
och att den får modifieras och återdistribueras med valfri licens. 
Mer information: http://opensource.org/licenses/bsd-license.php 

Kostnad Kostnadsfritt. 

Skärmdump  
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Bilaga 1.2 Fujaba 

 

Version av verktyget 
som använts i 
studien 

Nightly Build 2004-05-28 

Hemsida http://www.fujaba.de 

Plattform Valfri (verktyget är Java-baserat). 

UML-version 1.3 

UML-modeller Klassdiagram  
Tillståndsdiagram  
Aktivitetsdiagram  

XMI-version Version 1.1 för UML 1.3. 

Support Support är tillgänglig elektroniskt genom: 
• Användarmanual (tysk) 
• FAQ 
• E-postlista 

Licens GNU Lesser General Public License. 

Denna licens innebär i korthet att mjukvaran har öppen källkod och att den får 
modifieras och återdistribueras med en licens för öppen källkod. Mjukvaran frå 
användas tillsammans med icke-fri mjukvara. Mer information: 
http://www.gnu.org. 

Kostnad Kostnadsfritt. 

Skärmdump 
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Bilaga 1.3 Rhapsody 
 

Version av verktyget 
som använts i studien 

5.0.1 

Hemsida http://www.ilogix.com/products/rhapsody/ 

Plattform Windows, för vissa verktygskonfigurationer även Solaris. 

UML-version 1.3 

UML-modeller Klassdiagram  
Sekvensdiagram 
Tillståndsdiagram  
Aktivitetsdiagram  
Användningsfallsdiagram  
Samarbetsdiagram  
Grupperingsdiagram  
Komponentdiagram 
Objektdiagram 

XMI-version Version 1.0 för UML 1.3. 

Support Support är tillgänglig via telefon. Support är även tillgänglig elektroniskt 
genom: 

• Användarmanual 
• FAQ 
• E-post 
• Supportformulär 

Licens En leverantörsspecifik licens som i korthet innebär att verktyget är 
upphovsrättskyddat och inte får spridas eller återdistribueras utan tillstånd. 
 

Kostnad Varierar beroende på verktygspaket. 

Skärmdump 

 

 



Bilaga 1 Information om modelleringsverktyg 

 46 

Bilaga 1.4 Umbrello UML Modeller 
 

Version av verktyget som 
använts i studien 

1.2 

Hemsida http://uml.sourceforge.net 

Plattform Fönsterhanteraren KDE och operativsystemet Linux. 

UML-version 1.3 

UML-modeller Klassdiagram  
Sekvensdiagram 
Tillståndsdiagram  
Aktivitetsdiagram  
Användningsfallsdiagram  
Samarbetsdiagram  
Grupperingsdiagram  
Komponentdiagram 

XMI-version Version 1.2 för UML 1.3. 

Support Support är tillgänglig elektroniskt genom: 
• Användarmanual 
• FAQ 
• E-postlista 

Licens GNU Public License (GPL). 

Denna licens innebär i korthet att mjukvaran har öppen källkod och att 
den får modifieras och återdistribueras med en licens för öppen källkod. 
Mer information: http://www.gnu.org. 
 

Kostnad Kostnadsfritt. 

Skärmdump 
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Bilaga 2 Kartläggning av fria modelleringsverktyg  
Databaser för vetenskapliga publikationer 

Databas:  Academic Search Elite 
URL:   http://searc.epnet.com 

Databas: ACM Digital Library  
URL:  http://www.acm.org/dl/ 

Databas: CiteSeer 
URL:  http://citeseer.ist.psu.edu/   

Databas:  Compendex 
URL:  http://www.engineeringvillage2.org 

Databas: INSPEC  
URL:  http://www.engineeringvillage2.org 

Databas: Kluwer Online 
URL:  http://www.kluweronline.com 

Databas: Science Citation Index Expanded 
URL:  http://www.isiwebofknowledge.com 

Databas: ScienceDirect  
URL:  http://www.sciencedirect.com 

Databas: Springer LINK  
URL:  http://www.springerlink.com 

Databas: The New Zeeland Digital Library 
URL:  http://www.nzdl.org 

Databas: The Collection of Computer Science Bibliographies  
URL:  http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/ 

Nyckelord som använts vid sökning i respektive databas 

UML CASE tool 
UML modeling tool  
UML modelling tool 
Unified Modeling Language modelling tool  
Unified Modelling Language CASE tool  
CASE tool XMI 
Modeling tool XMI 
Modelling tool XMI 
Open source CASE tool 
Open source modeling tool 
Open source modelling tool 
Open source software modelling 
Open source software engineering tool 
XMI 
XML Meta data Interchange 
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Sökmotorer 

Sökmotor: AltaVista  
URL:  http://www.altavista.com 

Sökmotor: Google  
URL:  http://www.google.com 

Sökmotor:  Netscape 
URL:  http://search.netscape.com 

Sökmotor: Sunet  
URL:  http://katalogen.sunet.se/kat/computers 

Sökmotor: Yahoo 
URL:  http://www.yahoo.com 

Nyckelord som använts vid sökning i respektive sökmotor 

UML CASE tool 
UML modeling tool  
UML modelling tool 
Unified Modeling Language modelling tool  
Unified Modelling Language CASE tool  
CASE tool XMI 
Modeling tool XMI 
Modelling tool XMI 
Open source CASE tool 
Open source modeling tool 
Open source modelling tool 
Open source software modelling 
Open sourc software engineering tool 
XMI 
XML Meta data Interchange 
 
Hemsidor 

URL:  http://www.jeckle.de/umltools/  
Beskrivning: Listar och beskriver en stor mängd (närmare 100 stycken) 
 modelleringsverktyg för UML-modellering, många med öppen källkod. 

URL:  http://weblogs.asp.net/jmandia/archive/2003/10/22/32910.aspx 
Beskrivning: Listar och beskriver fria modelleringsverktyg för UML-
 modellering, däribland några baserade på öppen källkod. 

URL:  http://www.cs.queensu.ca/Software-Engineering/tools.html 
Beskrivning: Listar och mycket stor mängd (runt 500 stycken) CASE-verktyg, varav  
                        många stödjer UML och vissa är baserade på öppen källkod. 

URL:  http://all.info/directory/Science_and_Health/Engineering_and_Technology/UML/ 
Beskrivning: Listar modelleringsverktyg för UML-modellering, där flera av  
                        verktygen är baserade på öppen källkod. 

URL:  http://dustbin.informatik.uni-bremen.de/umlbib/ 
Beskrivning: Innehåller referenser till mer än 400 vetenskapliga publikationer om  
                       UML samt information om konferenser och workshops relaterade till  
                       UML. 



Bilaga 2 Kartläggning av fria modelleringsverktyg  

 

 49 

URL:  http://www.omg.org/technology/xml/index.htm 
Beskrivning: Listar modelleringsverktyg som implementerat, eller håller på att  
                        implementerar, stöd för XMI. 

URL:  http://www.objectsbydesign.com/tools/umltools_byCompany.html 
Beskrivning: Listar en stor mängd modelleringsverktyg för UML- modellering, flera  
                        av dem med öppen källkod. 

URL:  http://plg.uwaterloo.ca/~migod/uml.html 
Beskrivning: Listar modelleringsverktyg med öppen källkod för UML-modellering. 

URL:  http://argouml.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=39 
Beskrivning: Listar ett antal CASE-verktyg för UML-modellering. 

URL:  http://www.xmiforum.org/tools.php 
Beskrivning: Listar ett antal verktyg för UML-modellering. 
 
E-postlistor 

E-postlista:  dia-list@gnome.org 
Grupp:  Dia 
Beskrivning: E-postlista för modelleringsverktyget Dia 
URL:  http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/dia-list 
 
E-postlista: discuss@opensource.mit.edu 
Grupp:  Free/Open Source Research Community 
Beskrivning: E-postlista för diskussioner kring mjukvara med öppen källkod 
URL:  http://opensource.mit.edu/mailman/listinfo/discuss 
 
E-postlista: uml-user@sourceforge.net 
Grupp:  Sourceforge 
Beskrivning: E-postlista för användare av verktyg för UML-modellering 
   baserade på öppen källkod  
URL:  https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/uml-user 
 
E-postlista: users@argouml.tigris.org 
Grupp:  Tigris 
Beskrivning: E-postlista för användare av modelleringsverktyget ArgoUML 
URL:  http://argouml.tigris.org/servlets/ProjectMailingListList   

Frågor som har ställts på respektive E-postlista 
• Om någon känner till något verktyg med öppen källkod som stödjer 

modellering i UML 
• Om någon känner till något verktyg som stödjer import och/eller export av 

XMI-filer
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Forum 

Forum:  Poseidon for UML – UML 2.0 Diagram Interchange 
Beskrivning: Forum för diskussioner kring utbyte av UML-diagram mellan  
   modelleringsverktyg 
URL:  http://www.gentleware.com/support/forum.php4 

Forum:  EclipseUML – UML Discussion 
Beskrivning: Forum för diskussioner kring modellering av UML i 
modelleringsverktyg 
URL:  http://www.forum-omondo.com 

Forum:  Open Source Software Institute – Discussion 
Beskrivning: Forum för diskussioner kring mjukvara med öppen källkod 
URL:  http://oss-institute.org 

Forum:  DBDesigner – Other Designers/Query Tools 
Beskrivning: Forum för diskussioner kring CASE-verktyg för databasdesign 
URL:  http://www.fabforce.net/forum/ 

Frågor som har ställts på respektive forum 
• Om någon känner till något verktyg med öppen källkod som stödjer 

modellering i UML 
• Om någon känner till något verktyg som stödjer import och/eller export av 

XMI-filer 

Gemenskaper (eng. communities) för mjukvara med öppen källkod 

Gemenskap: Sourceforge 
Beskrivning: Mycket stor samling av produkter med öppen källkod 
URL:  http://sourceforge.net 

Gemenskap: Tigris 
Beskrivning: Medelstor samling av produkter med öppen källkod 
URL:  http://www.tigris.org 

Nyckelord som använts vid sökning i gemenskaperna 

CASE tool 
Modeling tool 
Modelling tool 
Modeling 
Modelling 
Software engineering tool 
UML 
Unified Modelling Language 
XMI 
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Internet Relay Chat (IRC) 

IRC nät:  EfNet  
Kanaler:  #uml, #opensource 

IRC nät: IRCNet 
Kanaler: #uml, #opensource, #modelling 

IRC nät: DalNet 
Kanaler: #opensource 

IRC nät: UnderNet 
Kanaler: #uml, #opensource 
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Bilaga 3 Modeller för delstudie 1 

Bilaga 3.1 Mindre klassdiagram 

Det mindre klassdiagram som använts i delstudie 1 kommer ursprungligen från 
artikeln ”A Generic Agent Architecture for Multiagent Systems” (Vidal och Buhler, 
2002). Klassdiagrammet visar en del av ett agentsystem som hanterar aktiviteter i 
systemet. Nedan visas diagrammet i sitt originalutförande samt i den modifierade 
version som använts i delstudien. Det tillvägagångssätt som använts för att skapa 
klassdiagrammet i de tre verktygen beskrivs också. 

Diagram i originalform 

 

Diagram i den modifierade form som använts i delstudien 

 



Bilaga 3 Modeller för delstudie 1 

 53 

Beskrivning av modifikationer av originaldiagram 

• Beskrivning i klasshuvudet har tagits bort för ”Activity”  

• Beskrivning i klasshuvudet har tagits bort för ”ActivityManager” 

• Datatypen ”WorldModel” har bytts ut mot datatypen ”int” 

• Datatypen ”PriorityQueue” har bytts ut mot datatypen ”char” 

• Datatypen ”PlayerFoundation” har bytts ut mot datatypen ”int” 

• Datatypen ”String” har bytts ut mot datatypen ”char” 

• Datatypen ”Input” har bytts ut mot datatypen ”int” 

• Datatypen ”Message” har bytts ut mot datatypen ”char 

• Datatypen ”SensorInput” har bytts ut mot datatypen ”char” 
 

Beskrivning av hur diagrammet skapats i de tre modelleringsverktygen 
1) Klassen ”Activity” 

2) Operationer i klassen ”Activity” (uppifrån och ned) 

3) Klassen ”ActivityManager” 

4) Attribut i klassen ”ActivityManager” (uppifrån och ned) 

5) Operationer i klassen ”ActivityManager” (uppifrån och ned) 

6) Klassen ”Conversation” 

7) Operationer i klassen ”Conversation” (uppifrån och ned) 

8) Klassen ”Behavior” 

9) Operationer i klassen ”Behavior” (uppifrån och ned) 

10)  Associationen ”#manager” mellan klasserna ”Activity” och ”ActivityManager” 

11)  Arvsrelationen från klassen ”Conversation” till klassen ”Activity” 

12)  Arvsrelationen från klassen ”Behavior” till klassen ”Activity” 
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Bilaga 3.2 Mindre klassdiagram – representerat i Argo 

Nedan visas hur det mindre klassdiagrammet ser ut i Argo. 
 

 

 

Bilaga 3.3 Mindre klassdiagram – representerat i Fujaba 

Nedan visas hur det mindre klassdiagrammet ser ut i Fujaba. 
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Bilaga 3.4 Mindre klassdiagram – representerat i Rhapsody 

Nedan visas hur det mindre klassdiagrammet ser ut i Rhapsody. 

 

 

Bilaga 3.5 Mindre klassdiagram – representerat i Umbrello 
Nedan visas hur det mindre klassdiagrammet ser ut i Umbrello. 
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Bilaga 3.6 Större klassdiagram 

Det större klassdiagram som använts i delstudie 1 kommer ursprungligen från artikeln 
”An UML model for agile production planning and control system” (Tsai och Sato, 
2004). Modellen beskriver ett system för planering, schemaläggning och 
produktionskontroll för en industriapplikation. Nedan visas diagrammet i sitt 
originalutförande och i den modifierade version av diagrammet som använts i 
delstudien. Det tillvägagångssätt som använts för att skapa klassdiagrammet i de tre 
verktygen beskrivs också. 

Diagram i originalform 
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Diagram i den modifierade version som använts i delstudien 

 

 

Beskrivning av modifikationer av originaldiagram 

• För samtliga attribut har hakparenteser och eventuella siffror inom dessa tagits bort 

• Samtliga snedstreck (”/”) framför attribut har tagits bort 

• För associationer med pilar i båda ändarna har pilarna tagits bort (eftersom en enkel 
association redan är dubbelriktad) 

• För komposition och aggregat har pilar tagits bort 

• Beroenden (streckade linjer) har tagits bort 

• Datatypdefinitionerna i klasserna ”QTY”, ”EPOCH”, ”TIME” och ”ID” har tagits bort 

• En av de två redundanta associationerna från klassen ”Job” till sig själv har tagits bort 

Beskrivning av hur diagrammet skapats i de tre modelleringsverktygen 

1) Klassen ”Interval” 

2) Attribut i klassen ”Interval” 

3) Klassen ”Link” 

4) Attribut i klassen ”Link” 

5) Klassen ”Supply” 

6) Attribut i klassen ”Supply” 

7) Klassen ”Demand” 

8) Attribut i klassen ”Demand” 

9) Operationer i klassen ”Demand” 

10)  Klassen ”Bom” 

11)  Attribut i klassen ”Bom” 

12)  Klassen ”Part” 

13)  Attribut i klassen ”Part” 

14)  Klassen ”Operation” 
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15)  Attribut i klassen ”Operation” 

16)  Klassen ”Job” 

17)  Attribut i klassen ”Job” 

18)  Operationer i klassen ”Job” 

19)  Klassen ”Schedule” 

20)  Attribut i klassen ”Schedule” 

21)  Klassen ”Assign” 

22)  Attribut i klassen ”Assign” 

23)  Klassen ”Shift” 

24)  Attribut i klassen ”Shift” 

25)  Klassen ”Resource” 

26)  Attribut i klassen ”Resource” 

27)  Operationer i klassen ”Resource” 

28)  Klassen ”WorkCenter” 

29)  Attribut i klassen ”WorkCenter” 

30) Operationer i klassen ”WorkCenter” 

31) Associationen från klassen ”Job” till klassen ”Job” 

32) Associationen mellan klasserna ”Job” och ”Demand” 

33) Associationen mellan klasserna ”Job” och ”Supply” 

34) Associationen från klassen ”Part” till klassen ”Part” 

35) Associationen mellan klasserna ”Job” och ”Part” 

36) Associationen mellan klasserna ”Supply” och ”Part” 

37) Associationen mellan klasserna ”Demand” och ”Part” 

38) Associationen mellan klasserna ”Schedule” och ”Operation” 

39) Associationen mellan klasserna ”Resource” och ”WorkCenter” 

40) Associationen mellan klasserna ”Operation” och ”WorkCenter” 

41) Kompositionen mellan klasserna ”Part” och ”Operation” 

42) Kompositionen mellan klasserna ”Resource” och ”Shift” 

43) Kompositionen mellan klasserna ”Schedule” och ”Shift” 

44) Aggregatet mellan klasserna ”Job” och ”Schedule” 
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Bilaga 3.7 Större klassdiagram – representerat i Argo 

Nedan visas hur det större klassdiagrammet ser ut i Argo. 

 

 

Bilaga 3.8 Större klassdiagram – representerat i Fujaba 

Nedan visas hur det större klassdiagrammet ser ut i Fujaba. 
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Bilaga 3.9 Större klassdiagram – representerat i Rhapsody 

Nedan visas hur det större klassdiagrammet ser ut i Rhapsody. 

 

 

 Bilaga 3.10 Större klassdiagram – representerat i Umbrello 

Nedan visas hur det större klassdiagrammet ser ut i Umbrello. 
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Bilaga 3.11 Justerat mindre klassdiagram 

Det mindre klassdiagrammet har här justerat för test 18 i delstudie 1 genom att den 
andra konstruktorn i klassen ”Activity” har tagits bort. Den justerade version av 
klassdiagrammet visas nedan. 

 

 

Bilaga 3.12 Mycket enkelt klassdiagram 

Det mycket enkla klassdiagram som använts i vid test 18 i delstudie 1 visas nedan. 
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Bilaga 4 Testresultat delstudie 1 

Bilaga 4.1 Test 1 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.1 och 3.2). 
Från Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt 
och XMI-filen som exporterats från Argo importerades i 
det nya projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet 
exporterades från detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga.  

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll 
konsistent och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Ingen. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Argo genom överföring av 
mindre klassdiagram från Argo till Argo fungerade 
problemfritt. 

 
Grafisk representation av modellen efter import i Argo 
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Bilaga 4.2 Test 1 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.6 och 3.7). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga.  

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Ingen. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Argo genom överföring av större 
klassdiagram från Argo till Argo fungerade problemfritt. 

 
Grafisk representation av modellen efter import i Argo 
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Bilaga 4.3 Test 2 – mindre klassdiagram  
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.1 och 3.2). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Fujaba genom 
överföring av mindre klassdiagram från Argo till Fujaba 
fungerade inte alls. 

 

Bilaga 4.4 Test 2 – större klassdiagram  
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.6 och 3.7). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Fujaba genom 
överföring av större klassdiagram från Argo till Fujaba fungerade 
inte alls. 
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Bilaga 4.5 Test 3 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.1 och 3.3). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo importerades i Rhapsody. 
En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från Rhapsody. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

Vid import av XMI-filen i Rhapsody erhölls nedanstående 
varningar från verktyget: 

“Activity" already has a constructor with (return,void) as signature 
"Activity" already has a constructor with 
(return,void,am,ActivityManager,wm,int) as signature 
"ActivityManager" already has a constructor with (return,void,agent,int) as 
signature 
"Behavior" already has a constructor with 
(return,void,am,ActivityManager,wm,int) as signature 

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

1) Samtliga konstruktorer, vilket innebär: 

 a) Två konstruktorer från klassen “Activity” 

 b) En konstruktor från klassen “ActivityManager” 

 c) En konstruktor från klassen “Behavior” 

2) Relationen ”manager” mellan klasserna “Activity” och 
“ActivityManager” 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Rhapsody genom 
överföring av mindre klassdiagram från Argo till Rhapsody var 
möjlig att genomföra men fungerade inte problemfritt. Samtliga 
problem som uppkom vid överföringen av modellen från Argo till 
Rhapsody bedöms bero på brister hos importfunktionen i 
Rhapsody. 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Rhapsody 
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Bilaga 4.6 Test 3 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.6 och 3.7). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo importerades i Rhapsody. 
En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från Rhapsody. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Vid import av XMI-filen i Rhapsody erhölls nedanstående 
varningar från verktyget: 

Error building object : Job 
Error building object : Supply 
Error building object : Demand 
Error building object : Part 
Error building object : Assign 
Error building object : Schedule 
Error building object : Operation 
Error building object : Shift 
Error building object : Resource 
Error building object : WorkCenter 
Error building object : QTY 
Error building object : TIME 
Error building object : EPOCH 
Error building object : ID 

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

1) Samtliga relationer (såväl associationer, riktade associationer, 
aggregat och kompositioner) 

2) Attribut i klasserna: 
Supply 
Demand 
Job 
Part 
Schedule 
Operation 
WorkCenter 
Resource 
Shift 
Assign 

3) Operationer i klasserna: 
Demand 
Job 
Resource 
WorkCenter 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Rhapsody genom 
överföring av större klassdiagram från Argo till Rhapsody var 
möjlig att genomföra men fungerade inte problemfritt. Samtliga 
problem som uppkom vid överföringen av modellen från Argo till 
Rhapsody bedöms bero på brister hos importfunktionen i 
Rhapsody. 
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 Grafisk representation av modellen efter import i Rhapsody 
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Bilaga 4.7 Test 4 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.1 och 3.3). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Umbrello UML 
Modeller genom överföring av mindre klassdiagram från Argo 
till Umbrello fungerade inte alls. 

 

 

Bilaga 4.8 Test 4 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.6 och 3.7). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Umbrello genom 
överföring av större klassdiagram från Argo till Umbrello 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.9 Test 5 – mindre klassdiagram 

 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.1 och 3.3). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga. 

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

1) En konstruktor i klassen ”Activity”. 

2) Två operationer i klassen ”Conversation” 

3) Två operationer i klassen ”Behavior” 

4) Samtliga parametrar till operationer 

5) Riktningen för associationen ”#manager” 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Fujaba genom överföring av mindre 
klassdiagram från Fujaba till Fujaba var möjlig att genomföra 
men resulterade i förlorad modellinformation. 

 
Grafisk representation av modellen efter import i Fujaba 

 



Bilaga 4 Testresultat delstudie 1 

 

 70 

Bilaga 4.10 Test 5 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.6 och 3.8). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga. 

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Riktade associationer förlorade sin riktning. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Fujaba genom överföring av större 
klassdiagram från Fujaba till Fujaba var möjlig att genomföra 
men utfördes inte helt korrekt. 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Fujaba 
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Bilaga 4.11 Test 6 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.1 och 3.3). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Fujaba och Argo genom 
överföring av mindre klassdiagram från Fujaba till Argo 
fungerade inte alls. 

 

 

Bilaga 4.12 Test 6 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.6 och 3.8). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Fujaba och Argo genom 
överföring av större klassdiagram från Fujaba till Argo fungerade 
inte alls. 
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Bilaga 4.13 Test 7 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.1 och 3.3). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Fujaba och Rhapsody genom 
överföring av mindre klassdiagram från Fujaba till Rhapsody 
fungerade inte alls. 

 

 

Bilaga 4.14 Test 7 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.6 och 3.8). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Fujaba och Rhapsody genom 
överföring av större klassdiagram från Fujaba till Rhapsody 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.15 Test 8 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.1 och 3.3). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Fujaba och Umbrello genom 
överföring av mindre klassdiagram från Fujaba till Umbrello 
fungerade inte alls. 

 

 

Bilaga 4.16 Test 8 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Fujaba (se bilaga 3.6 och 3.8). Från 
Fujaba exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Fujaba försökte importeras i det 
nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Fujaba exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Fujaba och Umbrello genom 
överföring av större klassdiagram från Fujaba till Umbrello 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.17 Test 9 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.1 och 3.4). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga. 

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Ingen. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Rhapsody genom överföring av 
mindre klassdiagram från Rhapsody till Rhapsody fungerade 
problemfritt. 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Rhapsody 

 



Bilaga 4 Testresultat delstudie 1 

 

 75 

Bilaga 4.18 Test 9 - större klassdiagram 

 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.6 och 3.9). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga. 

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

• Samtliga attribut i klassen ”Part” 
• Kompositionen mellan klasserna ”Part” och ”Operation” 
• Samtliga attribut och operationer i klassen ”Resource” 
• Associationen mellan klasserna ”Resource” och ”Shift” 
• Kompositionen mellan klasserna ”Shift” och ”Schedule” 

Dessutom kom följande extra modellinformation till vid 
överföringen: 

• En extra klass ”Shift” (tom) 
• En extra klass ”Schedule” (tom) 
• En extra klass ”Operation” som innehåller de attribut 

som saknas i klassen ”Part” 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Rhapsody genom överföring av 
större klassdiagram från Rhapsody till Rhapsody var möjlig att 
genomföra men fungerade inte problemfritt. All den 
modellinformation som förlorats vid överföringen finns med i 
den XMI-fil som exporterats från Rhapsody och den är till synes 
korrekt representerad i denna fil. De problem som uppstod vid 
modellöverföringen bedöms därför bero på brister i Rhapsodys 
importfunktionalitet. 
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Grafisk representation av modellen efter import i Rhapsody 
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Bilaga 4.19 Test 10 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.1 och 3.4). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody importerades i Argo. 
En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från detta nya 
projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

Importen av XMI-filen fungerar utan problem. Projektet med den 
importerade modellinformationen kan inte sparas i Argo. Den 
exporterade XMI filen kan dock sparas.  

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Ingen. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Rhapsody och Argo genom 
överföring av mindre klassdiagram från Rhapsody till Argo 
fungerade problemfritt. När modellen visualiserades i Argo blev 
även rollnamnen relaterade till relationen “manager” synliga. 
Dessa fanns med även när diagrammet skapades i Rhapsody och 
de automatgenererades när relationen mellan de två klasserna 
skapades. Rollnamn är dock inte automatiskt synliga i Rhapsody. 

 
Grafisk representation av modellen i efter import i Argo 
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Bilaga 4.20 Test 10 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.6 och 3.9). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

Importen av XMI-filen fungerar utan problem. Projektet med den 
importerade modellinformationen kan inte sparas i Argo. Den 
exporterade XMI filen kan dock sparas.  

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Ingen (för en-till-en relationerna i Argo så skrivs inte kardinalitet 
ut). 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Rhapsody och Argo genom 
överföring av större klassdiagram från Rhapsody till Argo 
fungerade problemfritt. 

 

Grafisk representation av modellen efter importert i Argo 
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Bilaga 4.21 Test 11 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.1 och 3.4). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Rhapsody och Fujaba genom 
överföring av mindre klassdiagram från Rhapsody till Fujaba 
fungerade inte alls. 

 

Bilaga 4.22 Test 11 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.6 och 3.9). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Rhapsody och Fujaba genom 
överföring av större klassdiagram från Rhapsody till Fujaba 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.23 Test 12 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.1 och 3.4). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Rhapsody och Umbrello genom 
överföring av mindre klassdiagram från Rhapsody till Umbrello 
fungerade inte alls. 

 

 

Bilaga 4.24 Test 12 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.6 och 3.9). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Rhapsody och Umbrello genom 
överföring av större klassdiagram från Rhapsody till Umbrello 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.25 Test 13 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.1 och 3.5). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga. 

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Ingen. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Umbrello genom överföring av 
mindre klassdiagram från Umbrello till Umbrello fungerade 
problemfritt. 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Umbrello 
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Bilaga 4.26 Test 13 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.6 och 3.10). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Umbrello skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello importerades i det nya 
projektet. En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från 
detta nya projekt. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga. 

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Ingen. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration inom Umbrello genom överföring av 
större klassdiagram från Umbrello till Umbrello fungerade 
problemfritt. 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Umbrello 
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Bilaga 4.27 Test 14 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.1 och 3.5). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera då den inte godkänds av 
Rhapsodys ”ModelChecker”.  

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Umbrello och Argo genom 
överföring av mindre klassdiagram från Umbrello till Argo 
fungerade inte alls. 

 
Bilaga 4.28 Test 14 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.6 och 3.10). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera då den inte godkänds av 
Rhapsodys ”ModelChecker”.  

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Umbrello och Argo genom 
överföring av större klassdiagram från Umbrello till Argo 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.29 Test 15 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.1 och 3.5). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Umbrello och Fujaba genom 
överföring av mindre klassdiagram från Umbrello till Fujaba 
fungerade inte alls. 

 
Bilaga 4.30 Test 15 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.6 och 3.10). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Fujaba skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera.  

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Umbrello och Fujaba genom 
överföring av större klassdiagram från Umbrello till Fujaba 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.31 Test 16 – mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.1 och 3.5). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera då den inte godkänds av 
Rhapsodys ”ModelChecker”.  

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Umbrello och Rhapsody genom 
överföring av mindre klassdiagram från Umbrello till Rhapsody 
fungerade inte alls. 

 

Bilaga 4.32 Test 16 – större klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Umbrello (se bilaga 3.6 och 3.10). 
Från Umbrello exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Umbrello försökte importeras i 
det nya projektet. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

XMI-filen går inte att importera då den inte godkänds av 
Rhapsodys ”ModelChecker”.  

Kontroll av struktur för den 
från Umbrello exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Samtlig. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Umbrello och Rhapsody genom 
överföring av större klassdiagram från Umbrello till Rhapsody 
fungerade inte alls. 
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Bilaga 4.33 Test 17 – Mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Rhapsody (se bilaga 3.1 och 3.2). 
Från Rhapsody exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Argo skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Rhapsody importerades i Argo. 
En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från Argo. Ett nytt 
projekt skapades i Rhapsody och den XMI-fil som exporterats 
från Argo och som ursprungligen skapats i Rhapsody 
importerades i Rhapsody. 

Problem i det första 
exporterande verktyg 
(Rhapsody) 

Inga. 

Problem i första importerande 
verktyg (Argo) 

Importen av XMI-filen fungerar utan problem. Projektet med den 
importerade modellinformationen kan inte sparas i Argo. Den 
exporterade XMI filen kan dock sparas. 

Problem i andra exporterande 
verktyg (Argo) 

Inga. 

Problem i andra 
importerande verktyg 
(Rhapsody) 

Vid import av modellen i Rhapsody erhölls följande varningar 
från verktyget: 

"Activity" already has a constructor with (return,void) as signature 
"Activity" already has a constructor with 
(return,void,am,ActivityManager,wm,int) as signature 
"ActivityManager" already has a constructor with (return,void,agent,int) as 
signature 
"Behavior" already has a constructor with 
(return,void,am,ActivityManager,wm,int) as signature 

Kontroll av struktur för den 
från Rhapsody exporterade 
XMI-filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen 

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

Vid första överföringen 
förlorad modellinformation 

Ingen. 

Vid andra överföringen 
förlorad modellinformation 

1) Samtliga konstruktorer, vilket innebär: 

 a) Två konstruktorer från klassen “Activity” 

 b) En konstruktor från klassen “ActivityManager” 

 c) En konstruktor från klassen “Behavior” 

2) Relationen “manager” mellan klasserna “Activity” och 
“ActivityManager” 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Rhapsody och Argo genom 
överföring av mindre klassdiagram från Rhapsody till Argo och 
sedan från Argo till Rhapsody var möjlig att genomföra men 
fungerade inte problemfritt. Samtliga de problem som uppkom 
vid överföringen av modellen bedöms bero på brister hos 
importfunktionen i Rhapsody. 
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Grafisk representation av modellen efter import i Argo 

 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Rhapsody 
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Bilaga 4.34 Test 18 – Modifierat mindre klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.1 och 3.11). Från 
Argo exporterades en XMI-fil som representerar 
klassdiagrammet. I Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och 
XMI-filen som exporterats från Argo importerades i Rhapsody. 
En XMI-fil för klassdiagrammet exporterades från Rhapsody. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga 

Problem i importerande 
verktyg 

Vid import av XMI-filen i Rhapsody erhölls nedanstående 
varningar från verktyget: 

“Activity" already has a constructor with (return,void) as signature 
"ActivityManager" already has a constructor with (return,void,agent,int) as 
signature 
"Behavior" already has a constructor with 
(return,void,am,ActivityManager,wm,int) as signature 

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

1) Samtliga konstruktorer, vilket innebär: 

 a) En konstruktor från klassen “Activity” 

 b) En konstruktor från klassen “ActivityManager” 

 c) En konstruktor från klassen “Behavior” 

2) Relationen “manager” mellan klasserna “Activity” och 
“ActivityManager” 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Rhapsody genom 
överföring av mindre klassdiagram från Argo till Rhapsody var 
möjlig att genomföra men fungerade inte problemfritt. Samtliga 
de problem som uppkom vid överföringen av modellen från Argo 
till Rhapsody bedöms bero på brister hos importfunktionen i 
Rhapsody. 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Rhapsody  
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Bilaga 4.35 Test 19 – Mycket enkelt klassdiagram 
 

Genomförande Klassdiagrammet skapades i Argo (se bilaga 3.12). Från Argo 
exporterades en XMI-fil som representerar klassdiagrammet. I 
Rhapsody skapades ett nytt (tomt) projekt och XMI-filen som 
exporterats från Argo importerades i Rhapsody. En XMI-fil för 
klassdiagrammet exporterades från Rhapsody. 

Problem i exporterande 
verktyg 

Inga. 

Problem i importerande 
verktyg 

Inga. 

Kontroll av struktur för den 
från Argo exporterade XMI-
filen  

Enligt programmet XMLSPY är XMI-filens innehåll konsistent 
och dess syntax är korrekt. 

 

Vid överföring förlorad 
modellinformation 

Associationen i diagrammet förlorades. 

Bedömning av testresultat Horisontell integration mellan Argo och Rhapsody genom 
överföring av ett mycket enkelt klassdiagram från Argo till 
Rhapsody var möjlig att genomföra men fungerade inte 
problemfritt. Associationen finns med i den XMI-fil som 
exporterats från Argo. Associationen finns dock ej med efter att 
modellen importerats i Rhapsody, varken visuellt eller i den 
XMI-fil som exporterats från Rhapsody. Problemet med den 
förlorade associationen som uppkom vid överföringen av 
modellen från Argo till Rhapsody bedöms bero på brister hos 
importfunktionen i Rhapsody. 

 

Grafisk representation av modellen efter import i Rhapsody 

 

 

 


