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SAMMENDRAG

TVE's IT-strategi påpeker behovet for å standardisere på ett
rerktøysett for utvikling og håndtering av datasystemer i NVE. Med
itgangspunkt i IT-strategien ble det nedsatt en prosjektgruppe som
fikk i mandat å anbefale et slikt verktøysett. Notatet gir, med
~runn i en behovsanalyse og en grov kravspesifikasjon, pro-
dektgruppens anbefaling for valg av verktøysett.

,rosjektgruppen har bestått av prosjektleder Torstein Skard fra
venir A/S og representanter fra avdelingene A, M, H og E.

Mosebakken, AD, har vært prosjektansvarlig. Prosjekt-
rruppen for IT-strategien har vært brukt som referansegruppe til
:tøtte i arbeidet.

'ølgendeverktøy anbefales:

latabasehåndtering: SYBASE
ystemutvikling: TOP*CASE
'luttbrukerverktøy: SUPERBASE
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Valg av verktøyfor systemutvikling

1 Sammendrag

Den nye IT-strategientil NVE påpekerbehovetfor å standardiserepå ett verktøysettfor
utvildingog håndteringav datasystemeri NVE. Tempoeti gjennomføringenav denne
strategiener i storgradavhengigav at detteverktøyvalgetgjøresså snartsom mulig.
Denne rapportener utarbeidetav en prosjektgruppei NVE som fikk i mandatå anbefaleet
slikt verktøysett.

Det konstateresinnledningsvisatdet er behov for tretyperverktøy,som entenvirkergodt
sammeneller fortrinnsviser del av sammeverktøysett:

Systemutvildingsverktøyforeksperter.

Verktøyfor databasehåndteringog -forvaltning.

Verktøyfor enkel systemutvilding.

Det ble foretatten behovsanalyseog grovkravspesifikasjon,bådegenereltog på hverav
de treområdeneovenfor. Med utgangspunkti IT-strategienkonstateresatdet er behov for
et relasjonsdatabasesystemmed standardgrensesnittmotde applikasjonenesom bruker
databasene.Behov som ikke dekkesav et relasjonsdatabasesystem,antaså væredekketav
Tornadoog Arc/Info(som ikke skalerstattesav de nye verktøyene). Behovene i NVE har
ellers følgendehovedkjennetegn:

Mulighetfor integrasjonmot eksisterendedatasystemeri NVE.

Verktøyenemå dekkebådeadministrativog tekniskpregetdatabehandling.

Verktøyenemåpasse til denplattform(maskinutrustningog basisprogramvare)
som ligger i IT-strategien.

De mest omfattendeog avanserteverktøyene(såkalteCASE-verktøy)er det i
denneomgangikke behov for i NVE.

På hverav de treområdenesom er nevntovenfor,harvi i utgangspunktetvurdert10 - 20
verktøysett. Etteren grov vurderingble dettekoktned til to verktøysettpå hverav de tre
områdene. Fordisse 6 harvi settpå verktøyenehos leverandøreneog på brukssteder.På
dettegrunnlaganbefalervi:

• Systemutviklingsverktøyfor eksperter: Top*Case

• Verktøyfor databasehåndteringog -forvaltning: Sybase

• Verktøyfor enkel systemutvilding: Superbase

Med dettevil NVE få et komplettverktøysettsom passermed IT-strategien,tilfredstiller
de kravvi harsattog errepresentativtfor dagensteknologiskenivå.

Rapportenavsluttermed å se på innkjøp/kontraktog innføringav verktøyenei NVE.
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Val av verktø for systemutvilding

2 Bakgrunn og innledning

Denne rapportener utarbeidetav AvenirA/S på oppdragfraNVE. Måletfor oppdrageter:
Bistå NVE med valg av verktøyfor systemutvildingog databaseadministrasjon,med sikte
på bruki 5-årsperiodenfra 1992. Basertpå behovenei NVE skal det anbefalesvalg av
verktøyog leveres en planfor innføringav dette. Vedlegg 2 viser prosjektmandatet.

Dette verktøyvalgetkommersom en direktevidereføringav arbeidetmed en ny IT-strategi
for NVE. De viktigstepremisserfor verktøyvalgetligger i denneIT-strategienog en ana-
lyse av behovenei NVE.

Arbeidetbakrapportener utførtav en prosjektgruppemed følgende medlemmerfraNVE:

TuriBudeng

RuneFlatby

DidrikHjort

Svein Homstvedt

TorsteinSkardfraAvenirharværtprosjektlederog harførtdennerapporteni "pennen".
SvanhildMosebakkenharværtprosjektetsstyringsinstansi NVE. Prosjektetharhatten
referansegruppepå 8 personer(de som varmedi prosjektgruppenfor IT-strategien)til
støttei arbeidet.

Arbeidetstarteti september1991 og ble avsluttetjanuar1992. Det er nedlagtomlag 12
ukeverki arbeidet,hvoravca. halvpartener konsulentbistand.Arbeidettok (omlag 100 %)
mertid og ressurserenn opprinneligplanlagt. Det er trehovedgrunnertil denneover-
skridelsen:

Prosjektgruppenundervurdertehvormye arbeidsom krevesfor å gjøreden
nødvendigebehovskartlegging.

Kravtil grundigheti prosessenble støffe i løpet av prosjekttiden.

Uenighetomkringvurderingenav Fics som verktøy.
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Valg av verktø for systemutvildin

3 Generelt om verktøy for systemutvikling

3.1 Utviklingstendenser

Verktøyfor systemutviklinger et områdei rivendeutvikling. Særlignårmantari betrakt-
ning verktøyenesstørrelseog kompleksitet,er dettebemerkelsesverdig.

Denne utviklingenforegårtil dels ved at eksisterendeverktøystadigvidereutvildes.En
bemerkelsesverdigside ved denneutviklingener at det forholdsvisofte kommerrevolu-
sjonerendenye verktøy. Frautsidenkandet nesten se ut til atutvildingentil tidererdis-
kontinuerlig.

Omstillingsevnentil de som arbeidermed systemutvikling,settespå hardeprøver,og er i
noen graden bremsefor utviklingen. Sidennye verktøyvanligvis ikke kanbrukespå
gamle datasystemer,dempesutvildingenogså av den etterhvertstoremengdegamle sy-
stemer.

Datafageter fortsattet ungtfag. Dettekanmanbl.a. se av atmetodenefor systemutvikl-
ing er i gansketurbulentutvikling. Mankanikkeforventeat verktøyutvildingenskalnå et
stabiltnivå før sytemutviklingensmetodikker etablert -- og det er det fortsattlangtfrem
til.

Innenmetodilde,og dermedfor tilhørendeverktøy,fins det forskjelligeskolereller utvik-
lingsretninger.Det er ingen gitt å vite hvorlangtden nyestemotenmed objekt-orientering
vil føre.

I den situasjonensom er beskrevetovenfor,er det ikke lett for NVE å gjøreet verktøyvalg.
I de treneste avsnitteneskalvi se på noenkonsekvenserav dennesituasjonen.

3.1.1 Hvor godt er det beste alternativet?

Den utvildingensom er beskrevetovenfor,viser at det er langtfremtil vi er i nærhetenav
det ideelle verktøy. Selv det beste (forNVE) av dagensalternativervil ha betydelige
svakheterog mangler.

Behovsanalysenog kravspesifikasjonennedenforer selvfølgelig lagtpå et realistisknivå,
dvs, litt i overkantav det som kantilfredsstillesmed dagensteknologi. Dette er hensikts-
messig for å få valgt utdet av dagensalternativersom er best for NVE. Men det er noe
misvisendenårdennefremgangsmåtengir inntrykkav atdet fins verktøysom tilfreds-
stillernestenalle behov og kravi NVE. Slike verktøyfins ikke.

3.1.2 Hvor lenge er det beste alternativet best?

Vi harindikertat det foregåren gansketurbulentutvildingav metoderog verktøyfor sy-
stemutvilding. Det er ikke mulig å se klarthvilkenav nykommernesom representereren
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teknologiskog økonomiskvinner,eller hvilke av de etablertesom vil greie å henge med i
utviklingenog overleve økonomisk.

Manmå mao. se i øynene et det beste verktøyvalgetfor NVE nå, om bareett årkanvise
seg å ha værtnoe uheldigeller helt galt.

3.1.3Børverktøyvalgetutsettes?

Etter"svartinalingen"ovenforkanmanmuligensfå det inntrykkat det er bestå vente med
verktøyvalgettil bedretider. Men det vil ettervårmeningværedet svakesteav alle aher-
nativer. Det er to grunnertil dette. For det førstefins det bedreverktøyenn det NVE
brukernå. Men den viktigste grunnener atNVE må samle seg om et mindreantallfor-
skjellige verktøyenndet mannå har.

3.2 Ett ellerflereverktøy?

Vi skal anbefalevalg av systemutviklingsverktøyfor NVE. Hva menervi med "verktøy"
her? Vi skal forsøkeå gjøredetteklarere,og samtidigbegrunnehvorforvi muligensvil
anbefaleå velge merenn ett verktøy. Bakomdisse spørsmåleneligger treandrespørsmål:

Applikasjonsutviklingeller databasehåndtering/-forvaltning(DBMS)?

Brukerverktøyeller ekspertverktøy?

4GLeller CASE-verktøy?

Nedenforskalvi se på disse trespørsmålenehverfor seg.

3.2.1 Applikasjonsutvikling databasehåndtering/-forvaltning

Frastartenav prosjektethardet værtklartatvi skal dekkebådeverktøyfor utviklingav
applikasjonerog verktøylor databasehåndtering/-forvaltning.Det er mulig å dekkebegge
disse områdenemed ett verktøy. Men det kanogså væreaktueltå velge to verktøy,ett for
applikasjonsutviklingog ett for databasehåndtering/-forvaltning.

Fordelenvedå velgeverktøyforapplikasjonsutvildingog databasehåndteringi-forvaltning
hverforseg,erbl.a.atmankanvelgedetbesteforNVEpåbeggeområder.Fordelenved
å velgeettverktøysomdekkerbeggeområdene,eratvi dafårnoesomergodtintegrert

bådenåog i fremtiden.Selvomto verktøypasserbrasammennå,kandettenkesatde
vil utvildesegi hversinretningelleri utakti fremtiden.

3.2.2 Brukerverktøy ekspertverktøy

Brukernei NVEmå haverktøysom er lette ålære og enkle å bruke. Det trengsverktøy
foråfå framdatafra n ellerfleredatabaser,og presenteredisse i en klarog strukturert
formpådataskjermerog påpapir.Dertilerdetbehovforatbrukernekandefineresine
egnesmådatabaserforspesielleformål.Beggedisseaspektenebørdekkesav ett verktøy.
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Valg av verktø for systemutviklin

I utgangspunktetkanmantenkeseg verktøysom tilfredsstillerdisse kravene,og som sam-
tidig er godt egnet for:

Utviklingav storeellerkompliserteapplikasjoner.

Forvaltningav NVEs informasjonsgrunnlagsom helhet.

Vi harfortsatttil gode å se et verktøysom dekkeralt dette. Mankanogså hevde atdet bør
væreslik at avanserteverktøyfor eksperterikke samtidigkanværeegnet for brukereuten
databakgrunn.

3.2.3 4GL -- CASE

De fieste 4GL harvokst fradet som ligger i L-en. De er ikke lenger "språk",men mereller
mindreomfattende"utviklingsverktøy".Sidenbetegnelsen4GLfortsatter i bruki utvidet
betydning,vil vi også gjøredetteher. 4GLkjennetegnesved:

4GLer i motsetningtil 3GLikke bareprosedyreorientert,dvs, atmani størregrad
beskriverhva manønskerå få gjort(f.eks. fmn alle vassdragmedvannføringover
X), i stedetfor å beskrivehvordanmanvil ha detteutført. Men enkelte4GLhari
tillegg sterkeprosedyreorientertespråkelementer.

4GLharvanligvisdatakatalog("datadictionary").Størredelerav beskrivelsen
ligger dervedi data,og ikke i ordinærkode (som ved brukav 3GL).

Betegnelse "CASE"brukesi trevarianter(hvoravdenførsteog den siste er de vanligste):

Upper-CASE:Integrerteverktøysettsom dekkerplanlegging,analyseog
grovdesign(framtil detpunktethvormanbrukeret 40L).

Lower-CASE:Integrertverktøysettsom dekkerdetaljertdesign,programmering,
test (vanligvis) og eventueltnoe mer(f.eks. konfigurasjonsstyring).Omfatter
mao. 4GL,og enkle Lower-CASEkanværevanskeligå skille fraavanserte4GL.

Integrert CASE:Integrertverktøysettsom dekkerhele livssyklusentil program-
vare: planlegging,analyse,design, programmering,test, vedlikehold,konfigura-
sjonsstyringosv..

Formangeav de mest aktuelleupper-CASEgjelderat de kanbrukessammenmed de mest
aktuelle4GLog DBMS.Det betyrat mani noen gradkanregnemed atdet er mulig å velge
upper-CASE,40L og DBMSuavhengigav hverandre.

Forikke å gapeover for mye harprosjektgruppenbesluttetatvi i denneomgangikke ser
på CASE-verktøy,men bare40L (og DBMS).På siktbørNVE antakeligha et CASE-verk-
tøy til brukved utvildingog vedlikeholdav størredatasystemer.

Foret senerevalg av et integrertCASE-verktøyfor NVE, kandagens valg av 4GLog DBMS
gi (uheldige?)føringer.
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Val av verktø for s stemutviklin

4 Behovsanalyse

Hensiktenmeddettekapitleter å nedtegneprosjektgruppensoppfatningav de behovi
NVE som skaldekkesved verktøyvalget. I nestekapitteltransformeresdisse behovenetil
en grovkravspesifikasjonfor verktøyet.

Kravspesifikasjonenskalværegrunnlagetfor valg av verktøy,og eventueltsendes til verk-
tøyleverandørenei forbindelsemed anskaffelsen. Behovsanalysengir ettervårmening
bakgrunnsinformasjonsom er nødvendigfor å forståkravspesifikasjonen.

I dennerapportenskrivervi til dels "verktøyet"i entallbestemtform. Det kantenkesat
behovenei NVE ikke kantilfiedsstilles av ett enkeltverktøyfraen enkeltleverandør.Se
punktet "Trebehovsområder"nedenforog kapittel5.

Vi harforsøktå holde beskrivelsenav behovenemest mulig fri for datafagligeuttrykk.
Beskrivelsenerrettetmot brukerneav verktøyet,slik at disse kanforståog godkjennebe-
hovsanalysen. Kravspesifikasjonener derimotberegnetpå lesere med datafagligbak-
grunn.

Både behov og kraver i liten gradkvantifisert,og er til dels beskreveti lite presisekvalita-
tive formersom f.eks. "god"og "fleksibel".Meningenmed slike uttrykker vanligvis atde
skalbrukesved sammenlikningav alternativeverktøy,f.eks. kan "god"(pået angittom-
råde)tolkes som "bedreenn gjennomsnittetav sammenliknbareverktøy"(pådet angitte
området).

4.1 Overordnedebehov

IT-strategi
NVE harbehov for verktøyfor systemutvildingsom passerinn i virksomhetensnye IT-
strategi,f.eks. i forholdtil valget av maskinvareplattformog basisprogramvare.(De aktu-
elle delerav dennestrategiener indimktegjengitti dettenotatet.) Følgende sitatog figur
er hentetfraIT-strategidokumentet:

"ForegenutvikledebrukerprogramharNVE valgten systemarkitektursom skillerdata
frabrukerprogrammenegjennomet standardgrensesnitt. Data skalværetilgjengelig
via SQL,som er et standarddatabasespråkfor å dermereog håndteredatabaser.Data
vil dermedikke væreknyttettil eller eiet av et enkeltbrukerprogram,men væretil-
gjengelig for alle programmer.Dette vil fjernebehovetfor å lagresammedata(data
om sammeforhold)i flere tabeller. Sammenmed en god datakatalogvil det åpnemu-
lighetenefor en sentraldataforvaltningi NVE samtidigsom ansvamtfor de enkelte
brukerprogramkanligge i avdelingene."
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Figur1:Maskin-og nettverksstrukturforNVE.

Systemarkitektur
NVEønskerå haensystemarkitekturderdatabaseneog applikasjonenebetraktessomse-
parateenheter,derhverdatabasekanbrukesavfiereapplikasjoner,og hverapplika,sjon
kanbrukefleredatabaser.Dettebetyratdatabasenemåleveet ganskeselvstendigliv i
forholdtil applikasjonene.

Fellesverktøy
NVEharbehovforverktøysomkanværefellesforheleorganisasjonen.Deterderforbe-
hovforetverktøysomkandekkeetbredtspektrumavsystemtyper,frasaksbehandler-
støttetil lederinformasjonssystemog fratypiskeADB-systemtil tekniskeapplikasjoner.
Detvisestil vedlagtesystemoversiktog tilpunktet"Systemkjennetegn”nedenfor.Deter
viktigåunngåen situasjonderforskjelligedeleravorganisasjonenbrukerforskjellige
verktøytil nærtbeslektedeoppgaver.

Tre behovsområder

VerktøyetskaldekketregrunnleggendebehovhosNVE:

NVE

Disk
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Valg av verktøyfor systemutvilding

Forvaltning av NVEs samlede datagrunnlag
NVEs viktigsteressurser organisasjonensinformasjonsgrunnlag.Dette vil være
representerti en eller flere databaser.Til forvalmingav disse databasenetrengset
verktøyfor databasehåndtering/-forvaltning(DBMS,DataBaseManagement
System).

Utvikling av større datasystemer
NVE harbehov for et ganskekomplettog effektivtverktøysom er egnet til ut-
vilding og vedlikeholdav forholdsvisstoreog komplisertedatasystem.

Enkel systemutvikling
Flereav de ansattei NVE harbehov for selv å lage datasystemtil støttefor sitt
daglige arbeid. Forflere av disse gjelderat de ikke hardatautdanningeller annen
bakgrunni datafag. Det er derforbehovfor et verktøysom er meget enkeltå
lære,og som gjørdet mulig å lage enkle datasystemerpå korttid.

Det ideelle vil væreom alle disse treområdenekandekkesav ett integrertverktøysett,
men vi innserat det i verstefall må anskaffestreverktøy(som passergodtsammen).

Gamle og nye databaser
Det er behov for å lage applikasjonermot de databaserNVE harnå. De viktigsteligger
underTornado, Arcfinfo,FICSog Oracle. Det er behovfor å kunneopprettenye data-
baser.

Gjenbruk av eksisterende programvare
Det er behov for to forskjelligeformer:

Brukav eksisterendeprogrammeri NVE fraprogrammerlagetmed det nye verk-
tøyet.
Justereeksisterendeprogrammerslik at de kandranytteav programmerlaget
med det nye verktøyet.

Integrasjon med systemer for kontorstøtte
Applikasjonersom lages ved hjelpav verktøyet,måkunneutveksledatamed systemerfor
tekstbehandling,regnearko.1..

Eksport og import av data
NVEs datamåkunnestilles til rådighetfor eksternebrukere,og fraNVE må mankunne
brukedatai eksternedatabaser.

Ytelse
Det er behovfor akseptablesvartiderog god lagerutnyttelse.Dette gjelderbådefor verk-
tøyet selv, og de systemersom lages ved hjelpav verktøyet.Det gjelderfor den type appli-
kasjonersomervanligei NVE,og detskalnormaltkunneoppnåsutenåtai brukegne
hjelpemidlerforoptimalisering.

Opplæring og støttereferanser
NVE vil ha behov for støttefranoen som kjennerverktøyetgodtog er lett tilgjengelige.
F.eks. frade som levererverktøyeteller andresom harerfaringmed brukav det. Det er
behov for opplæringfraleverandøreneller andre.
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Referanser
NVE ønskerikke å være "prøveklut"for et nyttog uprøvdverktøy,eller en helt ny utgave
av dette. Referanseri Norge vurderessom en nødvendighet,helst på sammeplattform
som NVEs og med beslektedeapplikasjomer.

Produsentens/leverandørens soliditet og utviklingsplaner
NVE harbehov for gode relasjonerover lang tid til en produsent/leverandørsom harambi-
sjonerog planerom videreutviklingav sine produkter.

Systemkjennetegn
Datasystemenei NVE kankortbeskrivesslik:

kontorstøtteog noe dokumentbehandling

saksbehandling

geografiskeinformasjonssystemer(bådevektor,rasterog alfanummeriskdata)

tekniskeog statistiskeberegninger

simuleringog modellering

mottak,lagringog analyseav storemengdertidsseriedata

noe sanntidstransaksjonsbehandling

administrativesystemerfor statligorgan

Med unntakav områdenekontorstøtteog administrasjonharNVE til tiderselv laget data-
systemerpå alle de nevnteområder(i tillegg til en rekkeinnkjøptesystemer). Vi gårut fra
at detteer en situasjonsom vil fortsette.

4.2 Behovknyttettil utviklingav størredatasystemer

De datasystemeneNVE til nå harlaget selv, harkrevdopp mot 10 årsverk. Manregner
med at det også i fremtidenbliraktueltmed prosjekterav et sliktomfang,men ikke ves-
entlig merenn dette.

Behovene i NVE tilsiermao. ikke at mannødvendigvismå ha et av de tyngsteog mest
slagkraftigeverktøyene(f.eks. vil såkalteCASE-verktøyværeå gå for langt i denneom-
gang). Men det kan væreen fordelmed verktøysom girnoe støttetil samarbeidetmellom
flere prosjektdeltakere,og detkanværeen fordel å ha enkle hjelpemidlerfor håndteringav
versjonerog varianter.

Det er behov for verktøysom forenklerog inviterertil gjenbrukav programvare,f.eks. i -
formav bibliotekermed programmoduler(subrutinereller klasser).

Det er behov for et fullstendigutvildingsmiljø,med alt frahjelpemidlerfor defineringav
skjermbilderog rapportertil hjelpemidlerfor testing og feilfinning (avlusing).
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NVE harikkeplanerom å opptresom programvarehuseller leverandørav nøkkelferdig
programvarei noe vesentlig omfang. Det er derforikke behovfor verktøysom errettet
mot detteformålet(medf.eks. kompileringav 4Giskode).

4.3 Behovpå områdetdatabasehåndtering/-forvaltning

Databasenesom ligger bakdatasystemene,er i størrelsefraganskesmå (godtunder1 GB)
og opp til mellomstore(under20 GB). Kompleksiteteni databasenegårfradet helt enkle
og opp til forholdsviskompleksedatabaser.

NVE harbehov for å lagredatasom i utgangspunktetkanhåndteresi formav tabeller.I
tillegg kommerdatai formav tekstog dokumenter.Men deter også stortbehovfor hånd-
teringav kartorientertedatapå vektor-og rasterform.Det vil ikke væreriktigå si atNVE
harbehov for avansertemultimediasystemer.

Behovet for lagringav kartdatapå vektor-og rasterformer dekketved Tornadoog Arc/
Info. Dette er derforikke siktemålfor verktøyvalget.

NVE harnormalebehovpå områdetdatasikkerhet,mht.vernmot tapog utilsiktetendring
av data,samtadgangskontroll,personverno.1.. Virksomhetener helt avhengigav informa-
sjonssystemene,menkortvarigeproblemervil ikke værelivstruendeeller gi de helt store
tapav verdier.

Det er behov for konverteringav noen av dagensdatabaser,førstog fremstfraIMF(CDC),
eventueltFics og enkelteandre. FraTornadoog Arc/Infoerkonverteringi førsteomgang
ikke aktuelt.

NVE har25 - 30 kunderpå Vassdragsregisteret.Disse fårkopi av bådedataog program
fraNVE, menkjørersystemetpå egne anlegg. I denneforbindelseerdet aktueltå vurdere
"portabilitet"til andreplattformer(dvs. til ny maskinvareog basisprogram).Ellersantas
"portabilitet"å værelite aktuelti den aktuelle5-årsperiode.

I denneperiodenantasat NVE ikke vil ha behovfor distribuertedatabaser(lokalteller
geografisk).

4.4 Behovknyttettil enkelsystemutvikling

Noen av brukernei NVE harså mye erfaringmed å lage egne datasystemer,atde harer-
vervet seg ganskegod datafagligkompetanse. Et verktøyfor brukerebørlikevel væreså
enkeltat det kanbrukesutenå ha noen datafagligbakgrunn.Det er behovfor et verktøy
med lav brukerterskelog kortopplæringstid,derbrukernekanlage forholdsvissmå ap-
plikasjonerpå korttid.

Det er behov for et verktøysom bidrartil at applikasjonenefåret enhetligbrukergrense-
snitt.

Brukerneharbehov for å lage sine egne smådatabaser,og det kanværebehov for senereå
legge slike "private"databaserinnunderNVEs felles dataadministrasjon.
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4.5 Forholdtil dagensverktøy

NVE hargjortstoreinvesteringeri dataog programvaremed tilknytningtil dagens verk-
tøy: Tornado,Arc/Info,Fics, Unirasog programvarelaget i forskjellige3GL. Det er derfor
etklartbehovforåkunnebrukeeksisterendedataogprogramvaresammenmeddenye
verktøyene.Figurennedenforerenprinsippsldsseforhvordandettekanrealiseres.

Uniras 3GL-
bibl.

3GL

3GL Arcfmfo

Oracle

3GL Tornado

Mulig,
konvertering

3GL Ficsdat

Figur2: Relasjonermellomdagensverktøyog nyeverktøy(sicravert).

De kvadratenei figurensomermerket"3GL",representererområderderdetmålagesnoe
forå få til enkoblingmellomfremtidigeverktøyog dagenssystemer.I utgangspunktet
kan"nytt. . ."i figurenbetyet avdeverktøyenemanharnå.
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5 Grov kravspesifikasjon

Ut frade behov som er omtaltovenfor, samtNVEs IT-strategiog andreforhold,skalvi
formulerekravtil verktøyet. Denne kravspesifikasjonenskalbrukestil å velge et egnet
verktøy,i en forholdsvisstormengdeverktøysom er tilgjengeligpå markedet.

Dette er som nevnten grov kravspesifikasjon.Vi harvalgt dettenivåeti håpom at det er
tilstrekkeligfor verktøyvalget. Det er gansketidkrevendeå formulereog prioriterekrav.
Etterbehovkandelerav kravspesifikasjonendetaljeressenere.

Vi harforsøktå formulerekraveneslik at vi legger vektpå hvavi vil oppnå,utenå si noe
om hvordandetteoppnås(fordidet ofte kangjørespå forskjellige1ikeverdigemåter). Til
tiderkandetteværeganskevrient. F.eks. vil vi ha de fleste av de fordelenesom manvan-
ligvis fårved å ha en datakatalog.Den kortesteformuleringenav detteer å kreve "dataka-
talog". Men det er helt greitdersomvi kanfå de sammefordelenepå andremåter.

Kraveneer prioritertslik:

0 = Kravsom må oppfylles

1 = Kravsom bør oppfylles

2 = Kravsom kan fravikes

I formuleringenav kravharvi skilt mellomkravtil verktøyetselv og kravtil de systemer
som lages ved hjelpav verktøyet. F.eks. kravom at verktøyetselv gårunderms-windows,
og kravom at verktøyeter egnet for utviklingav applikasjonersom gårundermS-win-
dows.

5.1 Generellekrav

Vi skal førstse på en rekkekravsom er avledetav NVEs strategiskevalg av maskinvare,
basis programvareog standarder.

Førstservi på kravtil verktøyetsom kan avledes av hva slags applikasjonermanvil lage
ved hjelp av verktøyet.

5.1.1 Kravtil verktøyetavledetfra kravtil applikasjonene:

0 Verktøyetmå væregodtegnet til å produsereapplikasjonermed client/serverar-
kitektur.Dvs, at brukergrensesnittetog applikasjonenligger på PC, slik atflere
brukerepå hver sin PC kanbrukeapplikasjonensamtidigmot felles databaserpå
"server".

1 Utviklerenbørgis mulighettil å legge delerav (eventuelthele) applikasjonerpå
"server",for å få optimalarbeidsdelingmellom "client"og "server".
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0 Verktøyetskal væreegnet til å lage applikasjonermed et enhetliggrafiskbruker-
grensesnittpå PCermed MS-DOS. . .

0 . . . og skal gå underMS-Windows,senest i løpet av 1992.

1 Verktøyetbørværeegnet til å lage applikasjonermed et enhetliggrafiskbruker-
grensesnittunderX-Windows,bådepå UNIXarbeidsstasjonerog på PCermed MS-
windows.

o Verktøyetskalværeegnet til å lage applikasjonersom brukeren UNIX-serverog
NFSlokalnett.

o Alle databasersom opprettesved hjelp av verktøyet,skal værerelasjonsbasermed
150-standardSQL-grensesnittmot omverdenen.

Den neste gruppemed kravgjelderverktøyetsom sådan,i forholdtil NVEs valg av platt-
form.

5.1.2 Direkte krav til verktøyet:

2 Verktøyetselv børhelst ha client/serverarkitektur.Dvs, at flere utviklerepå hver
sin PC eller arbeidsstasjonkan samarbeideom utviklingav én applikasjon,med
en felles datakatalog,dokumentbaseo.l. på "server".

0 Verktøyetmå gå på en konfigurasjonmed MS-DOS PCer,lokalnettmed NFS og
UNIX-masldn.Minimumer atPCene gårsom X-terminalerover nettettil UNIX-
maskinen.

0 Verktøyetskalgi utviklerenet valg mellom å brukeet grafiskbrukergrensesnitt
og et kommandospråk(eller andreformerfor snarveier).

1 Verktøyetbør gå underMS-Windowspå PC og . . .

. . . underX-Windows,bådepå UNDCarbeidsstasjonerog på PCermed MS-Win-
dows.

5.1.3 Krav til utviklingsmiljøet:

0 Hver applikasjonmåkunnebrukedatafrafleredatabasersamtidig(underfor-
skjellige DBMS),og hverdatabasemå kunnebrukesfraflere applikasjonersam-
tidig.

0 Applikasjonenemå kunnetilknyttesdagensdatabaseri NVE utenfor storevan-
skeligheter. De mest aktuelleer Tornado,Arcinfo,Fics og Oracle.

0 Det skalforeligge hjelpemidlerfor testing, avlusingog optimaliseringpå svartid
og lagerplass.
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0 Bådeverktøyetselv, og ikkeminstde applikasjonersom lages med verktøyet,må
ha gode svartiderpå den type applikasjonerNVE har. Det betyrat svartidene
ikke skal truebrukervennligheten.

Vi vil ikke heravgjøreom dette siste kravetoppfylles ved å ha "kompilator",fleksible
låseordninger,flertrådsopplegg eller andretidsbesparendemekanismer.

5.1.4 Andre generelle krav:

0 Applikasjonersom lages ved hjelpav verktøyet,måkunneha norskspråkog være
tilpassetnorskeforholdf.eks. på "æ-ø-å"(inkludertsortering),desimaltegn,dato-
formato.1..

2 Det børhelst foreliggenorskdokumentasjonfor verktøyet.

2 Verktøyetselv børhelst foreligge i norskutgave.

1 Det er en fordelom andrenorskeenergi-og miljø-organerharsammeverktøy.

0 Det må fins referanseri Norge (helstpå sammetypeplattformsom NVEs, og
medbeslektedeapplikasjomer).

0 Kompetentstøttefor brukav verktøyetmåværetilgjengeligi Oslo.

0 Det skalforeligge et opplæringstilbudi Oslo.

0 Produsentenav verktøyetskalha en størrelseog soliditetsom godtgjøratrepre-
sentasjoni Norgeer sannsynligi de neste 5 år.

0 Produsentenav verktøyetskalha ambisiøse,men tillitvekkendeutvildingsplaner
for verktøyet.

0 Det må ligge an til at leverandørenog NVE fåret godt samarbeidsom serut til å
bli varig.

5.2 Krav til verktøy for utvikling av større datasystemer

0 Verktøyetskalha en aktivdatakatalog(eller tilsvarende).

1 Verktøyetbørha en flerbrukerdatakatalog.

1 Verktøyetbørha tre-skjemaarkitekturetterISO-standard.

0 Det skalværemulig å bruke3GL:C, Fortranog Cobol. Bl.a. i formav subrutine-
kall med parametre.

0 Dette skal ikke værenødvendigmed 3GLfor andreformålenn gjenbrukav eksi-
sterendedataog program,og unntaksvistil optimaliseringav 40L kode.
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2 Det børhelst væremulighetfor å bruke4GLprogramfra 3GLprogrami C, For-
tranog Cobol.

0 Språketskalha både "embedded"og "interaktiv"SQL.

0 Det skalforeligge kraftigehjelpemidlerfor tegningav skjermbilder,utformingav
tilhørendemenyero.1..

0 Det skal foreligge en lauftig og fleksibel rapportgenerator.

o Det skalværerimeligenkelt å lage applikasjonersom brukerdatafraTornado,
Arc/Info,Fics og Oracle.

5.3 Kravtil verktøyfor databasehåndtering/-forvaltning

0 Databaseneskalværerelasjonsdatabasermed ISO-standardSQL-grensesnitt,
og . . .

1 . . . børi tillegg ha hjelpemidlerfor håndteringav tekstog dokumenter,samt . . .

2 . . . helst rasterbilderog kartdatapå vektorform.

o Databaseneskalha en høy gradav selvstendigheti forholdtil applikasjonene.
Ansvarfor og definisjonav nøkler,relasjoner(mellom tabeller),bruksregler(con-
straints),konsistens,referanse-integriteto.1.,skalprimærtligge i databaseneog
ikke i de enkelteapplikasjonene.

0 Det skalværesikkerhetmot uautoriserttilgangtil data,og sikringav dataut fra
personvernog forretningsmessigehensyn,på et nivå som svarertil C2 i "Orange
Book"(1).

0 Det skalværesikkerhetmot tapog utilsiktetendringav data,på et nivå som
svarertil C2 i "OrangeBook"(1).

0 Regenereringav en database,ettertapeller utilsiktetendring,skal ikke ta merenn
12 timer. Alle fullførtetransaksjonerpå databasenskalværemed etteren slik re-
generering.

0 Alle manuellearbeidsoppgaverknyttettil vanlig brukog administrasjonavdata-
baseneskalkunneutføresi arbeidstiden,utenvesentligereduksjoneri databasenes
tilgjengelighet.

0 Verktøyetselvmåikkesetteforsnevregrenserforantalletavellerstørrelsenpå:
tabeller,linjer(poster),kolonner(felt),samtidigåpnetabeller,indekse,"view"
o.1..
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5.4 Krav til verktøy for enkel systemutvikling

0 Opplæringtidutoveren dag skalikke værenødvendigfor vanligebrukerei NVE
med noe erfaringi systemutvikling.

0 Dette skal ikke værenødvendigmedprogrammeringpå 3GL-nivå.

0 Verktøyetmå haet "pekog klikk"grensesnittunderMS-Windows.

0 Det skalværeenkeltå lage enkle skjermbilderog enkle rapporter,og lage nye
varianterav slike.

1 Skjermbilderog rapporterbørkunnelages med utgangspunkti ferdigemaler.

0 Det skalværeenkeltå lage ad hoc forespørslerog rapporter.

0 Verktøyetmå ha en godt utbygdhjelp-funksjonog gode feilmeldinger.

0 Brukerenskalha mulighetforå lage "private"databasersom liggerpå "server",
og disse skalkunnebrukessammenmedde offisielle databasenetil NVE.

0 Slike "private"databasermå senerekunnekonverterestil databasersom ligger
underdet DBMSsom er anbefalti avsnitt7.3 nedenfor.
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6 Valg av 4GL verktøy for eksperter

6.1 Alternativene

De fleste 4GLharvokst fradet som ligger i L-en.De er ikke lenger "språk",men mereller
mindreomfattende"utvildingsverktøy".Sidenbetegnelsen4GLfortsatter i bruki utvidet
betydning,vil vi også gjøredetteher.

Nedenforservi bådepå 4GL,som haret integrertDBMS,og de som ikke hardet. Men
DBMSvelges ikke i denneomgang.

Produkt, Produsent Leveran- Kommentarer Ref.
4GL dør(-er)

Fics

Focus

Kvam Kvam Norsk,er i bruki NVE. På
god vei mot client/serverog
Windows.

Information Datus DBMS-uavhengig,ekte
BuildersInc client/server(remoteproc.)

Generator Computer Computer MedintegrertDBMS.
Associates Associates

Informix Informix Balder MedintegrertDBMS.

Ingres Ingres Ingres Med integrertDBMS, Art,
distribuertedatabaser. PC-mag.

Mantis Cincom Chicom TilhørendeDBMS: Supra.

Natural Softw. AG Softw. AG TilhørendeDBMS: Adabas.

Object/1 MDBS Inc. NetITAS SQL-front-end. Datamation

Oracle Oracle Oracle MedintegrertDBMS.
Brukestil ADB i NVE.
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Produkt,
4GL

Produsent Leveran-
dør(-er)

Kommentarer Ref.

Power- Cognos




TilhørendeDBMS: Starbase.




House




PRO-IV McDonnell McDonnell Med integrertDBMS. Skattedir.




Douglas Douglas




Progress Progress Progress Med integrertDBMS og
brukerverktøyResults.

Art.

SAS SAS SAS DBMS-uavhengig.Primært
forpresentasjonav info. På




MS-Windowsvåren92.




Sybase SQL
Toolset

Sybase Datus TilhørendeDBMS: Sybase. NSB bane.,
Finansdep.

SQL
Windows

GuptaTech.
Inc.

Datateam,
Cinet

SQL-front-end,med til-
hørendeDBMS: SQLBase.

Datamation

Systemator Sysdeco Sysdeco Norsk,DBMS-uavhengig,
client/serveri 92.




ToolBook Asymetrix Regiondata Med integrenDBMS? Kan
brukessom "SQL-front-end".

Ad.

Top*Case Comtecno Cosima "Lowercase",noe over 4GL.





Erikke med i publiserteun-
dersøkelser.




Uniface Uniface Scanvest-O. Tre-skjemaarkitektur,DBMS-
uavhengig.




Unique Unique Unique Norsk,DBMS-uavhengig.





MS-Windowsvåren92.
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6.2 Grovsiling, 4GL

På de neste sideneer det gjorten førstevurderingav de 4GLverktøyenesom vi harvalgt å
se på som mulige kandidater.Vurderingener gjortut frafølgende fem kriterier(forkort-
elsen i førstelinje brukesi tabellenenedenfor):

Plattform
Passertil NVEs valg av maskinplattformog operativsystem?Dvs, at verktøyet
måværeberegnetpå å lage datasystemerfor en client/server-arkitektur.Dessuten
børsystemutviklingen(dvs. brukenav verktøyet)foregåpå utstyrmed en slik ar-
Idtektur.Videremå verktøyetselv, og de systemersom lages ved hjelpav verk-
tøyet, gå underUNIX på "server",MS-DOS på "client"og PC-TCPpå lokalnettet.

Komplett
Girverktøyetet komplettog effektivtutviklingsmiljø?Et sliktmiljø omfatter
bådeaktivdatakatalog,debugger,interaktivSQL o.1..

Tekn. appl.
Erverktøyetegnet til "tekniske"applikasjoner?Det krevesbl.a. mulighetfor å
kalle på 3GL-rutinermedparametre.

Multi DB
Kanapplikasjonenebrukeflere databaser,hverfor seg og parallelt? SærligOrac-
le, Tornado,Fics og ISO-standardSQLgenerelter aktuellefor NVE. Forde verk-
tøyene som harsin egen DBMS: er verktøyetforholdsvisuavhengigav denne?

Rep. i Norge
Fins det supportog referanseri Norge? Helst på sammeplattformog operativ-
system som NVEs og med beslektedeapplikasjomer.

Verktøysom haret klartpositivt svarpå alle disse fem punktene,gårvideretil nesterunde
i vurderingene.Tegnforklaringtil tabellenepå de neste sidene:

ikke utfylt Foreliggeri tilstrekkeliggrad.
TJA Foreliggerdelvis.
NEI Foreliggerikke i tilstrekkeliggrad.
UA Uaktueltspørsmål.
? Vet ikke. Er i tvil.

Nårdet er et "NEI"på en linje i tabellenenedenfor,så er det ikke sikkertat vi harunder-
søktde andrepunktenepå dennelinjennøye.
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Produkt, Platt- Kom- Tekn. Multi Rep. i Kommentarer
4GL form plett appl. DB Norge

Manglerdatakatalogog
Fics NEI interaktivSQL.

Focus TJA NEI Svakdatakatalog,ikke grafisk
brukergrensesnitt.

Generator NEI

Informix TJA NEI Gårikke mot Oracle.
Passiv datakatalog.

Ingres NEI Gårikke mot Oracle.
Harikke debugger.

Mantis NEI

Natural NEI Mener på vei med "ja"på alt,
kan sees hos leverandØren.

Object/1 TJA Få referanseri Norge

Oracle TJA TJA Begrensetutenomegen DB.

Power NEI IkkeMS-DOS.
House

Pro-IV

Progress TJA Gårmot Oracle,men ellers
begrenset.Ikkedebugger.

SAS TJA NEI Bl.a. svakdatakatalog.Best
egnet for info.-presentasjon.
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Produkt, Platt- Kom- Tekn. Multi Rep. i Kommentarer
4GL form plett appl. DB Norge

SQL NEI Harikke datakatalog.God
Windows integrasjonmedWindows.

SQLToolset (*) (*) FlereDB samtidig.

Systemator NEI

ToolBook NEI

Top*Case Begrensetutbredelse

Uniface NEI Ikkeparametrei 3GL-kall

Unique TJA FlereDB samtidig.Passiv
datakatalog,ikke interaktiv
SQL.

(*) I ettertid innservi atdet børstå "tja"her (se avsnitt6.3 nedenfor).

Det vil føre for langtå begrunnealle "nei"og "tja"i tabelleneovemfor.Men for de to
verktøyenesom er i bruki NVE, gir vi begrunnelsene:

Fics

Fics hørerikke til i denneklassen. Nårvi likevel harFics med her, så er det fordidet er
enkeltei NVE som troratFics er et 4GL-verktøyav det omfangvi vurdererher. At mani
NVE hargreidå lage storedatasystemeri Fics, viser ikke atFics er et egnet verktøyfor
detteformålet.

Det er egentlig misvisendeå peke på atFics f.eks. manglerdatakatalog.Det er ikke nød-
vendig med datakatalogdersommanbrukerFics til det Fics er beregnetpå: utviklingav
enkle småsystemersom er beregnetfor et lite antallbrukere.Feilen er å vurdereFics for
profesjonellutviklingav datasystemersom er storeeller harmangebrukere.Fics hørertil
blantde verktøyenesom vurderesi kapinel 8 nedenfor.
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ForNVE ligger det storemulighetertil besparelseri å brukebedreverktøyenn Fics til
utvildingav forholdsvisstoredatasystemer,som f.eks. Vassdragsregisteret.Fics kommer
med nye egenskapersom client/server-arkitektur,skille mellom applikasjonerog data-
baser,SQL-grensesnitt,windows-grensesnittosv.. Men erfaringenharvist atdet kommer
seint, i ganskeenkle formerog med en lang periodefør det errimelig feilfrittog stabilt.

Oracle

Oracleer mest kjentsom DBMS,men haret altomfattendeverktøysettsom også inneholder
CASE-verktøy,4GL-verktøyog brukerverktøy.Baredelerav detteer i bruki NVE. I
denne sammenhengenservi barepå 4GL-delenav verktøysettettil Oracle.

Vårvurderingav Oracleer basertpå publisertesammenliknendeundersøkelserav 4GL-
verktøy,og i noen gradpå erfaringerNVE selv har. Dette viser at Oraclefunksjonelt
hengeretteri utviklingen.

Den dominerendemarkedsposisjensom Oraclehar,er antakeligforklaringenpå at de har
forholdsvissvakehjelpemidlerfor tilgangtil andredatabaserenn Oraclesegne.

Oraclesstyrkeer tilgjengelighetpå merenn 100 maskinplattformer,og flyttbarhetmellom
disse. Men detteer av forholdsvisliten betydningfor NVE.

Konklusjon

Produktersom haret klartIja'på alle punkteri tabelleneovenfor,gårvideretil nesterunde:

Sybase SQLToolset

Top*Case

De verktøyenesom kommernærmestopp mot disse, er:

Object/1

Progress

Unique

SærligProgresser en sterkkandidatdersomman ser40L og DBMSundetett.
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6.3 Finale og anbefaling, 4GL

Vi startetmed totaltca. 20 verktøy. Det ble gjorten førstevurderingav disse verktøyene
ut frafem kriterier(se avsnitt6.2). BareSybase SQLToolset og Top*Casetilfredsstiller
alle disse kravene. Det understrekesat dettegjelderbare4GL,mens DBMSvelges for seg
(se avsnitt7.3).

Vi harsettpå Sybase SQLToolset og Top*Case,samtapplikasjonerlaget ved hjelpav
verktøyene,bådehos leverandøreneog hos brukereav verktøyene(henholdsvishos NSB
og NPC). Det viktigstevi lærteav dette,er:

Vi harinntrykkav at Top*Caseer et merslagkraftigog omfattendeverktøyenn
Sybase SQLToolset. F.eks. harTop*Caseen bedredatakalogog en størregrad
av automatiskkodegenereringenn Sybase SQLToolset.

Sybase SQLToolset kanbrukestil å lage applikasjonersom sporadiskbrukerdata
fraandredatabaseenn Sybase (f.eks. Oracle),mendet anbefalesikke som detpri-
mæreutviklingsverktøymot andredatabaserenn Sybase. Top*Casegårlike bra
mot Sybase databasersom mot Oracle.

Sybase SQL Toolset vil kunnelage applikasjonerunderMS-Windowsen gangi
løpet av 1992, mensTop*Casekangjøredettenå (alternativtX-Windows).Svaret
er det sammepå spørsmåletom verktøyeneselv gfirunderMS-Windowsellerx-
Windows

Både Sybase SQLToolset og Top*Caseserut til å væreforholdsvissvakepå rap-
portgenerering.Det betyratmanantakeligbørkjøperapportgeneratorfraandre
kilder.

Både Sybase SQLToolset og Top*Caseharfå brukerei Norge. Men i motset-
ning til Sybase SQLToolset, harTop*Casereferanseri Norge derverktøyetbruk-
es i full bredde(motOracle).

Sybase SQL Toolset harstørreorganisasjoneri ryggen,bådei Norge og inter-
nasjonalt,enn det Top*Casehar. Mendet virkersom omorganisasjonenbak
Sybase i Norge dekkerdatabasenmye bedreenn SQLToolset.

I vedlegg 4 er en oversiktsom viserkravenefrakapittel5 i forholdtil de to verktøyene.

Etterå ha settpå verktøyeneog applikasjonerlaget med verktøyene,konkludererprosjekt-
gruppenmed:Vi anbefalerNVEå velgeTop*Casesom4GL.Detsomavgjordevalget
var:detteeret meromfattendeverktøysett,detgårunderWindows(bådeMS-og X-) og
mot Oracle.
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7 Valg av verktøyfor databasehåndtering/-forvaltning

Med dettemenes verktøysom er egnet til å forvalteNVEs samlededatagrunnlag.

7.1 Alternativene

Vi forutsetterat databaseneskaleksisteresom selvstendigeenheterpå "server",og er til-
gjengelige for flere forskjelligeapplikasjonersamtidig. Med et verktøyfor database-
håndtering/-forvaltning(DBmS,DataBaseManagementSystem)meneset verktøysom
dekkerinitiering,vedlikehold,sikkerhetog alle de andreoppgaveneen databaseadmini-
stratorhar,samteffektiv brukav databasenefraapplikasjoner.

Det er storforskjellpå verktøyfor databasehåndtering/-forvaltning(DBMS), i betydningen
ovenfor,og såkaltedatabasesystemer.F.eks. brukesbetegnelsendatabasesystempå Fics,
dBase,DataEaseog Dataflex,men ingen av disse gjørkravpå å væreDBMS slik detteer
definertovenfor. Disse verktøyenegjørikke kravpå å væreegnet til forvaltingav data-
basersom selvstendigeenheter.

Fics og tilsvarendedatabasesystemerer derforikkemed i dennesammenhengen.ForFics
er det gittplanersom tyderpå at de vil gå i retningav å bli et verktøyfor håndteringav
selvstendigedatabaser.Førstesteg i denneretninger gjortved atFics nå harfått SQL-
grensesnittmellom appikasjonog tilhørendedatabase,men deter fortsattlangtigjen til å
kunnebehandledatabasenesom selvstendigeenheter.
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Produkt, Produsent Leveran- Kommentarer Ref.
DBMS dør(-er)

Adabas Softw. AG Softw. AG Tilhørende4GL:Natural.

CA-DB Computer Computer Tilhørende4GL:Generator.
Associates Associates

Informix Informix Balder Med integrert4GL.

Ingres Ingress Ingress Med integrert4GL. Art,PC-
Distribuertedatabaser. mag.

Oracle Oracle Oracle Brukestil ADB i NVE.
Med integrert40L og CASE.

Progress Progress Progress Med integrert4GL. Art.

SQL Server Microsoft Microsoft Sybase innmat,for OS/2.

Supra Cincom Cincom Tilhørende4GL:Mantis.
Tre-skjema-arkitektur.

Sybase Sybase Datus Tilhørende4GL:SQLToolset.

Tornado MetirA/S MetirA/S Brukesi NVE, Hydrologi.
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7.2 Grovsiling, DBMS

På neste side er det gjorten førstevurderingav de DBMSsom vi harvalgt å se på som
mulige kandidater.Vurderingener gjortut frafølgende seks kriterier(forkortelseni første
linje brukesi tabellenenedenfor):

Plattform
Passertil NVEs valg av maskinplattformog operativsystem?Dvs, at verktøyet
må væreberegnetpå datasystemerfor en client/server-arldtektur.Dessutenbør
databasehåndteringen(dvs, brukenav verktøyet)foregåpå utstyrmed en slik ar-
kitektur.Videremå verktøyetselv, og de systemersom håndteresved hjelpav
verktøyet,gå underUNIXpå "server",MS-DOSpå "client"og PC-TCPpå lokal-
nettet.

RBD SQL
Erdet et relasjonsdatabasesystem(RDB)med Is0-standardSQL-grensesnitt,godt
egnet for håndteringav databaserhelt adskiltfraapplikasjonene?

Funksjonal.
Funksjonalitetvurderesut fraen langrekkeforhold,f.eks.: nivåpå datakatalog-
en, håndteringav beskrankninger(constraints),hjelpemidlerfor å ivaretaintegrit-
et, behandlingav ustrukturerteobjekter,osv..

Ytelse
Hastigheti behandlingav forespørslerog transaksjoner,i henholdtil uavhengige
sammenliknbaremålingerpå mellomstoreapplikasjoner.

4GL passer
Passerbatabasensammenmedde mest aktuelle4GL?Dvs. Sybase SQLToolset og
Top*Case.

Rep.i Norge
Fins det supportog mferanseri Norge? Helst på sammeplattformog operativ-
systemsom NVEs.

Verktøysom haret klartpositivt svarpå alle disse seks punktene,gårvideretil nesterunde
i vurderingene.
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Produkt, Platt- RDB Funk- Ytelse 4GL Rep.i Kommentarer
DBMS form SQL sjonal. passer Norge

Adabas

CA-DB

Informix

Ingres

Oracle

Progress

SQL Server NEI

Supra

Sybase

Tornado

NEI Eget 4GL:Natural.

NEI Eget 4GL:Generator.

NEI Hareget 4GL.

(*) Hareget 4GL.

TJA TJA

TJA Forutsettereget 4GL.

NEI Eget 4GL:Mantis.

NEI NEI Forutsettereget 4GL.

(*) I ettertidinnservi at det børstå "tja"her (se avsnitt7.3 nedenfor).

Det vil føre for langtå begrunnealle "nei"og "tja"i tabelleneovenfor. Men for de to
verktøyenesom er i bruki NVE gir vi begrunnelsene:

Tornado

Tornadoer ikke et relasjonsdatabasesystemog harikke SQL-grensesnitt. Det tilfredstiller '
dermedikke de mest grunnleggendekravvi harsatttil nyttDBMSfor NVE. Tornadostøt-
tes ikke av det 4GLvi haranbefalt(se avsnitt6.3).

Side 36 Avenir A/S



Val av verktø for s stemutviklin

Oracle

Oracleer mestkjentsom DBMS,men haret altomfattendeverktøysettsom også inneholder
CASE-verktøy,4GL-verktøyog brukerverktøy.Baredelerav detteer i bruki NVE. I den-
ne sammenhengenser vi barepå DBMS-delenav verktøysettettil Oracle.

I forholdtil andreverktøykommerOracledklig ut i flere publisertesammenliknendeun-
dersøkelser,særligmht.ytelse og funksjonalitet.Dette stemmermedde erfaringerNVE
selv harhøstetved brukav Oracle.

Vi harogså inntrykkav atOraclehengeretteri denteknologiskeutvikling. Den suverent
sterkesteside ved Oracleer flyttbarhetmellom en lang rekkeplattformer,men det harikke
NVE noe stortbehov for.

Det 40L-verktøyvi haranbefalt(Top*Case,se avsnitt6.3), passermeget bratil Oracle,og
detkompensererfor flere av de funksjonellesvakheteri Oracle.

Konklusjon

Produktersom haret klart'ja'på alle punkteri tabelleneovenfor,gårvideretil nesterunde:

Ingres

Sybase

Det verktøyetsom kommernærmestopp mot disse er:

Progress

Sistnevnteer en god kandidatdersommanser40L og DBMSundetett.

1. utgave Side 37



7.3 Finaleog anbefaling,DBMS

Vi startetmed totaltca. 10 verktøy. Det ble gjorten førstevurderingav disse verktøyene
ut fra seks kriterier(se avsnitt7.2). BareIngresog Sybasetilfredsstilleralle disse kravene.
Det understrekesat dettegjelderbareDBMS, mens 4GLvelges for seg (se avsnitt6.3).

Vi harsettpå Ingresog Sybasehos leverendørene,og vi harsettpå Sybase hos en bruker-
organisasjon(NSB). Det viktigstevi lærteav dette,er:

Både Ingresog Sybase virkerimponerende.De harflere fellestrekk,og det som
er av forskjeller,vil så langtvi kan se ikke væreavgjørendefor NVE.

Nårdet gjelderorganisasjonenebakomverktøyenei Oslo, virkerIngresnoe mer
tillitvekkendeenn Sybase.

Det 4GLverktøyetvi haranbefalt,Top*Case(se avsnitt6.3), gårfullt utmot Sy-
base, men vil først gå mot Ingrespå et seneretidspunkt. (Ingreshareget 4GL,se
nedenfor).

Som 4GLbetrakteter Ingresbedreenn Sybase,og serut til å værepå høyde med
Top*Case(se avsnitt6.3). Med ett for NVE viktig unntak:Ingres4GLgårikke
mot Oracledatabaserannetsom en "nødløsning".

I vedlegg 5 er en oversiktsom viserkravenefrakapittel5 i forholdtil de to verktøyene.

Etterå ha settpå verktøyene,er prosjektgruppskonklusjon: Vi anbefaler NVE å velge
Sybase som DBMS. Hovedgrunnenetil detteer forholdettil det 4GLvi haranbefalt,og
folholdet til Oracle. Det er også en fordelved å velge Sybase at flere samarbeidspartnere
til NVE i energi-og miljøsektorenharvalgt å satsepå Sybase.

I forbindelsemed vurderingenav Ingressom DBMS, harvi også settpå 4GL-delenav dette
verktøysettet.Dersomman servalget av 4GLog DBMS underett,kan ettervårmeningIn-
gres væreet nestenlilcebravalg som våranbefaling: kombinasjonenTop*Caseog Sy-
base. Nårvi sier "nesten"her,er det førtog fremsttilgangentil andredatabasersom er
ankepunktet.Noe av det sammegjelderantakeligProgress.

NVE
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8 Valg av verktøy for enkel systemutvikling

8.1 Alternativene

8.1.1 "SQL-front-end"for brukere:

Bruker- Produsent Leveran- Kommentarer Ref.
verktøy dør(-er)

QBE-vision Ole Jørgen ND Norsk. Windowsog SQL.
Hansen FormulaAS

QbyX Computer Sammesom QBE ovenfor.
Associates

VisualBasic Microsoft Microsoft Forbrukere? Art.,
Kreverprogrammering. Datatid

Wingz Informix Balder Forbrukere? Ad.

OpenForm Notis A.S Notis A.S Norsk. Windowsog SQL. Ad.

Verktøyeneovenforleveres vanligvis ikke med noe databasesystem,men er beregnettil
brukmot eksisterendedatabaser.Derforbetegnelsen"front-end".

Påneste side vises verktøysom leveresmed et integrertdatabasesystem.Flereav disse
verktøyenekanogsåbrukessom"SQL-front-end"(ellerharen spesialutgavefordettefor-
målet),dvs.atdekanbrukesmotandreennegetdatabasesystem.

Dissedatabasesystemenemåikkeforvekslesmedsystemerfordatabasehåndtering/
-forvaltning,slikdetteerdefinerti kapittel7. Normaltersystemerfordatabasehåndtering/
-forvaltninglangtmeromfattendeenndedatabasesystemenesomleveresmedverktøyene
pånesteside.
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8.1.2 Integrerte verktøy (4GL med databaser etc.) for brukere:




Bruker-
verktøy

Produsent Leveran-
dør(-er)

Kommentarer Ref.

Clipper Nantucket




Sterktutvidetkompilatorfor
dBase.

Datamation
15.okt.91

DataEase DataEase
Int.Inc.

Teknisk
DataAS

Kanbrukessom "SQL-front-
end"(DataEaseSQL).Brukes
noe i NVE.

PC-Mag.,
Datatid

DataFlex DataAcces Ergosoft IkkeSQL, ikke Windows.




Corp.




Eri bruki NVE.




dBase IV Ashton-Tate
Borland

Esselte,
Unisoft

Kanbrukessom "SQL-front-
end". Brukesnoe i NVE.

PC-Mag.,
Datatid

Fics Kvam Kvam Norsk.Er i bruki NVE. Kan
brukessom "SQL-front-end".

Datatid

FoxPro Fox SW NSP Group




PC-mag.




Inc. a.s




Landb.dep.

Omnis Blyth SW
Inc.

AphaBita/s Windows.Hierarkiskbase.
Kanvære "SQL-front-end".

PC-mag.,
Datatid

Paradox BorlandInt.
Inc.

Professional
Systems

Kanbrukessom "SQL-front-
end. Brukesnoe i NVE.

PC-mag.,
Datatid

R:Base Microrim Polysoft a.s




PC-mag.

Superbase Precision
Inc.

Microline
a.s

Windows. Bildehåndtering.
Kanbrukessom "SQL-front-
end".Brukesnoe i NVE.

PC-mag.,
Datatid
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8.2 Grovsiling, brukerverktøy

På neste side er det gjorten førstevurderingav de brukerverktøysom vi harvalgt å se på
som mulige kandidater.Vurderingener gjortut frafølgende fem kriterier(forkortelseni
førstelinje brukesi tabellenenedenfor):

Plattform
Passertil NVEs valg av maskinplattformog operativsystem?Dvs, atverktøyet
måværeberegnetpå å lage datasystemerfor en client/server-arkitektur.Dessuten
børsystemutviklingen(dvs, brukenav verktøyet)foregåpå utstyrmeden slik ar-
kitektur.Videremå verktøyetselv, og de systemersom lages ved hjelpav verk-
tøyet, gå underUNIX på "server",ms-windows på "client"og PC-TCPpå lokalnet-
tet.

Enkelhet
Erverktøyetgodtegnet for enkel systemutvikling,med et minimumav opplær-
ing, for typiskesaksbehandlerei NVE? Ingenprogrammeringpå 3GL-nivå."En-
kelhet"er et vurderingsspørsmåldervi byggerpå publiserteundersøkelser(se PC
Magazinenr. 10, 1991 og Datatidnr.9, 1991).

RDBSQL
Brukernekanlage egne databasersom del av systemutviklingen,og disse data-
baseneerrelasjonsdatabase(RDB)med ISO-stansardSQL grensesnitt.

Passer DBMS
Databasersom lages med detteverktøyet,må senerekunnekonverterestil data-
baserunderdet DBMS for ekspertersom NVE velger (se kapittel7 ovenfor).

Rep. i Norge
Fins det supportog referanseri Norge? Helst på sammeplattformog operativ-
system som NVEs.

Verktøysom haret klartpositivt svarpå alle disse fem punktene,gårvideretil neste runde
i vurderingene.
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Bruker- Platt- Enkel- RDB Passer Rep. i Kommentarer
verktøy form het SQL DBMS Norge

OpenForm NEI UA Harikke egen database.

QBE-vision NEI UA Harikke egen database.

QbyX NEI UA Harikke egen database.

VisualBasic NEI UA Harikke egen database.

Wingz NEI UA Harikke egen database.

Verktøyenei dennetabellenhardet til felles at de ikke leveres med egne databasesystem.
De er beregnetpå å hentedatafraeksisterendedatabaser,og oppdatereslike data. Men de
er ikke beregnetpå å definereellerredefineredatabaser.

Det er dette siste som gjørat alle disse verktøyenefallerut av vurderingenevåre. Som
nevnti avsnitt5.4 er det et høytprioritertkravat brukerneskalha mulighetfor å lage sine
egne databaser.

Verktøyenei tabellennedenforleveres medegne databasesystem,og girbrukerenmulighet
for å defmereegne baser.
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Bruker- Platt- Enkel- RDB Passer Rep. i Kommentarer
verktøy form het SQL DBMS Norge

Clipper NEI

DataEase NEI

Dataflex NEI

dBase IV NEI NEI

Fics TJA TJA TJA TJA

FoxPro NEI

Omnis TJA (*)

Paradox NEI

R:Base NEI

Superbase TJA

Egen base er hierarkisk.

(*) I stedetfor eget databasesystemkanOmnisbrukedatabaserunderSybase, Ingress
eller Oracle,utenat brukerenser forskjell. Vi harforutsattat dettegjøres,dersom
NVE tari brukOmnis. Derforer svaret"ja"i dettefeltet, sidenmanikke bruker
det hierarkiskedatabasesystemetsom følger med Omnis.
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Konklusjon

De to produktenesom kommerbest ut i tabelleneovenfor, gårvideretil neste runde:

Omnis

Superbase

Underkravetom mS-Windowser det (pr. 1/1-1992) ingen verktøysom kommeropp mot
disse to. Dersom dettekravetfrafalles,er det en rekkeverktøysom er like gode og mu-
ligens noe enklereå bruke. De som ser ut til å ligge nærmesti tidmed NIS-Windows,er:

DataEase

Paradox

Som del av 4GL-valget(kapittel4) kandetkomme til å følge med gode alternativertil de
to fmalekandidateneovenfor.

8.3 Finaleog anbefaling,brukerverktøy

Vi startetmed totaltca. 15 verktøy. Det ble gjorten førstevurderingav disse verktøyene
ut frafem kriterier(se avsnitt8.2). Omnisog Superbasekom best ut av dette.

Vi harsettpå Omnisog Superbase,samtapplikasjonerlaget ved hjelpav verktøyene.
Begge gir et sværtgodt inntrykk. Forskjelleneer så langtvi kan se marginalefor NVE.

Begge verktøyenekan brukessom "SQL-front-end"mot en rekkeforskjelligedatabase-
system (som harSQL-grensesnittmot omverden)f.eks. mot Sybase og Oracle. Begge kan
brukeflere slike databaseri sammeapplikasjon1 Forbegge verktøyenegjelderogså at de
kanbrukestil å defmeredatabaserunderSybase, i stedetfor å brukesine egne database-
opplegg.

I vedlegg 6 er en oversiktsom viserkravenefrakapittel5 i forholdtil de to verktøyene.

Siden Superbasealter i bruki NVE, er vårkonklusjon:Vi anbefaler NVE å velge Super-
base som brukerverktøy.
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9 Innkjøp og innføring av nye verktøy

9.1 Innkjøp -- kontrakt

I forbindelsemed innkjøpav verktøyog kontraktsinngåelseer det to forholdmanbørta i
betraktning:

Manbørverifisereen gangtil at verktøyettilfredsstillerIcravenetil NVE, og vur-
dereom noen av kravenebørbakesinn i kontrakten.Prosjektgruppensom har
utarbeidetdennerapporten,harforetatten slik verifisering. Men en fullstendig
verifiseringer ganskeressurskrevende.

I forbindelsemed innkjøpetbørtilknytningenmellom de nye verktøyeneog eksi-
sterendedatabaser/systemeri NVE vurderes. Dette er illustrerti figur2 (avsnitt
4.5). Det vil antakeligkreveen del arbeidog innsiktå få realisertforbindelsenei
dennefiguren,og detkanværeen fordelom leverandørener kontraktsforpliktet
til å bidratil dette.

9.2 Innføring

Forat innføringenav nye verktøyskalbli vellykket,og NVE få den tilsiktedevirkningav
dette,må manbl.a. ta i betraktning:

Opplæring
Det må foreligge et godt tilbudpå opplæringi brukav de nye verktøyene. Etter
vårmening børslik opplæringbaregis til personersom stårklartil å ta verktøy-
ene i bruk. Ren teoriopplæringharliten virkningpå detteområdet,medmindre
den nye kunnskapenkantas i brukmed en gang.

Støtteapparat
EDB-seksjonenmå ha denkompetansesom krevesfor å kunnegi brukerstøtteog
utføredrifti tilknytningtil de nye verktøyene. Det er meget viktig at brukerne
haret sted internti NVE derde kanfå svarpå spørsmålfrakompetentepersoner,
og som samtidigsørgerfor at de nødvendigedriftsoppgavererdekket.

Konvertering
Innkjøpetav nye verktøyfårstørrenytteeffektfor NVE dersomde ekisterende
databaseneog datasystemenekonverteresover til de nye verktøyene. Dette er
kostbartog vil nødvendigvista noe tid. Derforer det viktig å foretaen prioriter-
ing ut frakost/nytte-betraktninger.
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• Andre forhold
I hvilkengradde nye verktøyeneblir tatti bruk,og i hvilket tempo,er i stor grad
avhengigav de trepunkteneovenfor:opplæringstilbudet,støtteapparatetog tem-
poet i konverteringenav dagens systemer. Men det er også andreforholdsom
kanfå betydning:hvordansaken"selges"internt,tilgangenpå ressurser(til utstyr,
opplæringo.1.),samtden tyngdeog autoritetsom ligger bakomvedtaketom over-
gang tiInye verktøy.

Datafolkmed en profesjonellinnstillingvil kaste seg over mulighetentil å få bedreverk-
tøy med iver og glede. For saksbehandlereutendatafagligbakgrunn,vil de nye verktøy-
ene kunnese ut som et altforhøyt hinder. Dette børNVE ta hensyntil.

Det vil ikke væreoptimalthele tidenå skaffe siste nyttav tekmologi.Men fratid til annen
vil det likevel værenødvendigå ta i brukny teknologi. Gjennomføringenav den nye IT-
strategienkreveren overgangtil nye verktøy.

Forde fieste vil det væremulig å overvinnevanskeneved en slik overgang,dersomdet
legges tilstTekkeligstorvektpå de to førstepunkteneovenfor. I den forbindelseer det
viktig å gjøredet klartfor saksbehandlerneatderesfaglige kompetanseer mye viktigere
for NVE enn den kompetansede harpå dataverktøy,særligi de tilfellerdersistnevnteer
foreldet.
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Vedlegg 1: Ordliste

4GL
"4thgenerationlanguage",dvs. program-
meringsspråk.Brukesogså om 4.-gene-
rasjonsverktøyforprogrammeringsom
er merenn "språk".

CASE-verktøy
"Computeraidedsoftwareengineering".
Integrertdatabasertverktøysamlingsom
dekkerhele, eller storedelerav, livs-
syklusentil programvare:planlegging,
analyse,design, programmering,test,
vedlikehold,konfigurasjonsstyringosv..

DBMS
"DataBaseManagementSystem",system
for database-håndteringog -forvaltning.

RDB, Relasjonsdatabase
Databasesom bestårav tabeller.

SQL
"Structuredquerylanguage",språkfor
definisjonog manipuleringavrelasjons-
database(sedenne).

AvenirAiS Vedlegg
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NOTAT -- NVE, verktøy for systemutvikling

Til: SvanhildMosebakken

Fra: TorsteinSkard

Dato 19/09/91

Oppdragsbeskrivelse (2. utgave)

1 Mål

Oppdragetsmål er å biståNVE med valg av verktøyfor systemutvildingmed siktepå bruk
i 5-årsperiodenfra 1992. Basertpå behovenei NVE skalprosjektetanbefalevalg av vek-
tøy, og levere en planfor innføringav dette.

2 Leveranser

Prosjektgruppenleverer:

Et notat(ca. 3 sider)som beskriverde behov som skaldekkes,og de kravmanpå
det grunnlagvi1stille til verktøyet.

En liste over de produkterog leverandørersom skalvurdems.

En kortfortegnelseover de vurderingskriterienesom skalbrukesi valget av verk-
tøy, med en vektlegging (f.eks. 1 - 10) av disse.

En kortbegrunne1sefor utvalgetav verktøy( ca. 6) som manvil gi en nøyerevur-
deringi prosjektet.

En tabellariskoversiktmed de aktuellealternativene(ca. 6) vurdertopp mot valg-
kriteriene,samtbegrunnelse(ca. 3 sider)for valg av de to mest aktuellealterna-
tivene.

Korttestrapport(ca. 3 sider)for hverav de to mest aktuellealternativene.

Kortfattetanbefalingav ett alternativ,med begrunnelse(ca. 3 sider).

Kortfattetplan (ca. 3 sider)for innføringav det valgteverktøy.

De notater,rapportero.l. somernevtovenfor,samlesi en sluttrapportsomtilsammenvil .
utgjøreca.30 sider.



3 Organisasjonog styringsform

Arbeidetorganiseressom et prosjektmed fireprosjelåde1takerefraNVE, og Torstein
SkardfraAvenir som prosjektleder.

SvanhildMosebakkenfungerersom oppdragsgiversrepresentantog erprosjektetsstyrings-
gruppe. Hunfårderveden nøkkelrolleved prosjektetsbeslutningspunkter(se nedenfor).

Prosjektetharen referansegruppemed nøkkelpersonerfraNVE. Dette er et rådgivende
organfor prosjektet.

4 Tidsog kostnadsrammer

Oppdragetgjennomføresinnenfaste tids-og kostnadsrammer.Tidsrammener fra 1. sep-
tembertil 1. desember. Den totalekostnadsrammeer 24 ukeverk,hvorav 18 utføresav
NVEs prosjektdeltakereog 6 ukeverkutføresav Avenir. Den tid som brukesav referanse-
gruppenog andrepersoneri NVE (utenomprosjektdeltakerne),er ikke medregnether.
Det vises til vedlagteprosjektplan,som gir fordelingenav ukeverkenepå aktiviteterog de
to partene.

5 Aktiviteter

5.1 Rammevilkårog planlegging

Prosjektdeltakernesetterseg inni IT-strategienog kartleggerandreaktuelleføringerfor
arbeidet(f.eks. pris).

Prosjektplanenferdigbehandles.

5.2 Kartleggingav behov,grovkravspesifikasjon.

Kartleggingenstartermed å fastslåhvem (hvilkekategorierpersonell)som erde aktuelle
brukereav verktøyet,og hvadisse kanforventeså brukeverktøyettil. På dettegrunnlag
fastslåshva manhermenermed "verktøyfor systemutvikling"(4GL,CASE,DB).

Dette, sammenmedrammevilkåreneog generellevurderingerav organisasjonensbehov,
brukestil å fastslåhvilke kravsom må stilles til verktøyet. Beslutningspunkt.

5.3 Produkterog leverandører-- markedsoversikt

Aktuelleprodukterog leverandørerkartlegges.
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5.4 Valgkriterierog grovsilingav kandidatene

Basert på kravspesifikasjonen itges en liste av valgkriterier med vektlegging (f.eks. 1 -
10). På basis av dette gjøres en grovsortering av produkter/leverandører, slik at man står
tilbake med ca. 6 aktuelle kandidater. Beslutningspunkt.

På dette tidspunkt vil det også bli klart om brukernes behov kan dekkes med ett enkelt
verktøy, eller om flere (enten supplerende eller alternative) verktøy må til.

Tilbudsforespørsel sendes til de aktuelle leverandørene, og det avtales møter med leveran-
dørene for presentasjon av produktene.

5.5 Valgav de to mestaktuellealternativene

Basert på leverandørenes tilbud og møtene med leverandørene, lages begrunnet forslag fil
valg av de to mest aktuelle verktøy. Beslutningspunkt.

5.6 Testav de to mestaktuellealternativene

Testene planlegges av prosjektgruppen. Testene gjennomføres av verktøyleverandørene,
på en slik måte at NVEs prosjektdeltakere kan følge med i arbeidet. NVEs prosjektdeltak-
ere utarbeider testrapporter.

5.7 Innstilling

Begrunnet forslag til verktøyvalg fremlegges. Beslutningspunkt.

5.8 Planfor innføring

Innføringsplanen skal dekke innkjøp, installasjon, etablering av brukerstøtte, opplæringog
eventuelle konverteringer fra dagens løsninger.

Planen skal inneholde tids- og kostnadsestimater, samt forslag til faser, aktiviteter, be-
manning og organisering av arbeidet.

5.9 Møteri referansegruppen

Referansegruppen holder 5 møter av maksimalt 2 timers varighet. Detfremgår av vedlagte
prosjektplan at referansegruppens møter er lagt slik at de holdes når det foreligger (del-)
resultater til vurdering, men før tidsfristen for leveranse av (del-) resultatet. Dette sikrer at
referansegruppen får innflytelse på delresultatene og sluttresultatet.
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DATABASE/UTVIKLINGSVERKTØY PROSJEKTET

OVERSIKT OVER DATABASESYSTEMER I NVE

ORACLE

System Bruker Status

ES-4- Økonomi alle avdelinger Viktig, daglig bruk

ES-4 Personal alle avd. Vil bli i daglig bruk

ES-4 Prosjekt alle avd. Vil bli i daglig bruk

Lønn og reiseregning- AØ Viktig
register

Status

Snartute av drift

Ikke ferdig. Blir viktig

Under utvilding.Viktig

Daglig bruk.Skal utfases

Viktig. Daglig bruk.Flyttes til UNIX

Viktig. Daglig bruk Planlagtintegrert
med utstyrsregistersom i dag bruker
PC-base.

Viktig

Viktig

Viktig

Viktig

Viktig. PC og Cyber.Bør på sikt
integreresmed hydrolog.base

FICS

System Bruker

Multipersonal Aø

Kursdatabase AD

Utstyrsdatabase AØ

Arkiv-system(V-dir) AF

Vassdragsreg. I-IM,NVE

Stasjon/observatør
register

KonsesjonKDB VK, NVE

KDB-avgift VK, NVE

EKK-Database VIC,NVE

EB-base TB

Sedimentanalyse



DATAFLEX

System Bruker Status

Prosj.stønad ME Viktig. Daglig bruk

Avd.rapp M Viktig

MVA MM Samordnesmed Everk-
databasen(Superbase)

NVE-korttidsstatistikk EE Viktig, men mangleregen
dataflexkompetansei E.

Kraftleiekonsesjoner VK Vil bortfalle

Områdekons.reg M, EK Viktig

TORNADO. Systemeter valgt av Hydrologiskavdeling for utviklingav ny hydrologisk
database.Vil erstatteNOS/VE systemerpå Cyber.

NOS/VE filsystemer.Må vurderesi forbindelsemed utfasingav Cyber.Mye tilhørerHD
og inngåri overgangtil Tornado?

DBASE. Brukesi Energiavdelingentil viderebehandlingav datafra ELINFOog til enkle
databaserover sakslisterog notater/rapporter.

SUPERBASE. Er tatt i bruki M til Everksdatabase.

IMF. Elinfo (E), VV's saksregisterog Vareg (TT) kjørespå Cyber.Må endresved
overgangtil UNDC.

MIMER. EFI-energi(EE), Noreffekt (E), Hydmet (H) og Netbas (vurderesanskaffet).Er
vesentlig i bruksom en del av EFI-programmer.

Det er tre systemer,ORACLE(ES-4), TORNADO (hydrologiskdatabase)og FICS
(vassdragsregisteretog KDB), som vil være i drift i lengre tid uavhengigav valg av nytt
sytem. De øvrige systemene må enten vurderesved utfasingav Cyberog ND, eller de er
vesentlig brukttil små enkle applikasjoneruten å legge føringerfor valget av nytt felles
system. Løsningeneer snarereet resultatav tidligeremangel på et felles valgt system
med brukerstøtte.

TORNADOer valgt av H for utviklingav ny hydrologiskdatabase,men er på grunnav
objektorienteringog samkjøringmed GIS lite egnet som utviklingsverktøyi NVE. FICS er
brukttil å utvikle flere store databaser,men det er på sikt mulig å overføredisse til et nytt
system. NVE's økonomi- og personalsystem(ES-4) basertpå ORACLEer i
innkjøringsfasenslik at ORACLEvil være en del av NVE's framtidigedatasystemer.
ORACLEog FICS må begge vurderessom mulig nytt felles system.



VEDLEGG 4
KRAV TIL UTVIKLINGSVERKTØY

Kravene er hentet fra kapittel 5 og er besvart med alternativene JA, TJA og NEI.

Type GENERELLE KRAV SQL- TOP*
Toolset CASEkrav

o må kunne produsere applikasjoner med client/server ja ja
arkitektur.

1 mulig å fordele applikasjoner på server og client, ja ja

0 egnet til å lage applikasjoner med enhetlig grafisk ja ja
brukergrensesnitt på PC (MS-DOS) og som

0 skal gå under MS-Windows, senest i løpet av 1992. tja ja (nå)

1 egnet til å lage applikasjoner med enhetlig grafisk ja ja
brukergrensesnitt under X-Windows på Unix arbeids-
stasjoner og PCer med MS-DOS.

0 egnet til å lage applikasjoner som bruker UNIX server og ja ja
NFS lokalnett.

0 skal lage relasjonsdatabaser med ISO-standard SQL. ja ja

2 verktøyet selv bør ha cliendserver arkitektur. ja ja

0 verktøyet må gå på konfigurasjon med MS-DOS PC, NFS ja ja
nett og UNIX server. Minimum er at PCene går som X-
terminaler mot UNIX-maskinen.

0 verktøyet skal gi utvilderen valg mellom grafisk ja ja
grensesnitt og kommandospråk (snarveier).

1 Verktøyet bør gå under MS-Windows på PC og.. nei ja

1 under X-Windows, både på UNIX arb.stasj. og PCer med ja ja
MS-Windows.

0 hver applikasjon må kunne bruke flere databaser samtidig ja ja
og hver database må kunne brukes av flere applikasjoner
samtidig.

0 Applikasjoner må kunne tilknyttes dagens databaser uten tja ja
for store vanskeligheter. Dvs Tornado, Arcinfo, Fics og
Oracle.

0 hjelpemidler for testing, avlusing og optimalisering. ja ja'

0 tilfredsstillende svartider. Verktøyet selv og applikasjoner. ja ja

0 tilpasset norske forhold. ja ja



Type GENERELLE KRAV SQL- TOP*

krav
Toolset CASE

2 norsk dokumentasjon. nei nei

2 verktøyet selv bør finnes i norsk utgave, nei nei

1 har andre miljø/energi etater samme verktøy, nei nei

0 referanser i Norge. Helst på samme plattform, og med tja tja
beslektede applikasjoner.

0 kompetent støtte tilgjengelig i Oslo. tja tja

0 opplæringstilbud i Oslo. ja ja

0 representasjon i Norge sannsynlig neste 5 år. ja ja

0 utviklingsplaner for verktøyet. ja ja

0 samarbeidsforhold med leverandør. ja tja 1)

SPESIELLE KRAV

0 verktøyet skal ha aktiv datakatalog. nei ja

1 bør ha flerbruker datakatalog. nei ja

1 tre-skjema arkitektur etter ISO-standard. nei ja

0 mulighet for bruk av 3GL: C, Fortran og Cobol. Bl.a. ja ja
subrutinekall med parametere.

0 bare nødvendig med 3GL for gjenbruk av eksisterende ja ja
data og program, bare unntaksvis til optimalisering av 4GL
kode.

2 muligheter for å bruke 4GL program fra 3GL program i C, ja ja
Fortran og Cobol.

0 språket skal ha "embedded" og "interaktiv" SQL. ja ja

0 hjelpemidler for tegning av skjermbilder, utforming av ja ja
tilhørende menyer o.1.. (nedtrekksmenyer, "pop-up"-
menyer, musstyring, definering av tastaturfunksjoner.)

0 kraftig og fleksibel rapportgenerator. tja tja 2)

0 muligheter for rimelig enkelt å lage applikasjoner som tja ja
bruker data fra Tornado, Arc/Info, Fics og Oracle.

Det fmnes alternative forhandlere.
forhandleren anbefaler SQR fra SQL-Solution som rapportgenerator.



VEDLEGG 5

KRAV TIL DATABASEVERKTØY

Kraveneer hentet fra kapittel5 og er besvartmed alternativeneJA, TJA og NEI.

Type GENERELLEKRAV SY- ING-
krav BASE RES

0 må kunneprodusereapplikasjonermed clientiserver Ja Ja
arkitektur.

1 mulig å fordele applikxsjonerpå server og client. Ja Ja

0 egnet til å lage applikasjonermed enhetlig grafisk Ja Ja
brukergrensesnittpå PC (MS-DOS) og som ....

0 skal gå underMS-Windows, senest i løpet av 1992. Ja Ja

1 egnet til å lage applikasjonermed enhetlig grafisk Ja Ja
brukergrensesnittunderX-Windowspå Unix arbeids-
stasjonerog PCer med MS-DOS.

0 egnet til å lage applikasjonersom brukerUNDCserver Ja Ja
og NFS lokalnett.

0 skal lage relasjonsdatabasermed ISO-standardSQL. Ja Ja

2 verktøyet selv bør ha cliendserver arkitektur. Ja Ja

0 verktøyet må gå på konfigurasjonmed MS-DOS PC, Ja Ja
NFS nett og UNIX server. Minimumer at PCene går
som X-terminalermot UNIX-maskinen.

0 verktøyet skal gi utviklerenvalg mellom grafisk Ja Ja
grensesnittog kommandospråk(snarveier).

0 hver applikasjonmå kunnebnike flere databaser Ja Ja
samtidigog hver databasemå kunnebrukesav flere
applikasjonersamtidig.

0 hjelpemidlerfor feilsøking og optimalisering. Ja Ja

0 akseptablesvartider Ja Ja

0 tilpasset norske forhold. Ja Ja

2 norsk dokumentasjon. Nei Nei

2 verktøyet selv bør finnes i norsk utgave. Nei Nei

1 har andremi1jedenergietater sammeverktøy. Ja Tja



Type GENERFTJ .F,KRAV SY- ING-
krav BASE RES

0 referanseri Norge. Helst på sammeplattform,og med Ja Ja
beslektedeapplikasjoner.

0 kompetentstøttetilgjengelig i Oslo. Ja Ja

0 opplæringstilbudi Oslo. Ja Ja

0 representasjoni Norge sannsynligneste 5 år. Ja Ja

0 utviklingsplanerfor verktøyet. Ja Ja

O smarbeidsformmed leverandør Ja Ja

SPESTRT.T.F.KRAV

0 Skal være relasjonsdatabasermed ISO-standardSQL- Ja Ja
grensesnitt.

1 Bør ha hjelpemidlerfor håndteringav tekst og Ja Ja
dokumenter.

2 Helst rasterbilderog kartdatapå vektorform. Tja Tja

0 Databaseneskal ha høy gradav selvstendigheti Ja Ja
forhold til applikasjonene.
Ansvar for og dermisjonav nøkler, relasjoner
(mellom tabeller), bruksregler(constraints),
konsistens, referanse-integriteto.1., skal primærtligge
i databaseneog ikke i de enkelteapplikasjonene.

0 Sikkerhetmot uautoriserttilgang til data, og sikring Ja * Ja
av dataut fra personvernog forretningsmessige
hensyn, (C2 i "OrangeBook").

0 Sikkerhetmot tap og utilsiktetendringav data, (C2 i Ja Ja
"OrangeBook").

0 Regenereringetter tap eller utilsiktetendring, skal Ja Ja
ikke ta mere enn 12 timer. Alle fullførtetransaksjoner
skal være med.

0 Manuelle arbeidsoppgaverknyttettil vanlig brukog Ja Ja
administrasjonskal kunneutføres i arbeidstidenuten
vesentlig reduksjoni databasenestilgjengelighet.

* SYBASE har Bl.



SPESWTJ.E KRAV SYBASE NGRE

0 Romslige grenser for antallog større1serpå tabeller, Tja Tja
felt o.1.:

tabellerpr. database 1 K
poster (linjer)pr. tabell i M
felt (kolonner)pr. tabell 400
byte pr. tabell 1 G
byte pr. post 1 M
byte pr. felt 1 K
indekserpr. database 1 K
indekserpr post 400
tabellerpr. "view" 100
"view"pr. database 1 K
poster pr. database 1 G
tabelleri bruksamtidig 1 K

255 300



VEDLEGG 6
KRAV TIL SLUTTBRUKERVERKTØY

Kraveneer hentetfra kapittel5 og besvartmed alternativeneJA, TJA og NEI.

Alternativ1: SUPERBASE
Alternativ2: OMNIS

Type GENERELLEKRAV Super- Omnis

krav
base

0 må kunneprodusereapplikasjonermed client/server ja ja
arkitektur.

1 mulig å fordele applikasjonerpå serverog client, ja ja

0 egnet til å lage applikasjonermed enhetlig grafisk ja ja
brukergrensesnittpå PC (MS-DOS) og som ....

0 skal gå underMS-Windows. ja ja

0 egnet til å lage applikasjonersom brukerUNIX server tja tja
og NFS lokalnett.

0 skal lage relasjonsdatabasermed ISO-standardSQL. ja ja

0 verktøyetmå gå på konfigurasjonmed MS-DOS PC, ja ja
NFS nett og UNIX server.

0 verktøyetskal gi utviklerenva1gmellom grafisk . ja ja
grensesnittog kommandospråk(sr,irveiel).

1 Verktøyetbør gå underMS-Windowspå PC . ja ja

0 hver applikasjormå kunnebrukeflere databaser ja ja
samtidig og hver databasemå kunnebrukesav flere
applikasjonersamtidig.

0 hjelpemidlerfor testing, avlusing og optimalisering. ja ja

0 tilfredsstillendesvartider.Velictøyetselv og ja ja
applikasjoner.

0 tilpasset norskeforhold. ja ja

2 norskdokumentasjon. tja tja

2 verktøyetselv bør fmnes i norskutgave, ja ja

0 referanseri Norge. Helst på samme plattform,og med ja ja •
beslektede applikasjoner.

0 kompetentstøtte tilgjengelig i Oslo. tja ja

0 opplæringstilbudi Oslo. ja ja



Type GENERELLE KRAV Super- Omnis

krav
base

0 representasjon i Norge sannsynlig neste 5 år. ja ja

0 utviklingsplaner for verktøyet. ja ja

0 samarbeidsforhold med leverandør. tja tja

SPESIELLE KRAV

0 opplæringstid max 1 dag for brukere med noe erfaring, ja ja

0 klarer seg uten 3GL-programmering. ja ja

0 "pek og klikk" grensesnitt under MS-Windows. ja ja

0 enkelt å lage skjermbilder og enkle rapporter. ja ja

1 skjermbilder og rapporter bør kunne lages med ja ja
utgangspunkt i ferdige maler.

0 enke1t å lage ad hoc forespørsler og rapporter. ja ja

0 godt utbygd hjelp-funksjon og gode feilmeldinger. tja tja

0 bruker må kunne lage private databaser på server som ja ja
kan brukes sammen med NVEs offisielle databaser.

0 slike private databaser må senere kunne konverteres til ja ja
databaser som ligger under valgt DBMS.
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