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Tommy Andersson
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FOI
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SAAB AB
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Ag Teknik
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SESAM sekretariat
AerotechTelub, Anna KŒsjš, KŒsjšs Kontor
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F…RSLAG TILL DAGORDNING
1. Mštets šppnande
2. Val av ordfšranden och sekreterare
3. FaststŠllande av dagordning
4. FšregŒende protokoll
5. Nya medlemmar
6. …vriga medlemsangelŠgenheter
7. Rapport frŒn Teknikgruppen
8. Rapport frŒn Metodikgruppen
9. Planering infšr hšstseminariet
10. Fšrslag till ny/uppdaterad text till "Vad Šr SESAM"
11. Fšrslag pŒ nya arbetsomrŒden och ev nya arbetsgrupper
12. …vriga frŒgor

1.
M…TETS …PPNANDE
Ordfšranden Claes Wadsten hŠlsade de nŠrvarande vŠlkomna och fšrklarade RŒdsmštet
šppnat.
2.
VAL AV ORDF OCH SEKR F…R M…TET
Till ordf fšr mštet valdes sittande, Claes Wadsten och till sekr Anna KŒsjš.
3.
FASTST€LLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen faststŠlldes enligt utskickat fšrslag till dagordning.
4.
F…REG•ENDE PROTOKOLL
FšregŒende protokoll godkŠndes och lades till handlingarna.
5.
NYA MEDLEMMAR
Inga ansškningar finns.
6.
MEDLEMSKAPSANGEL€GENHETER
Kockums anser sig inte ha resurser till att Œstadkomma en arbetsinsats pŒ 30 dagar/Œr och
vill dŠrfšr Šndra sitt deltagande i SESAM. De begŠr dŠrfšr uttrŠde ur RŒdet men vill vara
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kvar som arbetsgruppmedlem i SESAM och dŒ i Metodikgruppen. €ndringen godkŠndes
av RŒdet.
BestŠllning frŒn FMV pŒ fortsatt verksamhet av SESAM har Šnnu inte kommit och ingen
vet om och nŠr den kommer. Avtalet Šr dock ej uppsagt av FMV.
Johan HallŽn eftertrŠder Christopher Bengtsson som vice ordfšrande i SESAM. Som namn
frŒn FMV till valberedningen fšreslogs Christopher Bengtsson. Ny valberedning blir Mats
Ekman (valdes pŒ RŒdsmštet den 25 okt 2001) och Christopher Bengtsson.
Det saknas representation i arbetsgrupperna frŒn en del medlemsfšretag. Fšretagens
representanter har kontaktats, bl a per mail, men det har inte gett nŒgot resultat. De som
saknas Šr IBM, Silicon Graphics, FMV och Combitech Systems. Claes Wadsten skall prata
med FMV om deras representation i SESAM.
Rendezvous har hittills utkommit med ett nummer. NŠsta nr av Rendezvous planeras
komma ut i juni.
Hemsidan uppdateras ca en gŒng i mŒnaden.
7.

RAPPORT FR•N TEKNIKGRUPPEN

Gruppens ordfšrande Lars Asplund var inte nŠrvarande sŒ Claes Wadsten berŠttade vad
som hŠnt inom gruppen. De hade sitt fšrsta mšte den 14 mars och vid det drogs ett antal
fšrslag till mikroprojekt. Det beslutades om tvŒ mikroprojekt:
AnvŠndning av Freeware
SaabTech Systems
Saab Bofors Dynamics
Aerotech Telub
SŠkerhetskritiska system med speciell inriktning mot kommunikation och
blandning av high/low safety
Ericsson Microwave
Saab Aerospace
SaabTech Systems
MŠlardalens hšgskola
NŠsta mšte sattes till den 14 maj.

8.

RAPPORT FR•N METODIKGRUPPEN

HŒkan Edler redovisade arbetet i gruppen. Fšljande tre mikroprojekt Šr i gŒng.
Komponentbaserad utveckling och provning
Deltagare: Johan Jansson, sammankallande
Mari Person

SESAM

Sida 4 (6)
PROTOKOLL FR•N SESAM R•DSM…TE 2002-04-25

Nya aktiviteter:
· Krav vid upphandling av COTS
· KravstŠllning pŒ - COTS-leverantšrens test/verifieringsaktivitet och
· resultat
· Testning/verifiering vid integration
· Kriterier fšr nŠr val av COTS eller ej-COTS Šr det effektivaste valet
FortsŠttning pŒ ej avslutade aktiviteter
· NŠtsškning - fšrteckning šver adresser
· Begreppsdefinitioner, komponent
· Lista šver standards
· Val av nivŒ fšr komponentanvŠndning
· Inventering av komponentmarknaden
Relevant provning
Deltagare: Mats Forsman, sammankallande
Bertil Lundgren
Lena Sporre
Choong-Hoo Yi
Thomas Gustafsson
HŒkan Edler
UtgŒngspunkter:
· Begrepp, standards Ð ge lista, sammanfatta.
· Vad skall provas Ð kvalitet pŒ verifiering kontra kostnad. Vad Šr tillrŠckligt bra.
· Verktyg.
· Hur skapar man provfall ur grŠnssnittsspecifikationer och krav?
· Metoder och processer.
Ada-kodgenerering frŒn systemmodeller
Deltagare: Torbjšrn Jungeby, sammankallande
Erik Marklund
Erik Wedin
Delpaket:
· VŠrdera SBD Linkšping-studien, komplexitet i applikationsexempel, begriplighet
· VŠrdera Bridgepoint i fšrhŒllande till Raphsody, komplexitet i applikationsexempel,
begriplighet
· VŠrdera UML mot B, metoderna och notationerna mer Šn verktygen, skalbarhet
Tidplan
28 februari

Definierat mŒl och avgrŠnsningar

15 mars

Skapat arbetspaket och bestŠmt innehŒll

30 april

Samlat information

31 maj

Disposition till rapport
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4 juni

AvstŠmningsmšte

4 juni

Detaljplan fšr rapport och presentation faststŠlls

30 september

Utkast till rapport

Hšstseminariet

Presentation

Bšrjan av december

Rapport

Det finns plats fšr fler deltagande fšretag i mikroprojekten.

9.

PLANERING INF…R H…STSEMINARIET

Temat fšr hšstens seminarium diskuterades. Fšrslaget frŒn rŒdsmštet i hšstas "Metoder,
verktyg och standards fšr modellbygge, bl a demonstratorer" Šr vŠldigt brett. Vilka fšrelŠsare kan vi hitta inom omrŒdet. Efter ett tags diskuterande fšrslogs "Modellbaserad utveckling", "Metoder och verktyg fšr verksamhetsmodellering", ".Metoder i Systemutvecklingsprocessen".
Temat fšr hšstseminariet bestŠmdes till "Metoder och verktyg fšr modellbygge i produktframtagningen".
Till programkommittŽ utsŒgs Curt Merkell och Bengt Gustafsson, Curt som sammankallande. Ingemar Carlsson tillfrŒgas om han vill ingŒ i programkommittŽn.

10. F…RSLAG TILL NY/UPPDATERAD TEXT TILL "VAD €R SESAM"
Fšrslaget till ny/uppdaterad text till "Vad Šr SESAM" godkŠndes med fšljande Šndring,
ordet "inneslutna" i texten byts ut mot "inbyggda".
11. F…RSLAG P• NYA ARBETSOMR•DEN OCH EV NYA ARBETSGRUPPER
Ett fšrslag till att bilda en ny arbetsgrupp, som ska lyfta fram och behandla frŒgor som ršr
programvarusŠkerhet och arkitektur fšr programvaruintensiva fšrsvarssystem, har inkommit enl nedan.
En ny arbetsgrupp, System, bildas inom SESAM dŠr man hanterar dessa Šmnen som griper
šver bŒde teknik- och metodfrŒgor. Gruppen fšreslŒs bildas och bemannas under 2002 sŒ
att den kan vara i full drift under 2003.
Bakgrunden till att vi vill lyfta fram dessa frŒgor nu beskrivs nedan.
a) Bakgrund programvarusŠkerhet:
SESAM-medlemmar har under senaste Œren engagerat sig i de programvarusŠkerhetsprojekt (software safety) som drivits inom FoTA-programmet. SŠrskilt livligt har engage-
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manget varit inom FoTA P12, som varit ett samlingsprojekt som stštt och bevakat
sŠkerhetsaspekter inte bara i de dedikerade programvarusŠkerhetsprojekten utan Šven i de
švriga programvaruprojekten inom FoTA. Verksamheten har skapat ett nŠtverk av sŠkerhetsintresserade programvarutekniker med bl a en egen hemsida. Flera SESAMmedlemmar har ocksŒ fšljt FMVs framtagning av ÓHandbok fšr programvara i sŠkerhetskritiska tillŠmpningar Ð H ProgSŠkÓ genom att deltaga i granskningar och seminarier. DŒ
FoTA P12 avslutas vid Œrsskiftet vore det bra om resultat och erfarenheter frŒn dessa
verksamheter kunde tillvaratas i SESAMs regi, t ex genom informationsspridning av
omrŒdet programvarusŠkerhet via SESAMs hemsida och utbildning med gemensamma
insatser frŒn FMV och industri.
b) Bakgrund arkitektur fšr programvaruintensiva fšrsvarssystem:
ArkitekturfrŒgor har under senare Œr mštt ett vŠxande intresse, dels ur ren programvarusynpunkt , men Šven ur generell systemsynpunkt. En i fšrsvarssammanhang viktig orsak till
detta škande intresse Šr sŠkert den verksamhet som fšrsvaret och industrin bedriver med
sikte pŒ det nŠtverkade fšrsvaret, sŠrskilt i LedsysT-projektet, dŠr man har gett arkitekturfrŒgor stort utrymme. Uppslutningen vid SESAMs hšstseminarium 2001 pŒ arkitekturtemat
fšrefšll ocksŒ vara ett tecken pŒ det škade arkitekturintresset. Seminariet kunde dock bara
krafsa pŒ ytan av detta omfattande och inte alltid helt lŠttkommunicerade Šmne.
Fšrslaget diskuterades och rŒdet beslšt fšljande:
- ArkitekturfrŒgor pŒ produktnivŒ behandlas inom SESAM nuvarande grupper och omfatta arkitektur relaterat till SESAM kŠrnomrŒde. ArkitekturfrŒgor pŒ hšgre nivŒ Šr ej
nŒgot fšr SESAM.
- En intressegrupp fšr programvarusŠkerhet bildas och som sammanhŒllande fšr gruppen
fšreslŒs att Inga-Lill Bratteby-Ribbing tillfrŒgas. NŠr/vid behov ombildas intressegruppen till en arbetsgrupp.
RŒdet fšreslog informationssŠkerhet som en potentiell intressegrupp.
RŒdet har i uppgift att till nŠsta rŒdsmšte, 24 okt -02, undersška om vi kan bemanna dessa
grupper.
12. …VRIGA FR•GOR
Curt Merkell har kontaktat Saab Combitech Systems om eftertrŠdare till Bo Hagerf som
slutat. De har Šnnu inte lŠmnat nŒgot besked och Curt fortsŠtter hŒlla kontakt med dem.
Verksamhetsplan 2002 har ej hunnits med.
DŠrefter avslutade ordfšranden mštet.

