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DUIDELIJKHEID IN VIERDE-GENERATIE SOFTWARE 

Inleiding 

Profdr.ir. J .C. Wortmann 

Facultcit Bcdrijfskundc 

Tcchnischc Univcrsitcit Eindhovcn 

Vierde generatie software staat momenteel sterk in de bclangstelling. Een diversiteit aan 
ontwikkelingen in de informatica wordt met de term "vierde generatic software" of "fourth gen
eration languages" (4GL) aangeduid. En omdat er zovecl verschillende ontwikkelingen met een 
term worden aangeduid, bestaat over deze term grote onduidclijkheid. 

Bovendien draagt de term 'vierde generatic software' het aureool van de vooruitgang. 
Wie zich (nog) niet met vierde generatie software bezig houdt, zwijgt daarover. Wie iets aan te 
prijzen heeft koml al gauw in de verleiding de term 'vierde generatie' aan andere positieve 
qualificaties toe te voegen. De vergclijking met de klcrcn van de keizer dringl zich op. 

Toch is die vergelijking - die suggereert dat er niets nieuws zou zijn - niet juist. Er is wel 
degelijk grote vooruitgang op een breed gebied van de informatica. Het feit dat er een veelheid 
aan nieuwe technieken onder de term 'vicrde generatie software' wordt samengevat, wordt 
begrijpelijk wanneer men zich realiseert, dat deze technieken clkaar onderling versterken of 
zelfs nodig hebben. Maar iets meer duidelijkheid over deze samenhang is dringend gewenst. 
Wij hopen, op dit congres deze duidelijkheid te brengen. 

Meer specifiek zullen de sprekers op dit congres ingaan op een aantal vragen, die zijn 
weergegeven in tabel I. Deze vragen zullen hieronder kort worden toegelicht ter inleiding op 
de overige sprekers van dit congres. 

VRAGEN: 
I) Wat zijn vierde 

generatie talen? 

2) Waarom zijn 4GL 
toepassingen nodig? 

3) Hoe moeten wij met 
4GL toepassingen omgaan? 

4) Voor wie zijn welke 
hulpmiddelcn bedoeld? 

5) Hoe zijn 4GL hulp
middelcn opgebouwd? 

BEHANDELD DOOR: 
Duijvestijn/ v.d. Riet 

Kramer/ Otter 
/ Roest 

Molenaar/ Rottier 

Schneider/ Rottier 

Longman/ Otter 
/ Rottier 
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Vooiwoord Gewis-kongres 

1. Wat zijn vierde generatie talen? 

De vraag 'wat dient men tc verstaan onder vierde generatie talcn?' staat centraal in dit 
congres. Het is onrealistisch een definitief antwoord op <leze vraag te verwachten, maar een 
aantal duidelijke kenmerken zullcn vandaag voortdurcnd naar vorcn komen. Twee daarvan wit 
ik nu reeds ten tonclc voeren nl. dat dezc talcn gebruiksvriendelijk en krachtig zijn. 

Gebruiksvriendclijk bctekent tenminste dat: 

- de taal eenvoudig te lcrcn is door een gebruiker voor wie de 
taal bedoeld is; 

- de taal zelf aannames doet over de wensen van de gebruikcr, en 
de gebruiker over deze aannames inlicht; 

- de documentatie gelijktijdig met het programma wordt 
gegenereerd; 

- de gebruiker zich desgewenst kan bcperken tot een (precieze) 
specificatie van de inhoud van zijn informatiebehoeftc, en het 
systeem zelf cen keuze maakt t.a.v. presentatievorm en 
berckeningswijze (non-procedural). 

De betekenis van 'gebruiksvriendclijkheid' zal verder worden uitgewerkt in de lezingen 
van Prof. Duijvenstijn en van Prof. van de Riet. Duijvenstijn zal aan het begin van de dag de 
belangrijkste huidige conccpten introduceren, en van de Riet zal aan het eind van de dag ons 
een blik in de nabije toekomst geven. Een taal is 'krachtig' als men met een enkel commando 
een groot aantal bewerkingen kan laten verrichten. Meer spccifiek wordt met een krachtige taal 
bedocld, dat men een groot aantal verschillende (complcxe) bcwerkingen kan laten uitvoeren 
door een beperkt aantal doorzichtige commando's. 

Gebruiksvriendclijkheid en kracht van talcn staan nogal eens op gespannen voet met 
elkaar. Het is uiteraard de kunst van de ontwerper van de taal, een krachtige taal te bieden 
zonder teveel aan gebruiksvricndelijkheid in te boeten. Wanneer men voor een bepaald 
categorie toepassingen de gebruiksvriendelijkhcid en kracht van ecn taal zo kan verbeteren dat 
de produktiviteit van software-ontwikkeling met bijv. een faktor 5 tocneemt, zou het gerecht
vaardigd kunnen zijn te sprckcn van een nieuwe 'generatie' . 

2. Waarom zijn vierde ger.eratic toepassingen nodig? 

Er bestaat algemene consensus, dat de produktiviteit van software ontwikkeling (dras
tisch) verbcterd dient te wordcn. De achterstand in de ontwikkcling van applicaties neemt nog 
steeds toe. Het onderhoud van bcstaande applicaties dreigt in veel organisaties de nieuwbouw 
te worgen. Veel eindgebruikers dicncn geen voorstellen in voor nieuwe informatiesysteem 
toepassingcn, omdat het bij de huidige voorstcllen al jaren duurt voor ecn nieuw systeerri 
ontwikkeld wordt. Voor al deze problemen zou vierde gcncratie software een antwoord moeten 
zijn. Deze produktivitcitsverbetering (die door de hcer Roest zal worden behandeld) is echter 
lang ni et het enige. Ir. Kramer zal in de twcede ochtend-lczing uitcenzetten, dat sommige pro
blcmen cenvoudigweg vragen om vecl krachtiger applicaties dan vroeger mogelijk was. De 
heer Otter zal vanmiddag uitecnzetten, dat ook voor het ontwerpcn van foutloze software kra
chtiger en gebruiksvriendelijkcr programmceromgevingen nodig zijn. 
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Gewis-kongres Voorwoord 

3. Hoe moeten wij met 4GL-toepassingen omgaan? 

In feite vonnen 4GL-programmeer-omgevingen vecl meer dan alleen ecn taal. Zij onder
steunen de ontwerper bij het creeren van schennen en rapporten voor de eindgebruiker, zij hel
pen bij het opbouwen van dialogen, zij ver1:orgen foutmeldingen, genereren documentatie, 
voeren de situatie-checks uit en ondersteunen het projekt-management. 

Deze hulpmiddelen zijn lang niet in elk projekt in gelijke mate van belang. Selectie van 
de juiste gereedschappen is daarom voor de infonnatica ingenieur even belangrijk als voor 
andere technici. Veel 4GL-tools veronderstellen, dat een professionele vakman met het 
gereedschap omgaat. Andere 4GL tools verondcrstellcn dat nu juist niet, maar bekommeren 
zich helemaal niet om efficiency van het computergebruik. Weer andere tools veronderstellen 
een goed projekt management 

Veel lezingen zijn vandaag gewijd aan de vraag: hoc mocten wij met 4GL gereedschap
pen omgaan. Mevr. Molenaar zal als derde plenairc sprcker vanochted vooral ingaan op het 
projekt management, zoals dat nodig is bij het ontwikk.elen van een professioneel verantwoorde 
applicatie. De heer Rottier zal ingaan op hct ontwikk.elen van echt onafhankelijke modules in 
vierde generatie software. Dcze bcide sprekcrs, maar hopelijk ook de anderen, zullen daarbij 
proberen aan te geven onder welke omstandighcctift\ hun aanbevelingen gelden. 

4. Voor wie zijn welke 4GL-hulpmiddelen bedoeld? 

Deze vraag sluit nauw aan op de vorige vraag. Wanneer 4GL-hulpmiddelen bedoeld zijn 
om een eindgebruiker rapporten te laten genercren uit zijn cigen copie van een centrale data
base, stelt men veel minder cisen aan correctheid en formaliscringsgraad, dan wanneer de 
4GL-hulpmiddelen bedoeld zijn voor een programmeur die procesbesturingssoftware benut. 
Gebruiksvriendelijkheid en kracht hebben voor zulkc verschillende eindgebruikers ook een ver
schillende betekenis. Hct is bclangrijk dit te bescffcn wanncer men Otter's lezing over foutloos 
prograrnmeren volgt. Het onderscheid tussen verschillcnde soorten eindgebruikers wordt nader 
uitgwerkt in de lezing van Schneider. 

5. Hoe zijn 4GL-hulpmiddelen opgebouwd? 

De vraag naar de internc architcctuur van verschillcnde 4GL-hulpmiddelen is voor de 
vaktechnici het interssantste. De lezingcn van Longman, Otter en Rottier zullen hieraan aan
dacht bestcdcn. Ook hierbij dicnt men cchter tc bedcnkcn, dat nict elk 4GL-hulpmiddelen pak
ket dezelfde doestelling hceft. Voor hct programmeren van een robot is iets anders nodig dan 
voor het bouwen van een vertaalsysteem. Niettemin zullen ecn aantal begrippen vaak terugko
men, die door Duijvenstijn nog nader zullen warden tocgelicht, zoals schermgeneratoren, data
bases en prototypes. 

6. Besluit 

Ter afsluiting rest mij nog een opmerking. De acadcmische wereld, waartoe ook ikzelf 
behoor, heeft lang gewacht, misschien wel tc lang, met hct onderkcnnen van de mogelijkheden 
tot productivitcitsverhoging van software-ontwcrp door gocde programmeer-omgeving. Dit 
heeft er mede toe geleid dat in de praktijk soms omgevingcn gebouwd zijn, die met betere 
theoretische ondersteuning mijns inziens nog zckcr voor vcrbetering vatbaar zijn. Het verheugt 
mij zeer, dat juist onze toekomstigc infonnatici hct initiatief hebben genomen om de communi
catie tussen theorie en praktijk tc intcnsivisercn, en ik hoop dat dit congres tot een vruchtbare 
uitwisseling van ideecn mag lcidcn. 
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Gewis-kongres Vijf jaar Gewis 

Vijf jaar GEWIS 

Vijf jaar lijkt niet veel voor een studievereniging op een afdeling van de TUE die als 
meer dan 25 jaar bestaat. Voor Gewis waren de studcnten van de onderafdeling der Wiskunde 
eehter niet verstoken van activitciten buiten hun studie. Vanaf 1962 was de studievereniging 
Sunya actief. Haar taken wcrden in 1974 overgenomen door de S.G.W. (Studenten Gemeen
schap Wiskunde). De organisatie van activiteiten werd ver.wrgd door het studentenburo. Eind 
1981 waren er voldoende rcdenen om de vorm van S.G.W. tc verandercn, te weten: 

* men wilde contributie gaan heffcn om zodocndc mccr financicle armslag te krijgen en 
dus meer te kunncn organiseren. 
* met de komst van de informatica-studentcn op de afdeling, was de naam S.G.W. eigen
lijk niet mer correct. 
* in plaats van student-assistenten mocst er een vrijwillig bestuur van zes personen 
komen. 

Dit alles resulteerde op 28 juni 1982 in de oprichting van studievereniging GEWIS, 
GEmeenschap van Wiskunde en Informatica Studenten. Sinds de oprichting organiseert 
GEWIS voor de studcnten van de faculteit Wiskunde en Informatica onder andere de volgendc 
activiteiten: excursies, eerstejaars introductie, boekenvcrkoop, sporttocmooien, feesten en 
barrels. 

Om de feestelijkhcden van het eerste lustrum extra kracht bij te zetten, wordt dit congres 
door de congrescommissie georganiseerd. Deze commissie wordt gevormd door: 

Peter Voctman, voorzitter. 
Frank Schoenmakers, contactpersoon sprckers 
Charel van Hoof, contactpcrsoon bcdrijven 
Eelco Vriezekolk, verzorging promotie 
Paul Tas, secretaris 
John van Kemcnadc, penningmeester 

Zij werdcn hierbij ondersteund dour de wctcnschappclijke commissie: 

Prof.dr.ir. J.C. Wortmann (dagvoorLittcr), 
Prof.dr. K.M. van Hee, 
Ors. F. Remmen, 

die hebben geadviseerd over de keuze van sprckers en bedrijven. 

Onze speciale dank gaat uit naar Marcel van dcr Peijl, die de programmatuur heeft vcr
zord, en Arjen Vriezekolk, die het titclblad heeft ontworpcn. 
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Faculteit der Wiskunde en Informatica van de Technische 
Universiteit Eindhoven 

Reeds direct bij de oprichting in 1956 werden aan de Technische Hogeschool Eindhoven 
een aantal wiskundigen benoemd, die belast waren met het verzorgen van wiskunde onderwijs 
voor de technische studierichtingen. In 1960 werd aan de faculteit (toen nog onderafdeling 
geheten) de studierichting der wiskunde ingestcld, en sindsdien zijn in Eindhoven rond 400 
wiskundig ingenieurs afgestudeerd. Onder die ingenieurs waren een flink aantal met specialisa
tie informatica - die zou men eigenlijk informatica-ingenieurs kunnen noemen, hoewel die titel 
toen nog niet bestond. 
In 1981 is aan de faculteit een tweede studierichLing gesLart, die der informatica, en inmiddels 

zijn ongeveer 75 echte il),formatica-ingenieurs afgestudecrd. Op dit moment zijn ruim 500 
informatica-studenten inge~ reven, terwijl het totaal aan wiskunde-sLudentcn in de afgelopen 
jaren steeds geschommeld hecft rond de 350. 

Na het kleine begin in 1956 tell de faculteit thans zo 'n 170 personeelsleden waarvan 1/5 
gedeelte behoort tot de categoric technisch en administratief personeel en 4/5 gcdcelte tot het 
wetenschappelijk personeel. Dit personeel is bclast met een veclheid aan taken op hct gebied 
van onderwijs en ondcrzoek. Ten aanzien van heL ondcrwijs heeft de faculteit zclfs een dubbele 
taak: naast het onderwijs voor de eigen sLudierichLingen verzorgL de faculteit het zogenaamde 
service-onderwijs in wiskunde en informatica voor studenten van de andere technische facul
teiten. 

Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit concentrcert zich op een aantal deelge
bieden van de wiskunde, te weten discrete wiskunde, toepassingsgerichte analyse en numerieke 
wiskunde, systeemtheo~ statistiek, bcsliskunde, terwijl het onderzoek in de informatica zich 
richt op onder meer fundamentele programmering (parallelle berekeningen en VLSI-ontwerp, 
wiskunde van het programmeren), informatiesystemen, technische toepassingen van de informa
tica. Recent heeft de faculteit het initiatief genomen tot de instelling van een tweejarige nadoc
torale ontwerpersoplciding "Wiskunde voor de Industrie". Deze oplciding, die in september 
1987 van start gaat, zal functioneren binnen een samenwerkingsverband van een groep univer
sitaire instellingen in Europa. Met dit initiatief en met haar andere activiteiten wenst de facul
teit bij te dragen aan een versterking van de pl aats van de wiskunde en de informatica zowcl in 
diverse gebieden van weLenschap en Lechniek als ook in de industriclc praktijk. 
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Begripsbepaling Gewis-kongres 

Duidelijkheid in 4-de generatie software, Begripsbepaling 

A.J. W.Duijvestijn 

TU Twente 

Prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn was een van de oprichters van het Philips 
rekencentrum. Sinds 1968 is hij hoogleraar aan de facultcit Elektrotechniek van 
de Universiteit Twente. 
Tegenwoordig is hij ook hoogleraar aan de faculteit Toegepaste Wiskunde, en 
dekaan van de faculteit Informatica. 
Ook was hij voorzitter van het NGI en het NRMG. 

Softwaregeneraties 

Veel software bedrijven adverteren met 4-de generatie software waarmee geweldige pro
ductiviteitsverbeteringen te halen zou zijn vergeleken met traditionele systeem-ontwikkeling. 

Het begrip 4GL wordt vooral gebruikt in de wereld van applicatieprogrammatuur, in de 
systeemprogrammatuur en de wetenschappelijke wercld is het een betrekkelijk weinig gebruikt 
begrip. 

Waar hebben we het over als we spreken over 4-de generatie software. De generatie aan
duiding moet in historisch perspectief worden gezicn. In de 1-ste en 2-de generatie talen wer
den computers geprogrammeerd door middel van machine instructies. In de 1-ste generatie 
systemen gebeurde dat in binaire of octale code, in de 2-de generatie talen werd symbolisch 
geprogrammeerd. De 2-de gcneratie talen waren assembleertalen. Omstreeks 1960 kwamen 
hogere programmeertalen zoals FORTRAN, ALGOL60, COBOL en later PASCAL, PLl, 
ALGOL68 etc. Tegenwoordig duiden we deze programmeertalen aan met imperatieve talen. In 
deze talen is een machine model verondersteld dat is gebaseerd op de von-Neumann machine. 
Daarin spelen geheugen locaties waarin gegevens opgeslagen kunnen worden een belangrijke 
rol. De basisconstructies van imperatieve talen worden naar cen aantal machine instructies ver
taald. De imperatieve taal programmeur hoeft geen wcct te hebben van de machine instructies. 

Geheugen locaties kunnen in de tijd gezien steeds andere gegevens bevatten. De steeds 
wisselende waarden worden aan de gcheugenplaatscn toegekend d.m.v. de z.g. 
assignment(toekening welke meestal met := of soms met = wordt aangeduid). De pro
grammmeur moet zich bewust zijn van de tijdsvolgorde die door de assignment wordt 
ingevoerd. In imperatieve talen moet de evaluaticvolgorde precies door de programmeur wor
den omschreven. Met evaluatie volgorde wordt bcdoeld de volgorde waarin de computer de 
door het programma gespecificeerde acties moet executeren. In dergelijke talen komen behalve 
de assignment ook while en repeat loops veelvuldig voor. De ervaring heeft geleerd dat 
programma's met assignments, while en repeat loops moeilijk zijn te ontwerpen en aanleiding 
geven tot fouten. 

Rond de 3-dc gencratie talen zijn ontwikkclings methodieken ingevoerd waarin in wezen 
in de volgende stappen te onderscheiden zijn: eisen, specificatie, ontwerp, implementatie, 
testen, integratie, onderhoud en documentatie. De 3-de generatie systemen met ontwikkel
ingsmethodieken en structured programming hebbcn niet aan de behoeften van sys
teemontwikkeling kunnen voldoen. 
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Gewis-kongres Begripsbepaling 

De behoefte aan automatisering is zecr groot. De ontwikkelingstijd van vooral de com
plexere systemen is veel te groot. De terugkoppeling naar de gebruiker die met het systeem 
moet werken is te gering. Het onderhoud is te groot en ook de betrouwbaarheid in de zin van 
afwezigheid van bugs te gering. Tenslotte bestaat er grote behoefte bij nict informatici de 
systemen zelf te bouwcn wegens het gebrek aan programmeurskracht. Gebruikersvrien
delijkheid wordt zeer belangrijk geacht. 

Al deze factoren hebben de impuls gegeven tot de ontwikkeling van 4-de generatie talen. 

De doelstellingen van 4-de generatie systemen zijn dus: 

I Ontwerpproces versnellen (hogerc productivitcit) 
2 Reductie maintenance kostcn 
3 Vermindering debugging kosten (hoger betrouwbaarheid) 
4 Grotere gebruikcrsvriendelijkheid (niet-informatici) 

Mogelijkheden tot realisatie 4GL doelstellingen 

Scheiding architectuur en implementatie 

Ten aanzien van de eis tot productiviteitsverhoging geldt tenminste een factor 2 ten 
opzichte van 3-de generatie systcemontwikkeling. De eerste in bet oog lopende mogelijkheid 
is een stricte scheiding aan te brengen tussen architectuur en implementatie. Met de architec
tuur wordt bet functionele gedrag naar de gebruikcr bedoeld. Het geeft aan wat van het sys
teem wordt verlangd. De implcmentatie geeft aan hoe het functionele gedrag wordt waar 
gemaakt. De traditionele 3-de generatie ontwikkelingsmethodiek pretendeerde deze scheiding te 
hebben aangebracbt met specificatie, ontwerp en implcmentatie fasen. 

Wat echter nodig is is een taal waarin de arcbitectuur gemakkelijk kan worden uitgedrukt 
zonder vermenging met implementatie details* welke op cen computer executeerbaar is. We 
spreken dan van executeerbare specificaties. In dergelijke talen wordt men uitgenodigd proble
men op hoog niveau te specificeren en komt men minder in de verleiding om implementatie 
problcmatiek met specificaties te vermengen. Specificaties kunnen daarmee snel worden 
opgestcld vooral als dergelij r..e tak!". voorzicn zijn V<jp omgevingcn waarmee schermdefinities 
aangemaakt kunnen worden, van rapportgeneratie firciliteiten en van mogelijkheden tot bet 
raadplegen van een database management systcem. 

De executeerbare specificaties noemen we een prototype. Resultaten verlcregen met het 
prototype kunnen aan de gebruiker worden getoond. Er ontstaat zo een discussie over wat van 
het systeem wordt verlangd. Bovendien is directe terugkoppeling met de gebruiker mogelijk. 
Vanzelfsprekend zal een aantal iteraties nodig zijn om tot de juiste specificaties te komen. 
Omdat de tijd nodig om het prototype bij te stellen relatief gering is blijft de gebruiker 
betrokken bij dit proces. De gebruiker beeft de mogelijkheid met het prototype te werken en 
het uit te ,esten. 

De executeerbare specificaties vormen het uitgangspunt waarop het technisch 
ontwerp(implementatie) is gebaseerd in de 3-de generatie ontwikkelingsmethode. Executeerbare 
specificaties zijn in deze visie geen wegwerpartikel. 

Deze methode van wc1ken wordt prototyping genoemd. Voor een uitvoerige discussie van 
vormen v.:1n prototyping vcrwijs ik naar Vonk[ I]. 
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In principc staan nu 2 wcgcn open. 

De eerste is uit de cxccutcerbare speci..l}caties het tcchnisch ontwerp te maken volgcns de 
3-de generatie ontwikkclingsmethodick. Oze aanpak leidt tot verbetering. Minder fouten, 
minder redesigns, minder onderhoud en kortere totale doorlooptijd. 

Een tweede weg is uit executeerbare specificaties applicaties te genereren. We spreken 
dan van een applicatie generator. In principe kan dat ook weer op twee manieren. De eerste is 
via een 3-de generatie taal b.v. COBOL. De tweede manier is directe codegeneratie. zoals dat 
al gebruikelijk was bij de 3-de generatie talen. De laatste manier is verreweg de betere. Maar 
er kunnen redenen zijn om dit via de omweg van de 3-generatie taal te doen b.v. om reeds 
aanwezige software er bij te kunnen voegen. Vaak zijn daar andere mogelijkheden voor als 
separate compilatie tot de mogelijkheden behoort. Een slechte maar gangbare reden is om in 
het COBOL resultaat met de hand wijzigingen aan te brengen. 

Uitgaande van een recept (procedure) dat de acties beschrijft die leiden tot het gewenste 
resultaat komt men terecht bij programmeertalen die procedureel genoemd warden. Talen waa
rin men het resultaat specificeert onafhankelijk van de wijze waarop het resultaat wordt berek
end heten non-procedureel of declaratief. 

Wiskundig formeel is dit onderscheid nict te handhaven. 

De imperatieve talen bchorcn tot de eerste groep. 

Applicatie gerichte sytemen en talen 

De scheiding architectuur en implementatie is cen algemeen principe. Past men dit prin
cipe toe op een bepaald applicatiegebied dan kan men terecht komen op talen waarin de 
begrippen uit het applicatiegebied zijn gcformaliseerd. Deze begrippen zijn essentieel om het 
probleem te specificeren De implementatie is voor de specificator volledig verborgen. Een 
voorbeeld is een CAD systcem voor het ontwerp van electrotcchnische prints. 

Ook geparametriseerde pakketten kan men daaronder rekenen. Een voorbeeld is een finan
cieel pakket waarin de klanten specifieke wensen door parameters kunen warden geregeld. 

In principe moet dus de formalisering van het toepassingsgebied of de toepassing warden 
gemaakt. Dat moet in cen taal(syntax en scmantiek) of in een menusysteem warden onderge
bracht. 

In beide gevallen is een compiler of commmandoverwerker nodig die de applicatie gen
ereert. 

Syteem initiatief 

Hiermee wordt bedoeld <lat hetgeen de machine zelf kan uitvinden niet door de pro
grammmeur gespecificeerd dient te warden. De programmeur moet zich kunnen beperken tot 
de hoognodige specificaties. Het gebruik van default aannames kan zecr besparend werken. 
Deze principes wordcn vooral gebruikt bij schermdefinitie programmatuur waarbij de machine 
veel werk van de programmeur kan ovememen. Hierbij kan bovendien met succes gebruik 
worden gemaakt van 2-dimensionale input bcschrijvingen. 
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Het gebruik van abstracte modellen 

Hiermee is bedoeld cen datamodel met objectcn van zekcr datatype waarop geschikte 
operatics zijn gedefinieerd die als resultaat een nieu•.v exemplaar van hetzelfde data type 
oplevert. Men spreekt dan van een algebra. Dit datamodel is pas dan interessant als men met 
weinig inspanning een klasse van voorkomcnde problemen kan modelleren. Men maakt als het 
ware een zeer gocde 1-ste approximatie van een ldasse van in de werkelijkheid voorkomende 
problemen in de vorm van bet algemeen beschikbaar model. Voorbeelden hiervan zijn het 
relationele database model en de rapport generator. 

Grafische input en output faciliteiten 

Belangrijke productiviteitsverbeteringen zijn tc bereiken door middel van de 2-
dimensionale input mogelijkheden die de bedendaagse bceldscbcrmen met bijbehorende 
aanwijsapparatuur bieden. Vooral gecombincerd met menu gcstuurde dialoog systemen leidt dat 
tot gebruikersvriendelijke bulpmiddelen. 

Vooral in dit gebied kan bet principe van bet systeeminitiatief worden uitgebuit. 

High level talen 

Met opzet vermijd ik de term 4-de generatie talen. Ik onderscbeid: 

1 Functionele talen 
2 Logische talen 
3 Imperatieve talen 

Imperatieve talen zijn gebaseerd op het von-Neumann machine model. 
Declaratieve talen waaronder de functioncle en logische talen vinden hun wortels in de 
wiskunde en logica en zijn ontwikkeld los van het computermodel. 

De laatste talen hebben een grote expressieve kracht, hebben de voordelen van de 
wiskundige bewijsvoering waardoor betrouwbare beschrijvingen kunnen worden gemaakt, heb
ben wiskundige manipulatie eigenschappcn waardoor sytemematische transformatie naar b.v. 
een efficiente beschrijving mogelijk wordt en bieden uitzicht op parallelle verwerking. 

Binnen de declar.atieve talen zijn twee stromen: 

a: Functionele talcn die gebaseerd zijn op bet mathematische functie begrip (de 
LAMBDA calculus) en op recursievc vergelijkingen. Voorbeelden zijn: pure-LISP, 
HOPE, SASL, KRC, ML, MIRANDA en TWENTEL. 
b: Logische programmertalcn die gebaseerd zijn op een procedurele interpretatie van een 
gedeelte van de 1-ste orde predicaten logica. Een voorbeeld hiervan is PROLOG 
c: Imperatieve talen Hieronder vallen de stapelgeorienteerde talen zoals PASCAL en 
ALGOL60 en ALGOL68 en de Object georienteerde talcn zoals SMALLTALK 

[1] R. Vonk, Prototyping van informatiesystemen, Academic Service, Nov 9 1986. 
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DE ROL VAN 4E GENERA TIE SOFTWARE BIJ PROTOT¥PING 
EN ERV ARING EN OPGEDAAN MET PROTOTYPING. 

E.C. Molenaar 

Volmac Toptraining bv 

Mevrouw E.C. Molenaar is vanaf 1987 werkzaam bij de Volmac Groep, 
na afronding van haar studie bcdrijfskunde te Nijcnrode. 
Gedurende vier jaar hecft zij zich bczig gchoudcn met voorlichtings- en 
advieswerkzaamheden ten aanzien van het gebruik van hct dbms ADABAS en 
de 4e generatictaal NATURAL. Zij heeft in dcze periode sterktc/zwakte ana
lyses gemaakt van een aantal database management systemen en vierde genera
tie talen. Tevens heeft zij crvaring opgedaan met prototyping bij de opzet van 
komplexe informatiesystemen. 

Inleiding 

Het is van belang het werken met 4e generatie software in hct juiste kader te plaatsen. 
Vierde generatie produkten zijn gcen doel op zich, maar een hulpmiddel waarmee de sys
teemontwikkeling versneld kan warden. De te bouwen informatiesystemen zullen vaak kwalita
tief beter zijn dan 4e generatie software gebruikt, met enige kanttekening welteverstaan. Het 
gebruik van een goede projektfaseringsmcthode en het werken volgens gegevensgerichte 
benadering spelen een belangrijke rol bij het wcrkcn met 4e generatie-software. Daarom ter 
inleiding een korte introduktie hicrvan. 

Automatisering als hulpmiddel ter onderstcuning van de bedrijfsvoering is enige decennia 
geleden geihtroduceerd. De aandacht werd daarbij vooral gericht op het automatiseren van pro
cessen: werkzaamheden van fuktionarissen werden recht-toc-recht-aan vertaald in programma's. 
Het voordeel hiervan is een direkt zichtbaar resultaat, het geautomatiseerde proces werkt 
sneller, efficienter en/of levcrt betere informatie dan toen het nag handmatig werd uitgevoerd. 
Het proces staat centraal, de benodigde invoer- en uitvocrgegevens, c.q. in- en uitvoerbestanden 
werden random de processen gedefiniccrd. Door deze procesgeorienteerdc benadering ontstaan 
veel zelfstandige systemen, die vaak slccht of nict met elkaar kunnen communiceren en waarin 
organisatiewijzigingen moeizaam kunnen warden opgevangen. Integratie van op processen 
gebaseerde systemen is gewoonlijk slcchts met veel inspanning of helemaal niet mogelijk. 
Naarmate meer en meer ovcrgcgaan wcrd tot hct ontwikkelcn van online systemen werd de 
behoefte aan gezan1enlijk gegcvensgebruik grater. De procesgeorienteerdc geautomatiseerde 
systemen bezorgden automatisccrdcrs vccl problemen. Dezc uitten zich in de volgende 
verschijnings-vormen: 

* een groeiende achterstand in applicatie-ontwikkeling 
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* onderbezetting bij automatiscringsafdclingcn 

* het steeds grotere bcslag dat bcheer en ondcrhoud van applicaties en gegevens gingen 
lcggen op systccmontwikkelaars 

In het begin van de jaren 80 is Volmac gestart met het introduceren van de gegevensger
ichte werkwijze; de Dataproof aanpak. Deze aanpak is erop gericht om te komen tot een zo 
stabiel mogelijke organisatie van het gegevens- en applikatiebcheer. Daartoe worden de 
gegevens, de gegevcnsbcheer- en de gegevcnsgebruiksprocessen zoveel mogelijk als afzonder
lijke faktoren binnen informatiesystemen bchandeld. Bij het bepalen van de typen gegevens die 
c~ntraal worden gedefinieerd wordt met name gekeken naar het elcmentaire karakter en de rela
tie tot andere gegevenstypen. Deze elcmentaire gegevens hebbcn een veel stabieler karakter dan 
processen. 

Het werkcn volgens de gegevensgerichte benadering is erg belangrijk, voor het optimaal 
gebruiken van de mogelijkheden van 4e gcncratie software. Toename van de snelheid van sys
teemontwikkeling is immers allecn dan zinvol, wanneer de opgeleverde systemen ook goed 
onderhoudbaar zijn, en niet een grotere hoevcelhcid onderhoudswerkzaamheden creeeren. 
Vierde generatie software lccnt zich bij uitstck voor snel visualiseren van systeemdelen, al 
gedurende de ontwerpfasen. Doelstelling van prototyping is hct snellcr opleveren van kwalita
tief betere systemen. Om deze doelstelling te kunnen bereikcn worden wel bepaalde eisen 
gesteld aan de produkten waarmee gewerkt wordt. Dczc wil ik in kort tijdsbestek bespreken. 

Er dient een dbms gebruikt te wordcn dat het mogelijk maakt een datamodel flexibel te 
implemcntercn en te wijzigen. Relationcle database managementsysteen zijn hiervoor uitermate 
geschikt. Het toevoegcn van nicuwe tabellen, data-clcmcnten en/of toegangspaden is bij proto
typing een vereiste. 

Daamaast is het belangrijk dat cen dbms bcschikt over een geihtegreerde datadictionary, 
die beschikt over goedc, automatische documentatiefaciliteiten en die de systeemontwikkelaar 
niet belemmert door vroegtijdig dokumcntatie- eisen op te leggen. Een prototype bouwen wordt 
daarmee namelijk onmogclijk. 

De te gebruiken 4c generatic programmeertaal dient een krachtige te zijn, dat wil zeggen 
dat er volledig mee geprogramrnec:-::1 moet kunnen wordcn. Alleen bestanden definieren, scher
men opmaken en lijstprogramma's zijn beslist omvoldoende. Het is erg belangrijk dat de taal 
beschikt over een geihtegrecrde ontwikkelomgeving. Bij voorkeur zijn de editfunkties, compila
tiemogelijkheden, scherm-opmaak-, dokumentatie- en tcstfunkties in een omgeving te 
gebruiken, c.q. aan te roepen. Des te krachtiger bovendicn de taal, des te beter kan de 
ontwikkelaar er non-proccdurccl mce wcrken. 

Dit bevordert de snelhcid van hct oplevcrcn van zichtbare produkten en stelt de sys
teemcmtwikkelaar in staat zich tc conccntrcren op de probleemstelling, in plaats van op de tech
nick en haar beperkingcn. 

Bij de keuze van 4e gcneratie software produkten is het niet allecn belangrijk de funkties 
en de flexibiliteit te bcoordelen, maar ook de performance in een 'zware' produktie-omgeving 
en de bcveiligings- en authorisaticmogclijkhcdcn van het betreffcnde pakket. 
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Systeemontwikkeling door middel van prototyping 

Systeemontwikkeling is in de loop dcr jarcn gecvolueerd van alleen programmering tot 
een aantal opeenvolgende fasen, te weten informaticanalyse, funktioneel ontwerp, technisch 
ontwerp, programmering en implementatie. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen op basis 
van ervaring, die heeft aangetoond dat er een doordacht, logisch ontwerp kwalitatief betere 
systernen oplevert. De kwaliteit wordt grotendcels bepaald door het hanteren van een bepaalde 
systematiek van werken, en het gebruik van normen en standaards. Op grond hiervan kan de 
volledigheid van een systeemontwerp in de diverse stadia gecontroleerd worden. Het is dan 
ook onverstandig bij prototyping deze projektfasering volledig los te laten. 

Wanneer beslotcn is prototyping voor cen eerste kecr te gaan toepassen is het aan te 
raden niet direkt met het 'normale' ontwikkel-trajckt te gaan beginnen ten behoeve van het 
nieuw te bouwen systeem, maar cerst een proefprojekt uit tc vocrcn, op kleine schaal, met een 
systeem dat voor de betrokkenen geen nicuwc aspckten met zich meebrcngt. 

In eerste instantie zal een plan van aanpak mocten worden gemaakt, waarin aangegeven 
wordt waarom prototyping voordelen biedt ten opzichte van conventioneel ontwikkelen. Tevens 
wordt een planning opgesteld, gebascerd op de geschctste wcrkrnethodiek. Hierbij dienen ook 
richtlijncn voor prototyping te worden meegegeven om tc voorkomen dat prototyping het 
ontwikkelingstrajekt gaat verlengen. Er zullen bijvoorbceld grenzen per subsysteem moeten 
worden bepaald; wat dient minimaal vollooid te zijn (aantal transakties) en wat is de uiterste 
opleverdatum per subsysteem. Deze grenzen moeten door de gcbruiker worden aangegeven, in 
overleg met de projektleider. In tweede instantie wordt hct prototyping team samengesteld en 
worden zij vertrouwd gemaakt met de hulpmiddclen. Dit kan gebeuren door middel van 
opleidingen het overige deel aangevuld met workshops. 

In de opleiding dient naast gcstrukturecrd programmercn in een 4e generatietaal ook aan
dacht te worden geschonken aan bchccrfaciliteiten, zoals beveiliging, dokurnentatie. Het 
overigc deel zou ingevuld kunnen worden in workshop vorm een subsysteem als prototypende 
te ontwikkclen. Dit subsystccm dient voor allc deelncmcrs bckcnde problematiek te bevatten, 
logisch gczien goed ontworpen te zijn en bruikbaar voor toepassing van alle facetten van tech
niek en hulpmiddelen. Na afloop van dcze proefexercitic wordt gestart met het echte sys
teemontwikkelings trajckt. 

In het prototyping team zullcn tcnminste de volgende funkties te onderscheiden zijn: 

1. Projektleidcr 
2. Materiedeskundigc/lnformatie analist 
3. 4e generatie hulpmiddelen specialist 
4. Systeemanalist/programmeur 
5. Gebruiker 

(de materiedeskundige/informatie analist vertaalt gebruikerswensen in te automatiseren pro
cessen). Daama start de informatie analyse. 

-1 3-



4e generatie en prototyping Gewis-kongres 

De informatie analyse 

De inforrnatie analyse fase dient de gevolgen van het gebruik van nieuwe systemen en 
mogelijke verbeteringen op bovenstaande infonnatie-systemen aan Le geven en daarbij eisen en 
beperkingen vast te stellen. Hiertoe wordt een probleemanalyse uitgevoerd, waarin 
gekwantificeerde veranderingsdoelstellingen worden aangegeven. Voor meerdere oplossingsal
tematieven dienen gevolgen voor korte en lange tennijn, kosten/baten en vereisten voor uit
voering gespecificeerd te worden. Voor de gekozen oplossing worden gegevens-, proces-, en 
funk.tie analyse uitgewerkt, om de toekomstige gebruikerstaken te kunnen onderkennen. 

Met een datadictionary kan hct datamodel eventueel geautomatiseerd gedokumenteerd 
wurden zonder dat volledige invulling van de dictionary objecten afgedwongen wordt. 

Ter voorbereiding van de realisatie wordt bepaald welke gevolgen de veranderingen met 
zich meebrengen t.a.v. vastlegging, invoer en uitvoer van gegevens. 

Aansluitend worden een gevolgenanalysc, een finaciele analyse en een plan van aanpak 
gemaakt voor de realisatie van het systeem. 

Het functioneel ontwerp 

Het doel van deze fase is het komen tot volledige funktionele specificaties van het sys
teem. Hiertoe gaat een voorbeeldsystecm gebouwd worden. Om dit te realiseren worden 
achtereenvolgens de volgende aktiviteiten uitgevoerd: 

- beschrijving van funktionele uitvoerprocessen (detaillering) 

- komplementeren van het datamodel 

- beschrijving van funktionele invocrprocessen 

- ontwerpen van procedures (op basis van in- en uitvoerprocesscn). 

Samen met de gebruiker worden testsets en verifikatie-regels gedefinieerd. 

Ter ondersteuning hiervan worden in samenspraak met de gebruiker voorbeeldtransakties 
uitgewerkt, waarbij gestreefd wordt naar een specifikatie van 90% van deze funkties. De 
betrokken gebruikersgroep is midden kadcr, dat zeer intcnsief (1 a 2 mandagen per week) bij 
hct proces betrokken wordt. De funktioneelontwerp-fase wordt afgesloten met een werkend 
voorbeeld systeem d.w.z. men kan een klant invoeren, er komt een faktuur uit, etc. Om met het 
voorbeeldsysteem te kunnen ovcrgaan naar het technisch ontwerp waarin een experimenteermo
del ontstaat, zal eerst een kleinere conversie moeten plaats vinden, waarbij grotere bestanden 
worden gemaakt, niet uitgevoerde taken in applikaties funktionerend worden gemaakt en het 
prototype hiervoor, indien nodig, op de definitieve computer moet worden geplaatst. Het is 
namelijk mogelijk op een micro- of minicomputer prototyping toe te passen tot aan de tech
nisch ontwerp fase, waar de fysieke omgeving definitief wordt vastgelegd. 

Het technisch ontwerp 

Voorafgaand aan de uitvoering wordt eerst een plan van aanpak gemaakt voor de fase 
technisch ontwerp. Resultaat van het tcchnisch ontwerp dient hct ontwerp van het geautoma
tiseen.!c decl van het systeem Le zijn. Hiertoe worden achtereenvoJgens transforrnatie, 
analyse/optimal isatie, programma- en bcstandsontwerp uitgevocrd. De definitieve hardware en 
systeemsoftware zijn inrniddels bckend. Het bij deze fase bchorende prototype is het exper
imenteermodel , dat ongevcer 99% van alle funkties dekt. Het experimenteennodel komt tot 
stand d.m.v. aanpassingcn en uitbreidingen op het voorbeeldmodel. De gebruiker, in deze ; ase 
betreft dit de toekomstige geL;uikers, kan met dit prototype "proef draaien", het systeem wek\t 
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al volledig, is allecn nog niet geoptimaliseerd. Nadat de laatste wijzigingsvoorstellen zijn 
ingedient wordt de analyse en optimalisatie uitgevocrd waama de technisch ontwerper de 
definitieve programma specifikaties opstelt. 

De bouw fase 

Daar kodering van de programmatuur al heeft plaatsgevonden, ligt de nadruk in deze fase 
op het struktureren van de source-modulen overeenkomstig de gebruikte standaards en optimal
isatie van het database-ontwerp. Na het testen en korrigeren van de gestuktureerde programma
tuur wordt in de datadictionary het systeem volledig gcdokumenteerd, zowel handmatig als met 
behulp van een eventueel automatische cross rcferentie funk.tie. Daamaast worden nu de 
authorisatie- en beveiligingsprofielen gedefinieerd. 

Vervolgens vinden de systeemtest en de acceptatietcst plaats. 

lmplementatie 

Tijdens de implcmcntatic zullen ccn aantal aktiviteitcn wordcn vcrricht, in eerst instantic 
het voorlichten en oplcidcn van gebruikcrs, met name diegencn die weinig bij het ontwikkeltra
jekt betrokken zijn. Daamaast wordt het testsystecm overgebracht naar de produktie-omgeving; 
waarbij tegelijkertijd noodzakelijke veranderingen in de organisatie en werkomgeving moeten 
worden doorgevoerd. Formeel wordt dan de overdracht aan de produktie- omgeving uitgevoerd, 
nadat enige tijd met schaduwdraaien gewerkt is. 

De hiervoor beschreven methode, waarbij prototyping gebruikt is, is een methode waarbij 
duidujk vastgehouden is aan een projektfasering. Daarbij worden 4e generatie hulpmiddelen 
gebruikt om per fase zo snel mogelijk delen van het systeem te visualiseren, om een hogere 
mate van gebruikersbetrokkenheid te bereiken. Resullaat zal zijn: een kwalitatief beter systeem. 
De hardware en soorten 4e generatie software die gebruikt worden zijn in feite ondergeschikt, 
er kan bijvoorbeeld zowel met PC's als met mainframe's gewerkt worden in de diverse fasen. 
Als de projektfasering gehanteerd wordt, wordt voldoende aandacht geschonken aan bijvoor
beeld ontwerp- en optimalisatieaspekten. Vragen als: kan een prototype wel in produktie 
gebruikt worden zijn dan automatisch beantwoord. Ervaringen met prototyping hebben uit
gewezen dat de systeemontwikkeling ongeveer 2x versneld wordt; bij toepassing van de pro
jektfasering. De nauwe betrokkenheid bij de systecmontwikkcling geeft gebruikers kennis van 
en in?,icht in de werkzaamhedeil van informatici. Hierdoor zullen gebruikers in een informatie
centrum omgeving beter in staat zijn te beslissen of de eigen informatie behoefte ad hoc of 
stuktureel is. Na enige aanvullende oplcidingen zijn zij sneller in staat op een verantwoorde 
manier met 4e generatie vraagtalen om te gaan. 
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ERVARINGEN MET RELATIONELE DATABASE SYSTEMEN 
BIJ HOOGOVENS 

ir. S. Kramer, M.Sc. 

Hoogovens Groep B. V. 

Ir. S. Kramer is in 1959 in dienst gekomen bij Hoogovens als 
medewerker operations research bij de afdeling Bedrijfsorganisatie. In 1966 
werd hij hoofd van de afdeling Automatisering van Informatiesystemen. In 
1973 volgde zijn benoeming tot onderdirekteur. Naast zijn funktie als hoofd 
van de afdeling Automatisering van Informatiesystemen, is hij sinds 1981, ter 
ondersteuning van de Direktie Staal, bctrokken bij een groot aantal bedrijfskun
dige projekten. 

1. Waarom is er behoefte aan vierde generatie software ? 

Met het beschikbaar komen van de derde gencratie software heeft de bestuurlijke infor-
matieverwerking een geweldige vlucht genomen. Deze ontwikkeling wcrd mogelijk door: 

a) de beschikking over betrouwbare database management software 
b) de mogelijkheid om online grote aantallcn berichten per seconde te kunnen verwerken. 

Grote geihtegreerde systemen konden hiermee gerealiscerd worden, mits men de ontwikk-
eling van deze systemen ook profcssioneel aanpakte. Een grondige data- en funktie-analyse was 
daarbij noodzakelijk. In feite waren er met de dcrde generatie software geen technische belem
meringen meer voor de ontwikkeling van complexe bedrijfssystcmcn, gericht op routinematige 
werkzaamheden. 

Dat wil niet zeggen dat er gccn knclpuntcn mecr warcn. Voor Hoogovens, dat 160 man
jaar per jaar in de ontwikkeling van nieuwe systcmen op het gebied van de bestuurlijke infor
matieverwerking investeert, zou ik de volgende problemcn willen noemen: 

- het proces voor de ontwikkeling van derde gencratie systemen is te arbeidsintensief 
- de doorlooptijd voor de onlwikkeling is te Jang (2 jaar voor projecten van IO manjaar) 
- de vraag van de gebruikcrs is groter dan de capaciteit die gebruikers en computer vakaf-
delingen kunnen opzwemmen om de informaliebehoefte te specificeren en systemen te 
realiseren 
- de flexibiliteit om systemen aan gewijzigde omstandigheden te kunnen aanpassen is 
onvoldoende 
- het onderhoud van systemen is te arbeidsintcnsief 

Al deze faktoren hebben ten gevolge dat er een discrepanlie is tussen wat de gebruikers 
wensen en wat er daadwerkelijk gerealisecrd is. Uiteraard lcidt deze situatie tot ontevredenheid 
bij de gebruikers. Wannecr wij wat diepcr in deze ontevrcdenheid duikcn, komen een paar 
hoogst interessante faktoren aan hct licht, waar ik in mijn globale analyse van knelpunten aan 
voorbij was gegaan. Dezc faktoren zijn: 
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- veel standaard rapporteringen bieden een overvlo~d aan gegevens en slechts weinig 
relevante informatie 
- managementinformatie is vaak een bijprodukt van gegevens uit bedrijfs- systemen en 
niet toegesneden op het sturen door het management 
- er is een geweldige behoefte aan ad hoc informatie waar de derde generatie systemen 
niet in voorzagen 
- er is een sterk accent komen te liggen op het denken in systemen, met procedures die 
van A tot Z gedefinieerd zijn, in plaats van op het oplossen van vraagstukken die wezen
lijk zijn voor de bedrijfsvoering (systemen werden een doel op zich) 

Vierde generatie software, en met name de relationele database management systemen en 
de daarbij behorende vraagtalen, bieden mogelijkheden om in belangrijke mate aan de 
geschetste problemen tegemoet te komen. Ik wil dat illustreren aan de hand van een voorbeeld 
uit de praktijk bij Hoogovens. Het gaat over een systeem dat de naam heeft "produktgegevens
bank" t.b.v. kwaliteitsbeheer. 

2. Een voorbeeld uit de praktijk bij Hoogovens 

Hoogovens IJmuiden is een geintegrcerd ijzer en staalbedrijf. Produktie circa 5 miljoen 
ton staal, omzet 4 miljard gulden, 17.000 wcrknemers. Produkten: verpakkingsstaal, 
koudgewalste-dunne-plaat, warmgewalste-dunne- plaat en dikke-plaat, staaf en draad. Het 
bedrijf bestaat uit een keten van grote fabrieken. De verscheidenheid van kwaliteiten en 
afmetingen van de produkten is zo groot dat op order wordt geproduceerd. 

De strategie van Hoogovens was en is crop gcricht om kwaliteitsproducent te zijn en om 
tot de beste staalbcdrijven in Europa tc behoren. De eiscn, die de klanten aan onze produkten 
stellen, nemen sterk toe zodat bij voortduring aandacht nodig is voor kwaliteitsbeheer en 
produktverbe- tcring. 
Reeds aan hct eind van de 60-er jaren groeide het inzicht dat in bedrijfssystemen veel gegevens 
werden vastgelcgd die van belang konden zijn voor ad hoc analyses m.b.t. produktontwikkeling 
en kwaliteitsbehcer. In het begin van de 70-er jaren werd daarom een historisch archief (tape 
files) met produktie-gegevens aangelcgd en een technisch informatie- centrum opgericht voor 
de behandeling van ad hoc vragen. 
De specialisten uit dit technische informatiecentrum, die zowel cnige materiedeskundigheid 
hadden als automatiseringskennis, ~chandelden vragen van diverse afdelingen. Uit de histor
ische bestanden werd de relevante data geselecteerd en ad hoc programma's werden geschreven 
voor de verwerking van de data. Het ging veelal om statistische analyses. 
In de loop van de 70-er jaren ontstond er ecn groep gebruikers die met derde generatie hulp
middelen zelf analyses konden uitvocren op de data die door het technische informatiecentrum 
werd verschaft. Twee problemcn gaven aanleiding tot zorg: 

- de doorlooptijd van de meeste ad hoc analyses was vecl te lang en 
- de zelf programmerende gebruikers besteedden te veel tijd aan programmering en te 
weinig tijd aan hun eigenlijke taak: het oplossen van vraagstukken op kwaliteits-gebied. 

In het begin van de 80-er jaren wcrd dan ook de beslissing genomen om de verzameling 
van data files om te zetten in ccn echt database management- systeem. Met derde generatie 
hulpmiddelen was dit mocilijk te realiseren. Een doorbraak kwam toen IBM ons in januari 
1983 uitnodigde om een v66r-uitgave van hun in ontwikkeling zijnde relationele databasesys
teem DB2, met de daaroij b~horende vraagtalen, uit tc proberen. 
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3. De gekozen architectuur 

De bedrijfssystemen hadden in de loop van de jarcn een duidelijke architectuur gekregen. 
Deze architectuur bestaat uit vier funktionele lagen, die een hierarchische relatie met elkaar 
hebben: 

Laag 1: orderacceptatic, toekenning kwaliteitsreceptuur, weekplanning 
Laag 2: gecoordineerde werkuitgifte aan de diverse fabrieken 
Laag 3: sturing van de materiaalstroom door de fabrieken en het verschaffen van informa
tie aan bedienend personeel en kwaliteits- controleurs 
Laag 4: procesbesturing. 

De eerste twee lagen zijn geihstrumenteerd op centrale computers in het rekencentrum; de 
lagen 3 en 4 op enige honderden decentraal opgestelde procescomputers. Alle systemen zijn via 
een datanet met elkaar vcrbonden en kunncn op bericht-niveau met elkaar communiceren. 
Besloten werd belangrijke gegcvcns m.b.t. hct produkt uit deze bedrijfssystemen af te takken 
en op te slaan in de relationele database. Op deze wijze ontstaat een historisch archief met 
ordergegevens, produktgegevens, produktiegegevens en verzendgegcvens. 

Wij maken dus onderscheid tussen de actucle databases met de gegevens van de 
halffabrikaten, ten behoeve van de werkuitgifte voor de volgende produktiefase, en een histor
ische database waarin alle historische gcgevens van het produkt zijn opgeslagen. De actuele 
databases hebben een hierarchische structuur. De historische database heeft een relationele 
structuur. De hierarchische structuur leent zich uitstckend voor bedrijfssystemen, waarbij het 
toegangspad tot de gcgevens van te voren bekend is en waarvoor korte en stabiele respot\ 
sietijden worden geeist. De relationele omgeving is bij uitstek geschikt voor analyses waarbij 
men niet van te vorcn weet welke gegevens voor een toepassing gebruikt zullen worden. 

De historische database is nooit meer dan 24 uur achter op de actuele database. Dit is in 
onze situatie voor rapportering en analyse voldoende. De bedrijfssystemen bij Hoogovens 
vragen een beschikbaarheid van mecr dan 99% gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag. 
De beschikbaarhcidseisen aan systemcn voor rapportering en analyse zijn minder hoog. Het 
technisch beheer van de data moct zorgvuldig gcschieden want de historische gegevens mogen 
nooit verloren gaan. 

Ook wanneer wij in de tockomst bedrijfssystemen gaan ontwikkelen met vierde generatie 
software, zal het onderscheid tussen de actuele databases en de historische database als uit
gangspunt voor onze architectuur gehandhaafd blijvcn. 

4. Vaktechnische ervaringen 

De bouw van de infrastructuur voor opzet en vocding van de relationele database is 
voorspoedig verlopen. Met klem wordt aanbevolen bij dit soort toepassingen een even grondige 
data-analyse uit te voeren als noodzakelijk was bij de ontwikkeling van complexe derde gen
eratie systemen. Een uitgebreide functie-analyse, zoals deze ten behoeve van het bepalen van 
de toegangspaden bij hierarchische databasesystemen noodzakelijk was, is niet nodig. Wel kan 
door gebruik van indices in DB2 het systeem geoptimaliseerd worden. In totaal is het data
baseontwerp bij DB2 veel minder arbcidsintcnsicf dan bij een derde generatie hierarchisch 
database-management-systecm als b.v. IMS. 
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S. Hulpmiddelen t.b.v. de gebruiker 

Een relationele database met bijbehorende vraagtaal is nie! voldoende om aan de wensen 
van de gebruikers tegemoet te komen. In onze situatie was het noodz.akelijk: 

- een interface te implemcntcren met grafische pakketten 
- een interface tc implementcren met statistische pakketten 
- meer rapporteringsfaciliteiten te bicden 
- de mogelijkheid te bieden om geseleetecrde gegevcns te "down loaden" naar PC's. 

Op dit gebied is nog veel ontwikkeling te verwachten, gericht op verhoging van het 
gebruikersgemak. 

6. De catalogus 

De mogelijkheden, die zo 'n systeem bicdt, zullen pas ten volle benut worden wanneer de 
eindgebruiker beschikt over een eenvoudige gebruikersvriendelijke catalogus, waarin hij of zij 
kan opzoeken welke gegevens in het systeem zijn opgeslagen. Wij hebben voor onze toepass
ing zelf een menu-gedreven applicatie voor de eindgcbruikers moeten bouwen. Dit is in het 
algemeen ecn achtcrgebleven gcbied waar,,an het belang wordt onderschat 

7. Huidige stand van zaken 

De "produktgegevensbank" in DB2 is nu meer dan 3 jaar operationeel. 

Het systeem groeit uit tot cen algemeen relationeel management-informatie- systeem voor 
rapportering en ar.:tlyse op het gebied van orderbehandeling en produktie. De software DB2-
QMF draait in eombinatie met IMS op een IBM 3090-200. 

De database voor deze applicatie bestaat op dit moment uit 300 tabellen, met 12.000 
kolommen en meer dan 20 miljoen rijen. Het systeem heeft meer dan 300 gebruikers. Dit aan
tal zal naar verwachting groeien tot 700 in 1990. 

Het beslag op machinecapaciteit was aanvankelijk zeer hoog, maar is door implementatie 
van nieuwe releases van de software en optimalisatie sterk verbeterd. De machinebelasting is 
per minuut, dat een gebruiker acticf bczig is, vrijwel even groot als de belasting die 
automatiserings- specialisten bij de ontwikkeling van systemen veroorzaken per minuut dat ze 
achter de beeldbuis zitten. Maar de sessietijd van automatiserings- specialisten is bij ons gem
iddeld 15 uur per week in vergelijking met 5 uur voor de eindgebruiker van de pro
duktgegevensbank, wiens taak het is om problemen in de bedrijfsvoering of bij klanten op te 
lossen. 

De integrale exploitatiekosten voor verwerking in het rekencentrum bedragen circa 3 mil
joen gulden per jaar (situatie 1987). 

8. Toe! ·omstige ontwikkelingen 

De vierde generatie software biedt dus mogclijkheden om informatie te verschaffen in 
gevallen waarin niet van te voren precies bckend is welke vragen men zal stellen. Het onder
scheid tussen bedrijfssystcmcn en managcment-informatic-systcmcn is niet in alle toepas
singsgebieden zo duidclijk tc maken als in mijn voorbeeld. In de toekomst zal men dan ook, 
overal waar dat mogclijk is, gebruik willcn maken van vierde generatie software. Een aantal 
technische pruolemcn moet hicr nog wel worden opgelost, met name op het gebied van de 
implementatie van de rcferentic1e integritcit. Het hogere beslag op computercapaciteit wordt 
gecompenseerd door produktivitci!Sverhoging bij de ontwikkeling en beheer van systemen. In 
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andere presentaties zal hier verder op worden ingegaan. 

9. Organisatorische aspecten 

De vierde gencratie software zal cen gcweldige stimulans geven aan de verdere ontwikk
eling van persoonlijk computergcbruik. De automatiserings- vakafdelingen bouwen de update
procedures en infrastructuur voor de gegevens. De gebruikcrs kunnen zelf die gegevens selec
teren en in pakketten verder vcrwerkcn. Bovendien is, zoals reeds vermeld, de ontwikkeling 
van systemen op zich minder arbeidsintensief. Bcide factoren zullen er toe bijdragen dat de 
achterstand ten opzichte van de vraag van de gebruikcrs minder klemmend zal worden ervaren. 

De mogelijkheden die de vierde gencratie software biedcn, hebben een wezenlijke invloed 
op organisatie en werkwijze bij de gebruikers. Verwacht mag worden dat een verschuiving 
optreedt in activiteiten van professionelc informatieverschaffers (medewerkers van de 
bedrijfsadministratie, rapporteurs van de kwaliteitsafdcling) naar de materiedeskundigen die de 
informatie nodig hebben om te sturcn of problcmcn op te lossen (bedrijfsassistenten, kwali
teitsanalisten, planners, verkopers). Wij hadden verwacht dat deze vcrschuiving min of meer 
vanzelf zou plaatsvinden. Dat is bij ons niet juist gebleken. Die verandering moet gemanaged 
worden. Wanneer wij daar gcen aandacht aan schcnken, worden de mogelijkheden van de 
nieuwe technologie slechts ten dele benut. De vierde gencratie vraagt een andere manicr van 
denken bij gebruikers en automatiseringsspccialistcn. Dit is wcllicht nog de belangrijkste uit
daging. 
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The word Knowledge Base Systems, in short KBS, consists of three parts: the word 
Knowledge, the word Base (note that we have not written Based) and the word Systems. 

1. A System 

To start with the latter: a system is usually meant to be a computer system, connected to 
users and executing several functions on these user's requests according to predetennined rules. 
The system programmers arc the people who design a system according to certain 
specifications, which, hopefully, arc closely connected to the above mentioned rules. 

A user expects something to be done, and the system programmer is supposed to design 
the system such that what the user wants is really done. Problems occur when the user gets 
results differently from the expectations, or, put in another way, when the system behaves itself 
unexpectedly or unpredictably. One can say that a system should behave itself according to 
certain predefined rules. This behaviour can be expressed in the fonn of simple functions, say 
when it is asked to calculate the sqrt of a number, but it can also be expressed in the fonn of 
complex functions operating on data in a 'data' base. In a database with family relations one 
can ask for the father of Mary, and one usally can add a fact such as that Mary has got a child, 
called Joshua. The system even can expose a rather autonomous behaviour, when e.g. it is pay
ing the monthly pay-check. Also in the case of autonomous behaviour, the system must behave 
according to a certain set of rules. 

2. A Base 

The second word is the word Base. This word is usually connected to something big held 
in storage. In the context of "database", the something is data, and indeed a database always is 
considered big, that is orders of magnitude larger than will fit in main memory (independent of 
the size of that memory, so if nowadays main memory contains 100 Mbyte, the database has a 
size in the order of 100 Lo 10000 Mbytc, i.e. 1 - 10 Gbyle). Due Lo the size of the base, special 
techniques are necessary for rapid access and rapid change of the database. Furthennore, spe
cial measures have to be taken to insure the integrity of the data. Because the functioning of a 
"data" base system is very automatic and there arc usually so many users which influence that 
functioning, that it becomes absolutely mandatory Lo have an automatic check on what is going 
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on. 

At the lowest level of a computer system one has such checks in the form of parity con
trol and control of data/instruction tags attached to wo:-ds such that data is not executed as 
instructions and instructions arc not treated as data. Also one has checks that one program can
not access another program's data. 

At the level of a databascsystcm checks arc built in ranging from simple checks on the 
value of an attribute, so that e.g. no person can have a negative age, to more complicated 
checks such as on referential integrity : e.g. the person which is added as a newborn child of 
Mary had to be introduced before as a person, otherwise the child of Mary doesn't have the 
characteristics of a real person. Maintaining the integrity constraints is a major problem in 
database technology. One needs the notion of transaction to really be able to enforce many 
integrity rules, such as the above one combined with the rule that every person must have a 
father and a mother. Also the way these constraints arc formulated, that is e.g. in a program or 
as specific rules is an important issue. 

A database system thus consists of the following components: 

l.Thc data, for a relational database, in the fom1 of relations, i.e. tables of tuples of 
attribute-value pairs, 
2.The information about the data, in the fonn of a datadictionary and a collection of 
integrity constraints, together this is usually called the data model, and 
3.The system, which, in the case of D82 or SQL/DS, gives a funtionality which can be 
expressed as the SQL language, or , if the system is INGRES, the functionality can be 
expressed by means of the QUEL language. 

For the moment we have said enough about Base and Database system. 

3. Knowledge 

The third word is knowledge, a word which is the most difficult to explain. The reason is 
that its meaning captures almost cvcryting from simple facts, such as stored in a database 
(Mary has a child called Joshua) to complex, possibly badly understood, procedures (such as 
recognising a face in a multitude c, f people). The problems of representation and manipulation 
of knowledge arc traditionally studied in the area of Artificial Intelligence. 

It is possible to make a distinction between facts and knowledge, such as is done by Gio 
Wiederhold, who roughly says the following: if you have some data to be changed or added by 
a clerk it is probably facts, but if higher personnel is involved in a change it is probably 
knowledge (about procedures and structures). This view is typically the view of a man who 
considers KBS 's as grown out of databases. The traditional database contains as first part the 
millions of facts, which in general arc updated and interrogated by clerks, as second part the 
data model, to be manipulated only by authorized leading personnel, because changing the 
data modcJ may involve major changes in the representation of the underlying data. Further
more, a lot of strategic information about a company is kept in the data model. 

When, in this context, one talks about a KBS, the Knowledge is seen as the knowledge 
contained in the data model. Traditional databases have such a data model and are therefore 
KBS's. This brings us ,o che starting point, namely that we also consider a KBS as an exten
sion of a database. A brief characterization would be: "adding intelligence" . This brings us not 
much farther, because the word "intelligence" is one of the most fuzzy and undefined words I 
know of (if it were defined, w::: could make computers intellcgcnt, but it isn't). 
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4. Knowledge Based Systems 

Another approach to KBS's, but then as an abbreviation of Knowledge Based Systems, is 
the AI approach. Here the start is not the simple data and its description in a database, but 
rather, the different representations knowledge may have , i.e. in the form of frames, rules, 
semantic nets, first order logic, etc. In AI it always has been one of the main problems, how to 
represent and to manipulate knowledge. Traditionally, LISP programs have been used for this, 
because in LISP data can be structured in a very general form, while at the same time, pro
grams to manipulate the data can also be represented in LISP. This gives great flexibility and 
versatility in the choice of representations and in the choice of programming control consructs. 
It has been possible to make a system like MACSYMA, which is able to do all the ordinary 
calculus arithmetic, or to write Expert Systems, which nowadays get so much attention and are 
in use for automatic fault diagnosis, configuration of computer installations (XCON), the 
exploration of oilwclls, etc. 

These systems are called knowledge based systems, because they arc systems in which 
the data and the programs arc based on the general notion of knowledge. 

The systems in this area traditionally were so small that data and programs could be held 
in main store. In this way it was possible to exploit all the facilities of (compiled) LISP. 
Currently, some of these systems have grown in size, such that it is not possible anymore to 
have all the knowledge in main store. Therefore, the AI scientists have been looking for other 
representations in wich it is possible to use the massive storage devices and to exploit the tech
niques developed by the database scientists to rapidly access and change the "knowledge". 

5. Two movements 

So, one secs two movements: one is the movement of the database towards AI research, 
because they want to add more "intelligence" in their data model, the other is the movement of 
AI scientists in the direction of database research, because they want to have rapid access and 
change of their growing knowledge based Bases stored on secondary storage. 

6. Developments in Programming languages and Computer Architecture 

To make things a little bit more complex, there arc also developments in the area of pro
gramming languages and of computer architectures which arc of great importance to the field 
of KBS. Growing concern with respect to program correctness has led to the development of 
so-called declarative languages, these arc languages in which it is not possible to specify the 
"how" of a problem, but only the "what" . In architecture one has become very interested in 
new programming languages in wich it is possible to exploit parallel processors much more 
intensively than in the past. Both interests have led to similar results in the form of functional 
and logic programming languages. These languages share the charactc1istic that the program
mer has much smaller expressibility capabilities than in current languages like Pascal, but the 
system docs much more for him/her. For example, a variable can get a value only once, but 
because of this the problem of concurrency control is greatly reduced, facilitating parallel exe
cution. In the logic language PRO LOG thcr is a so-called inference engine, which is part of the 
system, for automatically solving problems. In a way the programmer is relieved from thinking 
about how to solve his problem, it is only necessary to specify what the problem is. (this at 
least is ideally the case) 
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7. Use in database systems 

The database researchers were quite happy with these developments because they also 
have the problem of specifying their data model. Furthc:more, the research done around the 
relational model led to languages like SQL or QUEL, which are typically specification 
languages, making it possible to specify the results of a database query, without any considera
tion towards efficient implementation. In fact the SQL and QUEL compilers, knowing the 
available secondary and primary indexes, do a fairly thorough analysis so that the resulting 
code is optimally using the existing access paths. 

Also, in specifying the data model, one is interested in a specification language, rather 
than in a language in wich it is easy to express how the integrity constraints to be checked. For 
example, it should be sufficient to describe that a person can be married to only one other per
son with a different sex by specifying something like: 

'v P.P1P2, (married(p,p 1> I\ married(p,p 2> ~ 

person(p) I\ person(pl) I\ p 1=p 2 I\ p 1-!:p I\ (3 s,s 1, sex(p,s) I\ sex(p1.s1) I\ s-1:si}} 

Usually, a programmer has to w1itc a program, invoked when a change occurs in the per
sonnel database to check whcter the rule is (still) satisfied. If the rule is changed, e.g. in not 
insisting upon different sexes, the program has to be changed, recompiled, ect., causing a lot of 
overhead. It would be easier to just change the above rule (but this is for the time being Uto
pia!). 

8. The notion of Object 

As a result of the Smalltalk system another notion has become very important during the 
last years, namely the notion of object. As considered from the perspective of Smalltalk an 
object is an entity represented in the computer system by some memory and a processor. In 
this way it is similar to the idea of class in the language SIMULA of the sixties. An object is 
an indepedent thing, which lives on its own, which can send and receive messages to and from 
other objects. It is defined in a class definition; for this definition the generalization and aggre
gation mechanism arc used, that is tu say, one can specify that an object's class is a specializa
tion of another object's class, which means that all the properties of objects of the second class 
are automatically also properties of objects of the first class. The notion of object is close to 
the notion of actor, introduced by Carl Hewitt. The ideas of generalization and aggregation had 
been developed by John Smith and Diane Smith . In a KB one wants to represent entities and 
things occurring in the real world, where they also communicate with each other, so a natural 
development was to use objects also as the basic notion in a KB . In contrast to the objects in a 
Smalltalk system, the objects in a KB have to be represented in secondary storage, because 
there are many of them. This poses extra complications. 

9.Recapitulation 

Recapitulating, when one combines techniques from : 

* the database wortd: rapid access and change on vast amounts of data and the idea about 
struc~uri11r data and the idea of a database machine; 
* AI: versatile rcpn.:sentation and manipulation of complex data in the form of 
knowledge; 

- 26 -



Kennisbanken: de databanken van 9c, t~c~9rost , Gewis-kongres 
... 't. 

* programming languages: the ideas of funtional and logic programming and 
* the ideas about objects 
* computer architecture: parallel processors; then one has some idea about what 
Knowledge Based Systems are. 

These systems are currently the focus of research in Japan, in the ICOT Institute where 
the fifth Generation project is carried out, in the USA, in several places, but most prominently 
in the MCC Institute, a research institute of twenty one American companies working in the 
computer area, in Europe in the ECRC Institute, a 1'!SCarch institute in which three European 
computer companies arc cooperating , and iina}ly,. in ~c Netherlands in the PRISMA project, a 
SPIN sponsored project in which Philips is the main contractor, and in which also participate 
CWI and Twente University. 
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Waarom vierde generatie software ? 

Begin jaren '80 werd vecl nicuwe software aangcbodcn onder de naain 4GL, vierde gen
eratie taal. Deze software had tot docl de produktiviteit van haar gebruikers aanzienlijk (?) te 
vergroten. Deze, te ruime en weinig konkrete, doclstelling heeft gelcid tot een grote, heterogene 
groep produktiviteits- software voor zowcl de professionelc automatiscerder ais de einoge-
bruiker en voor alle fasen in de SDLC, de "System Development Life Cycle". 1 

Door de grote achterstand in de applikatiebouw heeft mcnig bcdrijf dcze vierde generatie 
software aangeschaft en met wisselcnd sukses geimplcmentcerd. 
De reduktie van de "applikatie backlog" is op 3 maniercn te realiscrcn t.w. 

1. Vergroten van de professioncle ontwikkelkapacitcit. 
2. Verminderen van de ondcrhoudsinspanning. 
3. Verkleinen van de vraag naar professioncle kapacitcit. 

Deze strategicen kunnen echter nict onafhankelijk van clkaar worden doorgevoerd. Pro
duktieve "quick and dirty" oplossingen lcidcn tot ccn cscalcrcnde onderhoud-nieuwbouw 
spiraal. Het infotmatiecentrum en de cindgcbruiker docn, na ccn kortstondig sukses, wederom 
beroep op de professional en probcren de onderhoudsinspanning af te wentclen. 
Deze scenario's leren ons dat "produktiviteit in onderhoud' de meest effectieve oplossing is 
voor de backlog-reduktie op Langere termijn . 

Wat is vierde generatie software? 

Dit kongres dient duidelijkheid te verschaffcn in de vierde generatic software door onder
staande vragen te bcantwoorden. 
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Welk fcnomeen luidde de vierde gcncratie in? 
Waarin onderscheidt zich de 4GL van cen 3GL? 
Wat leert de evolutie van deze software ons? 

Onderstaande tabcl geefl een samenvalling van de bclangrijkste trends. 

lGL 2GL 3GL 4GL 
mac;hinetaal forrncle taal subtaal 
kodcren spccificercn 
algemeen spccifiek 

assembler compiler generator 
painters 

procedureel non-procedurecl 
prototyping 

monolitisch modulair 
aihankelijk onafhankcl ij k 
batch rcaltimc 
file database 

Vierde generatie software is ccn integrale verzameling systeemsoftware die tot stand is 
gekomen uit een synthese van bclangrijke concepten, principcs en ervaringen. 

Vierde generatie software stclt U in staat applikaties te ontwikkelen op eenzelfde wijze 
als een bouwbedrijf een huis bouwt. De eenvoud van deze aktiviLGit scbuilt in de opeenstapel
ing van standaard bouwstenen (bakstenen, etc.) die onderling worden verbonden door een sta
biele interface (cement). Vergclijkt U de applikatiebouw eeos met de woningbouw. Het ideale 
systeembouw-principe is al eeuwen oud! ADS, het Application Development Systeem van 
Cullinet, is ontwikkeld volgens dit bouwsteen-principe. 

Op het micro-niveau zijn er zcs bouwsteentypcn nl. 

- procedurele logika, 
- view op de data, hct navigatieplan, 
- beeldschcrmdefinitie (map, form), 
- editing, encoding/decoding e,~ basis-validatie, 
- besturing, flow-of-control, 
- bedrijfsregcls, opgcnomen in een rule-base. 

Deze bouwstenen vonnen met clkaar een funktionele eenheid, een dialoog met de 
gebruiker of met de sturende eenhcid. Een of mecrdere dialogen vonnen een logische transak
tie. Deze logische transakties zijn tcnslotte de makro-bouwstenen van de applikatie of de 
workbench van een gebruikersdiscipline 

De flexibilitcit, de kombinatie-vrijheid, wordt gewaarborgd door een aantal priocipes dat 
in alle bOl,wstcncn is terug te vindcn. 

- non--proceduralitcit, 
- modulariteit, 
- onafhankelijkheid, 
- standaardisatie in inlt'rfaces, 
- stabiele interfaces, 
- een-.oud, 
- automatismcn, 
- standaardisatie, 
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- open architectuur. 

Hierdoor kunncn de bouwstenen meerdere malcn worden gebruikt en is het aantal 
kombinatic-mogelijkheden groat. Onderhoud blijft bcperkt tot de bouwstenen waarin dit funk
tioneel noodzakelijk is en werkt niet nodcloos door in andere komponenten. Onderhoud binnen 
een eenheid is eenvoudig doordat deze klein, overzichtelijk en veclal non-procedurecl is. 

ADS is een "compiling" systeem waardoor de performance overeenkomt met de 3GL
oplossing. Een aktieve datadictionary registreert automatisch aUe komponenten en relatcert 
deze aan elkaar, waardoor eventuele impact analyse snel en foutloos kan worden uitgevoerd. 

Welke evolutie kent ADS? 

De ontwikkelingen binnen Cullinet zijn gebasecrd op ccn aantal slcutel-technologieen. 
Hierin warden twee hoofddoelen nagestreefd t. w. produktiviteit en connectivitcit. 

IDMS/R vormt het hart van de CuUinct produktlijn. Dit data base management systeem 
kombineert de performance en integriteit van de netwerk-DBMS met de flexibiliteit van het 
relational database management systeem. 
SQL vormt de subtaal voor alle aktiviteit richting de database. Dcze, nu standaard, subtaal 
wordt volledig geimplementeerd in de volgende release van IDMS/R. Hierdoor wordt de 
programma-data onafhankelijkheid verder vergroot en zijn databases bcter te distribueren over 
heterogene hardware en software. 
IDMS/SQL is bcschikbaar voor de departementale omgevingen. Dcze twee database manage
ment systemen convergeren volgens een driejarig plan, de 3x3-strategie tot een database 
management systeem, t.w . IDMS. 
IDMS zal bcschikbaar zijn op de drie hardware-platvorrnen t.w. de corporate mainframes, de 
departementale machines en de personal computers. De physieke DBMS is specifiek 
ontwikkeld voor l van de machine-architecturen opdat de voordelcn van een architectuur bcter 
kunnen worden uitgcbuit. De applikaties kijken naar de data op aUe niveau 's via het relationelc 
datamodel. De applikaties zijn niet op de hoogte van de physieke struktuur van de gegevens. 

ADS wordt uitgerust met expcrtsysteem-technologie. Hierdoor kunnen de, procedureel 
gekodeerde, bcdrijfsregels in ecn willekeurige volgorde worden opgeslagen in een rule-of 
knowledge-base. Aspecten van object-oriented-programming zoals bekend uit de AI-talen war
den toegevoegd. 
Een inferentie-mechanisme bcpaalt op executietijd de volgorde waarin de regcls mocten worden 
toegepast. Door het non- procedurele karakter van de rule-base kan de eindgebruiker zelf zijn 
bedrijfsregels/kennis onderhoud-:n. 

IDMS/Architekt is een CASE-produkt dat ontwikkeld is ten behoeve van de analyse- en 
ontwerp-fase. Met grafische ondersteuning wordt het datamodel en de applikatiestruktuur 
ontworpen en "geprototypcd". Dit PC-produkt vormt de basis voor het "developer worksta
tion", met als resultaat een specifikatiemodel. Dit speci fikatiemodcl wordt overgedragen aan de 
dictionaries van de ondersteunde hardware-platvormen waaruit vervolgens de applikatie wordt 
gegenereerd. De ontwerp-database onder IDMS/Architekt is een gcdistribueerde subset van 
dcze dictionaries. 

VHLL, Very High Level Languages, genereren applikaties op basis van slechts enkele 
specifikaties. De evolutie in programmeertalen lcidde tot kortere programma's en krachtiger 
syntax. De volgorde van de statements in de programma's blecf echter nodeloos kritisch en 
daarmee procedureel. De VHLL bedient zich van een hoger concept waardoor, middels enkele 
specifikatieregels, een applikatie-funktie kan worden gedcklareerd. De volgorde van de state
ments is volledig onbelangrijk. Uit de specifikatie-set wordt automatisch op basis van modellen 
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de runtijd code gcgencrccrd. 

De PC is tot op heden de hardware voor hct informatieccntrum. Typische toepassingen 
zijn dan ook tekstverwerking, spreadsheet en graphics. !n de toekomst zal de PC ingezet wor
den als front-end voor een applikatic. De applikatie-proccssing vindt plaats op de PC die door 
haar architektuur een veel vricndelijkcr "user interface" mogelijk maakt. Middels SNA's 
APPC of het geimplemcntcerde OSI-model wordt de processing op mainframe, server en PC 
gecoordineerd. De PC zal binnen enkele jaren de "domme" terminal gaan vervangen. Deze 
trend vraagt om krachlige, professionclc vierde generatie software op de PC. 
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DIGITAL'S GEINTEGREERDE AANPAK VAN VIERDE 
GENERATIE TALEN 

C.K. Lansink R.I. 

Digital Equipment Nederland B.V. 

C.K. Lansink R.l. is momentecl werkzaam bij Digital Equipment Neder
land B.V. als management consultant. Deze werkzaamheden bestaan uit het 
ontwikkelcn van nieuwe begeleidende diensten. Deze diensten zijn geheel ger
icht op de eindgebruiker en het taktisch/stratcgisch management in de onder
neming. 
In de afgelopcn jaren is hij nauw betrokken geweest bij het invoeren van vaak 
grote infonnatiserings projekten en heeft daar ook veel problemen zien ontstaan 
op het gebied van de toepassing van automatiserings gereedschappen. 
Daamaast is hij reeds geruime tijd als redaktielid nauw bctrokken bij het 
maandblad Informatie en fungeert hij als permanente vertegenwoordiger van 
Digital in de Diebold organisatie. 

Aan fenomenen is in automatiseringsland bcpaald geen gebrek. Gestruktureerde program
meringsmethodieken, ontwerpmethodieken, 'local area networks'. relationele databases, work
benches, expertsystemen; allemaal prachtige technieken en produkten die de afgelopcn jaren 
beschikbaar zijn gekomen. Sinds een jaar of twee zijn daar de vierde generatie talcn bij geko
men. 
Al die tijd stonden de vakbladen vol met nieuws; de seminarindustrie draaidc op volle toeren. 
Echter, de schaal waarop vecl van de technieken daadwerkelijk worden gebruikt, valt in prak
tijk nogal eens tegen. Lokale netwerken bijvoorbeeld houden de gemoederen toch al ruim vijf 
jaar bezig. De daadwerkelijke implementatie van de netwerken in bedrijven en andere organisa
ties is pas de laatste tijd echt goed op gang gekomen. 

Een eenduidige verklaring voor deze kloof tussen enenijds bcschikbare technieken en 
anderzijds de daadwerkelijke implcmentatie, is niet eentwecdrie te geven. Men kan een verklar
ing zoeken in het feit dat nieuwe technieken enige tijd nodig hebbcn om tot evenwichtige pro- . 
dukten te evolueren, of dat gebruikcrs tijd nodig hebben voor ze nieuwe technieken in casu 
produkten acceptcren. Men kan ook konstateren dat nicuwe tcclmieken en produkten plompvcr
loren op de markt worden gebracht, in praktijk weinig effektief zijn, al wordt er nog zo juigend 
over geschrevcn. Deze laatste verklaring sluit aan op de visie van Digital Equipment; nicuwe 
hard- en softwareprodukten, informaticproduktcn, kommunikatievoorzicningen, techniekcn en 
wat dies meer zij, moetcn ecn duidclijke samenhang vertonen, ondcrling en met de reeds bes
taande werkomgeving. 

Architekturen 

Deze visie heeft ertoe gcleid dat hct hcle produkten- en dienstenskala van Digital onder 
een noemer is te vangcn: The Digital style of computing. Dat dit geen loze krcet is, wordt 
bcvestigd door het sukses van de VMS architektuur waarop het ontwcrp van alle hardware en 
software van Digital is gericht. Onder de vlag van VMS funktioncert ecn aantal architekturen; 
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de Digital Disk Storage Architekture (randapparatuur in VAX omgeving), de Digital Network 
Architekture (koppelingen) en de VAX Infonnation Architecture (software). De VAX archi tek
tuur is reeds vanaf l 977 beschikbaar. Alic nieuwe produkten die Digital in bet leveringspro
gramma hecft opgcnomen en gaat opnemen, sluiten in zowel technisch als organisatorisch 
opzicht op de architektuur aan. Ad hoc oplossingen zijn uit den bozc. Oat geldt ook voor hulp
middelen die in de ontwikkcl- en applikatic-omgeving worden gebruikt. Zij dienen in 
V AXNMS omgeving tc passen en ook onderling aan tc sluiter; , 

Vierde Generatie Talen 

Bcdrijvcn en andcre organisaties gcbruikcn informatictechnologie in toencmende mate ter 
ondersteuning en uitbreiding van de bcdrijfsaktivitcitcn. Niet langer wordt de technologie allcen 
gciinplementcerd om routinematigc administratieve taken efficienter te kunnen uitvoeren. De 
systemen, en dan met name de gegevens en informatic uit die systemen, worden steeds vaker 
toegepast voor strategische doeleinden. Voorbcclden zijn systemen voor planning in pw ,. ' ·ktie
omgcving, beslissingsondcrsteunende systemen voor managers en systemen voor financie1e 
\ analyse en ' forecasting' . Hct langzaam maar zckcr tocncmcnde gcbruik van expertsysteem
software bewijst dat we ten aanzicn van meer intclligente tocpassingen aan het begin van cen 
nieuw tijdperk staan. 
Een ander kenmerk van de huidige ontwikkelingen is de distributic van gegevc1~<; en hulpm id
delcn voor het bewerken, verwerken en opvragcn. Nctwerken en architekturen komen tegemoet 
aan de wens van bedrijven om gedecentraliscerd te werken, zonder dat de toegang tot de infor
matievoorLieningen daarondcr lijdt. Bovcndien kunnen op die wijze op kostcn/d fcktieve en 
bovenal beheersbarc wijzc diverse applikatics warden geihtegreerd en dienslbaar gemaakt aan 
de verschillende gebruikers. Ats gevolg hiervan warden nieuwe technologien, en dan vooral de 
vierde gcneratietalcn, op steeds grotere schaal geacceptcerd als hulpmiddekn voor het 
definicrcn, ontwerpen, beheren of optimaliseren van applikaties. 

Langen ~ tP. r mijn 

De grotc waarde die Digital hecht aan architekturen is een gevolg van de overtuiging dat 
alleen door middel van een konsistente architektuur, oplossingen op de Iangere termijn kunnen 
warden geboden l.('nder dat verar.~crcnde situaties en ontwikkelingen van buitenaf in negatieve 
zin van invloed kunnen zijn. De introduktic van bijvoorbeeld kluster-konccpten, lokale 
netwcrken en de ontwikkeling en acceptatie van OSI hebbcn gccn invlocd gehad op reeds 
ontwikkelde applikaties gebascerd op de VAX Information Architekture (VIA). 
VIA omvat de diverse bouwstenen nodig om ecn komplete informatie-oplossing te bieden, 
varierend van gegevensverL.ameling op de terminal tot en met het afleveren van informatie in 
diverse vormen bij de professionnals in de organisatic, waarbij rckening wordt gehouden met 
facetten als integriteit en beveiliging van de infonnatie. 
In Via wordt voorzien in een modulair opgebouwde reeks informatie management produkten. 
Elk van deze produkten kan ofwel zelfstandig ofwel in kombinatie met de andere produkten 
wordcn gebruikt. Op deze wijze kan ecn breed skala van informatie management problemen 
worden opgelost, en kan de produktiviteit van organisaties bij het ontwikkelen van applikaties 
aanzi~nlijk wordcn verhoogd . 
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Meer dan een benadering 

De VIA architektuur is ontworpcn rond het principe dat het niet mogelijk is met een 
enkele benadering van informatiemanagement, tegemoet tc komen aan alle behoeften van de 
gebruikers. En dus is een frame-werk opgebouwd dat voor de diverse soortcn en kombinaties 
van behocften een oplossing biedt. De samenhang binnen de archtektuur staat er borg voor dat 
de gebruiker, met het oog op nieuwe wensen en eisen, nieuwe voorzieningen kan toevoegen 
zonder dat de investeringen in gevaar komen. 

Een van de andere peilers onder de Digital architektuur is de Digital Standard Relation 
Interface (DSRI). Deze interface zorgt voor een probleemloze koppeling tussen applikaties, 
hulpprogramma's (utilities), hulpmiddelcn voor de eindgebruiker en de database tcchnologie. 
Wat dit laatstc betreft: Digital 's aanpak is erop gericht de applikaties af te schermen voor even
tuele wijzigingen in de technologie. Op die wijze worden technologie-onafhankelijke applika
ties tot stand gebracht. 
DSRI zorgt tevens voor de koppeling met de Digital Network Architecture, waardoor wederom 
de investeringen in applikatie-ontwikkeling en - implementatie worden beschermd. 

Reeks hulpmiddelen 

Het V AXinfo Productivity Package van Digital is ecn komplete reeks vierde generatie 
hulpmiddelen. De hulpmiddelen zijn reeds bedoeld voor professionals, deels voor eindgebruik
ers. Het gebruik strekt zich uit van de definitie, het ontwerp en het bcheer van databases, via 
het ontwerp van komplexe applikaticsystemen door deskundigen, gebruikmakend van diverse 
talen, tot en met het opzetten van interaktieve database opvraagprocedures - door middel van 
queries - het voorzien in graphics en rapportage voor en door eindgebruikers. Het Productivity 
Package is gericht op: 

1) de essentiele komponenten voor het bcheer van gegevens/informatie; 
2) de applikatieschil die voorziet in een set hulpmiddelen voor het definieren, ontwerpen 
en ontwikkelen van applikatics en databases door gebruik te maken van vierde generatie 
software technologie; 
3) de eindgebruikersschil waarin wordt voorzicn in een werkomgeving voor ofwel het uit
voeren van reeds ontwikkclde applikaties ofwel het gebruik van hulpmiddelen voor het 
extraheren, sortcren en bewerken van deze informatie in verschillende vormen, zoals 
schermen, rapporten, grafische weergave en spreadsheets. 

Een van de belangrijkste produktcn binnen de ccrste schil (]) van het Productivity Pack
age is VAX Rdb/VMS, het rclationele database management systeem dat z'n weg reeds naar 
vele gebruikers heeft gevondcn. VAX Rdb/VMS biedt uitgebreide mogelijkheden voor het 
afschermen en beschermen van gegevcns, en voorziet in diverse relationele funkties zoals Join, 
Select en Project. Het zijn kenmerkcn van een waarlijk rclationeel databasesysteem. Ze maken 
het mogelijk om op gemakkelijkc en flcxibele wijze informatic op te vragen. Gebruikers kun
ncn rclaties kombinercn, informatic die nict persc noodzakclijk is weglaten en specifieke reek
sen gegevens of veldcn inzien zondcr gcbruik tc makcn van de voor-gedefinieerdc toegangspro
cedures. 

VAX CDD - Common Data Dictionary - is ecn gcihtcgrecrdc verzameling van database
definities. VAX CDD maakt het eenvoudig om de database te herstruktureren en maakt het 
tevens mogelijk om de gegevensdcfinities van buitenaf te benaderen. VAX CDD voorziet in 
een normaal gebruik van gegevensdefinities, die nict alleen afkomstig hoeven te zijn uit het 
Productivity Package, met name VAX Rdb/VMS, maar ook uit ecn gevarieerde reeks VAX 
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programroeertalen en produkten uit de VAX Infonnation Architekture afkomstig mogen zijn. 

Flexibel 

De behoeften op automatiseringsgebied is in de meeste organisaties gevarieerd en boven
dien regelmatig aan veranderingen onderhevig. Dit betekent dat de wijze waarop de systemen, 
de systeemondcrdelen en hulpmiddclen in de organisatie worden gedistribueerd, ook aan wijzi
gingen onderhevig is. Met het oog hierop voorzict Digital in diverse manieren voor het dis
triubueren, ten einde flexibiliteit en kontinuiteit te waarborgen. 

Door de gedistribueerdc aanpak van verwerking, is de konfiguratie en fysieke plaats van 
hardware en software komponenten transparant voor de systeemgebruikers. Vanuit de indivi
duele gebruiker gezien, lijkt het alsof op een cnkelvoudig processor systeem wordt gewerkt. 
Met VAX Rdb/RMS hebben alle komputers in een en hetzelfde netwerk gelijktijdig toegang tot 
andere VAX Rdb/RMS databases, ofwel lokaal ofwel van afstand. Het gebruik van een VAX 
Rdb/RMS database in een netwerk of VAX-kluster, kan besparingen in de kommunikatiekosten 
opleveren en tevens leiden tot een meer ekonomisch en efficient gebruik van processoren en 
een grotere systeembeschikbaarheid. De gedistribueerde aanpak zorgt ervoor dat de gegevens 
zich dichter bij de gebruikers bevinden, hetgeen wederom kosten bespaard. Een applikatie 
draait onder alle processoren, waardoor onmiddclijk toegang door het hele systeem heen wordt 
verkregen. 

Kortere responstijden 

VAX Data Distributor kan een kopie van de gehele database overbrengen naar systemen 
in een 'local area network' of een 'wide area network ' , hetgeen ook geldt voor subsets die zijn 
ontworpen om tegemoet te komen aan specifieke wcnsen van bepaalde gebruikers. Distributie 
van de database door deze lokaal toegankelijk te maken, betekent dat gebruikers met veel kor
tere responstijden worden gekonfrontccrd. 

VAX VIDA (VAX IBM Acces) ontlast IBM mainframes van routinematige verwer
kingstaken, waardoor ze voor veelciscnde taken kunnen worden ingezet. Tevens worden de 
gegevens nodig voor het beter uitvoeren van de taak, naar die lokatie in de verwerkingscyclus 
gebracht waar ze het meest eff ektief zijn. De VIDA applikaties kunnen de noodzakel\ ijke 
gegevens uit de IBM- systemen opvragen via stap-voor-stap uitgevoerde procedures. De rol 
van VIDA als gegevens-vervoenniddcl van IBM naar VAX opent tevens de deur naar de 
gehele reeks systemen en produkten in de VAX Information Architecture, inklusief de informa
tie managment hulpmiddelen. 

VAX DATATRIEVE werkt binnen de VAX Information Architecture en voorziet aldus 
in een toegang tot anderc database managment systemen, zoals het Record Managment Sys
teem (VAX RMS) en/of het Database Managment Systeem (VAX DBMS). De hulpmiddelen 
rond de Common Data Dictionary en de Relational Database Manager maken gegevensrappor
tage en definitie mogelijk. 

Geuereren van applikaties 

In de tweede sshil (2) bevinden zich de hulpmiddclen voor het genereren van applikaties. 
VAX RALLY is een applikaticgcnerator voor de ervaren komputergebruiker en biedt een reeks 
volledig geii1tcgreerde instrumenten voor hct krceren en onderhouden van databases, formu
lieren, rapporten, menu ·~ en help-teksten. VAX RALLY biedt een interface met de konv.en
tioncle (derde generatie) talcn. Ecn applikatic compiler is bij het ontwikkelen van een 
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applikatie met VAX RALLY nicl nodig. 

Het definieren en manipuleren van gegevcns c.q. informatie geschiedt langs drie wegen. 
In de eerste plaats zijn er in de V AXNMS werkomgeving hulpmiddelen beschikbaar. In de 
tweede plaats kunnen gegevens in VAX RALLY omgeving warden gedefinieerd en bewerkt 
volgens het zogenaamde 'navigatie proces'. Tenslotle kunnen met VAX SQL, Digital's versie 
van de (ANSI) standaard gegevensopvraagtaal (query), gegevens warden gedefinieerd en 
bewerkt door middel van een hogere taal voor rclationele databases die aansluiten op DSRI 
(VAX RdbNMS of VIDA). VAX SQL stclt tevens klanten in staat om een standaard taal te 
onderhouden tussen VAX- en andersoortigc hardware werkomgeving.Het V AXinfo Produc
tivity Package staat open voor eventucle andere produkten - bijvoorbecld de COBOL Generator 
- zolang die aansluiten op de VAX Information Architecture, of produkten van derden zolang 
die aansluiten op DSRI. 

Eindgebruikers 

VAX Teamdata is een gebruikersvriendelijk infonnatie managment en beslissings onder
steunend systeem. Concemgegevcns, afdelingsgegevens en pcrsoonlijke gegevens zijn toe
gankelijk voor de eindgebruiker. Hij of zij beschikt onder meer over faciliteiten voor 
geihtegreerd database managment, spreadsheet, graphics, query en het schrijven van rapporten. 
Online leerprogramma's, helpschennen, macro's; deze en andere voorzieningen maken VAX 
Teamdata zeer gebruikersvriendelijk. Gebruikers kunncn gegevens opvragen, toevoegen of 
onderhouden in sekties voor ofwcl gcmeenschappelijk ofwel pcrsoonlijk gebruik, door 
keuzemenu's en kommando's. De gcbruikersvriendclijkhcid schuilt 'm ook in de mogelijkheden 
om gebruik te maken van reeds bcstaande gcgevensbcstanden en applikaties, waaronder ook 
spreadsheets en databases gcintegreerd in Digital's ALL-IN-1 omgeving. 

Aansluiting 

Dit gehele overzicht van een aantal van Digital 's software-produkten van de vierde gen
eratie, beoogt duidelijk te maken dat de vierde generatie talen en geadvanceerde database tech
nieken in de visie van Digital geen 'losse tlodders' mogcn zijn, maar deel uit moeten maken 
van een koherente en veclzijdige ontwikkcl- en applikatie-omgeving. Het geeft gcen pas om 
gebruikers ad hoc oplossingen aan de hand tc doen, zodat als men op een gegeven moment 
verder wil, men noodgedwongen op een geheel andere werkwijze of architektuur moet over
stappen, met alle financic1e en orzanisatorische gevolgen van dien. De hulpmiddelen moeten 
daarcntegen op elkaar en op de bestaande werkomgeving aansluiten. 
Een twecde belangrijk kenmerk van ccze visie is dat in elke organisatie, en met name de wat 
grotere, een aantal hierarchisch opgebouwde lagen zijn te onderscheiden. Op elk van deze 
lagcn is de inforrnatiebchocfte wclliswaar verschillend, maar de wijze waarop met de infonna
tie wordt omgegaan is hetzelfdc. De eindgebruiker hoeft niet te weten hoe de gegevens uit de 
database warden gehaald. Er moet warden gezorgd voor een volledig transparant infonnatietra
jekt, waarin software, hardware, kommunikatievoorzieningen en inforrnatie, een allesomvattend 
geihtegreerd inforrnatiesysteem vonnen. Vierdc gcneratie talen en hulpmiddelen kunnen daarbij 
een belangrijke rol spelen, zowel in administratieve als in produktie omgeving, alsook in een 
kombinatie van bcide. Ze kunnen zelfs de belangrijke brugfunktie tussen beide werelden ver
vullen. 
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Acceptatie 

Op het praktische vlak is sprake van een snel toenemende acceptatie van vierde generatie 
hulpmiddelen en database technologie, vanwege de grote flexibiliteit en funkionaliteit. 
Gegevens kunnen sneller en gemakkelijker naar de eindgebruikers worden overgebracht. 
Bovendien is het mogelijk om de infonnatie grondiger te selektere11, zodat de eindgebruiker 
precies die informatie krijgt waaraan hij of zij bchoefte heeft. De voorheen louter brede infor
matiestromen vertakken zich in talloze verfijnde infonnatiestroompjes. 
Onder invloed van de nieuwe mogelijkheden stellen eindgebruikers - terecht - steeds hogere 
eisen aan de systemen. Dat geldt zowel voor de professionals (op de DP-afdelingen) als voor 
de eindgebruikers. Men wil zelf bepalen hoe automatisering wordt gebruikt. Voor de DP
afdelingen betekent dit evenwel dat op een andere manier dan voorheen moet worden gewerkt. 
Het grote verschil tussen konventionele ontwikkelomgeving en een applikatie
ont wikkelomgeving waarin van vierde generatie hulpmiddelen gebruik wordt gemaakt, is dat 
men in het laatste geval veel meer met de eindgebruiker als zodanig bezig is. Het werk van de 
ontwikkelingsspccialisten wordt aanzienlijk inhoudelijker van aard; men moet een zeer goed 
beeld hebben van wat de eindgebrnikers uiteindelijk willen hebben, bijvoorbeeld door 
infonnatie-analyse. Anders gezegd: er wordt niet langcr vanuit de beschikbare technologie 
gewerkt, maar vanuit de benodigde applikatie. En de informatie kan zich op verschillende 
plekken in de organisatie bcvinden, in gcdist1ibueerde databases. 

Standaards 

De aanpak vanuit de applikatie inplaats van de technologie impliceert dat de architektuur 
open moet staan v::>or rclevante toevoegingen en uitbreidingen. Digital maakt dit mogelijk door 
het konsequent volgen van mondiale standaards. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook 
produkten van derden in de architektuur worden betrokken, ook al is nog geen sprake van een 
duidelijke 'overall' standaard in vierde generatie talen. Gevolg is dat de produkten van de 
diverse leveranciers volgens eigen methoden werken. 
Omdat men de eindgebruikers direkt hulpmiddelen aanbiedt, moeten deze zonder meer gebruik
ersvriendellijk zijn. Oat stelt zeer hoge eisen aan de interface; waarbij mogelijkheden moeten 
worden geboden om zclf macro's te vonnen en schermen toe tc voegcn of uit te breiden. 

Last but not least moet worden voorzien in cen kwalitatief goede en gebruikersvrien
dclijke verbinding tussen de personal computers en de eindgebruikers en de (grotere) systemen 
elders in de organisatie. 

3G en 4G 

In de inleiding van dit artikel wordt een aantal tcchnieken als zijnde fenomenen ten tonele 
gevoerd. De meeste van deze technieken zijn inmiddcls reeds aardig ingeburgerd. De beschik
baarheid van nieuwe techniek hoeft er echtcr niet persc toe te lciden dat 'oudc' tcchnickcn als 
overbod;g worden afgedaan. Integendeel, vaak blijken de bcstaande technieken in casu produk
ten nog vele jaren lang prima te funktioncren. Bovcndien is er soms flink in geinvesteerd. 

Dit betekem dat vierde generatie talcn gemakkclijk te kombineren zijn met konventionele 
talen P,n produkten die op basis van die talen zijn ontwikkcld, bijvoorbeeld de eerder genoemde 
Cobol generatoren. Op die wijze kunnen prcstaties en prijsstelling reeds tijdens de ontwikkeling 
worden getest, door middel van prototyping. 

Ook dat is ct·n kenmcrk var. ecn open architektuur, zoals die van Digital; de mogelijkheid 
om het beste van twee \•,crelden te kombineren. 
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Gewis-kongres 

De hccr Roest is van origine bedrijfseconoom (Universiteit van Amster
dam). Hij is in dienst bij IBM sedert 1969. Als systems engineer heeft hij zich 
vooral bezig gehouden met bcdrijfsstudies, infonnatieplanning en sys
teemontwikkeling, waarbij hij diverse artikclen publiceerde. Een proefschrift 
over de grondslagen van het ontwikkelen van infonnatiesystemen is in voor
bereiding. In zijn huidigc funktie ondersteunt de heer Roest de marketing van 
vierde generatie software en van decision support systems. 

Invalshoek 

Eigenschappen van technieken en hulpmiddelen op zichzelf, kunnen voor menige discip
line boeiend en belangwekkend zijn, ook al hebbcn zij geen vcrdere betekenis voor de gang 
van zaken in een organisatie. Een discussie over een automatische versnellingsbak zal sterk 
verschillen van aard, inhoud en lengte, al naar gelang de relevantie voor de bctrokkenen: metal
lurgen, garagehouders of reizigers. De doelgroep van dit rapport bestaat met name uit DP
managers. Daarom wordt in dit hoofdstuk gekozen voor het referentiekader van de reiziger, die 
zich laat leiden door de overheersende vraag: wat schiet ik er mee op, en: kan bruintje dat wel 
trekken? 

Van generatie naar generatie 

Met lG (eerste-generalie) software kunnen alle technische problemen worden opgelost. 
Met behulp van machinetaal kunnen de krachtige computers die vandaag de dag beschikbaar 
zijn, ongetwijfeld meer prestcren dan de inmiddels verouderde systemen waannee in de zes
tiger jaren een man op de maan werd gczet. Het automatiseren van de orderverwerking, of van 
decision support systemen, is met behulp van de huidige apparaten en met machinetaal, geen 
technisch probleem. Uiteraard zijn genoemde toepassingen ook uitvoerbaar met tweede genera
tie software: met Assembler en met sequentiele bestanden. 

In de praktijk blcek de voorkeur in de jaren zeventig toch uit te gaan naar derde-generatie 
software, al werd die nict zo gcnoemd. High level languages, zoals Cobol, Fortran en PL/1 
verdrongen Assembler. Bovcndien wcrden Database/Data Communication (DB/DC) systemen 
in gebruik genomen. Mcnige automatiseringafdeling bouwde zclf een database management 
systeem of een transactie monitor. Totdat het duidelijk werd dat het ontwikkelen van dergelijke 
pakketten het vermogen van de eigen DP-afdeling te boven ging. Het aanpassen van de "Roll
Your-Own" (RYO) DB/DC systcmcn aan nieuwc hardware en aan tocnemende functies van 
besturingssystemen, WJlS economisch niet meer te verantwoorden. Naast de leveranciers van 
computersystemen ve~ henen software vendors met een grote verschcidenheid aan derde-
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gcneratie software pakkettcn. 

De implcmcntatie van derde-gcncratie soflw3rc ging overigens niet zonder slag of stoot. 
Met name technische systecmbchccrdcrs maakten zich vaak zorgen over het resourcegebruik 
van derde-generatie software. Hardware uitbreidingen warcn aan de orde van de dag. Veel 
meer dan voordien gebruikelijk was. Ecn 1 MIPS processing capaciteit, een MEGA-byte main 
storage, een GIGA-byte extern geheugen voor eenvoudige on-line toepassingen waren 
groothcden waarin men nict gcwend was te rekenen. Ervaren programmeurs hadden vaak uit
voerig beargumenteerde bczwaren tegcn de beperkingen van de hogere programmeertalen. De 
overgang van de twccde- naar de derde-gencratie ging gepaard met pittige discussies, die door 
nieuwelingen in hct vak nauwelijks kondcn worden gevolgd. Achtcraf gezien zouden we van 
een generatie- ovcrgangssyndroom kunnen spreken.En nu is dan de volgende generatie aan de 
orde: de vierde. De technische aspecten zijn boeiend en interessant, maar toch vormen zij niet 
de ratio van 4G software. Met machinetaal immers, zijn alle technischc problemen op te lossen. 
De betekenis van 4G software is primair economisch. 4G SW is ontwikkeld om economische 
redenen, en zal wordcn gcbruikt om economische problemen op te losscn. 

Zullcn we bij de ovcrgang naar de nieuwe gencratic opnieuw worden geconfronteerd met 
een "generation-syndroom"? Er zijn berichten die daarop wijzen. En wat moeten we verder 
denken van de "Roll-Your-Own" 4G SW componenten, zoals verbindende hulpstukken en 
preprocessors, die min of meer zclfstandige onderdelcn dienen te integreren? De toekomst zal 
leren of die RYO 4G SW niet hetzelfde lot beschoren zal zijn als de RYO 3G systeem
software. 

Voor wat vcrdcre tockomst wordt er intusscn al gesproken over 5G SW. De verwachting 
is dat daarmec gcbicdcn kunncn wordcn ontgonncn, die in het bedrijfsleven nog braak liggen. 
In dit hoofdstuk cchtcr, blijvcn we bij de huidige wcrkelijkheid van de reiziger die zich 
afvraagt: wat schiet ik ermce op, en kan bruintje dat wel trekken? 

VOORNAAMSTE KEN MERK VAN 4G SOFTWARE 

In de dcfinitic van 4G software brengen we het voomaarnste kenmerk naar voren: 

4G software is software die voorziet in economisch probleem: 
Het automatiscren van de informaticvcrwcrking, 

gebascerd op kostenverhoudingcn 
van de tachtiger jaren. 

4G software is software waarmce applicaties 

1. Sneller en goedkoper zijn te ontwikkelen. 
2. Sneller en goedkoper zijn te onderhouden. 
3. Sneller en goedkoper zijn te vervangen. 

Aspccten zoals kwalitcit, consistcntie, gebruikersvriendelijkheid, zijn geen doel op zich, 
en leveren dus niet de primaire maatstaf waaraan 4G software dient te worden beoordeeld. We 
zijn kwaliteit in de praktijk pas echt bclangrijk gaan vinden toen bleek dat programma
onderhoud de grootste kostenpost van hct ontwikkelingsbudget vormde. Consistentie blijkt van 
belang te zijn om de oplcicting van programmcurs sneller en goedkoper te kunnen realiseren, en 
om het cndc,houd van applicatics te vercenvoudigen. Gebruikersvriendelijkheid reduceert de 
kans op kostbarc fouttn en vermindcrt de behoefte aan kostbare gebruikershandboeken. 
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Het bcwakcn van kwalitcit, hct toezicn op consistentic, en het verzorgen van gcbruik
ersvricndclijkcid gaat, in de praktijk van de applicatieontwikkeling met 3G software, ten koste 
van grote inspanningen en van de voortgang. Het terugdringen van onderhoud als gevolg van 
economischc slijtage: veranderende wensen van de gebruiker, veranderende kostenverhoudingen 
van complementaire software en hardware, maakt flexibiliteit noodzakelijk. Indien de 
bovcngenoemde eigcnschappen in significant sterkere mate aanwezig zijn in, en realiseerbaar 
zijn met 4G software, dan zijn daarmee de onder 1 t/m 3 genoemde doelstellingen gediend. Oat 
bctekent ook dat alle andere mogelijke eigenschappen van als 4G software aangeduide pakket
ten met die maatstaf diencn te worden gemeten. 

Een nicuwe generatie betekent dat de genoemde kosten inderdaad drastisch afnemen. Of 
in termen van produktiviteit: dat met de beschikbare middelen (mensen + software + hardware) 
aanzicnlijk sneller de ontwikkelings-, de onderhouds- en de vervanginprojekten worden gereal
iseerd. Een vcrbctering van 20 a 30% is onvoldoende om van een nicuwe generatie te spreken. 
Daar is meer voor nodig: tenminste een verdubbcling. 

VOORNAAMSTE BEST ANDDELEN VAN 4G SOFTWARE 

Een relational data base management system 

Een relational data base management system (RDBMS) is een wezenlijke component van 
een 4G SW systeem. Een RDBMS neemt met zijn optiomizer (een werkelijk Expert System) 
de programmeur veel werk uit handen. De applicatieontwikkelaar. wordt ook verlost van veel 
ballast door de krachtige, maar beperkte set statements en commando's van SQL, welke taal 
inmiddels ANSI-standaard is geworden. Een vitaal ondcrdeel van het RDBMS is de catalog 
voor de dictionary/directory functie. Via een dynamische en interactieve toegang kan de 
ontwikkelaar tabellcn creercn, kolommcn toevoegen, viefl.ws definieren, indexen creeren, 
bcvoegdheden speciliceren. Of wijzigcn en laten vervallen. Relaties tussen metadata kunnen 
met SQL naar believen worden gereprcsentcerd. De ontwikkelaar hoeft niet te wachten, en 
krijgt direkt feedback. De produktiviteitsverbctcring is drastisch. 

Een applicatietaal of 4G taal 

Een tweede hoofdcomponent van 4G SW is een applikatiegenerator dan wel 4G taal. De 
programmeur vervaardigt daarmee een applicatic intcracticf, met direkte feedback, en een intel
ligente koppeling naar het RDBMS. De metadata van de RDBMS catalog, tezamen met de 
automatisch bijgehouden mctadata van de applicatiegenerator leveren direkt toezicht in alle 
onderdelen van een applicatie. Dynamisch oproepbare trace-, test- en debugfaciliteiten stellen 
de programmeur voortdurend in staat om te zien wat er gebeurt of wat er aan de hand is 
tijdens bet definieren of beproeven van de toepassing. De documentatie - vroeger het kind van 
de rekening - van de ondcrdelcn: schcrmen, data en logic wordt in ecn eenvoudig formaat 
automatisch verzorgd. 

Wanneer de applicatic klaar is, kan hij direct worden gcgenercerd voor de systeemomgev
ing waarvoor hij moet draaien. Oat betckcnt dat de toepassing portabel is vanuit de sys
tecmomgeving waarin hij wordt ontwikkeld, naar een systeemomgeving met eventueel een 
andere besturingssysteem en/of een andcre hardware 'l:_fChitectuur. Daarbij onderscheiden we 
een theoretische, volmaakte portabiliteit, en ecn praktis& portabiliteit die een behoorlijk aantal 
werkelijke situaties betreft. De kloof tussen thcorie en praktijk is in belangrijke mate verkleind, 
nu SQL een ANSI- standaard is geworden. De produktivitcit is daar in sterke mate mee 
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gediend. 

Een eindgebruikers interface 

Het derde hoofdonderdeel van 4G software is die software waarmee de eindgebruiker zelf 
in zijn ad hoc informatiebehoeften kan voorzien, zoals voor query- en presentatiefuncties. Het 
selecteren, groepcren, combineren, grafisch weergeven of afdrukken van gegevens, is met deze 
4G end user interface, in vcrgelijking met 3G software, snel onder de knie te krijgen en uit te 
voeren. Deze 4G software component heeft dan ook een intelligente interface met het RDBMS 
dat de gegevens bcheert. 

4G SW ALS MIDDEL 

Informatieverwerking 

In de dcfintic van 4G software is het begrip informatieverwerking gebruikt. Daaronder 
valt te verstaan: hct vastleggen/ aanpakken, muteren, opbergen/ opzoeken, en 
weergeven/presentcren van bcdrijfsgegevens. Naderhand kunnen bedrijfsgegevens een tweede 
(derde enz.) jeugd beginnen, of worden gepensioneerd in een archief, om na verloop van tijd te 
worden vemietigd. Tijdcns hun levensloop worden de gegevens in de gewenste vorm gebracht: 
data, tekst, graphics, image, voice of een combinatie daarvan, om dan op het gewenste 
moment, op de gewenste plaats aan de bevoegde functie bcschikbaar te warden gesteld. 

De bevoegde functie kan worden bekleed door een hardware component zoals een badge 
reader, door een software component zoals een data system catalog c.q. dictionary, of door een 
persoon: veel werk blijft mensenwerk. Over de gewenste vorm, de gewenste plaats en het 
gewenste moment van informatievcrwerking voor een veelheid van diverse functies of 
belanghebbenden, is niet eenvoudig overeenstemming te verkrijgen. De wensen van een 
televerkoper, ccn netwerkbeheerder, een industrieel ontwerper, een hardware servicemonteur, 
een accountant, of ecn data base administrator lopen gewoonlijk sterk uiteen. En toch kan het 
onderwerp in kwcstic: intcractieve tocgang, via een werkstation, tot bcpaalde bedrijfsgegevens 
hetzelfde zijn. 

De eindgebruiker/doc-het-zclver ondcrvindt soms meer last dan gemak van voorschriften 
die in een ivorcn toren sfcer tot stand komcn. Anderzijds wordt 'eiland-automatisering' een 
ongewenste ontwikkcling genocmd. Gedistribueerde informatieverwerking vergt weer voorzien
ingen die soms op gespanncn voct staan met de gcdachten van meer centraal werkende func
tionarissen. Vandaar de rocp om integratie: 'alles moet met alles kunnen samenwerken', en om 
portabiliteit: 'allcs moct ovcral op all cs kunnen draaien' . In het perspectief van dit hoofdstuk 
wor<.1t onder 'gewcnst' vcrstaan: het rcsultaat van de afweging van: 
nut/maal:baarheid/betaalbaarheid. 

Informatiesystemen over informatiesystcmen 

Naast de "gewone" gebruikers van "gewone" informatiesystemen, zien we de data pro
cessing professional, die informatie over informatiesystemen gebruikt. De netwerkbeheerder 
heeft gegevt,,:; nodi over lijneP., datacommuncatie controllers, netwerk protocollen, local en 
remote processor karaktr. ristickcn, tcm1inal-indentificaties. Terminalgegevens zijn ook voor de 
programmcur van bclang: hiJ m01't wcten hocvecl regels op een scherm passen, welke kleuren 
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beschikbaar zijn, hoe hct toctsenbord eruit ziet. De systeembehecrder wordt geconfronteerd met 
complexe problematiek. Hij dicnt te weten hoe in het geval van een storing, de data in het 
netwerk, c;>P weg van een naar een of meer processoren, in samcnhang met de data op de pro
cessoren, de data in de externe gcheugens, en de data op weg van en naar die externe geheu
gens, als de wiedeweerga gcrecovercd kunnen worden. Zodanig, dat de gebruikers geen bijzon
dere hinder ondervinden van de storing, waarbij de integriteit van de bedrijfsgegevens volledig 
gewaarborgd is. De technische ontwerper/programmeur heeft gegevens nodig over bestanden, 
velden, programma's, modules, schcrm layouts, en onderlingc relaties tusen die zaken. 

Maar niet allcen data processing professionals gebruikcn meta- informatie. De eindge
bruiker beschikt graag over cen direct raadpleegbare landkaart van informatieland. Ook de 
budgetbewaker wil informatie over informatiesystemen hebben. De produktiviteit van software
en hardware-technischc dienst is evencens gcbaat bij een dynamische, interactieve toegang tot 
velerlei gegevens, die gewoonlijk versnippend vastliggen, her en der in de systeem software, in 
applicaties en in handadministraties. Er is meer mogelijke informatie over informatie; veel meer 
dan de subset waarin klassicke dictionaries waren gespccialiseerd. In de 4G SW wereld wordt 
gesproken over 'repositories': geintegrcerde systemen waarmce een groot scala van gegevens 
wordt bijgehouden, door en voor hardware-componenten, software subsystemen, eindgebruikers 
en data processing professionals. Dergelijke systemen kunnen dan ook 'geintegreerde meta
inform atiesystemcn' wordcn genoemd. Vierdc-generatie software rechtvaardigt zijn naam pas, 
indien daarmee meta-informatiesystemen meer efficient en meer effectief van de grond komen 
en functioneren dan met dcrde generatie. 

Menige grote organisatie meeft meerdere data dictionary/directory (DID) systemen gein
stalleerd. Soms als gevolg van cen specifieke belangstelling van data processing specialisten, 
maar ook omdat 3G SW veelal voor elke gcinstallcerdc processing unit een afzonderlijk exem
plaar van het data base management system annex DID noodzakelijk maken. Het integreren 
van meerdere geintegreerde DID's is dan weer een lastige zaak. Het eiland-automatisering van 
de automatisering wordt steeds mocilijker te beheersen met de tegenwoordige ontwikkeling 
naar parallel processing, distibuted processing en cooperative processing. Deze ontwikkeling 
manifcsteert zich in opmars van personal computers en afdelingssystemen, waarvan de eigen
schappen stcrk uiteen kunnen lopcn. 

De bovenstaande karakterisering van de zich thans manifesterende problematiek brengt 
enkele dimcnsics in beeld van een veclkoppig monster, waarvan we de ware gedaante 
nauwelijks overzicn. In de horizontale dimensie is de integratie binnen een kop aan de orde: de 
samenwerking tussen 'intclligente' subsystemen. De vertical dimensie adresseert de verbin
dingen tussen kop en lagere, uitvocrende organen. En dan is er nog een ongewone dimensie 
waarin de samenwerking tussen de verschillende koppen valt te plaatsen: op hoofdsysteem 
niveau. "Cross systems consistency" is de term die daarvoor in zwang is. In economisch per
spectief zien we het veelkoppige monster als een vervoermiddel, getemd en bereden door de 
business professional, die zich afvraagt: wat schiet ik ermee op, en kan bruintje dat wel 
trekken. Hij streeft emaar, in dcze becldspraak, om met een willig span fitte paarden zijn 
bedrijf voorop te laten !open. 

Kostenverhoudingen van de tachtiger jaren 

In de definitie van 4G software is gerefereerd aan kostenverhoudingen van de tachtiger 
jaren. In dit hoof dstuk worden met behulp van de man/machine- en van de maak/draai- kosten
ratio die verhoudingen in bceld gebracht1. 

1. Zie ook het verslag van de Diebold Benelux Conferentie 1980, waarin dcze ratio's met de toen 
bcschikbare cijfers werden gcprcsenteerd . 
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De man/machine kostenratio 

Een programmeur van een tocpassing legt, via zijn gecodeerd werk, beslag op hardware
capaciteit. In de man/machine-ratio ncmcn we de verhouding in acht tussen de kosten van de te 
gcbruiken hardware, en de kostcn van de programmeur zelf. 

1 Ml PS + 1 MEGA-byte main storage + 1 GIGA-byte online storage 
1 programmeur 

De hierondcr vcrmelde machinckostcn betreffen upgmde prijzen van state-of-the-an: tech
nology op maandbasis, met voor het betrokken jaar gebruikelijke afschrijvingstennijn. Bron: 
IBM Nederland N.V. De man-kosten betreffcn het extcme uurtarief van een additionele 
Cobolprogrammcur en hct aantal uren per maand. 

1974: 

78000+10000+18000 
14,7 ( upgrade 370/158) 

180• 40 

1980: 

19000+1000+4000 
1,7 ( upgrade 4341) 

180• 80 

1986: 

11400+550+1650 
0,6 ( upgrade 4341) 

180• 120 

1990: 

9000+400+1200 0,4 ( raming) 
180• 150 

In deze drastisch verandercnde ratio is een economische pijnzone aan te geven die aan het 
eind van de zeventiger jarcn is ontstaan. Sindsdien is de economische pijn nog heviger gewor
den. Indien de MIPS-MEGA -GinA / Mankosten voor de PC-wereld in aanmerking warden 
genomen, dan zijn de verhoudingen nog meer exorbitant. 

De maak/draai kostenratio 

Het MAKEN van een Cobolstatement, gemeten over het gehele ontwikkelingstraject, 
geschiedt onveranderlijk met een produktiviteit van twee statements per uur. Weliswaar zijn de 
programmeringsfacilitciten de afgelopen twintig jaar aanzienlijk verbeterd, maar de complexiteit 
van de omgeving is ook drastisch tocgenomen. Het afstemmen op en het integreren van nieuwe 
toepassil1gen met reeds bestaande applicaties, vormt een steeds zwaardere last. 

Aan de hand van het uurtarief van een additionele inhuurkracht, en van de netto-produktie 
over hct gehelc ontwikkelingstraject van 2 Cobol-statements per uur, zijn de arbeidskosten van 
een Cobol-statement eenvoudig te bcpalcn: 
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Jaar Kosten/Manuur Produktiviteit MAAK-KOSTEN 

1974 Hfl. 40 2 Hfl. 20 
1980 Hfl. 80 2 Hfl. 40 
1986 Hfl. 120 2 Hfl. 60 
1990 Hfl. 150 2 Hfl. 75 

Het berekencn van de kosten om het Cobol-statement te draaien, in het verband van de 
module waarin het statement staat genotccrd, gaan we uit van de volgende aannames: 

Gemiddelde draai frequentie van het statement 
Aantal draaidagen per jaar 

Levensduur van het statement: 
Aantal machinernstructies per Cobol statement 

10.000 per dag 
200 

3 jaar 
5 

----x 
= 30 miljoen 

machine instructies 

Bij een capaciteit van l MIPS is dat 30 CPU-seconden. 

We gaan er verder vanuit dat de beschikbare CPU-capacitcit voor een groot deel wordt 
gebruikt voor overhead: voor de functies die de systeemsoftware uitvoert. De toegenomen 
CPU-capaciteit wordt door ecn toenemend aantal van die functies bezet. Een ander deel van de 
capaciteit is evenmin beschikbaar voor het Cobol- statement: tijd voor wachten en queueing. 

Benutting CPU-capaciteit: systeemsoftware-tijd: 50% 
wachttijd voor queueing 25% 

Coboltijd 25% 

Voor het draaicn van 30 Cobol-seconden, moet dan vier keer zoveel capaciteit beschikbaar 
zijn: 120 systeemseconden. 

Voor de opslag in het inteme geheugen calculeren we voor het gehele leven van het 
Cobol-statement ruwweg 1 MEGA-byte, en voor de opslag in het exteme geheugen een 
GIGA-byte, waaronder mede bcgrepcn de nodige ruimte voor opslag-overhead. De kosten van 
de benodigde 120 systeemsccondcn (MIPS + MEGA + GIGA) zijn te bepalen aan de hand van 
de maandkosten en de maanduren. Uitgaande van twee shifts van 180 uur, zijn per maand 360 
systeemuren beschikbaar. 

1974 Hfl. 106.000 Hfl. 294 8,18 cent 120 Hfl.9,80 
1980 Hfl. 24.000 Hll. 67 1.85 cent 120 Hfl 2,20 

1986 Hfl. 13.600 Hfl. 38 1,05 cent 120 Hfl 1,26 

1990 Hfl. 10.600 Hfl. 29 0,82 cent 120 Hfl 0,98 
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De MAAK/DRAAI kostenratio is dan: 

'74: /~0 = 1.9 

·so: 2~i0 = 18.o 

'86: 1~6 = 47.6 

'90: i½ = 76.4 

Het economisch perspectief 

Evcnals met betrekking tot de MAN/MACHINE-kostenratio valt ten aanzien van de 
MAAK/DRAAI-kostenratio ecn economische pijnzone aan te geven. De maak/ draai
kostenratio zal allcen bij extreme wijzigingcn in de aannamens struktureel minder ongunstig 
zijn, bijvoorbeeld in het geval van vcle honderden terminals die elk aan een zelfde type tran
sactie zeer frequent wcrken. Hct andcre uitcrste: een toepassing die op een enkel werkstation 
slechts enkele keren per dag wcrkt, bijvoorbeeld ecn stand-alone PC-toepassing, geeft een 
maak/draai-kostenration voor 3G-achtigc software, die buitengewoon disproportioneel is. 

Nieuwbouw ➔ onderhoud ➔ vervanging 

In de praktijk blijkt 70% of meer van de ontwikkelingscapaciteit te warden besteed aan 
programmaonderhoud: hct aanpassen van applicaties aan zich voortdurend wijzigende omstan
digheden en behoeften. Deze aanpassingen van de programmatuur dienen de economische 
veroudering ervan op te vangen. Daarnaast wordt onderhoud gepleegd om technische tekort
komingen te reparcrcn.2 

Een groot decl van de ondcrhoudstijd wordt besteed aan zoeken in de documentatie van 
cen bestaande programmatuur: in lijvige binders met listings. Het traceren van de logica van 
programma's wordt extrecm tijdrovcnd indien de applicatie niet alleen uit duizenden regels 
codering bestaat, maar ook nog de bcruchte spaghctti-constructie heeft. 

Behalve de kosten van de ontwikkcling dicnen ook die kosten in aanmerking te worden 
genomen die voortvloeien uit C'..' vcrminderde produktiviteit van de gebruiker die met 
verouderde of verkecrd functionercnde applicaties moet werken. Zowel de kwaliteit als de 
omvang van de applicaties zijn dus sterk bepalend voor de kosten van onderhoud. 

Indicn hct aantal nieuwc rcgcls code met cen factor 7 wordt gercduceerd als gevolg van 
het gebruik van 4G software, dan zal de additioncle capaciteit om de nieuwe prograrnmatuur te 
onderhouden, evcnecns drastisch lager zijn. Dit maintenance- rcductie effect wordt versterkt 
doordat de kwaliteit van de housekeeping code van de applicatie per definitie beter is. De 
housekeeping wordt immers vcrzorgd door de 4G software. 

Da<1rdoor ontstaat op den duur extra ontwikkelcapaciteit, waarmee 3G applicaties kunnen 
worden vervangen door 4G applicatics, met een, in manmaanden gemeten, opnieuw afnemend 
beslag op programmeringscapaciteitcn voor onderhoud: een opgaande spiraal. Bovendien kun
nen, als gevolg van de gcbruikcrsvricndclijkheid van 4G software, query- en presentatiefuncties 
door de cindgebruiker zelf wordcn aangcpast aan de wisselende behoeften.ln feite neemt de 

2. Zie ook het rapport van de Diebold Renclux werkgroep nr 15 d.d. Oktober 1984: "Opheffing van 
werkachterstana bij het r>ntwik.kclen van toepassingen al of niet met behulp van eindgebruikers", biz. 40 -
41. 
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eindgebruiker dan een substanticcl dcel (ca. 30%) van het programmatuur-onderhoud op zich. 

Afwegen van generaties 
I 

De overgang van 3G SW naar 4G SW kost tijd, geld en inspanning. Soms zal een evolu-
tionaire overgang mogclijk zijn, maar in bepaalde situaties zal het innoveren van de software
infrastructuur een omvangrijk investeringsproject bctekenen. Morgen bcginnen is onmogelijk, 
maar wachten tot Sint Juttcmis, wanncer alle theoretisch ideale mogelijkheden bcschikbaar zijn, 
is evenmin economisch verantwoord. De economische betekenis van 4G SW kan op termijn 
wordcn afgewogen: 

-Op korte tennijn: voor hct reduceren van de ontwikkelingskosten. 
-Op de middcllangetcnnijn: voor het reducercn van onderhoudskosten. 
-Op de lange tcrmijn: voor het beheersen van de vervangingskosten van nog te 
ontwikkelcn applicaties, tegcn de tijd dat de economische ouderdom van die toepassing 
dat weer noodzakelijk maakt. 

Bij het afwegen en waardcren van de investeringen en resultaten van een software inno
vatieprojekt, zijn als produktiefactor de menselijke factor, software en hardware te onder
scheiden: 

I Resultaat = PEOPLE * SOFfW ARE * HARDWARE I 

Het vcrgrotcn of vcrbctercn van cen factor zal de output doen toenemen. Als gevolg van 
de wet "Wet van de vem1inderende meeropbrengsten", zal het effect slechts tot op zekere 
hoogte gelden. Hct resultaat necmt af indien de beschikbare middelen afnemen of 
verslechteren. Het effect van het in kwalitatief en kwantitatief opzicht varieren van de drie fac
toren kan, tcnminste op papier, wordcn nagegaan e.g. voorgesteld, aan de hand van een meer 
gedetailleerde fonnulc. 3 

Hier zij volstaan met de opmerking dat ten aanzien van de menselijke factor, alert 
management, vaardighcid, materiekennis en discipline onontbeerlijk zijn. Indien deze attributen 
in de formule ecn lagc waardc hcbbcn, dan zullen de resultaten van 4G software navenant 
telucrstellcn. Zo blijft hct ook mogelijk een goede oplossing voor een verkeerde probleemstel
ling te maken. De problcemstelling van 4G SW is nict een technische, maar een economische. 

De door een 3G SW praklijkman gedebitecrde wijshcid: "Wat twee mensen zouden moe
ten doen in twee dagen, dat doen drie mcnsen in dric dagen", kan met bchulp van 4G SW in 
het tegcndccl vcrkercn: "Wat dric menscn doen in dric dagen, dat kunnen twee mensen doen in 
twee dagen". 

3. Zie bijlage: "OutpuJ Oriented Factoring" voor een verdere uitwerking. 

Bron: Inteme publicatie van IBM Nederland N.V. door W.F.Rocst 
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BIJLAGE: OUTPUT ORIENTED FACTORING (OOF) 

Het resultaat van cen nicuwbouw-, ondcrhouds- of vervangingsproject, wordt bepaald 
door samenwcrkendc produkticfactorcn: de mcnsclijke factor, de software en hardware. In deze 
appendix wordt de wcrkfonnulc "OOF" uitcengezet, als leidraad voor het afwegen van 4G SW 
ten opzichte van 3G SW. De meritcs van 4G software kunnen worden beoordeeld aan de hand 
van elk onderdecl van OOF: is het aantoonbaar of voorstclbaar dat een wijziging in de factoren 
het resultaat doet tocnemcn of afnemen. 

Basisf actoren 

I Resultaat = PEOPLE * SOFfW ARE * HARDWARE = P * S * H I 

Het vergroten of verbcteren van ccn factor zal de output doen toenemen. Als gevolg van de 
'Wet van de vcnnindercnde meeropbrengsten', zal het effect slechts tot op zekere hoogte gel
den. 

Basisquotient 

De werldng van de wet van de vcnnindcrcnde mecropbrengsten wordt beheerst door de 
beschikbaar gestclde middelen tc confrontercn met de vereiste middelen voor hct projekt Daar
bij wordt aangcnomen dat het geen zin heeft om meer middelen in te zetten dan vereist is. 

R I 
Beschikbare middelen Available Resources AR 

esu taat = -------- of ------- = -
Vereiste middelen Required Resources RR 

Het resultaat ncemt dan af indien de bcschikbare middelcn afnemen, of indien de vereiste mid
delen toenemen. En andersom. 

Basisvorm van OOF 

Uit de combinatie van de basisfactorcn met het basisquoticnt ontstaat de basisvonn van 
de fonnulc: 

AP • AS • All 
Resultaat = -----

RP •RS* RH 

Elke fa ~tor in deze fonnule is tc ontlcden in een aantal mecr specifieke componenten, waarop 
het effect van 4G software en van software engineering kan worden nagegaan. 

DE PEOPLE-FACTOR 

In dit ondcrdecl van OOF wordcn vcreisten met betrekking tot de menselijke factor 
geconfrontc-::: :-d met de bcschikbarc krachten. Tc bepalen: Het effect van 4G SW en software 
engineering bij het ontwikkclcn, ondcrhoudcn en vervangcn van infonnatieverwerkende syste
men. 
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Bekwaamheid (AP 1) * Aantal medewerkers (AP 2) * Management (AP 3) 
Moeilijkheid vd omgeving (RP I)* Kwantiteit vd problemen (RP2) * Aantal omgevingen (RP3) 

-APl: Beschikbare materiekennis, discipline, motivatie. 
-AP2: Aantal beschikbarc projcct-uitvoerders 
-AP3: Beleid, gezag, beslissingsvaardigheid, communicatie. 

-RPI: Vereiste kcnnis en inzicht: vcrgelijk ecn cenvoudige facturering met ingewikkelde pen-
siocnberekening 
-RP2: Vereist inzicht voor bijvoorbccld een omvangrijke applicatie, waarvan de onderdelen op 
zich niet lastig zijn. 
-RP3: Vereiste coordinatie/standaardisatie t.a.v. applicatie- omgevingen: diversiteit van afdel
ingen en werkmaatschappijen. 

DE HARDWARE-FACTOR 

4G SW vraagt meer hardware capaciteit. Voor de ontwikkelaar is van belang: availability 
van het systeem, en sub-second response time. 

MIPS (AHI) * MEGA/GIGA (AH2) * 1/0 transfer (AH3) 
capaciteit capac1tell capaciteit 
MIPS (RHl) * MEGA/GIGA (RH2) * 1/0 transfer (RH3) 
capaciteit capaciteit capaciteit 

-AHl, RHl: Vcrwerkingskracht van de processor. 
-AH2, RH2: Inteme en exteme opslagcapacitci't. Heeft de ontwikkelaar al zijn werk en hulp-
middelen interactief beschikbaar? 
-AH3, RH3: 0verdrachtssnelheid naar processor en tussen procesoren: locale 1/0, netwerk 1/0. 

DE SOFTWARE-FACTOR 

Te bepalen: het effect van 4G SW: RDBMS, applicatiegenerator cq 4G taal, en End User 
interface, in vergelijking met de respcctieve 3G varianten. 

Functional (ASl) * Integratie (AS2) * Portabiliteit (AS3) 
ower binnen om evin 

Time to (RSI) 
learn/use 

Aantal (RS2) ~ Aantal (RS3) 
statements parameters 

-ASI: Functionele mogelijkheden van de software. 
-AS2: Afstemming software/software en software/hardware interfaces. Dcze integratie heeft dus 
zowel een horizontale als een verLicale dimensie. 
-AS3: Portabilitcit wordt ook wcl cross system consistency genoemd, en heeft betrekking op 
vcrchillcnde bcsturingssystcmcn en/of verschillcndc hardware architecturcn. Betrcft met name: 
data, schermen, logic, protocollcn. 
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-RS 1: Benodigde oplcidingstijd, hcrinner- en opzoektijd voor het schr4ijven, µ-acen, testen en 
gebruiken van de softwarefunctie. Kan via de helptoets een intelligente souffleur worden 
opgerocpen? 
-RS2: Aantal te lcrcn en te gebruikcn statements/commando's. Vergelijk de beperkte set van 
SQL. 
-RS3: Aantal vcrschijningsvormcn per statement/commando. 
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UNISYS EN 4GL 

Ing. M.H. Schneider 

Unisys Nederland N.V. 

Ing. M .H. Schneider studeerde electrotechniek (afstudeerrichting digitale 
technieken) aan de HTS te Enschede. Daarna volgde hij de commercieel
technische opleiding op Nijenrode, instituut voor bcdrijfskunde te Breukelen. 
Sinds februari 1979 is de heer Schneider wcrkzaam bij Unisys (ex-Burroughs); 
de eerste jarcn in diverse verkoopmanagcmcnt-functics. In de huidige functie is 
hij op de centrale marketingafdeling verantwoordelijk voor de marketing van 
vierde generatietalen, met als specialisatie het product Linc II. 

Algemeen 

Unisys is per 1 januari 1987 ontstaan uit een fusie tussen Burroughs en Sperry. Een 
bedrijf met 100.000 werknemers en 10 miljard dollar omzet per jaar, geheel gerealiseerd in de 
informatieverwerkende industrie. 

Zowel Burroughs als Sperry haddcn hun eigen 4GL, resp. Linc en Mapper, elk met hun 
eigen filosofie . 

Aan de hand van de verschillende niveaus van informatie binnen een organisatie en de 
verschillende doelgroepen voor 4GL's, zal ik deze twee productcn positioneren. Er zijn op dit 
moment meer dan 400 4GL's op de markt. De functionaliteit van 4GL's loopt van eenvoudige 
opvraagtalen _voor eindgebruiker tot en met complete informatiesysteem-generatoren voor de 
DP-afdeling. Een keuze maken wordt daarom steeds moeilijker. Ik zal een paar elementen beli
chten waarop gelet dient te warden bij het maken van een keuzc voor een 4GL. 

Om een goede 4GL-keuze te kunnen maken dienen wij allercerst naar de organisatie te 
kijken waarbinnen men ecn 4GL wil toepassen. Er dient bijvoorbeeld vastgesteld te warden 
welke informatiebehoefte met behulp van die 4GL ingevuld dient te worden. De drie te 
definieren informatieniveaus (zie bij!age 1) zijn: 

a. company information 
b. department information 
c. individual information 

Company information kenmerkt zich door het grote volume en de algemene aard van de data. 
Veel afdelingen gebruiken een gedeelte van deze data. 

Department information is een veelheid van informatie, specifiek voor een bepaalde afdeling. 

Individual information is zeer selectieve informatie, gericht op een specifieke eindgebruiker. 
Vaak is er de behoefte om ad-hoc vragen beantwoord te krijgen. 

Elk bedrijfsinformatiesysteem bevat deze drie soonen informatie. Bij de selectie van een 
4GL is het belangrijk te weten met welk doel die 4GL gcbruikt gaat warden. De vraag is 
gerechtvaardigd of een 4GL wel in de totale informatiebehoefte van ecn organisatie kan voor
zien. 
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Een andere invalshoek voor de keuze van een vierde generatictaal is de doelgroep voor 
een 4GL binnen een organisatie, of wel wie gaat er mee werk.en. 

In de productivity market kunnen wij de volgendc groepen binnen het 4GL spectrum (zie 
bijlage 2) onderscheiden: 

a. Full function application development 
b. Team computing 4GL 
c. End user computing 4GL 
d. Specialized decision support tool 

Elke doelgroep stelt zo zijn eigen specifieke eisen en wensen aan een 4GL. Het is daarom 
van essentieel belang te weten wie binnen de organisatie met die 4GL gaan werken en wat zij 
ermee dienen te realiseren. 

Zoals reeds aangegeven, hadden Burroughs en Sperry elk hun eigen vierde generatietaal. 
Het leuke van de fusie is, dat Unisys nu twee vierde generatictalen heeft oie uitgaan van ver
schillende principes. Laten wij eens kijken hoe bcide producten binncn een 4GL-spectrum 
passen. 

Linc. 

De ontwerpers van Linc gingen uit van de stelling "iedereen kan een hondehok bouwen, 
maar het bouwen van een flat moet je overlaten aan professionals". 

Bij hct bouwen van een flat dient vecl zorg besteed te worden aan het ontwerp, aan de 
heipalen, de fundering e.d. Als de flat er eenmaal staat kunnen de heipalen moeilijk veranderd 
worden. Linc was bedoeld voor het sneller bouwen van company information systems door 
DP-professionals. De DP-professional kan de bedrijfsclementen definieren in een krachtige taal 
die dichter bij het bedrijfsgebeuren staan dan bijvoorbeeld Cobol. Hierdoor kan een aanzien
lijke versnelling gerealiseerd worden. De materiedeskundige/eindgebruiker geeft aan wat hij 
gerealiseerd wenst te zien. De DP-afdeling zal veel waarde hechten aan de database-opbouw, 
de integriteit van de data, beveiligingsaspecten en de produclie-omgeving. De eindgebruiker zal 
op zijn beurt meer waarde hechtcn aan bcdieningsgemak om zelf snel een applicatie te kunnen 
bouwen zonder een gestructureerd, functioneel en technisch ontwerp. Later werd Linc voorzien 
van een screen en report painter, waardoor prototyping mogelijk wercl. Nu kan de DP- profes
sional samen met de gebruiker in i:eamverband werk.en aan een optimaal resultaat. Linc maakt 
gebruik van ecn data dictionary, een eerste vereiste voor het bouwen van een company infor
mation system. De ingebrachte Linc-statements worclen on-line gecontroleerd op syntaxfouten. 
Bij de generatie worden de Linc- statements vertaald in een datacommunicatie-netwerk, tran
sactie management programmatuur, on-line applicaties, OMS II database en batch programma's 
(zie bijlage 3). 

Het zal u niet verbazcn dat Linc binnen het 4GL-spectrum voomamelijk de linkse twee 
vakken (full function application development en teamcomputing) afdekt. De opvraagtaal 
ERGO maakt het de eindgebruiker mogelijk om ad-hoc vragen beantwoord te krijgen. Het pro
grammapakket DTS zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen het mainframe en een 
micro. Die informatie kan dan gebruikt worden in tekstverwerk.ingspakketten en/of 
spreadsheetprogramma's (zie bijlage 4). 
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Mapper 

Als wij kijken naar Mapper, dan zien wij dat de ontwerpers daarvan uitgingen van de 
stelregel "keep it simple". Geen moeilijke kreten, maar maak het begrijpeliJ"k. voor de eindge
bruiker. Zorg dat de filosofie van Mapper zo dicht mogelijk bij de gedachtenwereld van de 
eindgebruiker ligt. 

Elke eindgebruiker begrijpt het principe van een ladenkast, een lade en daarin hangmap
pen (zie bijlage 5). Binnen Mapper wordt de informatie op die wijze opgeslagen en kan de 
eindgebruiker zelf selecties maken. Ook is er een directe koppeling naar grafische weergave 
van informatie. Mapper stelt de eindgebruiker in staat om op deze wijze zelf simpele applica
ties te ontwikkelen. Daama kwamen er hulpmiddelen en uitbreidingen op Mapper om het de 
DP- afdeling mogelijk te maken standaard routines te definieren (Mapper-runs). Tenslotte 
kwam Mapper Kit-tools als systeem- ontwikkelmethode (ISAC) voor de DP-professional. De 
functionele specificaties worden direct gebruikt voor de implementatie binnen het Mapper
systeem. De DP-professional wordt automatisch door alle ontwikkelingsstappen geleid: 
vooronderzoek, functioneel ontwerp en technisch ontwerp. Mapper is in eerste instantie 
ontwikkeld voor de eindgebruiker maar is thans eveneens geschikt voor de DP-professional en 
bestrijkt tegenwoordig dan ook het gehele 4GL-spectrum (zie bijlage 6). 

Concluderend kunnen wij zeggen dat er binnen een organisatie eerst gekeken dient te 
worden welke problematiek men wil oplossen met een 4GL (zie bijlage 7). Ten tweede welk 
team die oplossing dient te realiseren en daarbij dient dan een 4GL gezocht te worden die daar 
qua filosofie het beste bij past. 

Met andere woorden: weet wat u wilt. 
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PACE EN DE 4DE GENERATIE 

Warwick E. Longman, B.Sc.Cert.Ed. 

Wang Laboratories Inc. 

De Heer Longman is Product Marketing Manager Information Manage
ment bij Wang Nederland B.V. In die functie is hij onder meer verantwoor
delijk voor gelntegreerde database systemen in vierde generatie omgevingen 
(produkten als Wang PACE - Professional Application Creation Environment 

· en WIIS - Wang Integrated Image System). 

Na zijn universitaire opleiding in Engeland heeft hij o.a. gewerkt bij com
puterleveranciers als Burroughs, ICL en Philips. Sinds 6 jaar is hij in dienst bij 
Wang Nederland, o.a. als gekwalificeerd docent. 

Er zijn veel factoren die bijdragen aan het probleem "Applications Backlog" dat zowel 
commerciele als niet-commerciele organisaties ondervinden, wanneer zij snel en doeltreffend de 
steeds toenemende stroom informatie willen verwerken die beschikbaar komt door de huidige 
explosie in technologische ontwikkelingen. 

I In commercieel opzicht zijn deze factoren in wezen nauw verbonden aan de "concurren
tie" filosofie, die nu eenmaal door bedrijven gehanteerd moet worden om te kunnen overleven 
in de snel vcranderende bedrijfsomgevingen als gevolg van deze explosie. In niet-commercieel 
opzicht houden deze factoren meer verband met de ongelijkheid tussen de toename van de 
vraag naar investeringen in de technologicen die door de explosie ontstaan zijn en de mate 
waarin in deze vraag wordt voorzien. In beide omgevingen krijgen we te maken met een 
economische "de kip of het ei" situatie (wat was er eerst, de investering waarmee de winst 
gegenereerd moet worden, of de winst waarmee een investering gedaan kan worden?). En om 
de zaak nog wat gecompliceerder te maken, blijkt dat beide omgevingen in hoge mate van 
elkaar afhankelijk zijn. 

Zowel commerciele als niet-commerciele organisaties vragen de broederschap voor pro
fessionele Informatie Verwerking om steeds sneller nieuwe applicaties te leveren, om zo deze 
groeiende stroom informatie a~n t~ kunnen. Met het beschikbaar komen van steeds meer 
pieuwe applicaties, wordt ook steeds meer applicatie-onderhoud vereist, omdat deze nieuwe 
lapplicaties, wanneer ze eenmaal gemaakt zijn, immcrs bcstaande applicaties worden. Bij de 
meeste MIS-managers is het goed bckend dat applicatie-onderhoud een veel groter deel van de 
beschikbare 'menskracht' vraagt dan applicatie-ontwikkeling. In veel van deze organisaties ver
[traagt het rad van de produktiviteit van informatieverwerking daarom aanzienlijk en zal dit op 
een gegeven moment helemaal stoppen. 

Tegelijkertijd verandert ook het soort informatie dat door de nieuwe technologieen 
verwerkt moet worden. Terwijl het vroeger bij de geautomatiseerde informatieverwerking voor
namelijk om gestructureerde gegevens ging, hebben de technische ontwikkelingen in de afgelo-

n 10 jaar ongestuctureerde gegevens, waaronder eerst tekst, later afbeeldingen en sinds kort 
stem-informatie aan de portefeuille van de professionele IV-broederschap toegevoegd. 

I Daarom hebben wij voor deze presentatie drie belangrijke zaken gekozen: Applicatie
ontwikkeling, Applicatie-onderhoud en Applicatie-integratie, om de benadering van Wang 

aboratories tot de 4de generatie/Database systemen in het algemeen en PACE, Wang 
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Professional Application Creation Environment, in het bijwnder tP. beschrijven. 

Twee belangrijke benaderingen van het 'backlog' probleem hebben binnen de wereld van 
informatieverwerking recentelijk steeds meer de aandacht gekregen. 

Het betreft Relationele databases en Vierde Generatie Talen. Beide benaderingen, en 
vooral deze tesamen, zijn als het ware gemaakt voor het 'backlog' probleem. Snellere aanlever
ing van nieuwe applicaties, minder onderhoud na voltooiing van deze applicaties en de 
mogelijkheid tot integratie met de nieuwe technologieen voor tekst, afbeelding en stem. De 
relationele benadering van de database gecombineerd met een vierde generatie ontwikkeling
somgeving suggereert een veel soepeler overgang naar het alom bekendgemaakte universele 
geneesmiddel van de vijfde generatie en zal daarvoor, als we Darwin moeten geloven, eerder 
een evolutionair dan een revolutionair pad aanreiken in de komende jaren. 

Wij zijn ons ongetwijfeld allemaal bewust van de voordelen van relationele databases, 
zoals opgesomd door Codd et al. en van 4de generatie talen in de huidige presentaties, maar 
we zullen even het licht werpen op sommige van de minder bekende nadelen om de richting 
die Wang Laboratories is ingeslagcn, te bcoordclen. 

Laten we eerst het relationele model onder de loep nemen. De voordelen van deze 
benadering zijn kortweg samen te vattcn als Eenvoud en Consistentie. 

De eenvoud van de gegevensstructuur wordt aangeprezen, omdat iedereen weet wat een 
twee-dimensionale tabel is. De eenvoud van de basisoperators wordt ook aangeprezen omdat 
iedereen begrijpt wat bedoeld wordt met het Selecteren van bepaalde rijen uit een tabel. 
Iedereen begrijpt -.vat er bedoeld wordt met hct Projecteren van kolommen uit of in een tabel. 
Bijna iedereen begrijpt wat er bedocld wordt met het Samenvoegen van twee tabellen, waaruit 
een resultaat geproduceerd wordt, waarin gegevens uit beide tabellen opgenomen zijn. Dien
tengevolge is alles over het relationele model eenvoudig te noemen. Jammer genoeg is "een
voudig" niet hetzelfde als "gemakkelijk". Maar om een paar eenvoudige wiskundige primi
tieven te nemen samen met enkele eenvoudige gegevensstructuren en deze bij elkaar te brengen 
om een gecompliceerd probleem uit de "echte wereld" op te lossen, is juist belemaal niet 
gemakkeliJk Het probleem ligt niet zozeer bij bet model, maar bij de gebruiker van bet model. 
Het in kaart brengen van de vragen die de gebruiker moet stellen, of de operatics die door een 
ontwikkelaar binnen een applica!!~ uitgevoerd moeten worden op de ondersteunde gegevens 
met de operators die door bet relationele model worden geleverd, is gewoonlijk niet slecbts een 
kwestie van 'Hier is Select, Project en Join (samenvoegen), ga er maar aanstaan". Algebra 
kent in de grond maar een paar primitieven, een serie integers en heel weinig operators. Om 
een gecompliceerd probleem op algebraische wijze op te lossen, is echter voor de meeste men
sen niet gemakkelijk. De boodschap luidt bier dat als u vertrouwd bent met de eenvoud van 
algebraYsche manipulaties, u in wezen vertrouwd bent met de eenvoud van de manipulatie van 
het relationele model. 

De consistentie van bet relationcle model wordt aangeprezen, omdat er een gezonde 
theoretische basis voor het model wcrd gelcgd, voordat er enige produkten werden gemaakt die 
aan dat model verbonden werden. 

Dit stemt overeen met een goede wctenschappelijke gang van zaken. Heel anders is het 
dan de hierarchische en in netwerken opgenomen voorgangers, waarbij modellen werden 
gebouwd om reeds bestaande produkten achteraf te beschrijven. Het voordeel van deze 
benadering is, dat h~) !TloJel een fundamentele samenhang en voorspelbaarheid vertoont. In het 
algemeen hebben relatione!'.:." database-leveranc:ers in feite uitgebrcidc pogingen ondemomen 
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om een nauwe verwantschap te bereiken met het model (soms tot op het paranoide af) maar 
varieren daarbij nogal betreffende de mapping of de manier waarop toegang tot de gegevens 
wordt bereikt. Deze data mapping techniek moet daarom zorgvuldig vastgesteld worden in een 
database evaluatie en niet slechts de ja's en nee 's van de twaalf regels van Codd. 

Wat dan belangrijk wordt met betrekking tot de relationele benadering, zijn de tools die 
gebouwd zijn boven de relationele database, waarmee de gebruiker gegevens kan benaderen en 
welke die tools zijn die een ontwikkeling van gecompliceerde applicaties voor het manipuleren 
van die gegevens toelaten? Hoe eenvoudig is het onderhoud van deze applicaties en tenslotte 
en misschien wel het belangrijkste op welk niveau kan hiermee integratie met andere soorten 
gegevens als tekst, beeld en stem, bereikt worden? De laatste drie vormen, volgens een statis
tisch onderzoek, zo'n 90% van de beschikbare informatie binnen een normaal bedrijf. 

Het is interessant te zien dat op basis van dit percentage de meeste bedrijven 100% van 
hun budget voor informatieverwerking ten behoeve van slechts 10% van hun informatie 
gebruiken. Dit leidt tot de tweede pijler van de informatieverwerking- produktiviteit in de 
jaren '80: Vierde Generatie Talen (4GL's). 

4GL's bieden high level statements voor het ophalen van gegevens en het maken van rap
porten. In het algemeen wordt het Relationele model gebruikt om de operators hiervoor te 
leveren. De meeste uitbreidingen worden geleverd voor applicatie- ontwikkeling in de vorm 
van zgn. 'screen painters' en bepaalde high level data manipulatie statements. De 4GL's bieden 
vervolgens high level statements voor het combineren van deze schermen met de manipulatie
statements door middel van een aantal high level statements. Met betrekking tot de gegevens 
zelf worden high level statements gegeven voor het definieren van de gegevens. De tendens is 
een gebruik van een grote serie high level statements om een hoger niveau te bereiken. 

Het voordeel van deze benadering is, dat de vierde generatie-applicatie veel minder state-
ents gebruikt dan een gelijkwaardige 3de generatie-applicatie voor hetzelfde eindresultaat en 

~o de cyclus van applicatie-ontwikkeling verkort. Eenvoudige applicaties liggen soms binnen 
het bereik van niet-vakmensen op het gebied van informatieverwerking, waardoor de taak van 
be beroepsontwikkelaars aanzienlijk wordt verlicht. 

De applicaties zijn tot op zekere hoogte non-procedureel, waarbij de 4GL statements 
eerder gericht zijn op "welke" gegevens vereist zijn dan op "hoe" de gegevens opgehaald moe
en worden. 

Voor query- en report-applicaties schijnen de 4GL's de produktiviteit enorm te verhogen. 
y oor een gecompliceerde data-manipulatie wordt de 4GL nog steeds "procedureel" gebruikt, 
r aarbij soms de statements ingebed worden in een 3de generatie-taal. De produktiviteit lijkt 
hier in mindere mate toe te nemen, en zoals we allemaal weten, blijft een gecompliceerd pro
~ramma een gecompliceerd programma, ongeacht de taal. Dit betekent dat het onderhoud van 
een gecompliceerde 4GL applicatie even frustrerend kan zijn als dat van een 3GL, speciaal 
1 anneer de ontwikkelaar en dcgene die onderhoud verricht, niet een en dezelfde persoon zijn. 

De 4GL leidt er dan toe dat er een bepaalde aanslag wordt gedaan op de applicatie back
og wat betreft applicatieontwikkeling en, in mindere mate, applicatie-onderhoud. De 4GL in 

9ombinatie met een relationele database, vooral een met uitgebreide gecentraliseerde data
definities, pakt het onderhoudsprobleem aan, hoewel gecompliceerde applicaties nog steeds een 
klemmend punt blijven. 

Er is nog weinig aandacht besteed aan de integratie van 4GL's met andere soorten data. 
De 4GL's die bcschikbaar zijn voor tekst- en beeld-manipulatie zijn tot nog toe over het 
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algemeen onafhankelijk gebleven van die voor het manip1.Jeren van gestructureerde gegevens. 

Nu zal in dit overzicht een tweede type vierde gencratie tool, de applicatie-generator, 
nader bekeken worden. 

Oorspronkelijk was het concept van een applicatie-generator bedoeld om foutloze object 
code te genereren op basis van een aantal specificatieschermen van de applicatie. Op het eerste 
gezicht leek dit DE oplossing voor het beperken van coderingsregels, namelijk helemaal geen 
coderingsregels. Dit was een belangrijk voordeel in vergelijking met de 4GL. Maar omwille 
van de tekortkomingen van de specificatie-interfaces die beschikbaar kwamen met deze produk
ten, bleken complexe applicaties een probleem te blijven, en dit type generator blijkt een derde 
0f zelfs vierde generatie bron voor object compilatie te gcnereren. 

Het is onze bedoeling om de ontwikkelaar hier een basis te geven van waaruit hij dient te 
vertrekken om de gegenereerde applicatie aan te passen aan de eigenlijke applicatievereisten. 
Het voor de hand liggende probleem doet zich op dat ogenblik dan voor. Zodra er een bron is 
bijgesteld, krijgen we dezelfde problemen met complexe applicaties als wij hadden met 3de en 
4de Generatie Talen, namclijk betreffende het onderhoud. Zelfs voor eenvoudige applicaties 
konden de generators geen reele foutloze objecten genereren die volledig zouden voldoen aan 
de applicatievereisten. 

Wat beloofd werd door het concept van de applicatie-generatie, was uitstekend, maar 
bleek tot nu toe ijdel te zijn. Toen afgesproken werd om een applicatie ontwikkelingsomgeving 
aan te maken die de voordelcn zou bieden van de relationele database voor onderhoud, 4de 
generatie tools voor ontwikkeling, en beide voor de integratie, besloot Wang Laboratories om 
de voordelen van deze omgevingen te nemen en aan te vullen met uitbreidingen die de hier
boven vermclde tekortkomingen teniet zoudcn doen. 

Het is niet gepast om hier een volledige beschrijving te geven van het resultaat van dit 
onderzoek, namelijk PACE, omdat data sheets, brochures en technische handleidingen beschik
baar en meer ter zake zijn. Belangrijk is het resultaat op zich, maar desondanks zullen we eerst 
een beknopt overzicht van de benadering geven. 

Het eerste belangrijke aspect was in feite dat van applicatie-generatie. Deze technologie 
scheen het meeste te belcve:i ~"treffende het verhelpen van het grootste gedeelte van de 
applicatie-ontwikkelingsproblemen. Het grootste probleem dat verholpen diende te worden, was 
dat de applicatie-generator voldoende informatie gegeven moest warden om complexe applica
ties te genereren. Er was gebleken dat de meeste complexe interactieve applicaties bestaan uit 
verscheidene gedeelten van data manipulatie modules die omringd zijn door input/output 
verwerkingen naar zowel het opslagmedium als naar de end user. Deze drie gebieden warden 
vergezeld van bijbehorende foutverwerkingsroutines. De meeste op database gebaseerde pro
dukten behandelen onveranderlijk en adequaat input/output verwerkingen naar het opslag
medrnm. Om hetzelfde niveau van functionaliteit betreffende zowel de end user input/output als 
de data n anipulatie te behouden, was het noodzakelijk om het Relationele model aanzienlijk uit 
te breiden. Verwerkingen betreffende schermen zoals "volgend scherm" of "vorig scherm", 
relatief gezien eenvoudige verwerkingen in 3de Generatie Talen, zijn nog niet toegelaten in de 
'de facto' standaarden van hct Relationele model en zullen de eerstvolgende jaren ook niet 
beschikbaar zijn in i:te industriestandaard 4de Generatie Talen. 

Terzel!aenijt: - ijn ('ata manipulatie en foutverwerking, waamaar door Codd over het 
algemeen verwezen wcrdt als "Referentiele en door de gebruiker gedefinieerde integri-

-60-



PACE en de 4de generatie Gewis-kongres 

teitsregels", slechts gedeeltelijk voldaan door het grootste aantal beschikbare produkten, zijn ze, 
wanneer ze beschikbaar zijn, uiterst complex en worden ze slechts gedeeltelijk gedekt door de 
intemationale standaarden. 

Het PACE Data Dictionary, in feite een PACE database, werd daarom opgebouwd uit 
eenvoudige definities van een uitgebreide reeks 1eferentiele integriteits- en door de gebruiker 
gedefinieerde integriteitsregels. Daardoor zou de PACE generator, de zogeheten Application 
Builder, foutloze object code kunnen genercren met inbcgrip van schennvcrwerking (en dus 
nict allcen screen painting) alsook data manipulatie met inbegrip van berekeningen, teweegge
brachte updates, gegevens- formules, sommen en optellingen die ondersteund worden door 
complexe condities. 

Zo heeft bijvoorbeeld ecn klant in een klantentabel bestellingen in een ordertabel. De ord
ers hebben orderregels in een orderregeltabel. Binnen een orderregel is het totaal voor het 
regelitem het resultaat van de vermenigvuldiging van de hoeveelheid met de artikelprijs. De 
artikelprijs staat in de artikeltabel. Als een orderregel wordt geschrapt, brengt dit een hele ket
ting van gebeurtenissen teweeg. 

Zowel het ordertotaal in de ordertabel als het uitstaande saldo van de klant in de klanten
tabel moeten aangepast worden en de voorraadbalans moet aangepast worden in de artikeltabel. 
Al deze regels die nodig zijn voor een dergelijke data manipulatie staan in de PACE Dictionary 
en kunnen daarom in elke gegenereerde applicatie opgcnomen worden die een interactief annu
leren van een orderregcl toestaat. 

Er werd besloten om binnen dczc door de dictionary gestuurde omgeving te voorzien in 
een syntaxis-vrije interface voor zowel de dictionary als de generator. Dit zou het problecm 
wegnemen van "reverse engineering" van intemationale syntaxis standaarden die in de 
oekomst kunnen voorkomen en die in de richting gaan van, zij het wat langzaam voor het 

~

backlog probleem dat hiertoe inspireerde, van het functionele niveau van PACE. Tegelijkertijd 
elemmert dit geen latere intemationale standaardcode wat betreft communicatie en ver
laatsbaarheid naar database-produkten van andere leveranciers die wellicht later aan deze stan-

1daarden aangepast zullen worden. Dit werd bereik.t door het combineren van de menugestuurde 
~ nadering van Wang met een "forms driven" specificatie tool, die zowel in de dictionary als 
, n de generator omgeving consistent is. Het resultaat, de PACE gebruikers- interface, is een 

an de belangrijkstc voordelen geworden dat het produkt op dit moment binnen de markt 
geniet. 

[ Een bijkomend voordecl ligt op hct gebied van 'prototyping'. Het is niet alleen mogelijk 
schermen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de eindgcbruiker, maar ook om de vol
ledige reeks schermen voor een applicatie in een door de gebruiker gewenste volgorde vast te 
eggen en die te tonen tijdens de produktie-omgeving zelf weer te geven. 

Bij het ontwerpen van de dictionary en de generator werd veel aandacht besteed aan de 
integratie van de andere soorten data, namelijk tekst, beeld en stem, omdat ongetwijfeld de 
hehoefte ontstaat naar uitbreiding van het bereik van de traditionele gegevensverwerkingf pplicatie naar eerder genoemde gebiedcn. PACE kan reeds een applicatie aanmaken die 
i egevens, misschien een overzicht uit meervoudige tabellen op basis van bepaalde selectiecri
teria, combineert met de tekstverwerkingsdocumenten die aan die gegevens verbonden zijn, en 
met een bepaalde afbeelding (bijvoorbeeld een foto, een hypotheekovereenkomst), die ook aan 
~ie gegevens verbonden is. Bovendien kan men dit gehcel in een elektronische envelop verzen-
en naar een of meer ontvangers, zonder dat de gcbruiker hiervoor uit de PACE omgeving 

liloeft te gaan. De functionaliteit zal in de naaste toekomst zo uitgebreid worden, dat de 
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gebruiker van die applicatie ook ecn stem-bericht in ciie envelop kan opnemen. De stem
mogelijkheid, die wcliswaar nog niet voiledig toegepast wordt, is reeds in PACE ingebouwd 
voor de toekomstige explosie binnen de stem-technologie die nu net begint. 

PACE is dan ook een strategisch produkt voor Wang Labs en wordt reeds binnenshuis 
gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe Wang-produkten. Bijvoorbeeld Wang Office Direc
tory, Wang Office Indexer, WIIS, Wang's Integrated Image System, Wang's Memorybase om 
er maar een paar te noemen. 

Bij zo'n 1400 installaties op Wang VS minicomputer-systemen over de wereld genomen, 
waarvan er 100 in Nederland zijn, is PACE in zeer korte tijd een nieuwe standaard in de 
industrie voor de komende jaren geworden. Het is een produkt dat wij bij Wang Labs trots 
beschouwen als niet alleen de Vierde Generatie maar als DE VOLGENDE GENERATIE. 
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MEMPHIS, EEN VIERDE GENERATIE TAAL 

J.P. Otter 

Philips Telecommunicatie en lnfonnatie Systemen 

Een periode van zo'n vijfendertig jaar overbrugt het tijdperk van het micro-programmeren 
van computertoepassingen naar de macro-technieken van thans. In de wereld van software
ontwikkelingen zijn toepassings-generatoren niet meer weg te denkcn. Maar het creeren van 
middelen om het maken van programma's te kunnen versnellen, zijn de problemen de wereld 
nog niet uit. Zaken als detailontwerp, programmaonderhoud en documentatie zijn tijd- en geld
verslindend en daarmee belangrijke posten in het automatiserings-project. Memphis gaat dit 
probleem krachtig te lijf. 

Memphis/4000 (Master Equipment for Managing Philips Infonnation Systems) hoort tot 
de hedendaagse vierde generatie-"talen". Als volledig geintegreerde automaat genereert 
Memphis zowel de toepassing als de omgeving daarvan. Memphis onderscheidt zich van 
andere vierde generatietalen met het impliciet uit ingevoerde specificaties afleiden van 
gegevensstructuur. 

Klassieke probleemvelden 

Bij systeemontwikkeling met behulp van derde generatietechnieken worden vele projecten 
gekenmerkt door een zeer lange produktietijd. Doordat het werk voor het grootste deel bestaat 

it gespecialiseerde, menselijke arbeid is de tijdsplanning daarvan zeer moeilijk. Dit krijgt nog 
extra betekeni doordat de gebruikerswensen vaak regelmatig worden bijgesteld. Sommige pro
fi ecten leveren produkten op, die niet geheel voldoen, terwijl andere zelfs nooit de eindstreep 
halen. Talrijk zijn ook de communicatieproblemen tussen ontwerpers/analisten en de program
b eurs. Programma's dragen bovendien altijd het stempel van de man die ze geschreven heeft. 
~dra die is vertrokken moet zijn opvolger het werk overnemen. Een geslaagde operatie is dan 
afhankelijk van de kwaliteit van de programmadocumentatie ... 

Een van de kenmerken van vierde generatie ontwikkeltechnieken bestaat uit de verbeter
'ng van de project-managementmethode. De projectfasering zoals bij SDM blijft weliswaar bes
taan, maar wordt in tijdsduur verkort en gedeeltelijk geautomatiscerd. Er ontstaan aantrek
kelijke mogelijkheden voor het toepassen van prototyping. Hierdoor kunnen eindgebruikers 
~ncl worden geconfronteerd met het product van de systeemontwikkeling, met alle kansen tot 
bijsturing naar de definitieve samenstelling van de gewenste infonnatie. 

Memphis 

Memphis vierde generatie-techniek draagt bij tot een volledig geautomatiseerde ontwikk
eling van toepassings-programmatuur vanuit ingevoerde, logische spccificaties. Memphis brengt 
de specificaties van de gebruiker op gestructureerde wijze bijeen tot een logisch ontwerp. Van 
hieruit genereert Memphis de benodigde programmacode. Daannee automatiseert Memphis de 
t ouw van programma's vanaf logisch ontwerp tot en met de fysieke realisatie. 
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De gebruiker heeft door toedoen van Memphis nkt mcer te maken met programma's. 
Memphis is als het ware een interactief vraag-en-antwoordspel. De gebruiker onderhoudt 
specificaties met Memphis. Bovendien ondersteunt Memphis de gcbruiker, door de ingevoerde 
specificaties te controleren op samenhang, volledigheid en consistentie. Waar mogelijk, wordt 
deze controle direct uitgevoerd 

Zo wordt bij voorbeeld de syntaxis van expressies onmiddelijk gecontroleerd. De vol
ledigheidscontrole wordt via een afzonderlijke component van Memphis ingesteld. Hiertoe 
dient de ontwerper aan het systeem kenbaar te maken dat - zijns inziens - alle specificaties zijn 
ingevoerd. 

Componenten 

De structuur van Memphis/4000 krijgt gestalte met een drietal componcnten, die 
achtereenvolgens worden afgehandeld: APIS (Analysis of Process and Information Structures) , 
APIT AH (Application Process Independant Tuning At Huminization) en PT AH (Process Tun
ing at Huminization). 

De daarmee gegenereerde programma's in brontaal (Cobol) dienen nog vertaald (gecom
pileerd) te worden in machinetaal. Dit geschiedt door een procedure ALL. De structuur van 
Memphis is weergegeven in figuur 1. Apis is de belangrijkste component waarbij de 
ontwerper/analist de specificaties in dialoog met het systeem invoert. De ondersteunende en 
begeleidende functie van Memphis komt tot uiting doordat de gebruiker kan specificeren door 
het via beeldscherm invullen van tabellen. Bij Memphis worden 9 tabellen (formulieren) 
onderscheiden, die met Ml t/m M9 zijn aangegeven. Een bepaalde volgorde in afhandeling van 
de formulieren is in principe niet noodzakelijk. 

Het gebruik van formulieren kan zelfs als dynamisch wordcn gekenmerkt. Wordt 
bijvaarbeeld bij het specificeren van MS een verwijzing naar een clement gemaakt dat op M2 
vast gelegd moet zijn, maar in dezc tabel nag niet voorkamt, dan wordt autamatisch M2 geac
tiveerd voar het (alsnag) invullen van deze specificatie. 

De ingegeven specificaties warden apgeslagen in de Systeem Encyclapedie (een varm 
van Data Dictionary). Niet alleen het invoeren, maar ook het wijzigen en/of het verwijderen 
van specificaties verloopt via Apis. Ditzelfde geldt ook voor het copieren van specificaties. 
Zoals reeds opgemerkt signaleert Apis de ontwerper/analist tijdens het specificeren op het 
maken van fouten 

Dit betreft bijvoorbeeld de juiste syntaxis van expressies en principieel tegenstrijdige 
specificaties. 

Functioneel gezien kunnen de M-formulieren in twee groepen worden onderverdeeld: 

- de formulieren Ml t/m en M3 betreffen de volledige toepassing 
- de formulieren M4 t/m M9 betreffen de volledige uitwerking per toegewezen proces dat 
tot de toepassing behoart. Dit bctekent dat de toepassing waarvaor een tiental processen 
is ~edefinieerd, ccn ticntal sets formulicren M4 t/m M9 dient te warden ingevuld. 

Sp€cificaties van de toepassing: 

M l: Met het invullen van dit formulier krijgen de onderscheidende processen een naam, war
den aan de taepassing toegekend en gerangschikt in het gebruikers-menu. 
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M2: Hiennee worden de velden (t.b.v. onder andere records en maskers) gedefinieerd, onder 
toekenning van een naam en vastlegging van de eigenschappen. Deze gelden voor de 
gehele toepassing. 

M3: Dit formulier betreft het vasUeggen en benamen van de recordsoorten. Tevens wordt de 
unieke sleutel per recordsoort aangegeven. Samengestelde recordsleutels bewerkstelligen 
de relaties tussen records. 

Specificaties van een proces 

Het is een veel voorkomend verschijnsel dat een proces op een bepaald moment een 
ander proces oproept of initicert. Processen zijn samengesteld uit maskers, recordsoorten, 
(sub)processen en gegevensbestuurde processen: 

- Maskers maken deel uit van een dialoog tussen toepassingsgebruiker en het systeem. 
Maskers worden vertoond op het beeldscherm of worden als onderdeel van ecn rappor
tage afgedrukt op papier. 

- Een subprocess bestaat uit een aantal te verwerken functies, die betrekking hebben op 
masker-recordrelaties. De functies worden uitgevoerd volgens een vooraf gedefinieerde 
verwerkingsvolgorde. 

- Gegevensbestuurde subprocessen kunnen een gevolg zijn van relaties tussen recordsoor
ten. Voor het op beeldscherm vertonen of afdrukken van bij voorbceld debiteuren met 
bijbehorende openstaande posten is de gegevensstructuur bepalend. De volgorde van de 
maskers is afhankelijk van de aangeboden gegevensstructuur. 

M4: Op dit formulier worden de bij een proces betrokken maskers beschreven. Dit geldt 
tevens voor de maskereigenschappen, zoals de fysieke plaats en aanduiding "dialoog" of 
"papier". 

MS: Met formulier 5 worden de velden aan de met M4 beschrcven "papier-maskers" toegek
end, onder aanduiding van de veldeigenschappcn. 

M6: Gelijk aan fonnulier MS, maar nu voor "dialoog-maskers" 

M7: Het formulier M7 bcschrijft de recordsoorten, met de daarin te gebruiken velden, die tot 
een proces behoren. Ook de eigenschappcn van de recordsoorten en velden worden 
beschreven. Deze betreffen enerzijds de recordbenadering en -opmaak en anderzijds de 
gebruikswijze en verzorging van de velden. Bovendien kunnen rclaties tussen recordsoor
ten worden gedefiniecrd. 

M8: Hiennee wordt de verwerkingsvolgorde van functies vastgelegd, zoals subprocessen, 
gegevensbestuurde subprocessen en maskers. 

M9: Dit formulier kent de relatie tussen maskers en recordsoorten toe. De relatie definieert de 
bewerking op de gegevensbank. 

De belangrijkste functie van de Memphis-component Apitah bcstaat uit de controle op de 
samenhang en volledigheid van de via Apis ingevoerde en opgeslagen specificaties. Voordien 
wordt door Apitah het conceptuele schema van het gegevensmodel van de toepassing 
samengesteld. 

Apitah bcvat onder meer de record-samenstelling, de primaire en secundaire sleutels en 
de sorteervolgorden. Een en ander is gebaseerd op de architectuur van het systeem waarvoor 
gegenereerd moet worden. Geconstateerde afwijkingen wordcn door Apitah gcrapporteerd. Dit 
zal bij voorbeeld het geval zijn bij specificaties die samengestelde sleutels verlangen, maar niet 
toepasbaar zijn op de gekozen apparatuur. De ontwerper/analist kan dan via Apis de 
specificaties. afdoende aanpassen. 
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Na het genereren van het gegevcnsmodel kan de oritwerp~r een volledige beschrijving 
verkrijgen, die door het systeem wordt afgedrukt. Apitah genereert vervolgens 
standaardonderhouds- en inquiryprogrammatuur ten bchoeve van de gegevensbank van de 
gebruiker. Deze standaardprogrammatuur kan gcadopteerd en aangepast worden. 

Apitah controleert tenslotte in drie opecnvolgende fasen de samcnhang en volledigheid 
van de toepassing. Fouten of onvolledige specificaties worden gerapporteerd en kunnen via 
Apis worden gecorrigeerd. 

Ptah, de derde component van Memphis, draa&rt zorg voor het gcnereren van: 

- de broncode (Cobol) voor de tocpassing 
- een hierarchische menustructuur voor het starten van processen 
- procedures voor het vertalen en montercn 
- conversieprogramma's voor het ovcrzetten van ccn reeds bestaande gegevensbank 

Voor het venalen (compilercn en eventueel monteren) van de gegenereerde toepassingen 
dient de gegenereerde procedure "ALL" gestart te worden. 

Gebruikersvriendelijkheid 

Voor de ontwerpcr/analist is de gcbru ikersvricndclijkhcid ccn belangrijk aspect van hct 
Memphis-concept. De gebruiker hoeft zich tijdens het specificeren slechts met een ontwer
paspect tegelijk bezig te houden. Kwesties als samenhang en volledigheid kan de ontwerper op 
dat moment buiten beschouwing laten. De materie die de ontwerper continu moet overzien, is 
bij Memphis doelbewust zcer beperkt gehoudcn. 

Bij het invocren van speciftcaties kunnen aanwijzingcn in de landstaal verkregen worden 
met behulp van de HELP-toets. 

Voordelen 

Memphis onderscheidt zich van andere vierde gcneratictalen doordat de gegevensstructuur 
impliciet wordt afgeleid uit de ingevoerde specificaties. De gebruiker hoeft derhalve niet bij 
voorbaat een conceptueel schema voor de gegevensbank op te zetten. Memphis verzorgt dat 
automatisch. 

Een tweede voordeel is dat bij Memphis weinig taalexpressics worden onderscheiden. Het 
merendeel van de specificaties wordt tabelvormig opgevraagd. Het restant wordt in BASIC
achtige expressies gedefinieerd. Voomamelijk zijn dit (voorwaardelijke) berekeningen. 

In de lijst van expressies komen geen leestekens en/of schrijfopdrachten voor, noch t.b.v . 
gegevensbank, noch t. b. v. randapparatuur. 

Deskundigheid gebruiker 

De hoogwaardige "kunstmatige" intelligentie ·van Memphis kan de indruk wekken dat ook 
niet-autorr. at.iserings-deskundigen systecmtoepassingcn met Memphis zullen kunnen produceren. 
Dat is niet juist. Naast operationele ervaring met P4000 systemen, zal de M-gebruiker kennis 
van, i1~zicht in en ervaring met procedurele talen (zoals JCL) moeten hebben. Daamaast zal de 
gebruiker een succe~vollr. verbinding kunncn leggen tussen hetgeen de apparatuur fysiek als 
mogelijkheden heeft en hetgeen de informatiegebruikcr logisch wenst. Het inhoudelijke ken
nisniveau van de _gebrJ iker van Memphis op hct gebied van informatie-analyse en 
gegevcnsstructurering zal vergelijkbaar zijn met dat van AMBI-b2. 
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Programmeringservaring is daarentegen niet vereist. De praktijk heeft zclfs al een aantal 
malen aangetoond dat het ontbreken van programmeringservaring als ecn voordeel kan worden 
beschouwd. 

Alternatieve prototyping 

Prototyping is een ontwikkelmethodc voor systeemtoepassingen, die de laatste jaren wordt 
gehanteerd om informatiegebruikers redelijk snel inzicht te kunnen geven in de vorm waarin 
verlangde informatie beschikbaar zal kunnen komen. Met prototyping wordt de toepassing 
gesimuleerd. Het zijn niet de functionerende toepassingen, omdat de database-operaties in 
werkelijkheid niet bestaan. Met behulp van prototyping kan de systeemontwerper een grotere 
mate van zekerheid verkrijgen dat het te maken product voldoet aan de eisen en wensen van de 
infonnatie-gebruiker. 

Na het verkregen accoord dient de tocpassing echtcr nog vollcdig te worden gcbouwd. In 
dit opzicht is prototyping te vergelijken met het ontwikkelen van een nieuw automodel. De 
gebruiker krijgL een beeld hoe het produkt "oogt", maar geen inzicht in prestaties en rijeigen
schappen. 

Bij prototyping wordt gebruik gemaakt van interpretatieve talen, om daarmee de mask
erafhandeling te kunnen simuleren. Zo'n interpreter is nodig om de afbeelding op het scherm 
of op papier te kunnen krijgen. Zonder interpreter kan de gebruiker niets gedemonstreerd wor
den. Het is echter niet meer dan een simulatie van het toekomstige systeem. 

Memphis biedt mogelijkheden voor een altematieve prototyping. Hierbij wordt ecn 
nieuwe toepassing niet gesimuleerd, maar van meet af aan opgebouwd. De toepassing wordt 
wel in eerste instantie zo eenvoudig mogelijk gehouden. Dat betekent het gebruik van een 
minimaal aantal velden, recordsoorten en berekeningen. Als product ontstaat een eenvoudig, 
maar volledig functionerend model van het beoogde systcem. 

De reeds gespecificeerde elementen gaan niet verlorcn indien de informatiegebruikcr nict 
accoord gaat met het getoondc produkt. De kracht van Memphis komt immers onder mcer tot 
uiting in het op elk gewenst moment kunnen aanpasscn van specificati_cs. Is op hct - al dan niet 
aangepast - prototype groen licht gekregen van de zijdc van de gcbruiker, dan kunnen de ver
dere en logische uitbreidingen worden aangebracht. Deze benaderingswijze is bij Memphis 
mogelijk, omdat het programma volledig automatisch door het systcem wordt verzorgd. Dit 
dient bij prototyping in het algemeen handmatig te geschieden. 
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