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FASERING EN DOCUMENT ATIE IN SOFTWARE ENGINEERING 

1. Inleiding 

D.K. Hammer en K.M. van Hee 

Accepted, 88-11-09 

Als men systemen wil ontwikkelen die een substantiele ontwikkelinspanning vragen 

en die bovendien essentiele taken voor hun omgeving verrichten dan moet men de 

ontwikkeling projectmatig aanpakken. Dit betekent dat men de levensloop van het 

systeem in fasen verdeelt en een strategie kiest voor het doorlopen van die fasen. 

Ook moet men zich realiseren dat een systeem gedocumenteerd behoort te zijn; een 

systeem dat louter uit programmacode bestaat is in het algemeen onbruikbaar. 

In het yak software engineering houdt men zich, naast het ontwerpen van systemen 

met deze problematiek bezig. Met name de vraag "welke fasen moeten worden 

onderscheiden en wat moet in elke fase gebeuren" staat centraal. Een antwoord op 

deze vraag noemt men weI een life-cycle model. Vele auteurs en grotere 

organisaties hebben life-cycle modellen voorgesteld en vele worden in de praktijk 

gebruikt. 

Waarom dan nog een poging ? De bestaande life-cycle modellen lijden aan een van 

de volgende gebreken : 

- Geen duidelijke scheiding tussen de producten van een ontwikkelproces (door ons 

de productdocumenten genoemd) en de rapportage van de diverse fasen (door ons 

de projectdocumenten genoemd). 

Geen duidelijke scheiding tussen de faseindeling en de strategie vol gens welke 

deze worden doorlopen. 

- De definitie van, met name de beginfasen is vaag en daardoor ook de definitie 

van productdocumentatie. 

De life-cycle modellen passen niet goed bij moderne methoden voor het abstract 

specificeren van systemen en voor prototypen. 

Wij trachten in dit document deze bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen. 

V oor ons begint de life-cycle van een software product als reeds een opdracht tot 

ontwikkeling is geformuleerd. Zo een opdracht geeft een afbakening van de 

omgeving van het te ontwikkelen softwareproduct en een globale taakstelling. De 

opdrachtformulering vloeit bijvoorbeeld voort uit een informatieplanning of een 

organisatie analyse; deze activiteiten laten wij hier echter buiten beschouwing. 
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Er zijn twee soorten documentatie van een systeem. De eerste soort zullen we 

productdocumenten noemen. Dit zijn beschrijvingen van facetten van een systeem 

bedoeld voor personen die de werking van het systeem moeten begrijpen. 

Ontwikkelaars, systeembeheerders, verkopers en gebruikers van een systeem 

behoren tot deze categorie. Uit de facetbeschrijvingen moet een zo volledig 

mogelijk beeld van een systeem ontstaan. Dit houdt in dat ondermeer de omgeving 

waarvoor een systeem ontworpen wordt, de ontwerpbeslissingen die aan het systeem 

ten grondslag liggen en de systeemtests in de productdocumentatie beschreven 

moeten zijn. 

De eerste soort documenten beschrijven dus WAT het systeem doet en hoe het 

gebouwd is. De tweede soort documenten beschrijven HOE het systeem tot stand 

moet komen of gekomen is. De laatste soort van documenten zullen wij de 

projectdocumenten noemen. Deze bevatten project management informatie van elke 

fase in het ontwikkelingsproces (life-cycle) van een systeem. 

Elke fase wordt afgesloten met een aantal product- en projectdocumenten die wij 

beslisdocumenten (baselines) noemen. Deze mijlpalen zijn tevens ook 

beslissingspunten voor de voortzetting van het project. De bij een afgesloten fase 

horende productdocumenten moeten daarom 

bijbehorende projectdocumenten, zoals 

geverifieerd en gevalideerd zijn; ook de 

testrapporten, kostenschattingen en 

haalbaarheidsverwachtingen voor de volgende fasen moeten door de projectleiding 

goedgekeurd zijn. 

Bijna iedere fase levert ook een bijdrage aan de productdocumenten en deze 

bijdragen behoren dan ook tot beslisdocumenten van zo'n fase. Soms is zo'n 

oplevering niet definitief: in volgende fasen komen wijzigingen of aanvullingen op 

documenten die in een vorige fase zijn opgeleverd. Een goede adrninistratie van 

versies van documenten is daarom essentieel. 

De fasering van een ontwikkelingsproces is zaak van het project management. Wij 

geven een minimale fasering die bij elk project gehanteerd moet worden. Het 

project management kan deze afhankelijk van het project verfijnen. Ook kan zij 

een aantal opeenvolgende fasen herhaald doorlopen, met een steeds grotere mate 

van detail. Het te volgen ontwikkelingspad wordt bepaald door de strategie die het 

project management kiest. 
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De terminologie die WI] In de volgende hoofdstukken gebruiken is in de appendix 

samengevat. In hoofdstuk 2 geven wij een opsomrning van de productdocumentatie, 

in hoofdstuk 3 de fasering en strategie, in hoofdstuk 4 een overzicht over 

ontwerpmethodologie, in hoofdstuk 5 een overzicht over projectmanagement. Tot 

slot vergelijken wij in hoofdstuk 6 onze voorstellen met die van anderen. 

2. Productdocumenten 

De productdocumenten, die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn essentieel voor 

elk systeem. De omvang van de documenten hangt sterk af van de aard van het 

systeem. Per document wordt aangegeven wat het doel van het document is en 

welke systeemfacetten erin beschreven moeten worden. Er wordt niet aangegeven 

op welke wijze of volgens welke techniek deze beschrijving moet plaatsvinden. Als 

er bijvoorbeeld staat: "formele verificatie" dan wordt daarmee een bewijsvoering 

aangeduid in een of ander formalisme. De keuze van methoden hangt af van de 

aard van het systeem, de ter beschikking staande gereedschappen en de 

mogelijkheden van de ontwerpers. 

Indien correctheidsbewijzen geleverd zijn horen die in de productdocumenten 

opgenomen te worden. 

Elk productdocumenttype in dit overzicht heeft een nederlandse en een engelse 

naam. De namen lijken hier en daar op 

faseringsmethoden gebruikt worden. Aan 

hoofdstuk meer tekst besteed dan aan 

inhoudseisen voor somrnige documenten 

worden en voor andere niet. 

namen die in andere documentatie en 

somrnige documenten wordt in dit 

andere. De reden hiervoor is dat de 

algemeen bekend verondersteld mogen 

Het is belangrijk zich te realiseren dat de productdocumenten (naast andere 

documenten) tot de uiteindelijke resultaten van de in hoofdstuk 3 genoemde 

projectfasen behoren; zij zijn het product van de desbetreffende fase en daarmee 

ook een deel van het totaaI product dat ontwikkeld wordt. De volgorde waarin de 

productdocumenten in het vervolg genoemd zijn impliceen niet dat het ene 

document volledig af is alvorens met het volgende begonnen wordt. De volgorde 

waarin de verschillende ontwikkelfasen doorlopen worden hangt irnmers af van de 

ontwikkelstrategie. Vaak is het zo, dat aan meerdere productdocumenten gelijk

tijdig gewerkt wordt. 
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Om tot een haalbaarheidsanaIyse te komen (onderdeel van de eisenfase) zou het 

bijvoorbeeld nodig kunnen zijn niet aIleen de eisen op te schrijven, maar ook een 

stuk van het conceptueel model en het implementatiemodel; vaak moeten zelfs 

(tijds)kritische onderdelen van het systeem gecodeerd worden. Een ander voorbeeld 

is het testmodel; het uiteindelijke document is pas aan het einde van de 

ontwerpfase klaar; de tests op niveau van het totale systeem kunnen aI tijdens de 

specificatiefase uitgewerkt worden. 

2.1. Eisendocument (requirements) 

Dit document beschrijft de eisen die de omgeving, inclusief de gebruikers, aan een 

systeem willen of mogen stellen. Wanneer de eisen zijn afgestemd op een specifieke 

omgeving spreken we van een (klanten-) specifiek systeem. Als de eisen 

betrekking hebben op een omgevingstype spreken we van een generiek systeem of 

product. In het gevaI van een (klanten-) specifiek systeem zijn de eisen afgestemd 

op een typische representant van het omgevingstype. 

In het eisendocument worden tenminste de volgende onderwerpen behandeld : 

- Omgevingsbechrijving 

Dit betreft een beschrijving van de omgeving (environment) van het systeem. De 

omgeving kan een organisatie van mensen en machines zijn, maar ook een ander 

computersysteem. Bij technische systemen is elit vaak een te verwaarlozen 

onderdeel, maar bij administratieve systemen kan dit een zeer omvangrijk 

onderdeeI zijn. 

- Functionele eisen 

Dit betreft een inventarisatie van de taken die het systeem moet verrichten 

t.b.v. de omgeving aIsmede de interfaces met deze omgeving. Het betreft hier 

uitsluitend de taakinhoud en interface definities; niet de wijze waarop deze 

geimplementeerd worden. 

- Prestatie eisen 

Dit betreft eisen m.b.t. de wijze waarop de taken moeten worden uitgevoerd. 

Hierbij moet o.a. aandacht gegeven worden aan capaciteitsbehoeften t.a.v. 

dataverzamelingen, tijdseisen (responstijden), betrouwbaarheid, veiligheid, 

zekerheid en onderhoudbaarheid. 

- Ontwikkeleisen 

Dit betreft bijvoorbeeJd eisen m. b. t. documentatie te hanteren methoden, hard- en 

software voor het definitieve systeem en de ontwikkelomgeving, hard- en 

softwaregereedschappen, etc. 
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De eisen moeten zo volledig en consistent mogelijk vastgelegd worden. Zij moeten 

op zodanige wijze beschreven worden dat ook een (toekomstige) gebruiker ze kan 

lezen en begrijpen. Deze voorwaarde impliceert meestal dat de eisen informeel 

beschreven zijn. 

2.2. Conceptueel model (conceptual model) 

Een conceptueel model is een zo formeel mogelijke beschrijving van een model 

van een systeem dat voldoet aan de gestelde eisen. 

Een model van een systeem kan zijn : 

Een abstracte machine, gedefinieerd door toestands-, actie- en reactieruimten en 

transitiefuncties die aan een toestand en een actie, een nieuwe toestand en een 

reactie verbindt. 

- Een netwerk van abstracte machines, waarbij een communicatie-structuur gekozen 

moet worden. 

Naar mogelijkheid moet ook de prestatie van deze abstracte machines 

gespecificeerd zijn, met name v.w.b. tijdseisen, betrouwbaarheid, veiligheid en 

zekerheid. 

Zo een beschrijving dient : 

- Om de existentie van een systeem dat voldoet aan de eisen aan te tonen, of 

inconsistenties in deze eisen te vinden. 

- Als (formele) specificatie voor het implementatiemodel. 

In sommige gevallen is een een-machine model zonder toestandsruimte voldoende. 

Men kan de machine dan b.v. via een input-output relatie, algorithme of via pre

en postcondities beschrijven. Bij meer complexe systemen speelt een toestand een 

essentiele rol bij de transitiefunctie. 

Bij een conceptueel model gaat het bij de acties en reacties van de machine(s) 

vaak aileen om de structuur en niet om de representatie. 

toestanden; de structuur van de toestandsruimte is 

representatie van de toestanden. 

Hetzelfde geldt voor de 

van belang, niet de 

Diverse methoden voor het beschrijven van systemen op abstract niveau leveren 

executeerbare modelbeschrijvingen op. Zo'n beschrijving kan als prototype gebruikt 

worden, hetgeen soms handig is voor gebruikers om een (abstract) model te 

valideren. 

Het conceptueel model is het antwoord van het ontwikkelteam op het eisenpakket 

dat vaak door een andere groep (bijv. de klant of de commerciele afdeling) 

op gesteld wordt. 
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Tevens wordt daarbij ook gekeken of het eisenpakket volledig en consistent is. 

Met name als de klant of de leverancier geen ervaring met een bepaald soort 

systeem heeft is het verstandig het conceptueel model ook als basis voor de 

afspraken tussen opdrachtgever en implementator te gebruiken. Hetzelfde geldt voor 

complexe systemen. 

2.3. Implementatie model (implementation model) 

Een implementatie model is een verta1ing van het conceptueel model naar een 

concrete implementatie. Evenals in het conceptueel model kan het implementatie 

model in diverse niveaus zijn opgebouwd. Een ontwerp op een bepaald niveau is 

altijd een detaillering van het ontwerp op het voorgaande niveau (zie hoofdstuk 4). 

Deze gelaagde beschrijvingswijze komt overeen met een top-down ontwerp methode. 

Zij is ook voor het document van belang vanwege een overzichtelijke presentatie 

van het ontwerp. 

Het implementatie model is een volledige beschrijving van het systeem, het dient 

zowel te voldoen aan de functionele als aan de prestatie-eisen. De te gebruiken 

hard- en software worden vastgelegd in dit document. De toestandsruimte(n) uit het 

conceptueel model worden vertaald naar datastructuren, de transitiefunctie(s) naar 

programrnamodulen en de eventuele communicatie-structuren naar interface

(communicatie) protocollen. De representatie van de acties en reacties wordt vaak 

pas in dit document vastgelegd. 

De opdeling van het systeem in modulen in het implementatie model mag afwijken 

van die in het conceptueel model. Maar dan moet een (binaire) relatie tussen de 

modulen van het conceptueel model en het implementatie model gedefinieerd 

worden. Deze relatie moet eenvoudig van structuur zijn: een module van het ene 

model is een samenvoeging van modulen van het andere, of is onderdeel van een 

module van het andere model. Bijvoorbeeld: in het conceptueel model is een 

verzameling van modulen gegeven die in het implementatie model door een 

processor worden gerealiseerd; of in het conceptueel model is een module 

gedefmieerd die in het implementatie model is gedistribueerd over meerdere 

processoren. 

Het implementatie model dient dezelfde functionaIiteit te hebben als het 

conceptueel model en dient, 

Bewijsvoering en informele 

beschreven te zijn. 

zoveel als zinvol formeel, geverifieerd te zijn. 

verificatie-argumenten dienen in dit document 
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Tussen elk tweetal lagen in een implementatie model moet aangetoond worden dat 

de tweede een correcte verfijning van de eerste is. 

Naast bewijsvoering dienen ook ontwerpbeslissingen in dit document gemotiveerd te 

worden, met name ook waarom men (voor de hand liggende) alternatieven niet 

heeft gekozen. 

Het laagste niveau van het implementatie model bevat de specificaties voor de 

programma-modules die door programmeurs of soms een programmagenerator in code 

wordt omgezet. 

2.4. Code (code) 

Oit document bevat de code van de modulen van het systeem in de gekozen 

implementatie-taal, alsmede annotaties die de code voor personen toegankelijk 

maken. 

2.5. Handleidingen (manuals) 

Er zijn handleidingen voor : 

- Gebruikers 

- Systeembeheerders 

- Onderhoud van hard- en software. 

Voor gebruikers maakt men soms onderscheid tussen handleidingen voor beginners 

en gevorderden. Soms is een handleiding in het systeem geintegreerd zodat het 

systeem helpt bij het vinden van het relevante deel van de handleiding in een 

bepaalde situatie. 

Oe systeembeheerders handleidingen betreffen vooral het beheer van de configuratie 

van het systeem, d.w.z. accessrechten van gebruikers, allocatie van processoren en 

geheugen, alsmede de procedures voor het herstellen van een systeem ( inc1usief 

zijn databases) bij storingen. 

Onderhoudshandleidingen geven een nadere toelichting op hardware, implementatie 

model en code m.h.t. eventuele correcties en modificaties. 

2.6. Test model (test model) 

Oit zijn specificaties en gegevens om een systeem d.m.v. testen te verifieren en te 

valideren. Ook het testmodel kan uit meerdere lagen bestaan. We onderscheiden : 

- Tests op niveau van de code (moduletests). 

- Tests op niveau van het implementatie model (integratietest). 

- Test op niveau van het conceptueel model (a-test, B-test en acceptatietest). 
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Met (X-test wordt bedoeld een test uitgevoerd door de ontwikkeIgroep en met B-test 

een test uitgevoerd door een (potentiele) gebruikersgroep. De afsluitende 

acceptatietest wordt ook door de gebruikers uitgevoerd en markeert het beslispunt 

waarbij het systeem wordt overgedragen. 

Zij zijn bedoeld om een programmeur, systeembeheerder of gebruiker in staat te 

steIIen een systeem te testen na een modificatie of storing. 

In een testdocument zijn de testprocedures beschreven maar ook testgegevens en 

de te verwachten output van het systeem. 

3. Projectfasering 

Om het ontwikkelproces van· een systeem beheersbaar te maken wordt de 

ontwikkeling in fasen ingedeeld. Projectfasen worden sequentieeI of cyclisch 

doorlopen. Dit laatste wiI zeggen dat na elke projectfase in principe besloten kan 

worden naar een van de vorige fasen terug te gaan. AIs bijvoorbeeld a, b, c en d 

de projectfasen zijn dan is elk pad dat begint in a en eindigt na d, in 

onderstaande graaf, een realisering van het ontwikkelproces. 

~:=( ~~ 
a )b ) c )d 
~ -(-~ 
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Het pad dat bewandeld wordt, wordt bepaald door de ontwikkelstrategie die het 

project management kiest. Wanneer een project niet strikt sequentieel wordt 

uitgevoerd spreekt men weI van een iteratieve ontwikkelstrategie. Hoewel 

iteratieslagen in de praktijk nauwelijks te voorkomen zijn moet men voorzichtig 

zijn met het teruggaan naar vorige projectfasen omdat ruet strikt noodzakelijke 

modificaties veel extra tijd en geld kunnen kosten. 

Voor somrnige projectfasen, met name de eerste twee of drie, kan een cyclus een 

verstandige strategie zijn. Men doorloopt de fasen eerst globaal en in de tweede 

ronde worden deze projectfasen meer gedetailleerd behandeld. Deze strategie 

verdient b. v. aanbeveling als de systeemeisen in eerste instantie niet goed te 

formuleren zijn en pas bij een conceptueel model boven water komen. Vaak past 

men deze strategie toe als van een conceptueel model een prototype wordt 

gemaakt om zo de eisen te onderzoeken. Men noemt dit weI de prototyping 

strategie. 

Een tweede voorbeeld van iteratie doet zich voor bij de incrementele strategie. 

Hierbij doorloopt men het pad van begin tot eind meerdere malen, eventueel met 

iteraties tussendoor. Bij elke volgende 'slag' waarbij de eindfase bereikt wordt, 

wordt het systeem met nieuwe faciliteiten uitgebreid. Men begint met een systeem 

met lage functionaliteit en in iedere volgende slag groeit de functionaliteit. Deze 

strategie is bijzonder aantrekkelijk voor grote en complexe systemen. Een eerste 

versie van het systeem of product is veel sneller klaar en bij elk increment kan 

men de ervaringen van de voorafgaande verwerken. 

In een vroeg stadium kan een systeem in delen worden opgesplitst, die 

onafhankelijk van elkaar gedetailleerd kunnen worden. Zo kan het voorkomen dat 

het ene deel al in de codeerfase is terwijl het andere nog in de specificatiefase is. 

Behalve fasering in de tijd is er dus ook sprake van fasering in deeIsystemen. 

De projectfasen die wij behandelen zijn vereist voor elk systeem. Soms is het 

gewenst een projectfase verder op te splitsen. Zo kan het gewenst zijn de eerste 

projectfase, systeemeisen, op te splitsen in omgevingsbescbrijving en systeemeisen. 

Het eerste deel wordt onder verantwoordelijkheid van de gebruikers uitgevoerd, het 

tweede onder verantwoordelijkheid van de ontwerpers. 
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In iedere projectfase komen de volgende twee activiteiten voor: 

1. Verificatie en validatie 

2. Planning en begroting. 

In iedere projectfase wordt het systeem verder gedetailleerd of getransformeerd 

naar een implementatie. 

In feite is het product van elke projectfase een specificatie voor de volgende fase. 

Er moet dan ook vastgesteld worden dat het product van de volgende projectfase 

voldoet aan de specificatie van de vorige. Oit noemt men verificatie. Soms is het 

mogelijk delen formeel te verifieren, met name op het niveau van programma 

modulen. Vaak moet men de verificatie informeel of empirisch uitvoeren; informeel 

b.v. door middel van een review, empirisch door het gedrag van een systeem te 

onderzoeken met behulp van testgegevens. De laatste twee methoden geven nooit 

volledige zekerheid; de formele methoden overigens ook niet, want een bewijs kan 

fout zijn. 

AItijd moet er naar gestreefd worden zoveel mogelijk vooraf te verifieren en zo 

weinig mogelijk te testen. 

De ontwikkeling van een systeem gebeurt in principe top-down door stapsgewijs te 

decomponeren (zie hoofdstuk 4). Kritische onderdelen van het systeem moeten 

niettemin in een vroeg stadium onderzocht worden om zeker te stellen dat het 

beoogte ontwerp van het systeem ook daadwerkelijk geYmplementeerd kan worden. 

Voor de verificatie van een systeem door integratietesten zijn er in principe twee 

mogelijkheden, bottom-up en top-down. Welke mogelijkheid gebruikt wordt hangt 

van het systeemtype af, hoewel bottom-up integratietesten verreweg de meest 

gebruikelijke methode is. Beide methoden beginnen met de test van de individuele 

programmamodules (meestal door de programmeur als onderdeel van de 

coderingsfase) en eindigen met de (X-test van het totaal systeem. 

Om fouten zo vroeg mogelijk op te sporen is het verstandig met het 

integratietesten bij de meest complexe en kritieke decompositielaag te beginnen. 

Bestaat het systeem bijv. uit een netwerk van communicerende processen dan kan 

het praktisch zijn top-down te integreren en eerst de communicatie en 

synchronisatie te testen. Andersom kan het bijv. bij I/O intensieve systemen nuttig 

zijn bottom-up te integreren en eerst te testen of de I/O specificaties (en met 

name de prestatie) haalbaar zijn. In beide gevallen moeten bij ontbrekende modules 

teststubs gemaakt worden. 

Of het product van een projectfase voldoet aan de eisen die de omgeving aan het 

systeem stelt noemt men validatie. Hiervoor zijn geen formele methoden 

beschikbaar. 
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De tweede groep van vaste onderdelen betreft planning van de volgende 

projectfasen en begroting van de kosten (in geld en/of mensuren) en doorlooptijd. 

Na afloop van elke projectfase zijn de schattingen voor de vervolgfasen 

nauwkeuriger dan aan het begin van die fase. De planning is in feite een bijstelling 

van ontwikkelstrategie. 

De productdocumenten die in hoofdstuk 2 zijn behandeld, zijn een gedeelte van de 

resultaten van de beginfasen van een project. Latere projectfasen kunnen in 

iteraties van deze documenten resulteren. Per projectfase wordt in het vervolg 

aangegeven wat de doelstelling, activiteiten en producten zijn. 

3.1 Projectfasen 

Achter ieder product is aangegeven om wat voor soon document het gaat PROD 

staat voor productdocument en PROC voor projectdocument. 

Fase 1 Eisen (requirements) 

Doelstelling: 

Activiteiten: 

Producten: 

Het inventariseren van de eisen die de omgeving, inclusief 

gebruikers, aan het te ontwikkelen systeem stell en. 

1. Beschrijving van de omgeving waarin het systeem zal 

functioneren (optioneel). 

2. Inventarisatie van functionele eisen. 

3. Inventarisatie van prestatie eisen. 

4. Inventarisatie van ontwikkeleisen t.o.v. documentatie, 

specificatie- en implementatietaal, ontwikkelmethode, 

ontwikkelomgeving, speciale gereedschappen, etc. 

5. Validatie van eisen met gebruikers. 

6. Haalbaarheidsanalyse (optioneel). 

7. Planning en schatting van kosten en doorlooptijd. 

a. Eisendocument (PROD). 

b. Planning en begroting (resources en organisatie, doorlooptijd en 

kosten) (PROC). 

In de eerste fase moet men bovendien aannemelijk rnaken dat een systeem dat aan 

de eisen voldoet te realiseren is. Zo een studie noemt men een haalbaarheids

analyse (feasibility study). Soms vereist dit een eerste iteratie op volgende 

projectfasen, zoals b. v. het coderen van een cruciaal onderdeel. 
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Fase 2 Specificeren (specifications) 

Doelstelling: 

Activiteiten: 

Producten: 

Het ontwikkelen van een conceptueel model van het systeem dat 

beantwoord aan de systeemeisen. 

1. Definieren van een abstracte machine of netwerk van zulke 

machines, zoveel mogelijk gebruik makend van formele 

methoden. 

2. Verifieren of aan de, vaak informele, eisen is voldaan. 

3. Valideren t.o.v. de eisen door de gebruikers. 

4. Bijstellen van planning en begroting. 

a. Conceptueel model (PROD). 

b. Voorstellen voor modificaties van de eisen (volledigheid en 

consistentie) (PROC). 

c. Plannings- en begrotingswijzigingen (PROC). 

Fase 3. Ontwerpen (design) 

Doelstelling: 

Activiteiten: 

Producten: 

Het venalen van het conceptueel model naar een 

implementatiemodel, d.w.z. naar specificaties van datastructuren, 

prograrnmamodules en interfaces voor de prograrnmering. 

1. Ontwikkelen van implementatie model. 

2. Verifieren t.o.v. het conceptueel model. 

3. Valideren t.o.v. het conceptueel model en de overige systeem-

eisen. 

4. Handleiding voor gebruikers. 

5. Handleiding voor systeembeheerders. 

6. Ontwikkelen van het testrnodel, hetgeen de testprocedures en 

testgegevens omvat. 

7. Detailplanning voor de codeerfase. 

8. Bijstellen van planning en begroting. 

a. Implementatie model (eerste versie of modificaties) (PROD). 

b. Handleidingen voor gebruikers en systeembeheerders (PROD). 

c. Testrnodel (PROD). 

d. Voorstellen voor modificaties met name voor het conceptueel 

model (PROC). 

e. Plannings- en begrotingswijzigingen (PROC). 
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Fase 4. Coderen (coding) 

Doelstelling: 

Activiteiten: 

Producten: 

Het vervaardigen van de prograrnmatuur waarmee het systeem 

gerealiseerd wordt. 

1. Vanuit de gedetailleerde module specificatie wordt de code 

ontwikkeld en van commentaar voorzien. 

2. De correctheid van de code wordt, zoveel mogelijk formeel, 

geverifieerd. Als formele verificatie niet mogelijk is moeten 

informele methoden, zoals code reviews door peers, en testen 

gebruikt worden. 

De moduletests gebeuren meestal door de prograrnmeur zelf. 

3. Valideren t.o.v. het implementatiemodel en de overige systeem-

eisen. 

4. De onderhoudshandleiding wordt geschreven. 

5. De planning en begroting worden aangepast. 

a. (Geannoteerd) code (PROD). 

b. Onderhoudshandleiding (PROD). 

c. Verificatierapport met testresultaten (PROC). 

d. V oorstellen voor modificaties, met name voor het implementatie 

model en de gebruikers- c.q. systeembeheerders-handleiding 

(PROC). 

e. Plannings- en begrotingswijzigingen (PROC). 

Fase 5. Testen (testing) 

Doelstelling: 

Activiteiten: 

Het empirisch verifieren en valideren van het systeem. 

1. Modulen testen, door anderen dan de programmeur, op basis 

van de testprocedures en testgegegvens (optioneel). 

2. Integratietesten: per niveau van het implementatie model worden 

de interfaces tussen de modulen getest (op basis van de 

testprocedures en testgegevens) en de modules samengevoegd. 

3. a-testen: het totaa1 systeem wordt getest op 

het conceptueel model en de 

beheerdershandleidingen. 

basis van de 

gebruikers-

eisen, 

en 
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4. B-testen: het totaal systeem wordt door een onafbankelijke groep 

(bijv. kwaIiteitsbeheer) of de gebruikers, in de gebruiksomgeving, 

getest. 

a. Gewijzigde productdocumenten (PROD). 

b. Testrapponen (PROC). 

c. Voorstellen voor modificaties, 

productdocumenten (PROC). 

eventueel voor aIle 

Fase 6. Invoering (transfer) 

Doelstelling: 

Activiteiten: 

Producten: 

Het systeem in de gebruiksomgeving te instaIleren en te laten 

functioneren. 

1. Acceptatietest 

gebruiken of 

door de organisatie die het systeem gaat 

beheren. Als deze test goed verloopt kan de 

overdracht van het systeem plaatsvinden. 

2. Conversie van gegevens van het oude, eventueel handmatige, 

systeem naar het nieuwe. 

3. Opleiding van gebruikers en systeembeheerders. 

a. Gewijzigde productdocumenten (PROD). 

b. Acceptatierappon (PROC). 

c. Voorstellen voor modificaties, eventueel voor aIle product

documenten (PROC). 

Fase 7. Onderhoud (maintenance) 

Doelstelling: 

Activiteiten: 

Het herstellen van fouten en het aanpassen van het systeem aan 

nieuwe of veranderde eisen vanuit de gebruiksomgeving. De basis 

voor deze activiteit zijn aan de ene kant alle productdocumenten 

en aan de andere kant geaccepteerde modificatie-voorstellen. 

1. Correctief onderhoud: herstellen van fouten in de hardware en 

software en het herstellen (recovery) van gegevensbestanden. 

2. Preventief onderhoud: bijhouden van de hardware, schonen van 

bestanden en maken van backups. 

3. Modificatief onderhoud, waarbij te onderscheiden zijn: 

- perfectief onderhoud, d.w.z. verbeteringen omdat de 

systeemeisen onvolledig of onjuist waren 

adaptief onderhoud, d. w.z. aanpassingen aIs gevolg van 

veranderingen in de omgeving van het systeem. 
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Producten: a. Gewijzigde productdocumenten (PROD). 

b. V oorstellen voor modificaties, eventueel voor alle 

productdocumenten (PROC). 

c. Planning en begroting (resources en organisatie, doorlooptijd en 

kosten) (PROC). 

In feite kan iedere modificatie als een totale herhaling van de fasen van het 

ontwikkelproces beschouwd worden. De fasen worden echter snel doorlopen en vaak 

minder formeel afgesloten. 

De overgang van modificatief onderhoud naar een volledig nieuw systeem is niet 

altijd even scherp te trekken: als men b.v. besluit een nieuw systeem te 

ontwikkelen, maar als randvoorwaarde geldt dat een klein deel van het oude 

systeem gebruikt moet worden, dan kan men verdedigen dat dit onderhoud van het 

oude systeem is. 

3.2 Projectdocumenten 

Gedurende het ontwikkelproces worden diverse projectdocumenten geproduceerd. De 

volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste projectdocumenten: 

- Onderzoeksrapporten 

- Planning en organisatie 

- Begroting 

- Verificatie- en validatie-rapporten 

- Probleemrapporten 

- Wijzigingsvoorstellen. 

Meestal is het gewenst de werkelijke procesgang te vergelijken met de planning en 

de begroting. Daarom wordt tijdens een project een "boekbouding" van de geleverde 

inspanning bijgehouden. Dit levert ook een projectdocument op. 

4. Ontwikkelmethodologie 

Een van de belangrijkste eigenschappen van vrijwel aile ontwikkelmethoden is het 

principe van herhaald decomponeren, ook wei stapsgewijs verfijnen of top-down 

ontwerp genoemd. De decompositie komt voor in aile fasen van de ontwikkeling en 

houdt in dat men een systeem opsplitst in samenwerkende delen. De samenwerking 

betreft onderlinge interactie (synchronisatie en gemeenschappelijke datastrucmren). 

Een systeembeschri jving bestaat dus uit: 

- Beschrijving van de samenwerking van de delen. 

- Specificatie van de delen. 
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Als generieke naam voor een systeem en zijn delen zuHen wij in het vervolg de 

term module gebruiken. 

Voor de beschrijving van modules gaan wij uit van het object-georienteerde 

paradigma, d.w.z. dat wij een verschil maken tussen de abstracte beschrijving van 

het gedrag rNAT de module moet doen) en zijn implementatie (HOE de module 

gerealiseerd is in abstracte of concrete termen). Deze benadering sluit goed aan bij 

moderne ontwerpmethoden die de externe beschrijvingen van een module 

onderscheiden van de interne, en de laatste voor de buitenwereld verbergen 

(information hiding). 

De, abstracte beschrijving van een module, die voor zoveel als zinvol formeeJ moet 

zijn, noemen wij de specificatie van de module. De activiteit van decompositie in 

modules van het volgende niveau noemen wij ontwerpen van een module. Het 

resultaat is de decompositiestructuur van een module, die zijn constructie uit 

submodules en hun onderlinge interactie beschrijft, alsmede de specificatie van de 

submodulen. In deze zin wordt dus ook de specificatie van een (sub) module 

ontworpen. 

De vaak door elkaar gebruikte termen specificatie, ontwerp en ontwerpen hebben in 

dit document een precisere betekenis gekregen. Oit is ook een van de reden om 

deze termen niet als naam voor productdocumenten en projectfasen te gebruiken. 

Het ontwikkelen van een systeem kan gezien worden als een recursief 

transformatieproces waarbij in iedere stap nieuwe implementatie details worden 

toegevoegd: Het uitgangspunt is een al dan niet formele beschrijving van de 

omgeving van het systeem. Ais de delen klein genoeg zijn stopt het decompositie

proces. Als vuistregel hanteert men weI 100 tot 1000 regels specificatie- of 

implementatiecode voor de omvang van een deelsysteem waarin geen verdere 

decompositie nodig is. Het aantal decompositiestappen, c.q. niveaus, kan per module 

verschillen. Door het systeem op deze manier hierarchisch te decomponeren wordt 

de complexiteit van het ontwerpproces beperkt omdat op ieder niveau alleen een 

(door de ontwerper) te overziene hoeveelheid informatie toegevoegd wordt. 

In de fasering van de ontwikkeJing van een systeem onderscheiden wij het 

vervaardigen van een conceptueel model (specificatiefase) en het produceren van 

een implementatie model (ontwerpfase). In beide fasen kan gedecomponeerd worden, 

echter in het conceptueel model in termen van communicerende abstracte machines 

en in het implementatie model in termen van communicerende concrete processen 

(programma's, procedures en functies). 
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Op het niveau van een conceptueel model gebruikt men in toenemende mate fonnele 

methoden, bijv. door het conceptueel model in een functionele of logische taal op 

te schrijven. Met zulke talen kan men een executeerbaar conceptueel model 

verkrijgen dat als prototype kan worden gebruikt. Een prototype is van grote 

waarde voor het empirisch verifieren en valideren van een systeemontwerp, zeker 

voor systemen die een sterke interactie met personen hebben; personen kunnen in 

het algemeen de fonnele systeembeschrijvingen slecht begrijpen en dus ook slecht 

beoordelen, maar zij kunnen weI een prototype testen. Zo een prototype verschilt 

van het werkelijke systeem, dat veelal in een imperatieve taal wordt ontwikkeld, in 

zijn volledigheid (vaak wordt aileen een gedeeJte van de functionaliteit, bijv. aileen 

kritieke onderdelen zonder exception handling, ontwikkeld), de prestatie en de 

bedrijfszekerheid. 



18 

Het ontwerpproces kan als voIgt geschetst worden: 

Statische structuur Niveau Productdocument 
= -

Environment van het tatale systeem 0 Eisen 

~ 

Ontwerpproces 

1 
Specificatie van het totale s.ysteem 1 Conceptueel 

model 

/:~ 
Specificatie Specificatie ............ Specificatie 2 

Ontwerpproces Ontwerpproces Ontwerpproces 

1 
· . 
· 

Specificatie Specificatie Specificatie Specificatie k 

/T-~ 
Specificatie Specificatie ............ Specificatie k+l Implementatie 

model 

Ontwerpproces Ontwerpproces Ontwerpproces . 

· . 
· 
· v 

Specificatie Specificatie Specificatie Specificatie n 

Ontwerpproces Ontwerpproces Ontwerpproces Ontwerpproces n Code 
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Het ontwikkelen, c.q. ontwerpen, van een systeem via decompositie is een heuristisch 

proces waarbij de ontwikkelaar zich in belangrijke mate door zijn intuYtie laat leiden. 

Natuurlijk zal hij zovee1 mogelijk gebruik maken van formele methoden en 

gereedschappen. Toch za1 zijn werk nooit volledig automatiseerbaar zijn omdat het in 

belangrijke mate uit het maken van keuzen bestaat. 

Elk keuze ·vraagstuk wordt gekenmerkt door drie grootheden: een ruimte waarbinnen 

een keuze gemaakt kan worden (de ontwerpruimte), een verzameling restricties waaraan 

een keuze moet voldoen en die dus de ontwerpruimte inperken, en tenslone een of 

meer doelstellingen, die in feite optimaliteitscriteria zijn. Een restrictie is hard: er 

moet aan voldaan worden, een doelstelling is zacht: het geeft een na te streven doel 

aan. Restricties kunnen zo beperkend zijn, dat er geen enkel ontwerp bestaat dat er 

aan voldoet. Doelstellingen kunnen tegenstrijdig zijn: om het ene doel te bereiken 

wordt de afstand tot het andere groter. Bovendien moet men bedenken dat veelal zowel 

de restricties als de doelstellingen van totaal verschillende aard zijn, elkaar 

tegenspreken en slechts in vage termen verwoord zijn. D. w.z. dat er geen keuze 

gemaakt kan worden die t.o.v. alle doelstellingen ideaal is. De kunst van het ontwerpen 

is dus het vinden van een acceptabele oplossing. 

De ontwerpruimte wordt bijv. opgespannen door grootheden 

functionaliteit en betrouwbaarheid. Restricties volgen enerzijds uit de 

als prestatie, 

specificaties van 

de module en anderzijds introduceert elke ontwerpkeuze nieuwe restricties die zich 

manifesteren in specificaties op een lager niveau. 

Voorbeelden van restricties zijn: functione1e eisen, responsetijden, betrouwbaarheid, 

beschikbare processorcapaciteit en geheugenruimte. Als we bijv. de keuze maken een 

systeem te implementeren op een bepaald processortype dan hebben we nieuwe 

restricties t.a. v. verwerkingssnelheid, geheugen en ontwikke1omgeving geYntroduceerd. 

Doelstellingen vloeien voort uit de systeemeisen; voorbeelden zijn: het systeem moet 

een hoge graad van modulariteit hebben, gemakkelijk onderhoudbaar zijn, zo goedkoop 

mogelijk zijn, esthetisch ontworpen zijn, etc. 

Als resultaat van dit keuzeproces worden ontwerpbeslissingen 

representeren in feite de toegevoegde waarde van het ontwerpproces, 

tijdens het ontwerpen toegevoegde details. 

genomen. Deze 

respectievelijk de 

Het resultaat van het ontwerpproces is per module een uitwerking van de 

decompositiestructuur en de specificaties van de op het volgende niveau gedefini-

eerde modules. 
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De beschrijving van de decompositie-structuur houdt de volgende dingen in : 

Statische structuur 

Geeft de decompositie van een module weer en is initieel een boomstructuur. In 

tweede instantie wordt deze structuur geoptimaliseerd door modulen die identiek 

zijn (bijv. stroomverzorgingen, bibliotheken en gemeenschappelijke servers) samen 

te vatten. Zo ontstaat een acyclische graaf, die ook de statische 

afhankelijkheidsstructuur weergeeft, die voor betrouwbaarheids-overwegingen nodig 

is. 

De statische structuur wordt ook vaak decompositiestructuur of ruimtelijke 

structuur genoemd. 

Dynamische structuur 

Beschrijft het interactiepatroon 

meestal een netwerk. De 

tussen de modules 

beschrijving bestaat 

van het volgende niveau en is 

uit een functioneel gedeelte 

(interactie-topologie en bijbehorende datastructuren) en een prestatiegedeelte 

(tijdpatronen). De client-server relaties van de dynamische structuur geven de 

dynamische afhankelijkheidsstructuur weer, die even wei voor 

betrouwbaarheidsoverwegingen nodig is. 

De dynamische structuur wordt ook vaak interactie-structuur of tijdsstructuur 

genoemd. 

Hoewel ontwerpen een heuristisch proces is kan men wei proberen het resultaat zo 

formeel mogelijk te beschrijven. Ais dit zowel voor de specificatie als de 

decompositiestructuur van een module lukt kan het ontwerpproces formeel geverifieerd 

worden. In dit geval moet aangetoond worden dat de specificaties van de op het 

volgende niveau gedefinieerde modulen tesamen met de decompositiestructuur de 

specificatie van de oorspronkelijke module opleveren. 

Het is van groot belang niet aileen de eindresultaten van de stappen in een 

ontwikkelproces te documenteren maar ook de ontwerpbeslissingen en de overwegingen 

die bij elke keuze een rol gespeeld hebben. Hierbij is het vaak zinvol de mogelijke 

altematieven met hun voor- en nadelen te noemen opdat iemand die later de 

documentatie leest kan begrijpen hoe het systeem tot stand is gekomen. De 

ontwerpbeslissingen moeten als zodanig duidelijk in de product-documenten zichtbaar 

zijn, bijv. door ze in een aparte hoofdstuk bij elkaar te schrijven. Dit is een belangrijk 

uitgangspunt voor iteratieslagen (onderhoud, modificatie en uitbreiding), die op een 

later tijdstip en vaak door andere mensen gebeuren. 
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5. Projectmanagement 

Voor ieder project moet er een projectmanager zijn die voor zowel de 

technisch/inhoudelijke als ook voor de organisatorisch/administratieve kant 

verantwoordelijk, en dus ook aanspreekbaar, is. Bij de technisch/inhoudelijke aspecten 

van een project gaat het erom W AT met welke kwaliteit afgeleverd wordt; bij de 

organisatorisch/administratieve aspecten gaat het erom HOE dit bereikt wordt door 

opzet van organisatie (c.q. verantwoordelijkheden), planning (wanneer wat afgeleverd 

wordt) en administratieve procedures (projectmanagement procedures). 

Bij grote projecten en organisaties wordt soms geprobeerd deze twee aspecten te 

scheiden door een matrixorganisatie, met twee verantwoordelijke personen, op te 

zetten. Dit levert bijna altijd moeilijkheden op omdat deze twee aspecten zo nauw met 

elkaar verbonden zijn. Zo kost iedere beslissing om een onderdeel van het systeem 

beter en mooier te maken extra resources, en heeft dus een uitwerking op de planning. 

Natuurlijk probeert een goede projectmanager zoveel mogelijk te delegeren. Of 

bepaalde bevoegdheden gecentraliseerd (aan een aparte groep uitbesteed) of 

ged.istribueerd (over aile projectmedewerkers verdeeld) worden hangt met name van de 

projectgrootte af, maar ook van de cultuur van de organisatie. Het zal duidelijk zijn 

dat grote projecten een meer formele en centrale 

kan een klein project ook overgeorganiseerd 

ontevredenheid onder de medewerkers betekent. 

opzet eisen dan 

zi jn, hetgeen 

kleinere. Andersom 

veel overlast en 

Bij iedere projectactiviteit horen procedures voor de afhandeling van deze activiteit. 

Ook hier bestaat aan de ene kant het gevaar van overorganisatie. Aan de andere kant 

kunnen eenvoudige en goede procedures de geordende projectafwikkeling bevorderen, 

dubbel werk vooi:komen en onzekerheid bij de projectmedewerkers wegnemen. De 

projectprocedures laten zich verdelen in technische procedures (bijv. voor specificatie, 

ontwerp en coderen) van project-management procedures (bijv. voor kostenschatting, 

planning en voortgangs-controle) en configuratiemanagement procedures (bijv. voor 

statusveranderingen van documenten en releases). 

V oor de technisch/inhoudeIijke taken hangt de delegatiestructuur sterk af van het 

systeemtype. Desalniettemin kent ieder project de volgende taken: 

- Gereedschappen 

Deze activiteit moet ervoor zorgen dat aile technische en administratieve 

gereedschappen die voor de uitvoering van het project nodig zijn ter beschikking 

staan, liefst in de 

ontwikkelomgeving. De 

zelf ontwikkeld zijn. 

vorm van een gelntegreerde hardware en/of software 

gereedschappen kunnen reeds beschikbaar (bijv. gekocht) of 

In beide gevallen moet voor een goede gebruikers-
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ondersteuning, d.w.z. voor onderhoud en hulpverlening, gezorgd worden. 

- K waIiteitsbeheersing 

Hier wordt vonn en inhoud gegeven aan dingen zoals verificatie en validatie per 

projectfase en productdocument, kwaliteitsmetingen (software quality metrics), 

samenstelling van kwaliteitsstatistieken, opstellen en bewaken van standaards voor 

specificatie, ontwerp en coderen. 

- Programmageneratie 

Het op het juiste tijdstip verzamelen van de juiste versies van aile hardware- en 

software modules die tezamen een executeerbare versie van het systeem vonnen kan, 

met name bij grote systemen, veel inspanning kosten. Voor het compileren en linken 

van grote softwaresystemen kan veel machinecapaciteit nodig zijn; vaak duurt zo een 

slag een heel weekend op een groot mainframe. Met name tijdens de integratietest en 

a-test wordt de cyclus prograrnma-generatie, testen (verificatie), modificatie vele 

keren in korte intervallen doorlopen. 

De structuur van de organisatorisch/administratieve taken is veel minder van het 

systeemtype afhankelijk; met dien verstande, dat voor systemen die zeer betrouwbaar 

en robuust moeten zijn, meer stringente procedures toegepast moeten worden. Bij ieder 

project kunnen de volgende taken onderscheiden worden: 

- Organisatie en planning 

Bij deze taak gaat het om de beheersing van de project-resourcen, namenlijk tijd, 

materil!le resourcen (in geldwaarde uitdrukbaar) en menselijke resourcen. 

Het uitgangspunt voor deze taak zijn kostenschattingen, bijv. in tennen van 

personenuren. De nauwkeurigheid van deze schattingen is een van de meest kritieke 

parameters vanhet hele project. Zij is sterk afhankelijk van de ervaring en kan door 

de analyse van statistieken van vroegere, soortgelijke, projecten sterk verbeterd 

worden. Ook het verrnogen om de invloed van kritieke factoren (zoals ervaring van 

het ontwikkelteam, complexiteit van code en datastructuren, beperkingen van 

machine- en geheugencapaciteit) goed in te kunnen schatten speelt een belangrijke 

rol. Het zal duidelijk zijn dat het essentieel is deze kostenschattingen aan het einde 

van iedere projectfase bij te stellen; in de loop van het project wordt zo de 

onnauwkeurigheid steeds kleiner tot aan het einde van de rit de actuele kosten 

precies bekend zijn. 

Verder gaat het hier om het verdelen van taken over organisatorische eenheden en 

het plannen van deze taken in tennen van tijd en resources (mensen en machines). 

Een goede planning is weer het uitgangspunt voor een goede project-
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bewaking en voortgangscontrole. Daarbij hoort ook het bijhouden van welke 

resources III welke activiteiten gevloeid zijn t.b.v. terugkoppeling en 

projectstatistieken. 

- Probleemrapport en wijzigingsvoorstel behandeling 

Het kemwoord voor deze taak is productbeheersing, respective beheersing van de 

bijbehorende productdocumentatie. 

In organisatorisch opzicht zijn de probleemrapporten en wijzigingsvoorstellen de 

trigger van alle projectactiviteiten; zeker aIs ervan uitgegaan wordt dat ook het 

maken van de eerste versie van een document (c.q. een hardware- of software 

module) een wijziging van de status is. Deze aanpak maakt het mogelijk aile 

projectactiviteiten op een uniforme manier te organiseren en te administreren. 

Probleemrapporten en wijzigingsvoorstellen kunnen op velerlei plaatsen ontstaan; 

binnen de projectgroep (bijv. tijdens de integratietest en de a-test), binnen de 

organisatie (bijv. van het B-test team, de fabriek en de commerciele afdeling) en in 

het veld (bijv. van de klant en de service-organisatie). Alle rapporten moeten op een 

plaats bij elkaar komen, geregistreerd en geverifieerd worden. Vaak vindt bij de 

administratie een voorselectie buiten de projectgroep plaats. 

Bij de nu volgende stappen neemt het controlepanel een centraIe plaats in. Het is de 

beslissende, distribuerende, controlerende en administrerende instantie, die 

regelmatig in actie komt om de correcte afhandeling van aile probleemrapporten en 

wijzigingsvoorstellen te bewaken, c.q. te administreren. Eerst worden aile 

binnenkomende rapporten geclassificeerd, bijv. in termen van wat direct gebeuren 

moet en wat tot een latere versie of release kan wachten. Dan wordt het werk over 

de verschillende experts van het projectteam verdeeld om de technische implicaties 

van een correctie of modificatie, inclusief de daarmee gemoeide resources, te 

evaIueren. De volgende stap IS het groeperen van functioneel en/of 

implementatietechnisch samenhangende activiteiten en het plannen daarvan, in 

termen van personen en versies of releases. Omdat dit een zeer belangrijke 

activiteit is wordt dit meestaI in overleg met de projectleider afgewikkeld. 

Uiteindelijk moet het controlepanel ook nog de correcte afsluiting van aile 

rapporten bewaken. 

De behandeling van probleemrapporten en wijzigingsvoorstellen heeft ook invloed op 

de vrijgavestatus van een product (module) en de bijbehorende productdocumenten. 

De vrijgavestatus geeft aan in welke mate de buitenwereld (bijv. andere 

ontwikkelteams of de klant) op het productdocument kan vertrouwen. Ais de eerste 

versie aangemaakt wordt krijg! zij bijv. de vrijgavestatus "draft". Ais de vaIidatie en 

verificatie met succes afgesloten (en door het controlepanel bevestigd) is, verandert 

de vrijgavestatus bijv. in "accepted". 
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Bij iedere volgende verandering (modificatie of uitbreiding) wordt deze cyclus weer 

doorlopen, waarbij tevens de versie met een opgehoogd wordt. 

Het einde van de life-cycle wordt bijv. door de vrijgavestatus "obsolete" 

weergegeven. De productdocumentatie wordt dan uit de actieve bijgehouden 

configuratie verwijderd, maar blijft meestal nog een tijd lang in het archief. 

- Projectadministratie 

Het doel van deze taak is beheersing van de projectdocumentatie. 

Met name gaat het om het bijhouden en administreren van de projectgegevens, hetzij 

in de vorm van bibliotheken of in de vorm van een geintegreerd configuratie 

manegement systeem. 

projectdocumenten, 

De gegevens bestaan o.a. uit aIle product- en 

aIle probleernrapporten en 

prograrnmamodules en aIle prograrnmapakkeuen. De 

liggende filosofie wordt in de volgende aIinea uitgewerkt. 

wijzigingsvoorstellen 

aan deze taak ten 

aIle 

grondslag 

Het gefaseerd ontwikkelen van een systeem bestaat uit een aantaI stappen, waarbij 

tevens ontwerpbeslissingen genomen moeten worden. Hoe dieper men afdaait, hoe 

gedetailleerder het systeem beschreven wordt en des te meer inzicht men in het 

systeem heeft. 

Dit heeft vaak tot gevolg dat eerder genomen ontwerpbeslissingen herzien moeten 

worden (bijv. omdat men erachter komt dat de prestatie niet haalbaar is). Er kan dus 

vanuit een bepaaId niveau iteratie naar aIle bovenliggende niveaus optreden. In 

extreme gevaIlen moeten zelfs de systeemeisen (tezamen met de klant) bijgesteld 

worden. In dit opzicht is ontwikkelen een proces dat vergeleken kan worden met het 

doorlopen van een zoekboom: regelmatig treedt backtracking op. 

De iteratieslagen uiten zich in gewijzigde productdocumenten. MeestaI worden aIle 

versies van een bepaaId productdocument (bijv. van de code) in een (electronisch) 

archief bijgehouden om de historie van het project te kunnen volgen en vroegere 

releases/versies van het systeem te kunnen onderhouden. 

Het is van het grootste belang dat de procesgang traceerbaar is en dat dus de historie 

van het proces wordt bijgehouden. Bij grote systemen waaraan groepen van 

ontwikkelaars werken is een informatiesysteem voor de opslag van aIle relevante 

informatie aIsmede procedures voor het beheer van de procesgang essentieel: Zo een 

systeem noemt men een configuratie management systeem, de bijbehorende procedures 

noemt men configuratie management procedures. 

- Een configuratie management systeem bestaat uit de volgende onderdelen : 

* Archief dat projectdocumenten of opeenvolgende versies van product-documenten 

opbergt; om ruimte te besparen het liefst in de vorm van increments 

(veranderingen). 
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* Databasesysteem voor het beheer van het archief en de daartoe benodigde status

en afllanke1ijkheidsgegevens. Een bepaald snapshot (c.q. query) van deze database is 

op zichzelf ook een projectdocument dat als zodanig in het archief opgeslagen kan 

worden. 

Typische statusgegevens zijn 

vrijgavedatum. Typische 

documentnummer, auteur, 

afllankelijkheidsgegevens 

versie, 

zijn 

wijzigingsvoorstellen, probleemrapporten en documenten, 

vrijgavestatus en 

relaties tussen 

relaties tussen 

opeenvolgende versies van documenten en code en informatie over welke module 

van de andere is afgeleid. 

* Document productiesysteem dat de in ruwe vorm opgeslagen documenten 

(tekstdocumenten en codedocumenten) formatteert. 

* Prograrnmaproductiesysteem dat de code vertaalt en linkt om executeerbare 

programma's te verkrijgen. 

* Plannenproductie voor het bijwerken van de projectplanning, de projectstatistieken 

en het weergeven van overzichten. 

- De configuratie management procedures leggen onder andere de volgende dingen 

vast: 

* Onder welke omstandigheden kan een document van status veranderen 

* Wie besluit over statusveranderingen van een document? 

* Welke documenten zijn nodig voor welke mijJpalen ? 

* Probleemrapport- en wijzigingsvoorstel behandeling 

* Vrijgaveprocedures. 

* Projectadministratie. 

6. Vergelijking met andere life-cyle modellen 

6.1 Life-cycle model van Boehm [BOER81] 

Projectfasen 

Eisen 

Specificeren 

Ontwerpen 

Coderen 

Testen 

Invoering 

Overeenkomende projectfasen van Boehm 

Feasibility 

Software plans and requirements 

Product design 

Programming bestaande uit: 

- Detailed design 

- Code 

Integration 

Implementation 
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Operations and maintenance 

Phaseout. 

Boehm geeft een uitgebreide defmitie van de verschillende projectfasen en de tijdens 

iedere fase plaatsvindende activiteiten; op een uitzondering na, de feasibility fase. Deze 

matrixstructuur van projectfasen en activiteiten wordt dan gebruikt om een 

kostenschattingsmetbode en haar verfijningen in detail te beschrijven. Omdat de 

projectfasen van Boehm goed met de onze overeenkomen kunnen zijn 

kostenschattingsmodellen zonder meer overgenomen worden. 

Verder bevat het hoek van Boehm ook vele nuttige aanwijzingen over 

ontwikkelstrategieen en het maken van software in de praktijk. 

6.2 Life-cycle model van Sommerville [SOMM85] 

Projectfasen 

Eisen 

Specificeren 

Ontwerpen 

Coderen 

Testen 

Invoering 

Onderhoud 

Overeenkomende projectfasen van Sommerville 

Requirements analysis and definition 

Requirements analysis and definition 

System and software design 

Implementation and unit testing 

System testing 

Operation and maintenance 

Operation and maintenance. 

Sommerville geeft alleen een heel summiere definitie van de verschillende projectfasen. 

Het hoek gaat met name over de metboden die voor het maken van software tijdens de 

verschillende projectfasen toegepast kunnen worden. 

6.3 Life-cycle model vol gens SDM (System Description Methodology) 

Projectfasen 

Eisen 

Specificeren 

Ontwerpen 

Coderen 

Testen 

Overeenkomstige fasen volgens SDM 

Informatieplanning 

Defmitiestudie 

Basisontwerp 

Detailontwerp 

Realisatie 

Realisatie 
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Invoering 

Gebruik en beheer 

SDM, kent een voortraject dat inforrnatieplanning wordt genoemd. In deze fase wordt 

onderrneer de omgevingsbeschrijving vervaardigd. Verder wordt hier onderzocht welke 

stimuli in de omgeving worden verwerkt en hoe daarop gereageerd moet worden. Zo 

komt men tot beslissingen welke delen weI en welke niet geautomatiseerd moeten 

worden. 

Het basisontwerp dekt niet aileen het conceptueel model maar houdt zich ook ai, ZIJ 

het in grote Iijnen, met implementatie aspecten bezig. 

6.4 Life-cycle model vol gens de ESA (European Space Agency) 

Projectfasen 

Eisen 

Specificatie 

Ontwerp 

Coderen 

Testen 

Invoeren 

Onderhoud 

Overeenkomstige fasen volgens ESA 

User requirements 
Software requirements 

Architectural design 

Software detailed design and production 

Software detailed design and production 

Transfer 

Transfer 

Operations and maintenance. 

ESA, ontwikkeIt vooral technische inforrnatiesystemen die een hoge graad van 

betrouwbaarheid moeten hebben. 

Onze eisenfase is opgesplitst in een deel dat valt onder verantwoordelijkheid van de 

gebruikers en een deel dat onder verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars val!. Onze 

specificatiefase komt in grote trekken overeen met de architectural design fase van 

ESA, maar men legt daar minder nadruk op een abstracte beschrijving zoals in ons 

conceptueel model. 

Een belangrijk stuk testen zit bij het ESA model in de codeerfase; in de transferfase 

gaat het om de acceptatie-prooedure die gevolgd moet worden om het systeem over te 

dragen. 
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Appendix A: Terminologie 

Configuratie management: Beheer van opeenvolgende versies (dus ook van de eerste 

versie) van een product (module), c.q. productdocument, door het controlepanel of ZIJn 

organen. 

Een verandering van 

vrijgavestatus (bijv. als 

een versie betekent of alleen een verandering van de 

het alleen om een goedkeuring gaat) of ook een verandering 

van de inhoud van het document. Een inhoudeJijke verandering van een document dat 

aan configuratie management onderhevig is betekent dus altijd ook een verandering van 

de vrijgavestatus. 

De oorzaak van een configuratieverandering is altijd een (door het controlepanel 

goedgekeurd) probleernrapport of wijzigingsvoorstel, hetgeen het maken van de eerste 

versie van een product (module), c.q. productdocument, een wijziging of een 

uitbreiding van de functionaliteit kan inhouden. De oorzaak van een wijzigings

voorstel kan op haar beurt weer een probleernrapport zijn. 

Controlepanel: Project management groep die de projectconfiguratie beheert en de 

projectvoortgang bewaakt. 

Decomponeren: Het stapsgewijze verfijnen van een module in submodules. Uitgaande 

van de specificatie van een module worden stap voor stap de specificaties van de 

modules van het volgende niveau en de decompositiestructuur ontworpen. 

Decompositiestructuur: Beschrijving van de constructie van een module uit zijn 

submodules. 

De statische structuur geeft de opbouw van een module uit zijn submodules weer. De 

dynamische structuur beschrijft hoe de submodules samenwerken (interactiepatroon 

incIusief tijden) om de module te implementeren. 

Life-cycle model: Referentiemodel voor het opsplitsen van een ontwikkeIproject in 

projectfasen. 

Module: Generieke naam voor een goed gespecificeerd en zelfstandig (d.w.z. met een 

kleine interface met andere modulen) systeem of een van zijn onderdelen. 

Een module kan abstract of concreet zijn. In het tweede geval kan hij in hardware 

en/of software gelmplementeerd zijn. 
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Beslisdocument (baseline): Product- en projectdocumenten die een projectfase 

afsluiten en tevens uitgangspunt zijn voor de volgende fase. 

Beslisdocumenten moeten gevaIideerd en geverifieerd zijn (bijv. door een review of 

test) en door een controlepanel goedgekeurd zijn; pas dan is het beslispunt, dat de 

projectfase afsluit, bereikt. Beslisdocumenten zijn dus ook onderhevig aan configuratie 

management. 

Omgeving: Module waarin de beschreven module ingebed is. 

Ontwerp: Een w formee! mogelijke beschrijving van de decompositiestructuur van een 

module in modules van het daarop volgende niveau (HOE de module opgebouwd is). 

Een ontwerp wordt beschreven door de decompositiestructuur en de specificaties van de 

modules van het volgende niveau. 

Ontwerpen: Activiteit die uitgaande van de specificaties van een module tot zijn 

opbouw uit submodulen leidt. Daarvoor is het nodig nieuwe informatie (implementatie 

details) aan de specificatie toe te voegen door keuzen te maken (ontwerpbeslissingen). 

Ontwerpbeslissingen: Toevoegen van 

ontwerpproces. Dit gebeurt door maken 

mogelijkheden. 

een implementatie 

van een keuze uit de 

detail tijdens het 

verzameling van aIle 

Probleemrapport (problem report): Vermelding van een echt of vermoedelijk probleem 

met betrekking tot de projectconfiguratie, en met name de systeemspecificaties. 

Een problem report moet door het controlepanel (of zijn organen) geverifieerd worden. 

In gevaI van een echt probleem moet het problem report in een wijzigingsvoorstel 

omgezet worden. 

Productdocument: AIle documenten die het uiteindelijke systeem en zijn onderdelen 

technisch beschrijven. Deze documenten beschrijven WAT het systeem doet en HOE 

het gebouwd is. 

V oorbeelden zijn eisen, conceptueel model, implementatie model, testrnodel, code en 

handleidingen. 
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Projectconfiguratie: De officiele configuratie van een project bestaat uit de volgende 

onderdelen : 

- Ontwikkelconfiguratie: 

* Hardware: Ontwikkel- en testsystemen 

* Software: Ontwikkelgereedschappen 

- Systeemconfiguratie: 

* Hardware 

* Software 

Alle onderdelen van de projectconfiguratie moeten door productdocumenten beschreven 

zijn, die op hun beurt ook weer tot de projeclConfiguratie behoren. 

Projectdocument: Aile documenten die management-informatie bevatten die voor het 

project (het bouwen van het systeem) nodig is. Deze documenten beschrijven HOE het 

systeem tot stand moet komen of gekomen is. 

Voorbeelden zijn organisatieplannen, tijdsplannen en andere resourceplannen, 

haalbaarheidsstudies en andere onderzoeken, reviewrapponen, etc. 

Projectfasen: Fasen die voor het maken van een systeem, al dan niet In volgorde, 

doorlopen moeten worden. 

Het begin en einde van een projectfase is een beslispunt dat door de bijbehorende 

product- en projectdocumentatie gedefinieerd is. Deze documenten moeten geverifieerd 

en gevalideerd zijn. 

Release: Doorlopende nummering die opeenvolgende functionaliteitsstappen van het 

totale product aangeeft (incremental development). 

Tussen de realeases zijn vaak kleine stappen nodig om fouten te corrigeren en kleine 

veranderingen van de functionaliteit door te voeren (bijv. om het systeem makkelijker 

bedienbaar te maken). Deze tussenstappen worden "tninor releases" of versies genoemd. 

De status van het totale systeem wordt dan door twee getallen weergegeven, namelijk 

<release>.<versie>. Vaak wordt het versienummer bij iedere release op nul teruggezet. 

Specificatie: Een zo formeel abstracte beschrijving van het gedrag van een module 

(W AT de module moet doen). 

Subsysteem: Module die een niveau dieper zit dan het totaal systeem. 

Systeem: De grootste module die in het kader van een project gemaakt wordt. 

Valideren: Aantonen dat de juiste module gebouwd wordt, d.w.z. dat de verzameling 
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van aile modulen aan de systeemeisen voldoet. Dit gebeun vrijwel aItijd op infonnele 

wijze. 

Verifieren: Aantonen dat de module op de juiste, d.w.z. correcte manier, gebouwd 

wordt. Dit betekent dat aangetoond moet worden dat het ontwerp van een module aan 

zijn specificatie voldoet. Als zowel de specificatie aIs ook het ontwerp fonneel 

opgeschreven zijn kan ook de verificatie op fonnele wijze gebeuren. 

Versie: Doorlopende nummering die opeenvolgende toestanden van een product 

(module), c.q. productdocument, aangeeft. 

Als het om het totaIe systeem gaat heeft versie vaak een additionele semantiek, 

namelijk dat aileen kleine correcties en/of veranderingen doorgevoerd zijn. 

Vrijgavestatus: Administratieve toestand die de "betrouwbaarheid" van een product 

(module), c.q. productdocument, aangeeft. 

De vrijgavestatus wordt door het controlepanel toegekend op grond van een vaIidatie

en verificatieprocedure. Als aile producten, c.q. productdocumenten, van een projectfase 

een bepaaJde vrijgavestatus bereikt hebben kan deze fase officieel afgesloten worden en 

is het bijbehorende beslispunt bereikt. Voorbeelden van vrijgavestatussen zijn "draft", 

"accepted" en "obsolete". 

Vrijgeven: Het overdragen van een volledig gedocumenteerde en geverifieerde module 

aan de buitenwereld. 

Binnen de ontwikkelafdeling kan het daarbij bijv. om de overdracht van een module 

aan een andere groep (bijv. de kwaIiteitsbewaking) gaan. Naar buiten toe kan bijv. het 

IOtale systeem aan de B-test groep of de klant overgedragen worden. 

Wijzigingsvoorstel (change request): Verzoek om verandering van een of meerdere 

productdocumenten (behorend tot de projectconfiguratie). 

Een wijzigingsvoorstel kan intern (d. w.z. binnen het projectteam) of extern 

gegenereerd worden en moet door het controlepanel (of zijn organen) gecontroleerd en 

goedgekeurd worden. 
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