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SAMENVATTING 

Met de toenemende graad van automatisering worden veel organisaties gecon
fronteerd met het probleem van integratie van informatiesystemen: door het 
integreren van afzonderlijk ontwikkelde systemen vervagen de grenzen tussen 
die systemen en ontstaat een complex, onoverzichtelijk en moeilijk te onder
houden geheel. Vergelijkbare problemen doen zich voor bij het ontwerp en 
onderhoud van systemen voor flexibele produktie-automatisering, waar computer 
gestuurde componenten van verschillende leveranciers moeten worden samen
gevoegd tot een consistent en toch flexibel geheel. Deze studie handelt over 
zulke integratieproblemen met betrekking tot gegevensintensieve toepassingen en 
richt zich daarbij op het semantische aspect van de integratie van gegevensver
zamelingen. 

Een gegevensbank fungeert, behalve als geheugen, ook als communicatiemedium 
tussen verschillende gebruikers en hun toepassingsprogramma's. Semantische 
problemen uiten zich in de vorm van communicatiestoringen tussen verschillende 
applicaties. Zulke communicatiestoringen kunnen ontstaan doordat bij integratie 
verschillen in betekenis tussen samengevoegde gegevens over het hoofd zijn 
gezien, of doordat bij wijzigingen in de gegevensstructuur zulke verschillen 
onbewust worden veroorzaakt. Het blijkt zelfs dat een wijziging, lang nadat 
deze is doorgevoerd, storingen kan veroorzaken in applicaties die niet eens 
toegang hebben tot het gewijzigde element. 

Het doorvoeren van wijzigingen in een geïntegreerde gegevensstructuur wordt 
bijzonder moeilijk omdat men niet meer kan overzien voor welke applicaties 
deze wijzigingen consequenties kunnen hebben. Zodoende worden geïntegreerde 
informatiesystemen starre informatiesystemen, die de organisatie belemmeren bij 
noodzakelijke aanpassingen aan veranderde interne of externe omstandigheden. 
Gedistribueerde gegevensbanken bieden voor dit probleem geen oplossing omdat 
die alleen de verschillen in het technische aspect (fysieke distributie) en het 
syntactische aspect (verschillende schema- en vraagtalen) kunnen overbruggen. 

De oplossing voor het integratieprobleem wordt gezocht in modulaire decom
positie van het conceptuele schema. Het conceptuele schema van een organisatie 
(ook wel aangeduid als het informatiemodel) beschrijft de mogelijke inhoud en 
de betekenis van alle gegevens die in de organisatie beschikbaar behoren te 
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zijn. Uit de vele talen die zijn voorgesteld voor het beschrijven van de 
betekenis van gegevens, is gekozen voor het verzamelingsmodel. 

Door modulaire decompositie wordt ernaar gestreefd het complexe, omvattende 
conceptuele schema, en daarmee tevens de geïntegreerde informatiebank van de 
totale organisatie, te decoropaneren in eenvoudige modules, die afzonderlijk en 
zonder kennis van het totaal kunnen worden ontworpen, gebruikt en gewijzigd. 
Elke module wordt gekarakteriseerd door een eigen domein en een vreemd 
domein. Het eigen domein omvat de gegevens waarvoor de module zowel 
wijzigingsbevoegdheid als raadpleegbevoegdheid geeft. Het vreemde domein omvat 
de gegevens waarvoor de module uitsluitend raadpleegbevoegdheid geeft. De 
eigen domeinen bepalen de verantwoordelijkheden van bepaalde gebruikersgroe
pen ten aanzien van gegevensbeheer. De vreemde domeinen bepalen de interfaces 
tussen die gebruikersgroepen: door de gegevens in zijn vreemde domein ontvangt 
een gebruiker informatie van zijn medegebruikers. 

Twee modules kunnen worden geïntegreerd als het vreemde domein van de ene 
module "past" bij het eigen domein van de andere module en als beide modules 
geen tegenstrijdige opvattingen hebben over wie de eigenaar is van elk gegeven. 
Een communicatiestoring ontstaat als de gebruiker van de ene module een 
wijziging in de waarde van een gegeven initieert die in strijd is met de actuele 
waarde van de eigen gegevens van een andere module. Welke combinaties van 
waarden voor gegevens zinvol zijn en dus toegestaan, wordt in het conceptuele 
schema beschreven door beperkingen. Beperkingen spelen dus een belangrijke rol 
bij het ontstaan en voorkomen van communicatiestoringen. 

Wil nu een module een zelfstandig bruikbare eenheid in het geïntegreerde geheel 
zijn, dan moet die module in zijn vreemde domein zoveel van de toestand van 
zijn omgeving kunnen zien dat hij voor elke wijzigingsoperatie waartoe hij in 
principe bevoegd is, kan controleren of die wijziging niet strijdig is met de 
actuele toestand van de omliggende modules. Een module die deze eigenschap 
heeft wordt onafhankelijk genoemd. Er worden eenvoudige maar voldoende 
voorwaarden geformuleerd voor onafhankelijkheid. 

Het blijkt niet noodzakelijk dat bij integratie in de betrokken modules precies 
dezelfde beperkingen gelden voor de gemeenschappelijke gegevens. Het is 
voldoende dat, behalve dat alle modules onafhankelijk zijn in het geïntegreerde 
schema, de beperkingen die een module kent met betrekking tot zijn vreemde 
gegevens, niet strenger zijn dan de beperkingen die de eigenaar aan die 
gegevens oplegt. Ook dit kan aan de hand van eenvoudige voorwaarden worden 
gecontroleerd. 

Uitwisseling van modules is het vervangen van een module in het geïntegreerde 
schema door een gewijzigde versie, waarbij de interfaces met de omgeving 
onveranderd blijven. Modules zijn uitwisselbaar als door de uitwisseling geen 
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fouten in de applicaties van de overige modules kunnen worden veroorzaakt. Een 
belangrijke voorwaarde voor uitwisselbaarheid is dat bij het ontwikkelen van 
applicatieprogramma's voor een -module, geen rekening wordt gehouden met 
specificaties die niet zichtbaar zijn in het subschema van die module. 

V oor het in stand houden van een conceptueel schema dat een correct en 
nauwkeurig beeld geeft van de gebruikte gegevens is het belangrijk dat het 
conceptuele schema "leeft" voor de eindgebruikers. Een modulaire structuur 
draagt hieraan bij als elke gebruiker zijn eigen module heeft waarin precies zijn 
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van gegevensbeheer en communicatie 
wordt uitgedrukt. Dit betekent dat de decompositie van het conceptuele schema 
moet overeenkomen met de feitelijke taakverdeling in de organisatie. Anders 
gezegd: de organisatiestructuur moet worden afgebeeld in de decompositie van 
het conceptuele schema. Er wordt een model voorgesteld waarin de feitelijke 
structuur van een organisatie objectief kan worden beschreven. 

De algemeen aanvaarde veronderstelling dat de organisatiestructuur veran
derlijker is dan de gegevensstructuur doet vrezen dat decompositie volgens de 
organisatiestructuur het conceptuele schema juist gevoeliger zou maken voor 
veranderingen in de organisatie. Er wordt aangetoond dat deze vrees ongegrond 
is en dat een decompositie volgens de organisatiestructuur in de meeste gevallen 
een goede modulariteit zal opleveren in termen van complexiteit, koppeling en 
cohesie. 

De voornaamste conclusie van deze studie is dat modulaire decompositie het 
mogelijk maakt om een geïntegreerd informatiesysteem te ontwikkelen en te 
onderhouden, ongeacht de omvang van de betreffende organisatie. De bevindin
gen zijn niet alleen toepasbaar voor bestuurlijke informatiesystemen, maar ook 
voor het flexibel integreren van computergestuurde componenten ten behoeve 
van Computer Integrated Manufacturing. 

De toepassing van modulaire decompositie van het conceptuele schema wordt 
gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld met een enigszins realistische 
complexiteit. 



SUMMARY 

INTEGRATED INFORMATION BASES 

Modolar design of the Conceptual schema 

When their degree of automation is growing. many organisations find themselves 
confronted with the problem of inlegration of information systems: because of 
the integration of separately designed systems the distinction between those 
systems vanishes and one complex, difficult to maintain total results. Com
parable problems exist in the area of flexible production automation, where 
computer controlled components from different suppliers are to be integrated 
into one consistent and yet flexible whole. This thesis treats such inlegration 
problems with respect to data intensive applications and is directed to the 
semantical aspect of the inlegration of databases. 

A database is nat just a memory, but also a medium for communication between 
different users and their application programs. Semantical problems appear in 
the form of communication clashes between applications and misunderstandings 
between users. Communication errors may arise when differences in the meaning 
of careesponding data are overlooked during the inlegration process, or because 
such differences are introduced when modifying the data structure. It may even 
be possible that a modification causes, long time after its implementation, errors 
in applications that do not even have access to the modified data element. 

Maintenance of the data structure of the integrated information base beoomes 
an increasingly difficult task. This is because it is so difficult to survey what 
consequences a modification can have for what application programs. In this 
way integrated information systems beoome inflexible information systems, that 
hinder the organisation in its necessary adaptations to changed internat or 
external conditions. Distributed databases cannot solve this problem because 
they can only bridge technical gaps (physical distribution of data) and syntacti
cal gaps (different schema and query languages ). 

Modular dècomposition of the conceptual schema is proposed as a salution of 
the integration problem. The conceptual schema of an organisation ( also called 
the information model) specifies the possible contents and the meaning of all 
data that is to be available to the organisation. Pram the many languages that 
are proposed for descrihing the meaning of data we chose the set model 
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([Re82], [Br84a]), that is related to the relational model, but more precise in 
the specification of constraints. 

Modular decomposition intends to decompose the complex, comprehensive 
conceptual schema, and therewith the integrated information base of the total 
organisation, into simple modules that can be designed, used and modified 
separately. Each module is characterised by an own domain and a foreign 
domain. The own domain contains the data for which the module gives authori
sation for update and retrieval. The foreign domain contains the information for 
which the module gives only authorization for retrieval. The own domains defme 
the responsibilities of the different usergroups for the maintenance of the 
validity of the information. The foreign domains define the interfaces through 
which the usergroups communicate. 

Two modules can be integrated when the foreign domain of the one "fits" onto 
the own domain of the other and when both modules have no Contradietory 
conceptions aboutwho is the owner of what data. A communication clash 
results if the user of one module initiales an update that is in conflict with the 
actual value of the own data of the other module. What combinations of values 
are meaningful and therefore allowed in the information base, is specified in 
the constraints in the conceptual schema. Constraints appear to play a very 
important role in the cause and prevention of communication clashes. 

In order to be an independently usabie unit in the integrated system, a module 
must be able to see in its foreign domain so much of the state of its environ
ment, that for every update operation it may be allowed to initiate, it can 
check whether that update is not in conflict with the actual state of the 
surrounding modules. A module that has this property is called an independent 
module. Simple but sufficient rules for checking independenee are presented. 

We speak of safe integration when application programs that have been vali
dated against the subschema of the module, will be valid also for the integrated 
schema. It appears not to be necessary for both modules to have the same 
constraints for common data. It is sufficient that the modules are independent 
in the integrated schema and that the constraints that each module imposes on 
its foreign data are no more severe than the constraints that are imposed by 
the owner of those data. This condition can also be checked with some simple 
rules. 

Exchanging modules is replacing one module with a modified version so that 
interfaces between the exchanged and the remaining modules are kept un
changed. Modules are safety exchangeable if applications of the new module 
version cannot cause errors in applications of the remaining modules. A crucial 
condition for exchangeability is that the applications of all modules are valid 
for the subschema of their module. This means that no knowledge other than 
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from the subschema of the module may he used in the design of programs for a 
module. 

In order to maintain a oonceptual schema that is a correct description of the 
data that is used in the organisation, it is important that the oonceptual schema 
"exists" for the end users. A modular structure oontributes to this if there is a 
module for each user that reflects his own tasks and responsibilities with 
respect to the use and maintenance of information. This leads to the reoommen
dation that the decomposition of the conceptual schema should he taken in 
correspondence with the actual division of Iabour in the organisation. In other 
words: the oonceptual schema should he decomposed according to the existing 
organisational structure. A model is proposed to enable the information analyst 
to formulate an unbiased description of the actual structure of a given or
ganisation. 

The general assumption that the organisational structure is less stabie than the 
information structure gives rise to the objection that a decomposition according 
to the organisational structure would make the conceptual schema and the 
information system more sensitive for organisational change. It is shown 
however that this is not the case. On the contrary it can he argued that 
deoomposition acoording to the structure of the organisation will in most cases 
yield a good modularity in terms of complexity, ooupling and oohesion. 

The main condusion of the thesis is that modular decomposition makes it 
possible to develop and maintain an integrated information system for arbitrary 
large organisations. The proposed metbod of modular decomposition is not only 
applicable for business information systems, but also for flexible integration of 
automated manufacturing systems. 

The practical application of modular deoomposition of the oonceptual schema is 
demonstrated with an example of somewhat realistic complexity. 
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Deze studie komt voort uit de observatie dat gegevensbanken gebaseerd zijn op 
een omvattend conceptueel schema, waarvan elke gebruiker voor zich maar een 
klein stukje hoeft te kennen. Weliswaar kan voor elke gebruiker een subschema 
worden gevormd dat alleen de voor hem relevante informatie toont, maar dat 
wordt afgeleid uit het totale schema, dat daarvoor eerst moet zijn vastgesteld. 
Ook als een gebruiker een wijziging wil in zijn subschema, dan moet eerst die 
wijziging in het totale schema worden doorgevoerd. 

De informatie die een gebruiker nodig heeft wordt bepaald door zijn taak in de 
organisatie. Net zozeer als het takenpakket van een organisatorische eenheid 
kan worden vastgesteld of gewijzigd, zonder daarvoor eerst de totale organisatie 
in beschouwing te hoeven nemen, zou men wensen dat ook de subschema's van 
gebruikers konden worden gewijzigd zonder daarbij met de hele complexiteit van 
het totale schema geconfronteerd te worden. 

Deze observaties leidden tot een onderzoek naar mogelijkheden tot modulaire 
decompositie van het conceptuele schema. Modulaire decompositie wordt al 
geruime tijd toegepast bij programma-ontwerp, maar de principes daarvan zijn 
niet zonder meer overdraagbaar op gegevensstructuren. We zijn daarom gaan 
zoeken naar formele beschrijvingswijzen voor decompositie van gegevensstruc
turen. Dit leidde tot wat nu het tweede deel van deze studie is. Hierin zijn de 
eigenschappen van modulaire schema's formeel beschreven. Vervolgens zijn we, 
nog steeds op grond van de hierboven genoemde observaties, gaan zoeken naar 
argumenten waarom de bestaande organisatiestructuur een goed decompositiecri
terium zou zijn. Het probleem daarbij was in eerste instantie vooral dat niet 
duidelijk was wat "de structuur" van een gegeven organisatie precies is. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de oplossing Va)} dit probleem: hoe kan de feitelijke 
structuur van een gegeven organisatie worden vastgesteld en hoe kan deze 
worden gebruikt als model voor de decompositie van het conceptuele schema van 
die organisatie. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens beargumenteerd waarom en 
onder welke voorwaarden hiervan een goede decompositie verwacht mag worden. 
Hoofdstuk 6 geeft een beschouwing van de resultaten van de studie, geeft aan 
hoe ze kunnen worden toegepast en schetst de noodzaak van verdere verfijning 
van de decompositie. 
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De lezer die modulaire gegevensstructuren wil toepassen zou tenminste tot en 
met hoofdstuk vier moeten gaan. Hiervoor is echter een goed begrip vereist van 
wat de functie van een conceptueel schema is. Dit is beschreven in hoofdstuk 2. 
Bovendien is nodig dat de lezer weet wat de inhoud van een conceptueel schema 
is en hoe de decompositie beschreven wordt. De beschrijving hiervan in deel II 
is echter veel formeler dan nodig voor een goed begrip van het 4e hoofdstuk en 
bovendien niet makkelijk leesbaar. Om het de lezers die geïnteresseerd zijn in 
de resultaten van deze studie niet onnodig moeilijk te maken is de inhoud van 
deel II samengevat in hoofdstuk 3. Daarbij is de nadruk gelegd op het duidelijk 
maken van de bedoeling achter alle constructies. Formele notaties zijn zoveel 
mogelijk vermeden. Niettemin is getracht het woordgebruik zoveel mogelijk in 
overeenstemming te houden met de formele achtergrond, vooral om geen atbreuk 
te doen aan de nauwkeurigheid van de omschrijvingen. 

De lezer die vooral geïnteresseerd is in toepassing van modulaire conceptuele 
schema's adviseer ik om de hoofdstukken 1 t/m 4 en 6 te lezen, met de nadruk 
op drie en vier. De lezer die geïntereseerd is in verder onderzoek naar modu
laire gegevensstructuren zal zijn weg in dit boek wel vinden. Voor beide is het 
uitgebreide voorbeeld in deel lil nuttig om zich een concreet beeld van een 
modulair schema te kunnen vormen. 

H.J. Pels 
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1.1 De behoefte aan integratie van informatiesystemen 

Integratie van afzonderlijke informatiesystemen is in veel organisaties een 
probleem [In84]. Vaak zijn aanvankelijk voor de besturing van verschillende 
bedrijfsprocessen afzonderlijke toepassingen van automatische gegevensverwer
king ontwikkeld. Naarmate die toepassingen zich uitbreiden en nieuwe toepassin
gen worden toegevoegd, ontstaan overlappingen in de gegevens die de verschil
lende systemen gebruiken. Behoefte aan integratie ontstaat doordat: 
-gebruikers merken dat dezelfde gegevens in verschillende systemen afzonder-

lijk moeten worden ingevoerd (redundantie), 
-dezelfde gegevens in verschillende systemen elkaar tegenspreken (inconsisten

tie), 
-managers bemerken dat gegevens uit verschillende systemen niet in een enkel 

overzicht gecombineerd kunnen worden. 
Hierdoor realiseert men zich dat de bestuurlijke informatieverzorging in een 
organisatie eigenlijk niet dient te worden beschouwd als een verzameling 
geautomatiseerde deelsystemen, maar als één samenhangend informatie-aspectsys
teem ten behoeve van de totale organisatie, dat zowel manuele als geautomati
seerde subsystemen omvat. 

De integratieproblematiek vertoont een opvallende analogie met de problematiek 
van het beheersen van toegankelijkheid en redundantie in grote aantallen 
afzonderlijke bestanden, die enkele decennia geleden aanleiding gaf tot de 
ontwikkeling van gegevensbankbeheersystemen (database management systeem: 
DBMS). De gegevensbankbenadering beoogde de problemen van toegankelijkheid 
en redundantie op te lossen door alle gegevens te laten beheren door één enkel 
DBMS. Inmiddels zijn gegevensbanken, zelfs op personal computers, gemeengoed 
geworden. Het blijkt nu dat daarmee het probleem van de beheersing van 
redundantie en toegankelijkheid niet definitief is opgelost. Dat komt omdat voor 
elk informatiesysteem een eigen gegevensbank is opgezet, zodat een enkele 
gegevensbank voor de hele organisatie niet tot stand komt. 

De ervaring heeft uitgewezen dat de opzet van slechts één enkele omvattende 
gegevensbank praktisch niet realiseerbaar is. Een eerste probleem is dat een 
automatiseringsproject in een begrensde tijd (circa een jaar) behoort te worden 
afgerond. Het gevolg hiervan is dat informatiesystemen van beperkte omvang 
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worden ontwikkeld. Naderhand worden zulke systemen vaak stap voor stap 
uitgebreid door het toevoegen van nieuwe elementen aan de gegevensbank en 
het toevoegen van nieuwe applicatieprogramma's. Hiedoor kunnen dan weer de 
hierboven genoemde redundantie- en communicatieproblemen ontstaan. 

1.2 Verstarring als gevolg van integratie 

Het integreren van twee informatiesystemen betekent in principe dat een 
communicatielijn tussen beide systemen wordt gerealiseerd. Daardoor moet 
enerzijds de waarde van gemeenschappelijke gegevens gelijk gehouden worden, 
terwijl anderzijds gebruikers van beide systemen de mogelijkheid krijgen om 
gegevens uit het andere systeem te raadplegen. 

Voor het realiseren van zo'n communicatielijn moet in het algemeen een aantal 
interfaceproblemen worden opgelost. Zo kan de fysieke representatie van 
gegevens verschillend zijn, de opslagstructuren kunnen verschillen, de beide 
gegevensbanksystemen kunnen verschillende gegevensmanipulatie- en -definitieta
len hebben. Bovendien kan de logische structuur van dezelfde gegevens in beide 
systemen verschillend zijn uitgedrukt. Tenslotte kunnen er in beide systemen 
aan corresponderende gegevens enigszins verschillende betekenissen worden 
toegekend. Integratie van beide systemen is dan pas mogelijk nadat dergelijke 
verschillen zijn opgeheven. 

Integratie brengt met zich mee dat door elke wijziging in de gegevensstructuur 
van één van beide systemen het interface tussen beide systemen kan veranderen. 
Dat betekent dat de communicatielijn moet worden aangepast. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid dat voor die aanpassing weer een gelijktijdige wijziging in het 
andere systeem vereist is. De invloed op het interface tussen beide systemen 
blijft niet beperkt tot gemeenschappelijke gegevenselementen. Als er bijvoor
beeld integriteitsbeperkingen bestaan tussen het gewijzigde element en een 
gemeenschappelijk element, dan kan de verzameling toegestane waarden van het 
gemeenschappelijke element veranderen. Hetzelfde geldt voor de verzameling 
toegestane operaties. De applicatieprogramma's in het andere systeem zullen bij 
hun raadpleeg- of wijzigingsoperaties geen rekening met de gewijzigde inte
griteitsbeperking houden. Daardoor bestaat het gevaar dat zij, als gevolg van de 
schemawijziging, fouten gaan veroorzaken. 

We zien dus dat twee informatiesystemen die worden geïntegreerd, uit oogpunt 
van onderhoud als één systeem moeten worden beschouwd: een wijziging in de 
structuur van het ene systeem kan mogelijk van invloed zijn op het interface 
tussen beide systemen, en kan dus een aanpassing in de communicatielijn, of in 
het andere systeem vereisen. Dit geldt niet alleen voor wijzigingen met betrek
king tot gemeenschappelijke elementen van de gegevensstructuur, maar ook voor 
wijziging van elementen die aan het andere systeem onbekend zijn. 



INLEIDING 3 

Hoewel we ons met name richten op integratie van bestuurlijke informa
tiesystemen, doet de integratieproblematiek zich evenzeer voor bij de besturing 
van fysieke produktieprocessen. Software en gegevensverzamelingen zijn hier 
voor een groot deel ingebed in apparatuur die van verschillende leveranciers 
wordt ingekocht. Zo is het bijvoorbeeld bij Computer Integrated Manufacturing 
(CIM) een belangrijk probleem om in flexibele produktiecellen een goede 
koppeling tot stand te brengen tussen afzonderlijke apparaten als CAD-stations, 
robots, NC-machines, meet- en testapparatuur en geautomatiseerde transportsys
temen [PeWe86]. Een nog groter probleem is om die koppeling zo flexibel te 
houden dat computer-gestuurde apparaten kunnen worden uitgewisseld met 
gelijksoortige apparaten van bijvoorbeeld andere leveranciers. 

De uiteindelijke doelstelling van integratie is dat alle informatiesystemen in een 
organisatie met elkaar worden geïntegreerd door een netwerk van onderlinge 
communicatielijnen. Uit bovenstaande beschouwing over de voortplanting van het 
effect van wijzigingen door interfaces, volgt echter dat het moeilijker zal 
worden om wijzigingen in de gegevensstructuur van één van de informatiesys
temen aan te brengen, naarmate meer systemen in het netwerk worden opge
nomen: 

Elke wijziging kan mogelijk, via ketens van onderlinge verbanden, fouten 
veroorzaken bij applicaties in elk van de opgenomen informatiesystemen. 

Dit betekent dat de gemiddelde inspanning, die nodig is om een wijziging in de 
gegevensstructuur van één der informatiesystemen aan te brengen, evenredig zal 
zijn met de totale omvang van het geïntegreerde informatiesysteem. Aangezien 
ook de frequentie van wijzigingen evenredig zal zijn met de omvang van het 
systeem, zullen de onderhoudskosten van de totale gegevensstructuur meer dan 
evenredig toenemen met de omvang. Als deze kwadratische relatie niet op een 
of andere manier doorbroken wordt, zal de totale omvang van een geïntegreerd 
informatiesysteem aan een maximum gebonden blijven, hetgeen betekent dat in 
grotere organisaties nooit een omvattend geïntegreerd informatiesysteem 
gerealiseerd zal kunnen worden. 

1.3 Drie aspecten van integratie 

Bij het ontwerpen van informatiesystemen maakt men onderscheid tussen het 
systelogisch, infologisch, datalogisch en technisch model, die respectievelijk het 
pragmatische, semantische, syntactische en technische aspect van het informa
tiesysteem beschrijven (men noemt dit de modellencyclus [Be87]). Elk van deze 
aspecten komt op zijn eigen wijze tot uitdrukking in de integratieproblematiek. 
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1.3.1 Het technische aspect van integratie 

Het technische aspect van integratie betreft het betrouwbaar en efficiënt 
overbrengen van berichten van het ene informatiesysteem naar het andere. De 
ontwikkeling van de datacommunicatietechnologie brengt standaardisatie van 
interfaces in de verschillende lagen van het OSI-reference model. Door zo'n 
standaardisatie wordt een ontkoppeling op technisch niveau gerealiseerd: 
verschillen in de fysieke representatie van gegevens tussen gekoppelde systemen 
kunnen door het communicatienetwerk worden overbrugd, zodat een wijziging 
van de fysieke representatie in het ene systeem geen invloed meer zal hebben 
op het andere systeem. Door het commercieel beschikbaar komen van gestan
daardiseerde netwerken, zal integratie van informatiesystemen op het technische 
niveau steeds minder problemen opleveren. 

1.3.2 Het syntactische aspect van integratie 

Het syntactische aspect van integratie houdt in dat verschillen in de syntaxis 
van raadpleeg- en wijzigingsopdrachten en in de logische structuur van gegevens 
overbrugd moeten worden. Gedistribueerde gegevensbanken kunnen worden 
beschouwd als een oplossing ten aanzien van het syntactisch aspect. Zij zorgen 
ervoor dat afzonderlijke toepassingen kunnen worden geïmplementeerd op 
afzonderlijke computersystemen, terwijl de gegevens toch als één gegevensbank 
beheerd worden. Voor het transport van gegevens tussen de locaties maakt het 
gedistribueerde DBMS (DDBMS) gebruik van standaard netwerkfaciliteiten. Het 
zoekt voor de gebruiker de locatie waar de gegevens zijn opgeslagen, zodat de 
distributie voor de gebruiker transparant is. Omdat de applicatieprogramma's 
ongevoelig zijn voor de plaats en de wijze van opslag van gegevens, is men vrij 
in het bepalen van de fysieke implementatie van de lokale gegevensverzame
lingen. In een heterogeen gedistribueerd systeem kunnen bovendien gegevensban
ken van verschillende typen onder één beheerssysteem gebracht worden [Sch82]. 
Een opdracht, geformuleerd in de syntax van een bepaalde datamanipulatietaal in 
de ene locatie, wordt uitgevoerd in een aantal andere locaties na vertaling in de 
syntax van de daar gangbare manipulatietalen. Aldus kunnen gedistribueerde 
gegevensbanksystemen zorgen voor ontkoppeling van geïntegreerde informatie
systemen met betrekking tot het syntactisch aspect. Een gedistribueerd DBMS 
schermt de afzonderlijke informatiesystemen af tegen syntactische structuur
wijzigingen. Hierdoor blijft bij integratie de flexibiliteit op technisch en data
logisch niveau behouden. 

Homogene gedistribueerde gegevensbanksystemen zijn al commercieel ver
krijgbaar. Als bovendien heterogene gedistribueerde gegevensbanksystemen 
beschikbaar komen dan zullen ook de integratieproblemen met betrekking tot het 
syntactisch aspect voor een groot deel zijn opgelost. 
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1.3.3 Het semantische aspect van integratie 

Het semantische aspect van integratie betreft de eis dat bij communicatie beide 
partijen een gelijke betekenis aan het bericht moeten toekennen. Als de 
verzonden gegevens voor de ontvanger geen betekenis hebben, dan zal de 
communicatie stokken: er treedt een storing op. Als de ontvanger echter aan de 
gegevens een andere betekenis toekent, zal de boodschap onbedoelde effecten 
kunnen hebben. Bij communicatie tussen mensen worden zulke semantische 
storingen meestal wel opgemerkt. De vraagstelling kan dan worden aangepast om 
alsnog de gewenste communicatie tot stand te brengen. Bij communicatie tussen 
automaten is de kans op herkenning minder, zodat storende misverstanden 
kunnen optreden. Bovendien is bij ontdekking van de storing doorgaans geen 
algoritme beschikbaar om de vraagstelling aan te passen. De communicatie faalt 
dan. Het is bij integratie dus belangrijk dat wordt nagegaan of de semantiek 
van de gezamenlijk gebruikte gegevens in beide systemen voldoende over
eenstemt om misverstanden uit te sluiten. 

Het volgende voorbeeld laat zien hoe integratie kan mislukken door semantische 
verschillen. 

Voorbeeld 1.1 

In een assemblage-afdeling voor elektronische produkten was een volledig 
automatisch transport- en opslagsysteem geïnstalleerd, waarmee halffabrikaten 
vanuit een automatisch magazijn over een 100-tal werkplekken werden gedistri
bueerd. Na bewerking werden de produkten weer automatisch getransporteerd 
naar het magazijn en automatisch daarin opgeborgen. De produktie-aantallen per 
bewerking en de voorraad per halffabrikaat werden geregistreerd door de 
besturingscomputer van het transport- en opslagsysteem en dagelijks op papier 
afgedrukt. Deze gegevens werden handmatig ingevoerd in het produktieplan
ningssysteem, dat op een andere computer was geïmplementeerd. Uiteraard kwam 
al spoedig een voorstel om de overdracht van de gegevens te automatiseren. Het 
realiseren van een communicatielijn tussen beide computers leverde geen grote 
technische of syntactische problemen op. Toen het eerstvolgende overzicht van 
de administratieve voorraden van halffabrikaten verscheen, bleek dat er een 
semantisch probleem over het hoofd gezien was: op de voorraadlijst volgens de 
planningscomputer kwamen verschillende niet-bestaande artikelnummers voor. Dit 
probleem werd door de administratie van het bedrijf zeer serieus opgevat, omdat 
de gestandaardiseerde artikelcodering een hoeksteen van het administratieve 
systeem vormde. 

Waarin school nu de fout? Het automatische magazijn bestond uit twee secties 
en men was er oorspronkelijk van uitgegaan dat elk artikel in slechts één deel 
van het magazijn zou voorkomen. Veranderingen in het produktiesysteem 
maakten het later noodzakelijk om bepaalde artikelen over beide delen van het 
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magazijn te verspreiden. Dit bleek alleen te kunnen worden gerealiseerd door 
aan die artikelen een niet bestaande (dus valse) artikelcode toe te kennen. 
Zolang de koppeling tussen het magazijnsysteem en het administratieve systeem 
handmatig verliep werden de valse artikelnummers vanzelfsprekend terugvertaald. 
In deze vertaling was echter in de automatische communicatielijn niet voorzien. 
Een snelle aanpassing van de programmatuur van het transport- en opslag
systeem kon het geschonden vertrouwen van de administratie in de gegevens uit 
het transportsysteem niet meer herstellen. De gegevens werden voortaan weer 
handmatig overgebracht. 

De oorzaak van deze mislukte integratie was in wezen dat men bij de koppeling 
had verondersteld dat de verzameling artikelnummers in het magazijn altijd een 
deelverzameling zou zijn van de officiële verzameling artikelnummers van de 
administratie. Men had daarbij niet onderkend dat het artikelnummer in het 
magazijnsysteem een andere betekenis had dan in het administratieve systeem. 
In het administratieve systeem was een artikelcode de gestandaardiseerde 
identificatie voor ~en halffabrikaat met een bepaalde economische waarde. In 
het magazijnsysteem werd de artikelcode in feite gebruikt als aanduiding voor 
een locatie in het automatische magazijn. 

Dit voorbeeld toont dat de betekenis van gegevens niet alleen afhangt van de 
eventuele omschrijving in een datadictionary, maar ook van de toegestane 
waarden en onderlinge beperkingen. Deze beperkingen zijn vaak niet expliciet 
geformuleerd, maar uitgedrukt in applicatieprogramma's. Dit maakt het in de 
praktijk bijzonder moeilijk om de eventuele verschillen in de betekenis van 
overeenkomstige gegevens in een informatiesysteem te achterhalen. Mede 
doordat bij de specificatie van informatiesystemen niet altijd een zuiver 
onderscheid tussen de vier aspecten wordt gemaakt, is bij een wijziging niet 
altijd duidelijk op welke aspecten die betrekking heeft. Bij integratie kunnen 
daardoor semantische verschillen onopgemerkt blijven. Na integratie blijft het 
moeilijk om het effect van semantische wijzigingen op de overige informatie
systemen in het geïntegreerde systeem te overzien. 

1.4 Het semantische gegevensmodel als instrument voor integratie 

Voordat integratie op technisch en syntactisch niveau zinvol tot stand kan 
worden gebracht moet eerst worden gecontroleerd of alle gemeenschappelijke 
elementen in beide systemen dezelfde betekenis hebben. Een belangrijk hulpmid
del hiervoor zijn de zogenaamde semantische gegevenstalen [BMS84]. Men 
spreekt van semantische gegevenstalen (of van semantische gegevensmodellen) 
omdat ze erop gericht zijn de betekenis en de samenhang van gegevens te 
beschrijven op een wijze die onafhankelijk is van de middelen en technieken 
waarmee de gegevens worden opgeslagen. 
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De beschrijving van de beschikbare gegevens in een semantische gegevenstaal 
wordt doorgaans aangeduid als het conceptuele schema. Omdat een conceptueel 
schema de betekenis van de gegevens onafhankelijk van hun representatie 
beschrijft, biedt een conceptueel schema de vereiste scheiding tussen het 
semantisch aspect enerzijds, en het syntactische en technische aspect anderzijds. 
Als de conceptuele schema's van de gegevensbanken van beide systemeq_ kunnen 
worden samengevoegd tot één schema, dan is integratie nog slechts een 
syntactisch en technisch probleem. Door het samenvoegen van de conceptuele 
schema's van afzonderlijke informatiesystemen kan zo geleidelijk een omvattend 
conceptueel schema van een geïntegreerd omvattend informatiesysteem worden 
verkregen (zie ook [BLN86]). In dit globale schema is de betekenis en de 
onderlinge samenhang beschreven van alle gegevens die in de verschillende 
gegevensbanken van de organisatie beschikbaar zijn. 

7 

Stel nu dat men twee informatiesystemen wil integreren omdat hun gege
vensbanken elkaar overlappen. Zeker als beide gegevensbanken gebaseerd zijn op 
verschillende OBMS'en met verschillende schematalen, is het moeilijk om uit de 
schema's op te maken of bepaalde gegevens dezelfde betekenis hebben. Zelfs als 
beide gegevensbanken wel dezelfde taal gebruiken, kunnen verschillende 
ontwerpoverwegingen toch tot verschillende structuren voor overeenkomstige 
gegevens geleid hebben. Vaak is bovendien de betekenis van de gegevens niet in 
het schema beschreven, maar moet die uit de programmadocumentatie worden 
afgeleid. 

Men kan nu van beide gegevensbanken een conceptueel schema opstellen in een 
semantische schemataal. Daarbij worden expliciete aanduidingen van de betekenis 
toegevoegd. Door het vergelijken van beide schema's kan men dan, veel gemak
kelijker dan aan de hand van de gegevensbankschema's, nagaan welke gegevens 
dezelfde betekenis hebben. Ook kunnen gegevens worden aangegeven die, hoewel 
ze een andere structuur hebben, toch uit gegevens in het andere systeem 
kunnen worden afgeleid. 

Ten aanzien van het semantische aspect kan nu de integratie van beide gege
vensbanken worden gerealiseerd door overeenkomstige elementen in beider 
conceptuele schema's op elkaar af te beelden. Om te bereiken dat alle redun
dantie in het geïntegreerde systeem geëlimineerd wordt, kunnen bepaalde 
aanpassingen in beide structuren noodzakelijk blijken. Omdat de beschrijving in 
het conceptuele schema onafhankelijk is van de implementatie, houdt men de 
vrijheid om te beslissen of verschillen tussen de structuren van de te integreren 
gegevensbanken zullen worden opgelost door wijzigingen in de gegevensbank
schema's, of door transformaties in de communicatielijn. 
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1.5 Verstarring op conceptueel niveau 

Omdat er op conceptueel niveau nog altijd sprake is van een enkel omvattend 
schema, blijft het probleem bestaan dat een wijziging van het conceptuele 
schema van één van de gegevensbanken, gevolgen kan hebben voor applicaties 
van andere gegevensbanken. Integratie op grote schaal zal, zelfs als gebruik 
gemaakt wordt van beterogene gedistribueerde gegevensbanken, leiden tot verlies 
van flexibiliteit ten aanzien van wijzigingen op conceptueel niveau. Het volgende 
voorbeeld toont hoe een wijziging consequenties voor een ander systeem kan 
hebben, zelfs al betreft het niet direct een gemeenschappelijk element. 

Voorbeeld 1.2 

Stel dat in voorbeeld 1.1 bij de administratie een regel bestaat dat het laatste 
cijfer van een artikeluummer nooit nul is. Stel verder dat bet besturingssysteem 
van het magazijn daarom codes eindigend op een nul gebruikt als valse artikel
nummers. In het magazijn onderscheidt men dus twee disjuncte verzamelingen 
artikeluummers: de echte artikelnummers (niet eindigend op nul), en de valse 
artikeluummers (eindigend op een nul). Zou nu de administratie de regel 
opheffen en formele artikelcodes gaan introduceren die eindigen op een nu~ dan 
wordt daardoor de integratie van het produktieplanningssysteem met het 
magazijnsysteem inconsistent omdat de verzamelingen echte en valse artikel
nummers niet langer disjunct zijn. 

We zien hieruit dat een wijziging in het conceptuele schema van een element 
van een verzameling geïntegreerde informatiesystemen tot onverwachte incon
sitenties kan leiden. Netwerkstandaards en gedistribueerde gegevensbanken 
bieden slechts ontkoppeling ten aanzien van het technische en syntactische 
aspect. Ten aanzien van het semantische aspect blijft er sprake van één 
omvattend conceptueel schema. Naarmate het aantal geïntegreerde systemen 
toeneemt, wordt het toevoegen van nieuwe systemen en het wijzigen van eerder 
opgenomen systemen moeilijker. Hoewel in het algemeen wordt aangenomen dat 
het conceptuele schema stabieler is dan de fysieke opslagstructuren en de 
applicatieprogramma's, zal ook het conceptuele schema moeten worden aan
gepast, als nieuwe begrippen in de organisatie ontstaan of de betekenis van be
staande begrippen verandert. Zulke veranderingen kunnen het gevolg zijn van 
veranderingen in de omgeving waarin de organisatie opereert, of van veranderde 
inzichten ten aanzien van hoe de organisatie bestuurd dient te worden. 

Een omvangrijk geïntegreerd informatiesysteem zal star zijn ten aanzien van 
wijzigingen in het conceptuele schema en daardoor de organisatie belemmeren 
bij het snel realiseren van noodzakelijke aanpassingen. 
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Ervaringen met het opstellen van conceptuele schema's ([Br84], [Sch86]) leren 
dat bij een middelgrote onderneming het totale conceptuele schema al zo 
omvangrijk wordt dat het vrijwel onmogelijk wordt het geheel te overzien. Dat 
betekent dat het onderhouden van een geïntegreerd conceptueel schema voor 
grote ondernemingen, dus zeker voor multinationals, als bijzonder moeilijk moet 
worden beschouwd. Uiteindelijk zal, ook in een multinational, elke organi
satorische eenheid en elk cluster van organisatorische eenheden met tenminste 
één andere eenheid of cluster van eenheden moeten kunnen communiceren. 
Betrouwbare automatisering van die communicatie zal alleen mogelijk zijn als de 
betekenis ervan gestandaardiseerd wordt. Dat betekent in principe dat de 
conceptuele schema's van beide delen worden geïntegreerd. Het gevolg van die 
integratie is dat het ene deel gevoelig wordt voor semantische wijzigingen in 
het andere deel. 

1.6 Probleemstelling 

Het doel van deze studie is een mogelijkheid te vinden om te voorkomen dat bij 
het integreren van conceptuele schema's de onderhoudskosten van de gegevens
struktuur op semantisch niveau kwadratisch toenemen met de totale omvang van 
het conceptuele schema. We zoeken als het ware een vorm van conceptuele 
distn"butie door modulaire decompositie van het conceptuele schema. We zoeken 
een manier om een gebruiker of gebruikersgroep zijn eigen conceptuele schema
• module te geven, met de vrijheid om binnen zekere grenzen dat conceptuele 
schema te wijzigen maar ook met behoud van de samenhang met het globale 
conceptuele schema. 

Het onderhondsprobleem van het conceptuele schema is vergelijkbaar met de 
onderhoudbaarheid van complexe software. Ook hier wordt een oplossing gezocht 
in modulaire decompositie, waarbij het complexe geheel wordt gedecomponeerd 
in overzichtelijke modules. De essentie van een modulaire structuur is dat elke 
module zoveel mogelijk van zijn interne structuur voor de andere modules 
verbergt (information hiding principle [Parnas72]). Modules communiceren met 
elkaar via interfaces en kennen elkaar uitsluitend via die interfaces. Modules 
zijn uitwisselbaar: een module kan vervangen worden door een module met een 
andere interne structuur, mits de interfaces gelijk blijven. Als de interfaces 
gelijk blijven is de verandering onzichtbaar voor de overige modules en blijft de 
consistentie van het geheel verzekerd. Bij een modulaire structuur wordt de 
beheersbaarheid niet meer bepaald door de complexiteit van het totaal, maar 
door de interne complexiteit van de afzonderlijke modules en de complexiteit 
van de interfaces tussen modules. Bij een goede modulaire structuur van het 
conceptuele schema zijn daarom de kosten van een schemawijziging niet meer 
afhankelijk van de complexiteit van het totaal, maar slechts van de complexiteit 
van de module en van de mate waarin de module via zijn interfaces gekoppeld 
is met andere modules. 
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Het blijkt dat in de literatuur over het ontwerpen van gegevensbanken tot nu 
toe opvallend weinig aandacht wordt geschonken aan modularisering van het 
conceptuele schema. Er wordt veel aandacht besteed aan de problematiek van 
schema- integratie (zie [BLN86] voor een overzicht van integratiemethoden). De 
aandacht is daarbij vooral gericht op het vinden van regels voor het overbrug
gen van verschillen tussen de afzonderlijke schema's. Bij integratie gaat echter 
het onderscheid tussen de oorspronkelijke deelschema's verloren, zodat een 
steeds groter en complexer geheel ontstaat. 

Geleidelijk aan begint echter de noodzaak van decompositie van complexe 
schema's enige aandacht te krijgen. Zo wordt in [SNFC84] gewezen op de 
noodzaak om conceptuele modules te kunnen specificeren teneinde werkelijk 
omvangrijke schema's te kunnen ontwikkelen en beheren. Men geeft wel aan dat 
conceptuele modules analogie vertonen met zogenaamde abstract datatypes, maar 
niet hoe schemawijzigingen voor andere modules verborgen moeten worden 
gehouden. In [Ve83) wordt het probleem benaderd van de andere kant: men gaat 
uit van het probleem dat het globale schema onnodig complex is voor de 
individuele gebruiker, en geeft een mogelijkheid aan om, uitgaande van een 
bepaald element, automatisch het subschema af te leiden dat nodig is om dat 
element te ''begrijpen". Hiermee wordt wel een mogelijkheid van decompositie 
geboden, maar geen ontkoppeling ten aanzien van schemawijzigingen. Een andere 
benadering wordt gevonden in [McLH80], waarin wordt aangegeven hoe een 
federatieve structuur van gegevensbanken kan worden gevormd door lokale en 
globale niveaus te onderscheiden. Het probleem hoe het effect van wijzigingen 
lokaal gehouden kan worden komt ook hier niet aan de orde. 

1.7 Overzicht van de inbond 

In deze studie is een antwoord gezocht op de volgende vragen: 
1 Wat dient precies de inhoud te zijn van het conceptuele schema. 
2 Hoe kan een de modulaire decompositie van een conceptueel schema worden 

beschreven. 
3 Welke eisen moeten aan modules gesteld worden opdat hun subschema 

zonder kennis van de rest van het schema of de informatiebankinhoud 
gebruikt en gewijzigd kunnen worden. 

4 Welke zijn de criteria voor een goede decompositie en hoe kan een goede 
decompositie gevonden worden. 

V oor al de derde vraag kan alleen goed beantwoord worden op basis van een 
formele beschrijving van het conceptuele schema. Het antwoord op deze vraag is 
echter intuïtief goed te begrijpen en kan zonder kennis van de formele ach
tergrond gemakkelijk worden toegepast. Dit boek is daarom gesplitst in drie 
delen. In het eerste deel wordt decompositie van het conceptuele schema in 
informele taal beschreven. Verder wordt geanalyseerd wat de samenhang kan 
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zijn tussen de modules van het schema en de eenheden van de organisatie. In 
het tweede deel wordt de specificatie van het conceptuele schema en de 
decompositie daarvan meer formeel behandeld. Hier zijn ook de formele bewijzen 
opgenomen voor de geldigheid van de decompositieregels. In het derde deel 
wordt tenslotte een uitgebreid voorbeeld gepresenteerd van een modulair 
conceptueel schema van een enigszins realistische complexiteit. V oor het 
bestuderen van dit voorbeeld is echter kennis van deel II niet vereist. 

Overzicht deel I 

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht wat de functie is van een conceptueel 
schema, wat de inhoud behoort te zijn en welke taalmiddelen ter beschikking 
staan. Verder wordt het onderscheid met enerzijds het interne en anderzijds het 
externe schema aangescherpt. 

Hoofdstuk 3 bevat de informele introductie van het verzamelingsmodel als taal 
voor het conceptuele schema en voegt daar de nodige begrippen voor het 
beschrijven van modulaire decompositie aan toe. Verder wordt informeel 
beschreven welke de regels zijn voor onafhankelijkheid van modules en voor 
overdraagbaarheid van applicatieprogramma's tussen verschillende schema's. 
Tenslotte wordt duidelijk gemaakt hoe conceptuele schema's kunnen worden 
ontwikkeld door integratie van afzonderlijk ontwikkelde modules en hoe 
schema's kunnen worden onderhouden door het uitwisselen van verouderde 
modules. 

In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de structuur van een gegeven organisatie 
kan worden beschreven en welke aspecten van die structuur als sjabloon voor 
de decompositie kunnen worden gehanteerd. 

In hoofdstuk 5 wordt beschreven welke de criteria zijn voor een goede decom
positie. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre decompositie conform de 
organisatiestructuur kan leiden tot een goede modulariteit en een makkelijk 
onderhoudbaar schema. 

Hoofdstuk 6 vormt de afsluiting van het eerste deel. Het geeft aan hoe de 
verantwoordelijkheid voor het vaststellen en het onderhouden van het concep
tuele· schema in een organisatie kan worden ingepast. Verder worden twee 
lijnen voor voortgezet onderzoek aangegeven. 

Overzicht deel II 

In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe het verzamelingsmodel de taal van de 
verzamelingenleer als schemataal voor het conceptuele model gebruikt. 
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Hoofdstuk 8 beschrijft hoe het conceptuele model en het conceptuele schema op 
de meest eenvoudige wijze kunnen worden gedecomponeerd in modules. 

Hoofdstuk 9 behandelt de voorwaarden waaronder modules als onafhankelijke 
eenheden mogen worden beschouwd, en hoe de overdraagbaarheid van applicaties 
bij integratie en uitwisseling van modules kan worden gewaarborgd. 

Overzicht deel m 

Hoofdstuk 10 tenslotte biedt als praktische afsluiting een voorbeeld van 
decompositie aan een schema van realistische complexiteit. 
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2 HET CONCEPTUELE SCHEMA 

Het conceptuele schema speelt een belangrijke rol bij de integratie van 
informatiesystemen, omdat het een unieke en omvattende beschrijving van de 
betekenis van gegevens vormt. Zoals in de inleiding is opgemerkt kan met 
behulp van een uniform globaal conceptueel schema voorkomen worden dat bij 
koppeling van afzonderlijk ontwikkelde informatiesystemen fouten ontstaan door 
verschillende interpretaties van uitgewisselde gegevens. Een omvattend 
conceptueel schema voor een grotere organisatie kan echter zo complex worden, 
en daardoor het onderhoud zo moeizaam, dat het informatiesysteem verstart. 
Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het conceptuele schema te decom
poneren in onafhankelijk te gebruiken modules, zonder daarbij de samenhang 
tussen modules te verliezen. Voordat we decompositie kunnen bespreken moeten 
we eerst vaststellen wat de inhoud van het conceptuele schema behoort te zijn 
en hoe die zich verhoudt tot de overige specificaties van het informatiesysteem. 

In dit hoofdstuk wordt de functie van het conceptuele schema bij de specificatie 
en het gebruik van een informatiesysteem nader bepaald. Er wordt een ter
minologie gekozen voor de elementen van het conceptuele schema. Hierbij wordt 
tevens het onderscheid tussen het conceptuele schema, de informatiebank en de 
werkelijkheid nader gepreciseerd en worden de grenzen tussen het conceptuele 
schema enerzijds en het interne en het externe schema anderzijds scherper 
afgebakend. Tenslotte worden drie klassen van talen voor het conceptuele 
schema vergeleken en wordt de keuze voor een taal gemotiveerd. · 

2.1 Achtergrond van de drie-schema architectuur 

Kenmerkend voor de gegevensbankbenadering van informatiesystemen was 
oorspronkelijk (in de jaren '60) dat onderscheid werd gemaakt tussen de 
specificatie en het beheer van gegevens enerzijds en de specificatie en uitvoe
ring van programma's anderzijds (zie figuur 2.1). In een centraal gegevens
bankschema werd de structuur van alle gegevens beschreven. Uit dat schema 
werd per toepassing een subschema afgeleid, dat alleen de voor die toepassing 
relevante gegevens beschreef. Toegang tot de gegevensbank verliep via het 
gegevensbankbeheersysteem (DBMS: Data Base Management System). Dit ver
zorgde tevens de transformatie van de gegevens tussen de (fysieke) represen
tatie op het geheugenmedium en de (logische) presentatie aan de programma's. 
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Het voordeel van deze gegevensgerichte benadering van informatiesystemen was 
dat de gegevens uitsluitend door het DBMS beheerd werden, zodat er een unieke 
beschrijving van de beschikbare gegevens was en een unieke gegevensver
zameling, waarvan alle toepassingen gebruik konden maken. 

subschema 

I schema I 
subschema 

- ~ ~ !---
1 2 

~ 

"' 
Gegevensbank Beheerssysteem 

DBMS 

~ ~ ~ 

f .......... programma programma 

A r B 
~-~ 

gegevens-

programma I bank 
programma 

L_~ c +-1 
D 

..... _ ............................. ~ specificatie 

'4 lill' gebruik 

Figuur 2.1 Informatiegebruik in een gegevensbankmodeL 

Bij toepassing v~ zulke gegevensbanken in het begin van de jaren '70 bleek 
echter de concentratie van alle specificaties van gegevens in een enkel schema 
bepaalde problemen te geven. Enerzijds bleken de eisen van gebruikers ten 
aanzien van de presentatie van de gegevens frequent te veranderen. Om aan 
zulke eisen tegemoet te komen waren meestal veranderingen in de gegevens
structuur noodzakelijk, hoewel de opgeslagen gegevens inhoudelijk hetzelfde 
bleven. Anderzijds bleken de eisen ten aanzien van de opslagstructuur frequent 
te moeten worden aangepast aan veranderde populaties en gebruiksfrequenties. 
Als gevolg daarvan moesten meestal ook de programma's worden aangepast, 
hoewel de presentatie aan de gebruikers dezelfde bleef. 



HET CONCEPTUELE SCHEMA 

extern 

conceptueel 

schema 

Figuur 2.2 Drie-schema architectuur. 
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De observatie dat de eisen die de gebruikers en de gegevens verwerkende 
automaat stellen aan de representatie van de gegevens onafhankelijk van elkaar 
veranderen, terwijl de betekenis van de gegevens dezelfde blijft, voerde de 
ANSI/X3/SPARC Study Group on Database Management Systems [ANSI75] tot 
het voorstel om drie niveaus van specificatie te onderscheiden: 
1 een conceptueel niveau, waarin de kijk van de organisatie op de structuur, 
de betekenis en de mogelijke inhoud van de beschikbare gegevens is be
schreven, 

2 een intern niveau, waarin de fysieke opslagstructuur van de gegevens 
beschreven wordt, 

3 een extern niveau, waar de vorm beschreven wordt waarin de gegevens aan 
programma's en eindgebruikers worden gepresenteerd. 

De specificaties op het conceptuele niveau worden verzameld in één conceptueel 
schema. De specificaties op het interne niveau kunnen eventueel worden 
gespreid over de interne schema's van afzonderlijke gegevensbanklocaties in een 
gedistribueerd gegevensbanksysteem. Er zal dus in het algemeen een intern 
schema zijn voor elke locatie waar een deel van de inhoud van de gegevensbank 
is opgeslagen. Interne schema's kunnen elkaar overlappen als van dezelfde 
gegevens op meerdere plaatsen kopieën worden bijgehouden. De specificaties van 
het externe niveau worden gespreid over de externe schema's voor de verschil
lende toepassingen en gebruikers. Als verschillende gebruikersgroepen verschil
lende informatiebehoeften hebben of verschillende eisen stellen aan de presenta
tie van de gegevens, dan zullen er verschillende externe schema's zijn. De 
specificaties in de externe en interne schema's refereren uitsluitend naar de 
specificaties in het conceptuele schema (zie figuur 2.2). Zodoende wordt als het 
ware een muur opgetrokken waardoor de interne structuur aan het zicht van de 
gebruiker wordt onttrokken, en waardoor de externe structuur aan het zicht van 
de ontwerper van de opslagstructuur wordt onttrokken. 
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2.2 Het raamwerk van de drie-schema architectuur 

Hoewel het voorstel van [ANSI75] in brede kring geaccepteerd is, bestaat nog 
steeds verschil van opvatting omtrent hoe de scheiding tussen de drie niveaus 
precies getrokken moet worden. In het oorspronkelijke voorstel voor een 
drie-schema architectuur ligt de nadruk dan ook niet zozeer op de inhoud van 
de schema's, als wel op standaardisatie van de interfaces tussen de verschillende 
betrokkenen en processen rond een gegevensbank. De data dictionary /directory 
wordt genoemd als de plaats waar alle definities van schema's en de afbeel
dingen daartussen worden verzameld. 

De functie van het conceptuele schema wordt in [ANSI75:1-6] omschreven als: 
"The conceptual schema is a model of the enterprise. The conceptual schema 

contains the definitions of entities and their properties. No entities or 
properties can be referenced in the database unless they are defined in this 
schema. Relationships amongst these entities will be defmed, as will the 
constraints on their values and relationships. By defming those persons with 
some access to the database management system as entities of interest, it is 
possible to directly model the rules of access and thus provide the necessary 
access control at the level of the conceptual schema in addition to those 
provided at other levels." 

Het beschrijven van de toegestane acties als zodanig, hetzij in de vorm van 
dynamische constraints, hetzij in de vorm van operaties, wordt hier nog niet 
genoemd. 

De functie van het interne schema wordt als volgt omschreven [ANSI75: I-6]: 
"This schema contains the description of the storage strategy currently 

employed by the database management system. Whether the data is actually 
stored flat, hierarchical, networked, inverted or otherwise, including any 
meaningful combination, is specified in the internat schema. The "internal 
syntax'' of the data will also be found in the internat schema; such items as 
the radix for numeric values, coding schemes used, units of measure, and the 
like. Access paths and the relational connectivity between data represen
tations will be defmed. All of these must be consistent with and mappable 
from the conceptual schema." 

Ten aanzien van de functie van externe schema's is (ANSI75] zeer kort 
[ANSI75:I-6]: 
"External schemas defme the application programmers' views of the data. In 

general each external schema only provides the portion of the data base rele
vanttoa particular application. ( .. )These are the only data descriptions 
(schemas) seen by an application program and provide the only avenue of data 
name resolution." 
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Men kan zich nu afvragen of de externe schema's niet beschouwd kunnen 
worden als een soort subschema's van het conceptuele schema, zodat door de 
specificatie van de externe schema's al een zekere vorm van decompositie 
bereikt wordt. De omschrijving van ANSI/SPARC suggereert immers dat de 
gebruikers van de gegevensbank alleen hun eigen externe schema behoeven te 
kennen. Dit geldt inderdaad voor een applicatieprogramma. Het geldt echter 
niet voor applicatieprogrammeurs en eindgebruikers. Dezen zullen wel degelijk 
het conceptuele schema moeten kennen, omdat zij de betekenis van de gegevens 
moeten weten, die in het conceptuele schema beschreven is. Het zou niet in 
lijn met de bedoeling van de drie-schema architectuur zijn om deze beschrijving 
in de externe schema's te herhalen. Om niet elke gebruiker met het totale 
conceptuele schema te hoeven confronteren, heeft het dan zin om, naast de 
externe schema's, conceptuele subschema's te vormen. 

Op grond van het principe van onderscheid tussen betekenis en presentatie, 
concluderen we dat het de bedoeling van een extern schema is om, refererend 
aan de gegevenselementen die in het conceptuele schema gespecificeerd zijn, de 
nodige details te specificeren over de vorm waarin die elementen aan de 
gebruiker gepresenteerd moeten worden. Die details kunnen bijvoorbeeld 
betrekking hebben op de wijze waarop verschillende tabellen in een enkele 
hiërarchische structuur worden gecombineerd, op de volgorde waarin de kolom
men van een tabel worden weergegeven, hoe de rijèn van een tabel worden 
gesorteerd, in welk formaat getallen worden weergegeven, op welk lettertype 
voor verschillende velden wordt gebruikt etc. 

2.3 De terminologie van het conceptuele schema 

2.3.1 De functie van het conceptuele schema 

Volgens het voorstel van [ANSI75] moet het conceptuele schema de defmities 
van entiteiten in de organisatie en hun eigenschappen beschrijven op een wijze 
die onafhankelijk is van de interne en de externe representatie. In deze sectie 
wordt beschreven wat onder entiteiten en hun eigenschappen wordt verstaan, en 
in welke termen die kunnen worden beschreven. 

In 1977 werd door ISO een studiegroep ingesteld om de concepten voor het 
conceptuele schema te defmiëren en om een basis te leggen voor eisen met 
betrekking tot een conceptuele schemataal. De werkgroep rapporteerde 5 jaar 
later met het rapport "Concepts and Terminology for the Conceptual schema" 
[vG82], dat inmiddels is verheven tot ISO-standaard. De functie van het 
conceptuele schema wordt hier als volgt omschreven(blz. 1-1): 
"a conceptual schema camprises a unique central description of the various 

information contents that may be in a database. This includes the description 
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of what actions, such as changes and retrievals, are permissible on the 
information content." 

Tussen de gebruikers van informatie moet overeenstemming bestaan over de 
werkelijkheid waarop die informatie betrekking heeft. Die werkelijkheid wordt 
in de terminologie van het conceptuele schema het "universe of discourse" 
genoemd. In plaats van de letterlijke vertaling "universum van betoog" zullen 
we de uitdrukking "relevante wereld" gebruiken. De relevante wereld hoeft 
geen bestaande wereld te zijn, maar kan ook een gepostuleerde wereld zijn, 
zoals die van Winnie de Poeh. 

De relevante wereld wordt door [vG82] beschouwd als een verzameling concrete 
en abstracte objecten, die entiteiten genoemd worden. Entiteitklassen zijn 
klassen van gelijksoortige entiteiten. Een entiteitklasse is een abstract object, 
dus op zich ook weer een entiteit. De relevante wereld is echter meer dan 
alleen een verzameling van entiteiten: entiteiten kunnen bijvoorbeeld eigen
schappen hebben, zich in bepaalde toestanden bevinden en bepaalde relaties met 
elkaar hebben. Dat meerdere wordt aangeduid als de "propositions" in de 
relevante wereld. Een "proposition" is: "A conceivable state of affairs in the 
universe of discourse concerning one or more entities about which it is 
meaningful to assert or deny that such a state of affairs is true for those enti
ties". We zullen hier de letterlijke vertaling propositie gebruiken, doelend op 
een denkbare stand van zaken. Voorbeelden van proposities zijn: 

"Jan is een persoon", 
"Jan heeft een auto", 
"de auto van Jan heeft de kleur groen". 

In deze proposities zijn Jan, persoon, auto, kleur en groen entiteiten. Persoon, 
auto en kleur zijn tevens entiteitklassen omdat het abstacties zijn voor "alle 
denkbare personen", "alle denkbare auto's" en "alle denkbare kleuren". De auto 
van Jan en de kleur groen zijn entiteiten. Als we zeggen dat bovenstaande 
expressies proposities zijn voor een relevante wereld, wil dat niet zeggen dat er 
in die wereld een persoon Jan is die een groene auto heeft, maar alleen dat in 
die wereld kan worden vastgesteld of er zo'n persoon met zo'n auto is. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen proposities die permanent waar zijn en 
proposities die alleen gedurende een bepaalde periode in de tijd waar zijn. Het 
permanent ware aspect van de relevante wereld wordt het abstractiesysteem 
genoemd, terwijl het veranderlijke aspect als het object systeem wordt aan
geduid. Het conceptuele schema is de beschrijving van het abstractiesysteem. De 
beschrijving van het objectsysteem wordt de informatiebank genoemd. De 
gegevensbank is de implementatie van de informatiebank. Omgekeerd is de 
informatiebank de abstracte voorstelling van de actueel beschikbare gegevens. 
Met betrekking tot het abstractiesysteem wil permanent niet zeggen "on
veranderlijk": ook het conceptuele schema is aan verandering onderhevig. 
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2.3.2 De taal voor het conceptuele schema 

De beschrijving van de relevante wereld moet worden uitgedrukt in een of 
andere taal. Een taal is volgens [vG82:2·1] een structuur van taalkundige 
objecten die refereren naar entiteiten of proposities in de relevante wereld. 
Een term is een taalkundig object dat refereert naa-r een entiteit. Een zin is 
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een taalkundig object dat refereert naar een propositie. Een zin bestaat uit een 
predikaat en één of meer termen. Het conceptuele schema en de informatiebank 
zijn verzamelingen van zinnen, die geacht worden waar te zijn, dat wil zeggen 
te refereren naar ware proposities in de relevante wereld. 

Voorbeeld 2.1 

Stel dat we Engels gebruiken als taal voor de informatiebank en Nederlands als 
taal voor de relevante wereld, dan kan de informatiebank de volgende zin 
bevatten: 

"the car owned by the person John has the colour green". 
Hierin zijn 'car', 'person', 'John', 'colour' en 'green' termen die refereren naar 
de entiteiten auto, persoon, Jan, kleur en groen. De predikaten 'owned by' en 
'has' refereren naar de relatie eigendom tussen auto's en personen en de 
hoedanigheid kleur die auto's kunnen hebben. De propositie waarnaar de zin 
refereert kan in het Nederlands worden geformuleerd als: 

"de kleur van de auto die eigendom is van Jan, is groen". 

Hoewel de voorgaande terminologie als ISO·standaard is geaccepteerd, worden 
met betrekking tot conceptuele schema's vaak andere termen gebruikt. Zo wordt 
bijvoorbeeld het woord entiteit ook vaak gebruikt voor termen in het concep· 
tuele schema of de informatiebank. Ter onderscheid spreekt men dan van 
objecten met betrekking tot de relevante wereld. In deze studie zal de ter
minologie volgens [vG82] worden gehanteerd. 

In de aanhef van deze sectie is de functie van het conceptuele schema omschre· 
ven als het beschrijven van de verschillende informatie-inhouden die in een 
gegevensbank aanwezig kunnen zijn. In de hierboven omschreven terminologie is 
de informatiebank dan een verzameling zinnen. Het conceptuele schema be
schrijft welke zinnen in de informatiebank kunnen voorkomen en naar welke 
propositie over welke entiteit( en) elke zin refereert. Welke zinnen gevormd 
kunnen worden, wordt bepaald door welke termen in die zinnen voor kunnen 
komen. Niet alleen moe-t elke afzonderlijke zin in de informatiebank naar een 
"denkbare stand van zaken" verwijzen, de informatiebank als geheel moet naar 
een denkbare totaaltoestand verwijzen. 

Niet elke combinatie van mogelijke zinnen verwijst naar een mogelijke totaal
toestand. Specificaties in het conceptuele schema die aangeven aan welke 
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voorwaarden combinaties van termen in zinnen, of combinaties van zinnen in de 
informatiebank, moeten voldoen, worden aangeduid als integriteitsbeperkingen, of 
kortweg beperkingen. Specificaties die voorwaarden stellen aan inhoudsverande
ringen van de informatiebank, worden dynamische beperkingen genoemd. Ten 
aanzien van beperkingen merkt [vG82] op dat wat in de relevante wereld 
onmogelijk is, in de informatiebank is verboden, terwijl datgene wat in de 
relevante wereld mogelijk, maar verboden is, in de informatiebank ongewenst is. 
Dit wijst erop dat in het algemeen twee soorten beperkingen kunnen worden 
onderscheiden: "harde" beperkingen die bepaalde zinnen of combinaties daarvan 
verbieden, en "zachte" beperkingen, die aangeven dat bepaalde toestanden 
onwaarschijnlijk zijn. In deze studie beperken we ons overigens tot de "harde" 
beperkingen. 

2.3.3 Objectivisme en subjectivisme 

Een beschrijving van een relevante wereld wordt geformuleerd in een of andere 
taal. De beschrijving mag niet verward worden met de wereld zelf. De afbeel
ding van de beschrijving op de wereld wordt de interpretatie van de beschrij
ving genoemd. De regels volgens welke beschrijvingen in een taal geïnterpre
teerd moeten worden, vormen de semantiek van die taal. Een probleem bij het 
ontwerpen van conceptuele schema's is, dat niet voor elke wereld de semantiek 
van het conceptuele schema eenduidig kan worden beschreven. Het gaat hier om 
de filosofische vraag in hoeverre kennis over 'de werkelijke wereld' mogelijk is. 
Klein en Hirschheim [KH87] onderscheiden twee extrema in de wijze waarop 
ontwerpers van (talen voor) conceptuele schema's de werkelijkheid benaderen: 
het objectivisme en het subjectivisme. 

De objectivisten veronderstellen dat de werkelijkheid bestaat uit objectief 
waarneembare, onveranderlijke objecten en structuren. Een correct model van 
de relevante wereld bestaat daarom onafhankelijk van de toepassing daarvan 
door de waarnemer. De zogenaamde "entity-based" talen (bijvoorbeeld [Ch75], 
[Ab71]) worden door [KH87] genoemd als voorbeelden van de objectivistische 
benadering. 

De subjectivisten daarentegen gaan ervan uit dat de werkelijkheid slechts een 
subjectieve constructie van de geest is en dat de constructie van de werkelijk
heid varieert tussen verschillende talen en culturen. Volgens deze·opvatting 
ontstaat betekenis in de menselijke geest en is die afhankelijk van de men
selijke bedoelingen. Het is onmogelijk die betekenis formeel vast te leggen. 
Daarom kunnen gegevens op hun best een betekenis van iemand naar iemand 
overdragen, maar hebben zij geen objectieve betekenis. De "rule-based" talen 
(b.v. LEGOL)worden door [KH87] beschouwd als voorbeelden van de subjectivis
tische benadering. 
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Het volgende voorbeeld illustreert het dilemma tussen objectivisme en subjec
tivisme. 

Voorbeeld 2.2 
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Een conceptueel schema beschrijft een wereld waarin als entiteiten een rode en 
een gele mand met appelen alsmede de natuurlijke getallen voorkomen. In het 
conceptuele schema refereert de term x naar het aantal appels in de rode mand 
en de term y naar het aantal appels in de gele mand. Stel persoon A neemt de 
volgende twee proposities waar in de relevante wereld: 
(1) er zijn 52 appels in de rode mand 
(2) in de gele mand zijn 25 appels minder dan in de rode. 
In de informatiebank kunnen die uitspraken worden geregistreerd als de zinnen: 
(a) x= 52 
(b) x-y = 25 
Persoon B raadpleegt de informatiebank en leidt daaruit af: 
(c) y = 52-25 = 27. 
Dit interpreteert hij als: 
(3) in de gele mand zijn 27 appels. 
Stel nu persoon B ziet een gele mand met appels staan en telt daarin slechts 
25 appels. Hij constateert dat de informatiebank fout is omdat niet alle zinnen 
refereren naar ware proposities. Toch hoeven de waarnemingen van A niet fout 
of verkeerd geregistreerd te zijn. Het kan namelijk zijn dat A en B het 
conceptuele model verschillend interpreteren. Zo kan het zijn dat B de relevante 
wereld anders afbakent, zodat in zijn wereld dezelfde rode, maar een andere 
gele mand voorkomt. Het kan ook zijn dat de waarnemingen van A en B op 
verschillende tijdstippen hebben plaatsgevonden, of dat er in de gele mand 
twee rotte appels zitten, die A wel en B niet heeft meegeteld. Weer een andere 
mogelijkheid is dat A het verschil tussen beide manden niet exact, maar bij 

. benadering bepaald heeft (bijvoorbeeld door weging) en een afwijking van 2 
stuks acceptabel acht. 

In bovenstaand voorbeeld kan het interpretatieverschil tussen de personen A en 
B worden opgelost door de betekenis van y duidelijker te omschrijven, bijvoor
beeld als: "het aantal eetbare appels in de gele mand, die staat naast de rode 
mand, gemeten met een nauwkeurigheid van 5%." Ook deze omschrijving kan 
nog verschillende interpretaties toestaan, bijvoorbeeld als er (eetbare) granaat
appels in de mand zitten, die A niet, maar B wel tot de appels rekent. Zo kan 
men de omschrijving van de betekenis van termen steeds verder aanscherpen. Er 
kunnen zich echter altijd situaties voordoen waarin verschillende interpretaties 
mogelijk zijn. Wij onderschrijven daarom het subjectivistische standpunt dat de 
betekenis die zinnen in een formele taal hebben met betrekking tot de werke
lijkheid, niet formeel kan worden vastgelegd. We zullen daarom geen poging 
ondernemen om de interpretatie van de conceptuele schemataal te formaliseren. 
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Hoewel een formele vastlegging van de betekenis niet mogelijk is, wijzen de 
vele succesvolle gegevensbanktoepassingen erop dat er tussen mensen die met 
elkaar samenwerken doorgaans voldoende overeenstemming is over de betekenis 
van de termen in de informatiebank. We veronderstellen daarom dat een 
informele omschrijving van de betekenis van de termen in het conceptuele 
schema voor de praktijk voldoende is. 

Het gebruik van een formele taal als schemataal heeft als voordeel dat de 
verzameling mogelijke inhouden van de informatiebank eenduidig bepaald is. 
Daardoor wordt het aantal zinvolle interpretaties in het algemeen beperkt en is 
de kans dat verschillende gebruikers verschillende interpretaties hanteren 
kleiner. Misverstanden kunnen echter, ook met gebruik van formele talen, niet 
worden uitgesloten. 

2.4 Talen voor het conceptuele schema 

Een taal waarin conceptuele schema's geformuleerd kunnen worden wordt een 
CSL (Conceptual Schema Language) genoemd. Er is een groot aantal voorstellen 
gepubliceerd voor talen om gegevensstructuren te beschrijven (zie [BMS84] 
voor een uitgebreid overzicht). In het algemeen worden deze talen aangeduid 
als gegevensmodellen (data models; zie b.v. [TL82]). De term model werkt in 
deze context echter verwarrend omdat ook over het conceptuele schema en de 
informatiebank gesproken wordt als modellen van de relevante wereld. We 
zullen daarom spreken over gegevenstalen. Als een gevenstaal wordt gebruikt 
als taal voor het conceptuele schema, dan moet in die taal kunnen worden 
uitgedrukt welke zinnen met welke termen gevormd kunnen worden. Verder 
moeten beperkingen ten aanzien van toegestane combinaties van termen en 
zinnen kunnen worden geformuleerd. Als een taal beperkingen onvoldoende 
nauwkeurig kan uitdrukken, dan bestaat het gevaar dat een conceptueel schema 
zinnen toestaat die niet naar een propositie refereren en dus "onzin" zijn. Het 
conceptuele schema is dan een onnauwkeurig model van de werkelijkheid. 

Brodie [BMS84:28] onderscheidt drie klassen van gegevenstalen: de primitieve, de 
klassieke en de semantische talen. We geven van elk van deze klassen een korte 
karakterisering. 

2.4.1 Primitieve gegevenstalen 

Onder primitieve gegevenstalen verstaat [BMS84] de toegangsmethoden die voor 
de introductie van Database Management Systemen gangbaar waren: sequentieel, 
index sequentieel, random etc. In al deze talen kunnen afzonderlijke bestanden 
met bepaalde recordindelingen gedefinieerd worden. Bestanden refereren naar 
entiteitklassen. De records zijn te beschouwen als de zinnen die refereren naar 
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proposities met betrekking tot entiteiten van die klasse. De recordvelden en hun 
waarden zijn de termen. 

Het is in principe mogelijk om een primitieve gegevenstaal te gebruiken als 
conceptuele schemataal In dat geval hebben eventuele specificaties over de 
wijze waarop de toegang tot individuele records georganiseerd wordt hebben, 
geen betekenis. Als een bepaald veld als unieke sleutel wordt aangeduid, dan is 
dat een integriteitsbeperking, omdat daarmee gespecificeerd wordt dat bepaalde 
records niet tegelijk in het bestand kunnen voorkomen. Als daarentegen een 
groep velden als sorteersleutel of indexveld wordt aangewezen, dan heeft dat in 
een conceptueel schema geen betekenis. De volgorde kan immers uit de waarden 
van de velden worden afgeleid en de wijze van toegang is alleen van belang 
voor het gebruik, maar niet voor de betekenis of de mogelijke inhoud. 

De mogelijkheden om door middel van beperkingen, details van de relevante 
wereld te modelleren zijn bij de primitieve talen uiterst beperkt. De enige 
beperkingen zijn doorgaans de lengte van de velden en eventuele unieke 
sleutels. Beperkingen tussen verschillende bestanden zijn niet mogelijk. 

Het gebruik van een primitieve taal als taal voor het conceptuele schema heeft 
dus twee bezwaren. Het eerste bezwaar is dat de eventuele specificaties over 
toegangspaden en sorteervolgordes in het conceptuele schema geen betekenis 
hebben en dus alleen storend werken. Het tweede bezwaar is het gebrek aan 
mogelijkheden om integriteitsbeperkingen uit te drukken. 

2.4.2 Klassieke gegevenstalen 

Het hiërarchische model, het netwerkmodel en het relationele model (zie b.v. 
[Da81]), waarop de huidige DBMS' en zijn gebaseerd, worden door [BMS84] 
aangeduid als de klassieke gegevenstalen. Het hiërarchische model en het 
netwerkmodel hebben als voordeel boven de primitieve talen dat zij enkele 
mogelijkheden kennen om beperkingen tussen entiteitklassen uit te drukken. 
Het netwerkmodel biedt wat dit betreft iets meer mogelijkheden. Het bezwaar 
tegen beide modellen is dat ze veel niet-conceptuele elementen bevatten. 'liJ is 
het specificeren van een beperking tussen entiteitklassen (b.v. een CODASYL
set) vaak gekoppeld aan het specificeren van een toegangspad. 

De relationele talen, gebaseerd op de voorstellen van Codd [Co70] hebben dat 
bezwaar niet. Een specificatie in een relationele taal is volkomen vrij van 
niet-semantische elementen. De relationele taal, zoals in eerste instantie ge
defmieerd door Codd, en zoals toegepast in de nu gangbare OBMS'en biedt 
echter geen enkele mogelijkheid om beperkingen uit te drukken. Ze zijn wat 
dat betreft niet krachtiger dan de primitieve talen. 
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2.4.3 Semantische gegevenstalen 

De behoefte aan een effectieve taal voor het conceptuele schema heeft geleid 
tot een groot aantal voorstellen voor "semantische gegevenstalen (Semantic 
Data models) (zie b.v. [BMS84]). Voor al deze voorstellen worden verschillende 
klasseringen gehanteerd. We geven een korte karakterisering van de klasseringen 
die worden gehanteerd in [TL82J, BMS84] en [vG82]. 

[TL82] onderscheidt entity-relationship talen, binaire talen, semantisch-net
werk-talen en infologische talen. Een entity- relationship taal maakt verschil 
tussen zinnen die refereren naar entiteiten en zinnen die refereren naar 
associaties ( relationships) tussen entiteiten. Een zin kan refereren naar meerdere 
eigenschappen van een entiteit of naar een associatie tussen meerdere en
titeiten. Een binaire taal maakt geen onderscheid tussen entiteiten en eigen
schappen en kent alleen zinnen die refereren naar associaties tussen paren van 
entiteiten. Een semantische-netwerktaal onderscheidt verschillende klassen van 
associaties tussen entiteiten, met elk een specifieke betekenis. Kenmerkend 
voor een infologische taal is dat elke zin refereert naar een entiteit, een 
eigenschap van die entiteit en naar het tijdstip waarop die zin waar is (gewor
den). 

Brodie [BMS84: 31] maakt onderscheid tussen uitbreidingen van klassieke 
gegevenstalen, mathematische talen, irreduceerbare talen en semantisch-hiërar
chische talen. De eerste klasse betreft voornamelijk talen waarin het relationele 
model is uitgebreid met constructies voor het specificeren van associaties tussen 
entiteitklassen en voor verschillende klassen van beperkingen. De mathematische 
talen zijn gebaseerd op de verzamelingenleer en de predikaten calculus. De 
irreduceerbare talen staan zinnen toe die refereren naar meerdere eigenschappen 
van een entiteit, maar eist dat alle zinnen worden afgebroken tot ze refereren 
naar "atomie facts". De semantisch-hiërarchische talen bieden mogelijkheden om 
zogenaamde abstractie-hiërarchieën te specificeren, waardoor entiteitklassen op 
verschillende niveaus van abstractie beschreven kunnen worden. Doorgaans 
worden drie soorten abstractie onderscheiden: generalisatie, aggregatie en 
associatie. 

De voorbeelden van talen voor het conceptuele schema in [vG82] worden 
ingedeeld in entititeit-attribuut-relatie talen, entiteit-relatie talen, binaire 
relatie talen en talen gebaseerd op de geïnterpreteerde predikaten logica. De 
eerste en de tweede klasse komen overeen met respectievelijk de entity-re
lationshiptalen en de binaire talen van [TL82]. De entiteit-relatietalen komen 
overeen met de irreduceerbare talen van [BMS84]. De laatste klasse kan 
worden beschouwd als een subklasse van de mathematische talen volgens Brodie. 
Deze talen beschrijven de relevante wereld door middel van termen, variabelen, 
predikaten, logische connectoren en kwantoren. 
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Elk van de voorgestelde talen heeft zijn specifieke voordelen en voorstanders. 
Een objectieve vergelijking van de functionaliteit van de verschillende talen is 
moeilijk (zie b.v [Pe85]). Afhankelijk van de verschillen die men wil accentueren 
kan men tot verschillende klasseringen komen, zoals blijkt uit de vorige alinea. 
Letten we vooral op de manier waarop zinnen gevormd worden, dan komen we 
tot een onderscheid in de volgende drie klassen: de binaire, de n-aire en de 
logische talen. In de volgende sectie geven we een karakterisering en een 
vergelijking van deze drie klassen. 

2.5 Drie klassen van talen voor het conceptuele schema 

Wij bespreken hier de voornaamste karakteristieken van drie klassen van 
gegevenstalen. We vergelijken die klassen onderling en baseren mede daarop 
een keuze voor de taal die we verder in deze studie zullen gebruiken. De drie 
klassen duiden we aan als: 
1 de binair relationele talen, 
2 de n-air relationele talen en 
3 de logische talen. 
We zullen de voornaamste kenmerken van deze klassen van talen illustreren aan 
de hand van een relevante wereld waarin personen en auto's voorkomen. 
Personen worden geïdentificeerd door een naam. Auto's worden geïdentificeerd 
met een kenteken. Personen kunnen al dan niet stemgerechtigd zijn en auto's 
hebben een merk en een kleur. Elke auto heeft een stemgerechtigd persoon als 
eigenaar. 

2.5.1 Binair relationele talen 

Deze klasse van talen onderkent in de relevante wereld verzamelingen van 
atomaire entiteiten waartussen louter binaire relaties bestaan. Er wordt onder
scheid gemaakt tussen concrete en abstracte entiteiten. Concrete entiteiten zijn 
tastbaar en aanwijsbaar. Voorbeelden van concrete entiteiten zijn: een auto, een 
persoon, een potlood, een steen. Naar abstracte entiteiten kan alleen via 
woorden gerefereerd worden. Voorbeelden van abstracte entiteiten zijn: de naam 
'Jan', het getal7, de kleur 'groen'. In de informatiebank wordt naar abstracte 
entiteiten gerefereerd met dezelfde termen die in de natuurlijke taal refereren 
naar abstracte objecten. Naar concrete entiteiten kan in de natuurlijke taal 
alleen worden gerefereerd door omschrijvingen als "de auto van Jan". In de 
informatiebank wordt naar concrete entiteiten doorgaans gerefereerd door 
zogenaamde surrogaat sleutels, dat zijn terDien die uniek naar een entiteit 
refereren, maar die in de natuurlijke taal geen betekenis hebben. Omdat 
surrogaat sleutels voor de gebruiker geen betekenis hebben, hoeven ze in 
principe niet aan hem bekend te zijn. De termen die in de informatiebank 
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refereren naar entiteiten worden 'objecten' genoemd. De zinnen in de infor
matiebank zijn geordende paren van objecten. 

Omdat deze modellen de wereld beschrijven in termen van verzamelingen van 
objecten en binaire relaties daartussen, worden ze ook wel Object-Relation 
talen genoemd. De meeste van deze talen gaan terug op de voorstellen van 
Abrial [Ab74J. In het conceptuele schema worden objecttypen, relatietypen en 
beperkingen gespecificeerd. Een objecttype is een verzameling van objecten in 
de informatiebank, die refereren naar entiteiten van een bepaalde entiteitklasse 
in de relevante wereld. Een relatietype is relatie over twee objecttypen. Het is 
dus een verzameling zinnen in de informatiebank die refereren naar associaties 
tussen entiteiten van twee entiteitklassen in de relevante wereld. Beperkingen 
kunnen worden uitgedrukt als predikaten over de object- en relatietypen. 

In het conceptuele schema voor bovengenoemd voorbeeld worden nu de concrete 
objecttypen Persoon en Auto, alsmede de abstracte objecttypen p naam, 
p stemrecht, a kenteken, a merk en a kleur gespecificeerd. Als relatietypen 
z~n nodig: - - -

Naam: 
Stemrecht: 
Kenteken: 
Merk: 
Kleur: 
Eigenaar: 

(Persoon; p naam) 
(Persoon; p-stemrecht) 
(Auto; a kenteken) 
(Auto; a= merk) 
(Auto; a_kleur) 
(Auto; Persoon). 

De beperking aangaande het stemrecht van autobezitters kan worden uitgedrukt 
als: 

V (t; u) (Eigenaar [ (u; ja) (Stemrecht ] 
(hierin is teen auto en u een persoon). 

Een mogelijke informatiebank is nu: 

Persoon 
Auto 
Naam 
Stemrecht 
Kenteken 
Merk 
Kleur 
Eigenaar 

= {a, b, c, d, e} 
= {x, y, z} 
={(a; Henk), (b; Ine), (c; Jort), (d; Wikke), (e; Rinke)} 
= {(a; ja), (b; ja), (c; nee), (d; nee), (e; nee)} 
= {(x; 21-23-VD); (y; DF-33-JL); (z; ZK-85-ZH)} 
={(x; VOLVO), (y; FIAT), (z; VOLVO)} 
= {(x; groen), (y; geel), (z; wit)} 
= {(x; a), (y; a), (z; b)}. 

In de relatie Naam refereert bijvoorbeeld het geordende paar (a;Henk) naar de 
propositie dat de persoon waarnaar a refereert de naam Henk heeft. Verder 
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valt uit de informatiebank af te leiden dat Henk eigenaar is van een groene 
VOLVO en een gele FIAT. 

2.5.2 n-air relationele talen 
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De talen van deze klasse zijn gebaseerd op het relationele model zoals geïntro
duceerd door Codd [Co70]. In het conceptuele schema worden verzamelingen van 
termen gedefinieerd, die domeinen genoemd worden. Voorbeelden van domeinen 
zijn: {Jan, Peter, Henk, Klaas}, {rood, geel, groen, blauw} en {ja, nee}. In 
vergelijking met de binair relationele talen kan men stellen dat deze termen in 
principe uitsluitend refereren naar abstracte entiteiten. Verzamelingen van 
zinnen die refereren naar entiteiten van een bepaalde entiteitklasse worden 
genoteerd als n-aire relaties over groepen van domeinen. Zo'n verzameling van 
zinnen wordt een relatie of een tabel genoemd. Aan de domeinen van elke 
relatie worden zogenaamde attributen verbonden. Een attribuut is dus een term 
die refereert naar een eigenschap van een entiteitklasse. Elke zin is een n-tupel 
dat refereert naar een concrete entiteit. Elk element van zo'n n-tupel refereert 
naar een propositie over een bepaalde hoedanigheid van de betreffende entiteit. 
Omdat entiteiten kunnen worden geïdentificeerd door combinaties van hoedanig
heden, hoeven geen surrogaat sleutels te worden gebruikt zoals in binair 
relationele talen. Als t een tupel is en a is een attribuut van t dan wordt de 
waarde van attribuut a voor t genoteerd als t.a. Met behulp van deze notatie 
kunnen beperkingen over relaties of combinaties daarvan worden geformuleerd. 

In een n-air relationeel schema wordt onze relevante wereld beschreven met de 
domeinen p naam, p stemrecht, a merk, a kenteken en a kleur. Daarover 
worden als relaties g;defmieerd: - - -

Persoon: 
en Auto: 

(p naam, p stemrecht) 
(a)entekeii", a_merk, a_ kleur, p_naam). 

De attributen van Persoon zijn (in de volgorde overeenkomend met de domei
nen): 

Naam, Stemrecht. 

De attributen van Auto zijn: 

Kenteken, Merk, Kleur, Eigenaar. 

De beperking t.a.v. het stemrecht van autobezitters wordt geformuleerd als: 

V t (Auto 
[Ju (Persoon [u.Naam = t.Eigenaar en u.Stemrecht =ja]]. 
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Een mogelijke informatiebank is nu: 

Persoon= Naam Stemrecht 

Henk ja 
Ine ja 
Jort nee 
Wikke nee 
Rinke nee 

Auto = Kenteken Merk Kleur Eigenaar 

21-23-VD VOLVO groen Henk 
KZ-85-ZH VOLVO wit Ine 
DF-33-JL FIAT geel Henk 

Het tupel <Henk,ja> in de Persoon-relatie refereert hier naar de propositie: "er 
is een stemgerechtigd persoon wiens naam Henk is." Het tupel <21-23-VD, 
VOLVO, groen, Henk> refereert naar de propositie: "er is een auto waarvan het 
kenteken 21-23-VD, het merk VOLVO, de kleur groen en de eigenaar van die 
auto is de persoon met de naam Henk." 

2.5.3 Logische talen 

Het idee dat talen gebaseerd op de eerste orde predikatenlogica een geschikte 
basis bieden voor het beschrijven van gegevensbanken is mede voortgekomen uit 
onderzoek naar kunstmatige intelligentie [Lld84]. Logica werd daarbij in eerste 
instantie toegepast als programmeertaal [Ko74]. De suggestie om een verzameling 
beweringen in een logische taal op te vatten als een database is terug te voeren 
op Galaireen Minker [GM78]. Een eerste orde taal wordt in grote lijnen 
gespecificeerd door een verzameling constanten die naar entiteiten refereren, 
een verzameling variabelen waarvoor constanten kunnen worden gesubstitueerd 
en een verzameling predikaten die naar klassen van proposities refereren [Re84]. 
Predikaten kunnen unair, binair of n-air zijn, naar gelang ze één, twee of meer 
variabelen kennen. Unaire predikaten refereren naar.entiteitklassen: door een 
constante in te vullen ontstaat de bewering dat die constante refereert naar een 
entiteit van die klasse. Als bijvoorbeeld Persoon een unair predikaat is dat 
refereert naar de entiteitklasse persoon en a is een constante, dan refereert 
Persoon( a) naar de propositie dat de entiteit waarnaar a refereert een persoon 
is. Beperkingen worden als kwantificaties over entiteitklassen geformuleerd. 
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Onze relevante wereld kan worden beschreven met een schema waarin onder 
meer de elementen van {a, b, c, d, e, x, y, z, Henk, Ine, Jort, Wikke, Rinke, 
21-23-VD, DF-33-JL, KZ-85-ZH, VOLVO, FIAT, groen, geel, wit} als constanten 
en de elementen van {t, u, v} als variabelen zijn gedeclareerd. Als verder 
Persoon, Auto en Stemrecht als uniaire predikaten en Naam, Kenteken, Merk en 
Eigenaar als binaire predikaten zijn gedeclareerd, dan kan de beperking t.a.v. 
het stemrecht van autobezitters als volgt worden uitgedrukt: 

V t,u [Eigenaar(t,u) = > Stemrecht( u) ]. 

De informatiebank kan worden voorgesteld door de volgende zinnen: 

Persoon( a) 
Persoon(b) 
Persoon(c) 
Persoon(d) 
Persoon(e) 
Auto( x) 
Auto(y) 
Auto(z) 
Naam(a, Henk) 
Naam(b, Ine) 
Naam(c, Jort) 
Naam(d, Wikke) 
Naam(e, Rinke) 
Stemrecht( a) 
Stemrecht(b) 

Kenteken(x, 21-23-VD) 
Kenteken(y, DF-33-JL) 
Kenteken(z, KZ-85-ZH) 
Merk(x, VOLVO) 
Merk(y, FIAT) 
Merk(z, VOLVO) 
Kleur(x, groen) 
Kleur(y, geel) 
Kleur(z, wit) 
Eigenaar(x, a) 
Eigenaar(y, a) 
Eigenaar(z, b). 

De zin Naam( a, Henk) refereert naar de propositie dat de entiteit waarnaar a 
refereert de naam Henk heeft. De zin Eigenaar(x, a) refereert naar de propositie 
dat de entiteit waarnaar a refereert eigenaar is van de entiteit waarnaar x 
refereert. 

2.5.4 Vergelijking 

Het voornaamste verschil tussen de binair en n-air relationele talen is dat in 
binair relationele talen een zin naar slechts twee entiteiten kan refereren. 
Noemen we een bewering atomair als die niet in kleinere zinnen kan worden 
ontleed, dan kan men stellen dat niet elke atomaire bewering in een binaire zin 
kan worden uitgedrukt. Zo kan de bewering "de auto van Jan is groen" niet 
worden ontleed in de binaire zinnen 'Jan heeft een auto' en 'er is een groene 
auto'. Om in binaire zinnen uit te drukken dat de auto van Jan groen is moet 
men bijvoorbeeld zeggen: "'a is een persoon' en 'a heeft de naam Jan' en 'x is 
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een auto' en 'a is eigenaar van X:." Hierin zijn de surrogaat sleutels a en x een 
middel om groepen van elementaire zinnen tot een atomaire bewering te 
combineren. De n-air relationele talen hebben zulke surrogaat sleutels niet 
nodig, omdat ze wel in een zin voldoende "natuurlijke" termen kunnen com
bineren om eenduidig naar de betreffende entiteiten te kunnen refereren. 

Een binair relationele taal biedt daarentegen de mogelijkheid om twee entiteiten 
te onderscheiden, ook al hebben die dezelfde eigenschappen. Zo kunnen bijvoor
beeld twee personen die beide de naam Piet hebben en beide stemgerechtigd 
zijn, toch worden onderscheiden door ze verschillende surrogaat sleutels als 
referent te geven. In de informatiebank kunnen die personen dan toch onder
scheiden worden als ze bijvoorbeeld eigenaar van verschillende auto's zijn. 

In een n-air relationele taal kan het gebruik van surrogaat sleutels worden 
vermeden door de entiteiten te identificeren met combinaties van eigenschappen. 
De verzameling van attributen die naar die identificerende eigenschappen 
refereren, wordt een sleutel genoemd. Soms is het moeilijk om voor een 
bepaalde entiteitklasse een sleutel te vinden. Stel dat, net als hierboven, twee 
verschillende personen de naam Henk en stemrecht kunnen hebben. De relatie 
Persoon zal dan slechts één tupel bevatten dat naar beide personen refereert. 
Uit de informatiebank kan dan niet meer worden opgemaakt welke van beide 
eigenaar is van de groene auto. Een mogelijkheid om toch eenduidig te 
beschrijven welke persoon de eigenaar is van een bepaalde auto, is het invoeren 
van een surrogaat sleutel, bijvoorbeeld een persoonsnummer. Als in de relevante 
wereld geen persoonsnummers gebruikt worden, levert dit echter geen correct 
model van de relevante wereld. Een andere oplossing voor dit modelleringspro
bleem is om de verzameling kentekens van auto's die een persoon bezit, als 
attribuut aan de relatie Persoon toe te voegen. Het attribuut Eigenaar van 
relatie Auto kan dan vervallen. 

Een ander verschil tussen binair en n-air relationele talen is dat in de n-air 
relationele taal formeel een tupel van een entiteitklasse voor elk attribuut 
precies één waarde uit het betreffende domein moet hebben. In een binair rela
tionele taal worden attributen beschreven door relaties, zodat een entiteit voor 
elk van zijn attributen nul, één of meer waarden kan hebben. Er zijn werelden 
waar voor relatief weinig attributen geldt dat altijd een waarde bekend is. Zo'n 
wereld is met een-binair relationele taal makkelijker te modelleren dan met een 
n-air relationele taal. 

De logische talen lijken op het eerste gezicht het meest op de binair relationele 
talen. Bij vergelijking van de beschrijvingen van het voorbeeld in beide talen 
zien we alleen verschil in notatie. Toch staan de logische talen ook predikaten 
met n-aire predikaten (n > 2) toe. Daardoor is ook een vorm van beschrijven 
mogelijk die sterk lijkt op die van de n-air relationele talen. Zo is de volgende 
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beschrijving van het voorbeeld mogelijk, waarin in plaats van een binair 
predikaat per attribuut, een n-air predikaat per entiteitklasse wordt gebruikt: 

Persoon(Henk, ja) 
Persoon(Ine, ja) 
Persoon(Jort, nee) 
Persoon(Wikke, nee) 
Persoon(Rinke, ja) 
Auto(21-23-VD, VOLVO, groen, Henk) 
Auto(KZ-85-ZH, VOL VO, wit, Ine) 
Auto(DF-33-JL, FIAT, geel, Henk) 

en V p,q,r,s [Auto(p, q, r, s) = > Persoon(s, ja)]. 

Deze beschrijving vertoont sterke overeenkomst met de beschrijving in de n-air 
relationele taal. Er worden evenmin surrogaat sleutels gebruikt. Een verschil is 
echter dat de logische taal geen labels voor de afzonderlijke termen in de 
predikaten kent, zodat in deze beschrijving geen attribuutnamen gespecificeerd 
worden. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de zinnen in de informatiebank. 
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Een belangrijk verschil is verder dat de binair relationele talen in het concep
tuele schema meer over de permanente structuur van de relevante wereld 
vastleggen dan de logische talen. De n-air relationele talen leggen weer meer 
vast dan de binair relationele talen. Zo wordt in het conceptuele schema van 
een n-air relationele taal vastgelegd welke attributen elke relatie heeft en uit 
welk domein elk attribuut van een waarde moet hebben. Zo heeft elke en
titeitklasse een vaste structuur voor de betreffende zinnen. Een binair relatio
nele taallegt alleen vast met welke abstracte entiteitklassen (lees: attributen) 
een concrete entiteitklasse geassocieerd kan worden. Van een entiteit van die 
klasse kan, tenzij een expliciete beperking anders voorschrijft, voor elk van de 
attributen wel of geen waarde worden vastgelegd in de informatiebank. Een 
logische taallegt in het conceptuele schema alleen vast welke constanten en 
welke predikaten mogelijk zijn, maar niet welke predikaten op welke constanten 
mogen worden toegepast. Daar staat tegenover dat een n-air relationele taal 
makkelijker te interpreteren is dan een binair relationele taal, omdat samenge
stelde zinnen kunnen worden gevormd. Daardoor is de kans op fouten bij het 
raadplegen of wijzigen van de informatiebank kleiner. Een binaire taal is, 
doordat van elke zin vastligt op welk paar entiteitklassen hij betrekking heeft, 
weer makkelijker te interpreteren dan een logische taal. Tsichritzis [TL82] 
spreekt van "strictly typed" versus "loosely typed" talen. De n-air relationele 
talen kunnen worden beschouwd als extreem strak getypeerd en de logische 
talen als extreem los getypeerd. 

Samenvattend kan men stellen dat n-air relationele talen de voorkeur verdienen 
bij de beschrijving van sterk gestructureerde werelden met grote aantallen 
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entiteiten maar relatief weinig entiteitklassen, terwijl de logische talen vooral 
geschikt zijn voor weinig gestructureerde werelden met veel entiteitklassen en 
relatief kleine aantallen entiteiten. Dit verklaart het overwegend gebruik van 
n-aire talen in bestuurlijke informatiesystemen voor met name gebureaucra
tiseerde organisaties en het gebruik van logische talen voor kennisrepresentatie 
in bijvoorbeeld expert systemen. 

2.6 Een keuze 

Elk van de drie taalsoorten is bruikbaar voor ons doel. Er zijn geen harde 
argumenten om voor de ene of voor de andere te kiezen. We hebben in deze 
studie gebruik gemaakt van een n-air relationele taal, te weten het verzame
lingsmodel ([Re82], [Br84a]). We geven hieronder een overzicht van de (min of 
meer subjectieve) argumenten die tot deze keuze geleid hebben. 

Omdat het conceptuele schema de unieke plaats is waar de betekenis van de 
gegevens is beschreven, moet het conceptuele schema toegankelijk zijn voor 
alle gebruikers van de informatiebank. In het algemeen is het daarom wenselijk 
dat de externe structuur gemakkelijk op de conceptuele kan worden afgebeeld. 
Voor de presentatie van gegevens aan gebruikers wordt in toenemende mate het 
relationele model toegepast. Het voordeel van een n-air relationele taal voor het 
conceptuele schema is daarom dat een afbeelding van externe naar conceptuele 
termen en omgekeerd een minimale inspanning vergt. Dit argument pleit tegen 
de keuze voor een binair relationele of logische taal. 

Bij zeer omvangrijke conceptuele schema's is een direct voordeel van een n-air 
relationele taal dat hetzelfde attribuut bij verschillende entiteitklassen een 
verschillende betekenis kan hebben. Bij binair relationele talen en logische talen 
is dat niet zonder meer mogelijk. Het conceptuele schema van een grote 
onderneming kan vele honderden entiteitklassen en vele duizenden attributen 
bevatten. Het is geen eenvoudige taak om voor zo'n schema natuurlijk klinkende 
termen voor alle attributen te vinden, als homoniemen niet zijn toegestaan. 

Bovenstaande argumenten verklaren onze voorkeur voor een n-air relationele 
voor het conceptuele schema van een grote organisatie, te meer omdat daarin 
vooral de meer gestructureerde informatie van de organisatie beschreven zal 
worden. We hebben daarom in deze studie gebruik gemaakt van een n-air 
relationele taal. 
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3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 werd beargumenteerd dat een omvattend conceptueel schema een 
belangrijk hulpmiddel is voor het beheer van het integrale informatiesysteem 
van een organisatie. Het probleem van een omvattend schema is echter, dat elke 
wijziging in dat schema een mogelijke bedreiging vormt voor het goede functio
neren van elk applicatieprogramma dat opereert op de informatiebank bij dat 
schema. Bij het groeien van de omvang van het conceptuele schema wordt 
daardoor het aanpassen van dat schema aan wijzigingen in de informatiebehoefte 
steeds moeilijker: het informatiesysteem verstart en vormt een hinderpaal voor 
organisatorische wijzigingen die van invloed zijn op de informatiebehoefte. 

Modulaire decompositie van het conceptuele schema kan een oplossing bieden 
voor dit probleem. Stel dat het conceptuele schema kan worden gedecomponeerd 
in modules, zodat elke module de beschrijving vormt van een deel van de 
informatiebank dat als een afzonderlijke eenheid gebruikt kan worden. De 
samenhang van het totaal moet dan worden gewaarborgd door de interfaces 
tussen de modules. Uitwisselbaarheid zou in zo'n structuur kunnen worden 
omschreven als de mogelijkheid om de beschrijving van het schemadeel van een 
bepaalde module te vervangen door een andere beschrijving, mits de interfaces 
met de overige modules onveranderd blijven. Daarbij moet uiteraard ook de 
inhoud van het informatiebankdeel van die module vervangen worden door een 
inhoud met een aangepaste structuur, waarbij ook hier de interfaces met de 
overige modules constant blijven. Als nu door deze operatie de goede werking 
van de rest van het informatiesysteem niet verstoord wordt, dan kan men 
spreken van uitwisselbare modules. 

Voordat men algemeen geldende uitspraken kan doen over uitwisselbaarheid, 
moet men een goed inzicht hebben in de samenhang tussen een conceptueel 
schema en de applicatieprogramma's die op de informatiebank van dat schema 
opereren. In deel 11 van deze studie wordt een formele definitie van modulaire 
decompositie getoetst aan een formele beschrijving van die samenhang. In dit 
hoofdstuk geven we daarvan een minder formele weergave. We zullen 
beschrijven hoe men zich de inhoud van een informatiebank kan voorstellen. 
Een conceptueel schema beschrijft alle toegestane informatiebankinhouden en 
-inhoudsveranderingen. Applicatieprogramma's opereren op die inhouden en 
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brengen inhoudsveranderingen teweeg. Voor een applicatieprogramma is daarbij 
niet van belang in wat voor taal het conceptuele schema is gespecificeerd, maar 
alleen welke de mogelijke inhouden en toegestane veranderingen zijn. De 
combinatie van de verzamelingen van alle toegestane informatiebankinhouden en 
-inhoudsveranderingen noemen we het conceptuele model Bij schemawijzigingen 
zijn dus voor het goede functioneren van applicatieprogramma's op de nieuwe 
informatiebank niet zozeer de letterlijke wijzigingen van het schema van belang, 
als wel de veranderingen in het conceptuele model als gevolg van die wijzigin
gen. Om modulaire decompositie en uitwisselbaarheid goed te kunnen beschrij
ven, hoeven we daarom de taal voor het conceptuele schema niet in detail te 
beschrijven. Wel moet in detail beschreven worden welk conceptuele model door 
een schema beschreven wordt. Omdat slechts tamelijk algemene veronderstellin
gen over de taal van het conceptuele schema behoeven te worden gedaan, zijn 
de conclusies ten aanzien van modulaire decompositie en uitwisselbaarheid 
generaliseerbaar naar alle schematalen die als specificatie van een conceptueel 
model volgens onze defmitie kunnen worden opgevat. 

Dat in dit hoofdstuk de beschrijving van het verzamelingsmodel als taal voor 
het conceptuele schema toch een relatief grote plaats inneemt, komt omdat we 
nu eenmaal een taal nodig hebben om de nodige voorbeelden in te kunnen 
uitdrukken. 

3.2 De taal voor het conceptuele schema en de informatiebank 

3.2.1 De terminologie van de informatiebank 

3.2.1.1 Zinnen 

Elke taal kent zijn specifieke manier om zinnen te vormen uit losse termen. 
Het verzamelingsmodel is een n-air relationele taal, waarin een zin is gedefmi
eerd als een verzameling geordende paren, waarvan alle eerste coo"rdinaten 
verschillend zijn. Een voorbeeld van een zin is: 

{(kleur; groen), (merk; VOLVO), (type; 144), (kenteken; 21-23-VD)} 
Als daarbij is gegeven dat deze zin betrekking heeft op een auto, dan zou hij 
kunnen refereren naar de volgende propositie: "de auto met kenteken 21-23-VD 
is een groene VOLVO van het type 144." In deze propositie is 'auto' een 
entiteitklasse met eigenschappen 'kleur', 'merk', 'type' en 'kenteken'. 

De eerste coördinaten van de geordende paren van een zin in het verzame
lingsmodel worden de attributen van die zin genoemd. Zo heeft bovenstaande zin 
de attributen 'kleur', 'merk' 'type' en 'kenteken'. De tweede coördinaten van de 
geordende paren worden de attribuutwaarden van de zin genoemd. Bovenstaande 
zin bevat dus de attribuutwaarden 'groen', 'VOLVO', '144' en '21-23-VD'. De 
attributen van de zin zijn dus termen die refereren naar eigenschappen van de 
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betreffende entiteit. Omdat in een zin geen twee dezelfde attributen met 
verschillende attribuutwaarden mogen voorkomen, refereert elk attribuut 
eenduidig naar een bepaalde attribuutwaarde. Omdat een zin een verzameling van 
geordende paren is, heeft de volgorde van attributen in een zin geen betekenis. 

Soms is men slechts geïnteresseerd in een deel van de attributen van een zin. 
De restrictie van een zin tot een verzameling attributen, is een operatie die 
uit die zin alleen de genoemde attributen met hun attribuutwaarden levert. Zo 
verkrijgt men door restrictie van de hierboven genoemde zin tot de attributen
verzameling {kenteken, merk} de zin: 

{(merk; VOLVO), (kenteken; 21-23-VD)}. 

3.2.1.2 Tabellen 

Een verzameling van zinnen met dezelfde attributen wordt in het verzameling
smadel een tabel genoemd. Tabel 3.1laat een voorbeeld van een tabel zien. 
Omdat een tabel een verzameling is, kan elke zin slechts eenmaal voorkomen en 
heeft de volgorde van de zinnen geen betekenis. Net als het relationele model 
kent het verzamelingsmodel de operaties projectie en join. De projectie-operatie 
dient om een deel van de kolommen uit een tabel te selecteren (zie tabel3.1.b). 
Met de joinoperatie worden twee tabellen samengevoegd tot een tabel met de 
vereniging van beider attributenverzamelingen met daarin alle combinaties van 
zinnen uit beide tabellen die voor gelijke attributen gelijke waarden hebben 
(deze operatie wordt ook wel de natura! join genoemd). 

kenteken merk 

21-23-VD VOLVO 
DF-23-JL FIAT 
KZ-85-ZH VOLVO 

Tabel3.la Voorbeeld van een tabel. 

kenteken 

21-23-VD 
DF-23-JL 
KZ-85-ZH 

merk 

VOLVO 
FIAT 
VOLVO 

type kleur 

144 groen 
2420 geel 
340 wit 

Tabel 3.1b Projectie van tabel 3.1a over de attributenverzameling {kenteken, 
merk}. 
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In de informatiebank worden als attributen zoveel mogelijk dezelfde termen 
gebruikt als die in de natuurlijke taal refereren naar de betreffende eigenschap
pen van de entiteitklassen. Zo heeft de term 'kleur' in tabel 3.1 dezelfde 
betekenis als het woord kleur in de Nederlandse taal. Hetzelfde geldt voor de 
termen die worden gebruikt voor attribuutwaarden. Het gebruik van gelijke 
termen is overigens geenszins noodzakelijk. Zo zouden bijvoorbeeld de zinnen 

{(kl; groen), (mk; VOLVO), (tp; 144), (kt; 21-23-VD)} 
en {(a1;gr),(a2;Vv),(a3; 144),(a4;2123VD)} 

in andere informatiebanken dezelfde betekenis kunnen hebben. 

3.2.1.3 Informatiebanktoestanden 

Bij een informatiebank hoort een geheugen dat op verschillende tijdstippen een 
verschillende inhoud kan hebben. De inhoud van het geheugen van de infor
matiebank noemen we de informatiebanktoestand. Een informatiebanktoestand 
wordt in het verzamelingsmodel voorgesteld als een verzameling geordende paren 
waarin alle tweede coördinaten tabellen zijn. Ook hier mogen geen twee gelijke 
eerste coördinaten voorkomen. Tabel3.2 toont een informatiebanktoestand. 
Omdat een informatiebanktoestand een verzameling geordende paren met ver
schillende eerste coördinaten is, voldoet hij aan de definitie van een zin. 
Daarom mag bijvoorbeeld de restrictie-operatie ook op informatiebanktoestanden 
worden toegepast. 

{(persoon; 
naam stemrecht 

Henk ja 
Ine ja 
Jort nee 
Wikke nee 
Rinke nee 

), 
(auto; 

kenteken merk kleur eigenaar 

21-23-VD VOLVO groen Henk 
DF-23-JL FIAT geel Ine 
K.Z-85-ZH VOLVO wit Henk 

} 

Tabel3.2 Een informatiebanktoestand. 
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De eerste coördinaten van de geordende paren van een informatiebanktoestand 
noemen we de entiteitklassen van de informatiebank. Zo heeft de informatie
banktoestand van tabel3.2 de entiteitklassen 'persoon' en 'auto'. Elke enti
teitklasse refereert uniek naar een tabel. Een entiteitklasse in de informatiebank 
is dus een term die een tabel in de informatiebanktoestand verbindt met een 
entiteitklasse in de relevante wereld. De term 'entiteitklasse' wordt hier
homoniem gebruikt. Dat is geen bezwaar omdat een entiteitklasse zowel in de 
relevante wereld als in de informatiebank refereert naar een klasse van 
gelijksoortige entiteiten. Men gebruikt voor entiteitklassen in d~ informatiebank 
doorgaans zoveel mogelijk dezelfde termen als in de natuurlijke taal. 

3.2.1.4 Notatie 

In een zin kunnen de attribuutwaarden eenduidig worden aangewezen via de 
attributen. We gebruiken hiervoor de puntnotatie, die bekend is van bijvoorbeeld 
de programmeertaal PASCAL. Als s een zin is met een attribuut a, dan noteren 
we de waarde van attribuut a in zin s als: 

s.a 

Stel dat bijvoorbeeld s de eerste zin is in tabel3.1, dan geldt: 

s.kenteken = 21-23-VD 
en s.eigenaar = Henk. 

Omdat een informatiebanktoestand in wezen ook een zin is (zij het een 
samengestelde zin), kan ook voor informatiebanktoestanden de puntnotatie 
worden gebruikt. Als bijvoorbeeld i de informatiebanktoestand van tabel 3.2 is, 
dan is 

i. auto 

gelijk aan tabel3.1. In de bekende notatie van de verzamelingenleer kunnen we 
bijvoorbeeld de verzameling van alle zinnen die refereren naar een auto 
waarvan Henk de eigenaar is, noteren als: 

{ s (i.auto I s.eigenaar = Henk} 
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3.2.2 De terminologie van het conceptuele schema 

3.2.2.1 Het skelet van de informatiebank 

Het conceptuele schema beschrijft welke de mogelijke inhouden van de infor
matiebank zijn. De eerste stap hiertoe is om aan te geven welke entiteitklassen 
de informatiebank kent en welke de attributen van elke entiteitklasse zijn. Deze 
beschrijving noemen we (in navolging van [Br84a]) het skelet van de infor
matiebank. Als g een skelet is en i is een informatiebanktoestand met dezelfde 
entiteitklassen en attributen als g, dan noemen we i een informatiebanktoestand 
over g. Tabel 3.3 toont het skelet van de informatiebanktoestand van tabel3.2. 

entiteitklasse 

persoon 
auto 

attributenverzameling 

{naam, stemrecht} 
{kenteken, merk, kleur, eigenaar} 

Tabel3.3 Een informatiebankskelet 

3.2.2.2 De betekenis van entiteiten en attributen 

Ook al gebruikt men voor de entiteitklassen en attributen in de informatiebank 
dezelfde termen als in de natuurlijke taal, dan hoeft nog niet in alle gevallen 
voldoende duidelijk te zijn naar welke proposities in de relevante wereld 
gerefereerd wordt. Daarom is het zinvol om in het conceptuele schema voor 
elke entiteitklasse en voor elk attribuut een nadere omschrijving op te nemen 
van de betekenis ervan. Een mogelijke omschrijving bij het skelet van tabel3.3 
is weergegeven in tabel3.4. 

entiteitklasse 

persoon 
auto 

betekenis 

een lid van het gezin van de auteur 
een auto die het gezin bezit of heeft bezeten. 

Tabel 3.4a Omschrijving van de betekenis van de entiteitklassen van de infor
matiebanktoestand van tabel 3.2. 
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entiteitklasse attribuut betekenis 

persoon naam voornaam van de persoon 
persoon stemrecht is de persoon stemgerechtigd? 
auto kenteken kenteken volgens kentekenbewijs 
auto merk automerk 
auto kleur hoofdkleur van het koetswerk 
auto eigenaar gezinslid dat de auto meestal be-

stuurt. 

Tabel3.4b Omschrijving van de betekenis van de attributen van de infor
matiebanktoestand van tabel3.2. 

3.2.3 Integriteitsbeperkingen 

3.2.3.1 Inleiding 
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Een informatiebanktoestand behoort uitsluitend zinnen te bevatten die refereren 
naar zinvolle beweringen (proposities). Niet alleen moeten de zinnen afzonderlijk 
zinvol zijn, ze moeten ook refereren naar beweringen die in samenhang waar of 
onwaar kunnen zijn. Er zijn echter informatiebanktoestanden over bovenstaand 
skelet denkbaar die niet zinvol zijn, zoals tabel3.5 toont. 

{(persoon; 
naam stemrecht 

Jort 20 
12345 nee 

(auto; 
kenteken merk kleur eigenaar 

21-23-VD VOLVO groen Henk 
21-23-VD FIAT geel Ine 
KZ-85-ZH VOLVO wit Zeus 

} 
Tabel 3.5 Een verboden informatiebanktoestand. 

Dit is een informatiebanktoestand over het skelet van tabel 3.3, maar de 
zinnen refereren niet naar een zinvolle verzameling beweringen. Zo heeft 
iemand wel of geen stemrecht, maar een stemrecht van 20 is onzin. In de 
tweede zin kan het getal12345 niet refereren naar de voornaam van een 
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persoon. In de auto-tabel spreken de eerste twee zinnen elkaar tegen, omdat 
twee verschillende auto's niet hetzelfde kenteken kunnen hebben. Evenmin kan 
eenzelfde auto van twee verschillende merken zijn. De laatste zin is onzin 
omdat de waarde van attribuut eigenaar een persoon moet zijn. 

Door middel van beperkingen (ook wel integriteitsbeperkingen genoemd) wordt 
aangegeven aan welke voorwaarden combinaties van attribuutwaarden in de 
informatiebank moeten voldoen. Het verzamelingsmodel maakt onderscheid 
tussen: 
-attribuutbeperkingen, die betrekking hebben van de toegestane waarden voor 

een enkel attribuut, 
-zinsbeperkingen, die betrekking hebben op combinaties van waarden voor 

verschillende attributen binnen een zin, 
-tabelbeperkingen, die betrekkingen hebben op toegestane combinaties van 

waarden voor attributen van verschillende zinnen binnen een tabel en 
-informatiebankbeperkingen, die betrekking hebben op combinaties van 

attribuutwaarden in verschillende tabellen in de informatiebank. 

Een informatiebankttoestand over het skelet van een schema, die voldoet aan 
alle beperkingen in in dat schema, noemen we een toegestane informatiebank
toestand. De verzameling van alle toegestane informatiebanktoestanden noemen 
we het universum van de informatiebank. De drie meest voorkomende soorten 
beperkingen hebben in het verzamelingsmodel een aparte naam en een aparte 
wijze van specificeren. Deze drie soorten zijn: het type, de sleutelbeperking en 
de referentiële beperking. 

3.2.3.2 Types 

De eerste stap op weg naar een nauwkeurige specificatie van alle betekenisvolle 
informatiebanktoestanden is om voor elk attribuut de verzameling mogelijke 
waarden aan te geven. Deze verzameling noemen we het type van het attribuut. 
De functie die aan elk attribuut van elke entiteitklasse van een schema een 
type toevoegt, noemen we de typefunctie van dat schema. De specificatie van de 
typefunctie laat zich gemakkelijk combineren met de omschrijving van de bete
kenis van de attributen. Types kunnen worden gespecificeerd in de notatie van 
de verzamelingenleer. Daarbij wordt uitgegaan van een aantal standaard ver
zamelingen, zoals bijvoorbeeld: N (de natuurlijke getallen), R (de reële getallen), 
chr(n) (de tekenrijen van hoogstens n tekens). Desgewenst kunnen in een 
schema ook eigen standaard verzamelingen gedefmieerd worden. Stel dat als 
type van attribuut stemrecht de verzameling {ja, nee} wordt gespecificeerd, dan 
is de informatiebanktoestand van tabel 3.5 geen toegestane informatiebank omdat 
de eerste zin van tabel persoon een niet toegestane waarde heeft .voor attribuut 
stemrecht. . ' 
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3.2.3.3 Sleutels 

Een sleutelbeperking is een tabelbeperking die refereert naar een deelverzame
ling van attributen van een entiteitklasse en eist dat geen twee zinnen in de 
tabel van die entiteitklasse gelijke waarden hebben voor die attributen. Die 
deelverzameling attributen wordt een sleutel van de betreffende entiteitklasse 
genoemd. Een entiteitklasse kan meerdere sleutels hebben. Sleutels geven ook 
een aanwijzing voor de betekenis van de informatiebank omdat ze aangeven dat 
de entiteiten van de betreffende klasse door de combinatie van de betreffende 
attribuutwaarden geïdentificeerd worden. 

Vaak worden sleutels in het skelet aangegeven door de attributen per sleutel 
op een bepaalde manier te merken, bijvoorbeeld door ze te onderstrepen (zie 
tabel3.6). 

entiteitklasse 

persoon 
auto 

attributenverzameling 

{naam, stemrecht} 
{kenteken, merk, kleur, eigenaar} 

Tabel 3.6 Een skelet met indicatie van sleutels. 

De informatiebank van tabel 3.5 voldoet niet aan de hier gespecificeerde 
sleutelbeperkingen omdat er in de autotabel twee verschillende zinnen voorko
men met dezelfde waarde voor kenteken. 

3.2.3.4 Referentiële beperkingen 

3.2.3.4.1 Associaties 

Kenmerkend voor een informatiebank is dat er samenhang bestaat tussen de 
zinnen in de verschillende tabellen. Meestal berust die samenhang op gelijke 
waarden voor overeenkomstige attributen. In de Engelstalige literatuur wordt 
zo'n samenhang een "relationship" genoemd. Omdat de Nederlandse vertaling 
"relatie" homoniem is met het wiskundige begrip relatie, zullen wij de term 
associatie gebruiken. Twee zinnen in de tabellen van twee (niet noodzakelijk 
verschillende) entiteitklassen zijn met elkaar geassocieerd als zij gelijke 
waarden hebben voor corresponderende attributen. Omdat corresponderende 
attributen niet noodzakelijk gelijke attributen behoeven zijn, gebruikt het ver
zamelingsmodel zogenaamde attribuuttransformaties om aan te geven welke 
attributen paarsgewijs met elkaar corresponderen. Zo kan men met betrekking 
tot het skelet van tabel3.6 specificeren: "auto is geassocieerd met persoon via 
de attribuuttransformatie {(eigenaar; naam)}." Deze associatie betekent dat een 
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auto met een bepaalde waarde voor attribuut eigenaar, eigendom is van de 
persoon met dezelfde waarde voor attribuut naam. 

Een referentiële beperking stelt een minimum of maximum aan het aantal 
zinnen dat van beide entiteitklassen met elkaar geassocieerd kan zijn. Men 
spreekt daarom ook wel van cardinaliteitsbeperkingen (zie bijvoorbeeld [TL82]). 
Veel talen maken met name onderscheid tussen 1:1, 1:N en N:M associaties, 
waarinNen M gehele getallen groter of gelijk aan nul zijn (zie bijvoorbeeld 
[vGJ87]). Bij het opstellen van nauwkeurige conceptuele schema's blijkt dit 
onderscheid te grof te zijn. Met name beperkingen met 0 <N <1 of M > 1 
blijken vrij vaak voor te komen. Wij onderscheiden daarom drie soorteii 
referentiële beperkingen, die we aanduiden als de functionele associatie, de 
partieel functionele associatie en de volledige associatie. Deze benamingen 
komen voort uit de observatie dat door een associatie tussen entiteitklassen A 
en B in elke informatiebanktoestand een binaire relatie over de tabellen van A 
en B bepaald is. Deze relatie omvat alle paren van zinnen die met elkaar 
geassocieerd zijn. Als we eisen dat elke A-zin met precies één B-zin is geas
socieerd, zal deze relatie altijd een functie over de A-tabel, in de B-tabel zijn. 
We spreken dan van een functionele associatie. Als we eisen dat elke A-zin met 
ten hoogste één B-zin is geassocieerd, is er sprake van een functie die een 
gedeelte van de A-tabel afbeeldt in de B-tabel. Vandaar de naam partieel-func
tionele associatie. Als we eisen dat elke A-zin op tenminste één B-zin wordt 
afgebeeld, dan is het bereik van de relatie gelijk aan de B-tabe~ zodat we 
kunnen spreken van een volledige associatie. 

3.2.3.4.2 Structuurdiagrammen 

Referentiële beperkingen tussen entiteitklassen kunnen worden weergegeven in 
een structuurdiagram. Dat is een diagram waarin de entiteitklassen door 
blokken, de associaties als lijnen tussen blokken en de referentiële beperkingen 
als speciale tekens bij de lijnen worden weergegeven. Structuurdiagrammen zijn 
vooral bedoeld om de samenhang tussen entiteitklassen duidelijk in beeld te 
brengen. Men treft helaas in de literatuur een enorme diversiteit aan in notaties 
voor structuurdiagrammen. Een van de oudste notaties is het zogenaamde 
Bachman-diagram [Ba69], dat nog steeds veel gebruikt wórdt. Deze notatie kent 
echter alleen l:N relaties. Een andere veel gebruikte notatie is om bij elke 
associatie met een cijfer de maximale cardinaliteit aan te geven. Om volledig te 
zijn, zou echter ook de minimale cardinaliteit moeten worden aangegeven. Dit 
leidt echter niet tot de meest overzichtelijke structuur. Aangezien overzich
telijkheid de voornaamste eigenschap van een structuurdiagram is, stellen we 
aan een notatie de eis dat de symbolen voor de verschillende beperkingen 
makkelijk te herkennen zijn, en dat voor de meest frequent voorkomende 
beperkingen de eenvoudigste symbolen gebruikt worden. Aan de vele bestaande 
notaties, voegen we hieronder een notatie toe, die aan deze eisen voldoet. 
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3.2.3.4.3 Functionele associaties 

De meest voorkomende beperking is de functionele associatie. We geven deze 
aan met een pijlpunt in de richting van de beoogde functionele atbeelding. Dit 
sluit aan bij de wijze waarop in de wiskunde functies genoteerd worden, maar 
staat helaas lijnrecht tegenover de Bachmannotatie. Het structuurdiagram bij het 
skelet van tabel3.6 wordt dan zoals in figuur 3.1. Aan het aantal auto's 
waarvan een persoon eigenaar is wordt in figuur 3.1 geen beperking opgelegd. 
Er komt daarom geen beperkingsteken in de richting van entiteitklasse auto. 

eigenaar j 
auto 7'j persoon 

Figuur 3.1 Structuurdiagram met functionele associatie. 

Bij een associatie kan in het structuurdiagram een naam worden aangegeven. 
Als geen naam vermeld wordt zullen we de associatie aanduiden met de enti
teitklasse waarop hij gericht is. 

3.2.3.4.4 Partieel-functionele associaties 

De tweede plaats, wat betreft de frequentie van voorkomen, wordt bezet door 
de partieel functionele associatie. Deze geven we aan met een '0' (denk aan 0 
of 1) in de richting van de associatie. In figuur 3.2. wordt deze beperking ge
bruikt om aan te geven dat elke auto ten hoogste één persoon als hoofdgebrui
ker kan hebben (auto's in de voorraad van een handelaar hebben geen gebrui
ker). De structuur van figuur 3.2 stelt geen beperking aan het aantal auto's 
waarvan een persoon de hoofdgebruiker is. 

hoofd
gebruiker ~ 

auto ~ persoon 

Figuur 3.2 Structuurdiagram met partieel-functionele associatie. 
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3.2.3.4.5 Volledige associaties 

Een volledige associatie van A naar B geven we aan met een zogenaamde 
kraaiepoot tegen het B-blok. Dit symbool wordt in veel notaties (bijvoorbeeld in 
[MM85]) gebruikt voor cardinaliteit O:N. Deze cardinaliteit houdt echter geen 
enkele beperking in. Het lijkt ons consequenter om 'geen beperking' aan te 
geven met geen symbool. Daarom gebruiken we de kraaiepoot voor cardinaliteit 
l:N. In figuur 3.3 is hiermee aangegeven dat elke auto tenminste één persoon 
als bevoegde gebruiker moet hebben, terwijl een persoon voor een willekeurig 
aantal auto's bevoegd kan zijn. Zo'n associatie kan bijvoorbeeld berusten op een 
attribuut 'soort-rijbewijs' bij zowel auto als persoon. Een persoon is dan 
bevoegd een auto te besturen als het soort van zijn rijbewijs gelijk is aan het 
soort dat vereist is om die auto te besturen. 

bevoegde 

auto 
gebruiker 

"""' persoon ...... 

Figuur 3.3 Structuurdiagram met volledige associatie. 

3.2.3.4.6 Gecombineerde associaties 

Het is ook mogelijk om in beide richtingen van een associatie beperkingen te 
specificeren. Zo zijn in principe alle combinaties van de vier alternatieven (- >, 
-0, - < of--) mogelijk. De combinatie van een functionele met een 
partieel-functionele associatie heeft daarbij een speciale betekenis. In figuur 3.4 
heeft entiteitklasse chauffeur een functionele associatie met entiteitklasse 
employee, terwijl omgekeerd employee een partieel-functionele associatie heeft 
met chauffeur (beide via bijvoorbeeld de attribuuttransformatie {(salarisnummer, 
salarisnummer)} ). Deze dubbele beperking betekent dat een employee-zin geas
socieerd kan zijn met ten hoogste één cliauffeur(-zin), terwijl elke chauffeur-zin 
geassocieerd is met precies één employee-zin. Een voorbeeld van deze structuur 
is de situatie waarin sommige employees chauffeur zijn en daarom een bijzonder 
attribuut 'soort rijbewijs' hebben. Een chauffeur-zin en de daarmee geas
socieerde employee-zin refereren beide naar dezelfde employee. Door deze 
combinatie van beperkingen wordt in het verzamelingsmodel de zogenaamde 
generalisatie-abstractie uitgedrukt: entiteitklasse employee refereert naar de 
generalisatie van chauffeurs en niet -chauffeurs. Men zegt ook wel dat entiteit
klasse chauffeur een specialisatie is van entiteitklasse employee. 
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secretan>sse p...._ ___ ....;>~l employé 

Figuur 3.4 Structuurdiagram met generalisatie. 

Soms ziet men dat twee specialisaties elkaar uitsluiten. Figuur 3.5 toont hoe 
kan worden uitgedrukt dat een auto een personenauto of een vrachtauto kan 
zijn, maar niet beide tegelijk. 

personen

auto 

auto 

vracht

auto 

Figuur 3.5 Structuurdiagram met elkaar uitsluitende specialisaties. 
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We houden als conventie aan dat voor referentiële beperkingen waarbij verder 
niets wordt gespecificeerd, de attribuuttransformatie via gelijknamige attributen 
loopt. 

3.2.3.5 Overige beperkingen 

Tot zover de beperkingen met speciale notaties. Alle overige beperkingen 
kunnen met de notatie van de verzamelingenleer worden uitgedrukt. Stel 
bijvoorbeeld dat de beperking B met betrekking tot een informatiebanktoestand 
i over het skelet van tabel 3.6, refereert naar de propositie: "Voor elke auto 
geldt dat de eigenaar stemgerechtigd is." Deze beperking kan dan worden 
genoteerd als: 

B(i) : = V s ( i.auto 
[ J t (i. persoon 

[ s.eigenaar = t.naam en t.stemrecht = ja ] 
]. 
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In woorden luidt deze beperking letterlijk: "Voor elke zin in de auto-tabel van 
informatiebanktoestand i is er een zin in de persoon-tabel van i met waarde ja 
voor attribuut stemrecht. • 

3.2.3.6 Dynamische beperkingen 

Tot zover is alleen gesproken over beperkingen met betrekking tot de toege-
stane informatiebanktoestanden. Het kan ook zijn dat bepaalde toestandsover
gangen in de relevante wereld onmogelijk zijn, en daarom in de informatiebank 
verboden moeten worden. Daartoe kunnen dynamische beperkingen worden 
geformuleerd. Een toegestane toestandsovergang wordt een transitie genoemd. De 
verzameling van alle toegestane transities noemen we de dynamiek van de 
informatiebank. Een dynamische beperking kan worden geformuleerd als een 
predikaat over de verzameling van alle mogelijke paren van toegestane infor
matiebanktoestanden. Zo kan bijvoorbeeld de beperking dat een persoon zijn 
stemrecht nooit kan verliezen, worden uitgedrukt als: 

D(i;j) :=V s (j.persoon 
[ l t ( i.persoon 

[ t.naam == s.naam en t.stemrecht =ja] 
= > s.stemrecht = ja 
1 

(hierin is i de oude en j de nieuwe informatiebanktoestand). 

In woorden luidt deze dynamische beperking letterlijk: "Bij een verandering van 
de informatiebanktoestand geldt voor elke persoon-zin in de nieuwe toestand 
dat, als er in de oude toestand een persoon-zin is met dezelfde waarde voor 
attribuut naam en de waarde ja voor attribuut stemrecht, die persoon-zin in de 
nieuwe toestand de waarde ja heeft voor attribuut stemrecht." 

3.23.7 Het referentiedomein van een beperking 

Een sleutelbeperking heeft betrekking op de toegestane tabelwaarden van een 
enkele entiteitklasse. Een referentiële beperking heeft betrekking op de 
toegestane combinaties van tabelwaarden van twee entiteitklassen. Er zijn ook 
beperkingen mogelijk die betrekking hebben op drie of meer entiteitklassen. De 
samenhang tussen verschillende entiteitklassen in een conceptueel schema wordt 
in principe bepaald door de beperkingen tussen entiteitklassen. Als bij decom
positie van een conceptueel schema groepjes entiteitklassen worden afgezonderd, 
dan worden daarbij wellicht beperkingen tussen entiteitklassen "doorgesneden". 
Om te kunnen nagaan in hoeverre zulke doorgesneden beperkingen al dan niet 
van betekenis zijn voor de interpretatie en het gebruik van een module, is het 
van belang om van elke beperking precies te weten op welke entiteitklassen hij 
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betrekking heeft. We introduceren daarom het begrip referentiedomein voor 
beperkingen als de verzameling van entiteitklassen waarnaar in de beperking 
wordt gerefereerd. Het referentiedomein van een beperking kan altijd uit de 
specificatie van de beperking worden afgeleid. 

Voorbeeld 3.1 

Met betrekking tot een informatiebank over het skelet van tabel3.6 is het 
referentiedomein van de beperking dat {naam} een sleutel van entiteitklasse 
persoon is, gelijk aan de verzameling {persoon}. Het referentiedomein van de 
referentiële beperking in figuur 3.1 is {auto, persoon}. 

3.2.4 Het conceptuele schema en het conceptuele model 

De terminologie voor het conceptuele schema is nu volledig gedefinieerd. In 
een conceptueel schema onderscheiden we de volgende elementen: 
1 het skelet, waarin de entiteitklassen en de bijbehorende attributen worden 
gespecificeerd, 

2 de typefunctie waarin voor elk attribuut het type (de verzameling mogelijke 
waarden) wordt gespecificeerd, 

3 de verzameling statische beperkingen (zonder de types), 
4 de verzameling dynamische beperkingen, 
5 de omschrijving van de betekenis van de entiteitklassen en hun attributen. 
Hierna zullen diverse voorbeelden van conceptuele schema's gebruikt worden. 
De basis van het schema is steeds het skelet. Omdat de types van de attributen 
meestal niet van belang zijn voor het betoog, wordt de specificatie van de 
typefunctie bij het merendeel van deze voorbeelden achterwege gelaten. 

49 

Sleutels worden doorgaans gespecificeerd door het onderstrepen van attributen 
in het skelet. Referentiële beperkingen worden steeds aangegeven in het 
structuurdiagram. Overige statische en dynamische beperkingen worden gespeci
ficeerd als predikaten in natuurlijke of formele taal. Hoofdstuk 10 toont een 
voorbeeld van een uitgebreid conceptueel schema. 

Door het conceptuele schema van een informatiebank worden het universum en 
de dynamiek van die informatiebank eenduidig bepaald. De combinatie van 
skelet, universum en dynamiek noemen we het conceptuele model van de 
informatiebank. Het onderscheid tussen conceptueel schema en conceptueel model 
is van belang omdat verschillende schema's, al dan niet genoteerd in verschil-
lende schematalen, hetzelfde skelet, universum en dynamiek, dus hetzelfde 
conceptuele model kunnen specificeren. Voor de applicatieprogramma's die de 
informatiebank raadplegen en wijzigen is niet zozeer het schema, als wel het 
conceptuele model van belang. Het skelet is van belang in verband met de 
entiteitklassen en attributen waarnaar in het applicatieprogramma gerefereerd 
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mag worden. Het universum is van belang voor combinaties van attribuutwaar
den waarvoor de operaties in het programma gedefinieerd zijn. De dynamiek is 
van belang voor de wijzigingen die door een programma mogen worden uit
gevoerd. De feitelijke formulering van de beperkingen is daarbij voor het 
applicatieprogramma niet van belang. Bij vervanging van een conceptueel 
schema door een ander dat, voor zover zichtbaar voor een bepaald applicatie
programma, hetzelfde skelet, hetzelfde universum en dezelfde dynamiek oplevert, 
kan de correcte werking van dat programma niet worden verstoord. 

Hoewel nog niet gedefinieerd is wat een module is, kan toch al worden gesteld 
dat het uitwisseling van modules betekent dat de specificatie van een module 
vervangen wordt door een gewijzigde versie. Dit betekent eveneens dat het 
globale schema vervangen wordt door een ander. Wanneer applicatieprogramma's 
en gebruiksprocedures ontwikkeld en getest zijn op het oude schema, dan is er 
na een schemawijziging geen zekerheid dat die applicatieprogramma's ook op het 
nieuwe schema correct zullen functioneren. Voor die applicatieprogramma's en 
procedures zijn dan niet in eerste instantie de wijzigingen in het schema, maar 
de wijzigingen in het universum en de dynamiek van belang. 

In de volgende sectie wordt beschreven hoe, via het conceptuele model, het 
effect van schemawijzigingen op applicatieprogramma's kan worden beschreven 
en hoe overdraagbaarheid van applicatieprogramma's tussen verschillende 
schema's kan worden gedefinieerd. 

3.3 Informatiebankapplicaties 

3.3.1 Informatiesystemen 

Een informatiesysteem kan worden voorgesteld als een informatiebank met 
daarbij een aantal informatiebankapplicaties. Met informatiebankapplicaties 
doelen we op de geformaliseerde procedures waarmee gebruikers de inhoud van 
de informatiebank kunnen raadplegen en wijzigen. Daarbij kunnen door die 
applicaties allerlei transformaties op de gegevens worden uitgevoerd. Een 
applicatie kan een computerprogramma zijn, maar ook een manuele procedure. 
Bij manuele procedures kan men denken aan het raadplegen en onderhouden van 
kaartenbakken en papieren dossiers, maar ook aan het benaderen van een 
geautomatiseerde gegevensbank door middel van een interactieve vraagtaal. Het 
probleem bij het definiëren van uitwisselbaarheid van modules is nu te bepalen 
onder welke condities fouten in informatiebankapplicaties kunnen worden ver
oorzaakt door een wijziging van het conceptuele model. 

In het algemeen kan het interface waardoor een gebruiker interacteert met een 
applicatie worden voorgesteld als een soort geheugen, waarin zowel de gebruiker 
als de applicatie kan lezen en schrijven. We noemen de actuele inhoud van dat 
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geheugen de applicatietoestand en de verzameling toegestane waarden voor dat 
geheugen het applicatie-universum. 

3.3.2 Raadpleegoperaties 
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Een raadpleegoperatie over een conceptueel model kan worden voorgesteld als 
een functie die het informatiebankuniversum van dat model afbeeldt in het 
applicatie-universum. Hierbij wordt nadrukkelijk geëist dat elke toegestane 
informatiebanktoestand wordt afgebeeld op een toegestane applicatietoestand. 
Stel nu dat in het computerprogramma waarin een vraagoperatie is geïmplemen
teerd bepaalde toegestane informatiebanktoestanden niet zijn voorzien. Als een 
gebruiker dat programma toepast op een onvoorziene informatiebanktoestand, 
dan bestaat het gevaar dat een bewerking in dat programma faalt, bijvoorbeeld 
doordat een deling door nul of overloop van een geheugenplaats optreedt. Het 
programma wordt dan abnormaal afgebroken of het levert foutieve resultaten. 
Volgens de definitie implementeert zo'n programma geen raadpleegoperatie over 
het conceptuele model. Omgekeerd kan een programma dat wel een raadpleeg
operatie implementeert bij geen enkele toegestane informatiebanktoestand in een 
foutsituatie belanden. Zo'n programma kan dus veilig op de informatiebank 
worden toegepast. 

3.3.3 Wijzigingsoperaties 

Een wijzigingsoperatie over een conceptueel model kan worden voorgesteld als 
een functie die uit elke combinatie van een toegestane informatiebanktoestand 
en een toegestane applicatietoestand een nieuwe informatiebanktoestand gene
reert, zodat de oude en de nieuwe informatiebanktoestand samen een toegestane 
transitie vormen. Stel dat het computerprogramma waarin een wijzigingsoperatie 
is geïmplementeerd wordt toegepast op een combinatie van een applicatie- en 
een informatiebanktoestand waarin in het programma niet is voorzien, dan 
bestaat het gevaar dat een bewerking faalt (net als bij een raadpleegoperatie) 
of dat een niet-toegestane transitie het resultaat is. Zo'n programma loopt dus 
niet alleen het gevaar onverwacht te worden afgebroken, het zou ook in con-
flict kunnen komen met statische of dynamische beperkingen. Wat van dit 
laatste de consequentie is hangt af van het gebruikte DBMS. Als het DBMS de 
beperkingen bewaakt, zal het programma door het DBMS worden afgebroken (of 
een voor de gebruiker onbegrijpelijke foutboodschap produceren). Als het DBMS 
de beperkingen niet bewaakt zal een niet-integere gegevensbankinhoud het 
gevolg zijn. Een applicatieprogramma dat niet uit elke combinatie van een 
toegestane applicatie- en informatiebanktoestand een toegestane transitie 
oplevert, implementeert volgens de definitie geen wijzigingsoperatie over het 
conceptuele model. Omgekeerd kan een programma dat wel een wijzigingsopera-
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tie implementeert nooit een fatale fout of een niet-toegestane informatiebankin
houd veroorzaken. 

3.3.4 Informatiebankapplicaties 

Een informatiebankapplicatie over een conceptueel schema kan nu eenvoudig 
worden opgevat als de combinatie van een raadpleegoperatie en een wijzigingso
peratie over dat conceptuele schema. Als we spreken van een applicatie over 
een conceptueel schema, dan bedoelen we daar dus mee dat de raadpleegoperatie 
voor elke toegestane informatiebanktoestand is gedefinieerd en dat de wij
zigingsoperatie bij elke applicatietoestand (invoer) en bij elke toegestane 
informatiebanktoestand een toegestane transitie teweegbrengt. Een applicatie 
over een conceptueel schema respecteert dus per definitie alle integriteitsbeper
kingen in dat schema. 

Hoewel een informatiebankapplicatie niet noodzakelijk geautomatiseerd hoeft te 
zijn, is het vooral voor computerprogramma's die opereren op gegevensbanken 
van belang dat ze een informatiebankapplicatie over het conceptuele schema van 
die gegevensbank implementeren. In dat geval kan zo'n programma namelijk 
nooit falen: het kan nooit in een onvoorziene situatie terecht komen waarin het 
abnormaal moet worden afgebroken en het kan nooit een verboden toestand of 
toestandsovergang veroorzaken. Als alle gegevensbankapplicaties applicaties over 
het conceptuele schema implementeren is de integriteit van de gegevensbank 
verzekerd, zelfs als het DBMS niet alle integriteitsbeperkingen controleert. 

3.3.5 Overdraagbaarheid 

Aan de hand van deze beschouwingswijze van informatiebankapplicaties kan 
duidelijk worden aangegeven wat het gevaar is van schemawijzigingen. Stel men 
heeft een informatiesysteem dat, naast een informatiebank volgens een bepaald 
conceptueel schema, bestaat uit een aantal applicaties over dat schema. Stel nu 
dat een wijziging in het schema wordt aangebracht. Als er bij die wijziging 
attributen of entiteitklassen uit het informatiebankskelet verdwijnen, dan is in 
het algemeen gemakkelijk na te gaan welke applicaties naar die attributen en 
entiteitklassen refereren. Die applicaties zullen zeker niet goed meer kunnen 
functioneren. Ook applicaties waarvoor geen zichtbare wijzigingen in het skelet 
optreden kunnen echter in hun goede functioneren worden aangetast als gevolg 
van veranderingen in het universum of veranderingen in de dynamiek. 

Als er bij de schemawijziging beperkingen verdwijnen dan kunnen nieuwe 
elementen aan het universum worden toegevoegd. Er bestaat dan gevaar dat 
zulke informatiebanktoestanden in een applicatie niet voorzien zijn en daardoor 
fouten veroorzaken: zo'n applicatie is dus geen informatiebankapplicatie over het 
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nieuwe schema. Als er door de schemawijziging statische of dynamische beper
kingen worden toegevoegd, kunnen er elementen uit de dynamiek verdwijnen. Er 
bestaat dan het gevaar dat een informatiebankapplicatie in zijn wijzigings
operatie zal proberen de nu verboden transities toch uit te voeren. Het gevolg 
hiervan is dat het programma worden afgebroken of dat de integriteit van de 
gegevensbank verstoord wordt: zo'n programma is evenmin nog een applicatie 
over het nieuwe schema. We definiëren nu overdraagbaarheid van applicaties als 
volgt: 

Als we twee verschillende conceptuele schema's hebben, dan noemen we een 
applicatie overdraagbaar tussen beide schema's als voor die applicatie geldt dat 
het een applicatie is over zowel het ene als het andere schema. 

Overdraagbaarheid betekent dat de raadpleeg- en de wijzigingsoperatie voor 
alle toegestane informatiebanktoestanden volgens beide schema's gedefinieerd 
zijn en dat de wijzigingsoperatie uitsluitend transities kan initiëren die in 
beide schema's zijn toegestaan. 

3.3.6 Eigen- en referentiedomeinen van applicaties 

Het doel van modulaire decompositie is om de gevolgen van schemawijzigingen 
te beperken tot een klein gedeelte van de informatiebankapplicaties. Daarom is 
het van belang om van elke applicatie te weten met welke entiteitklassen die te 
maken heeft. Als namelijk het universum en de dynamiek voor wat betreft die 
entiteitklassen gelijk blijven, dan kan de wijziging geen invloed hebben op het 
functioneren van die applicatie. Daarom definiëren we: 

Het eigen domein van een informatiebankapplicatie is de verzameling en
titeitklassen waarvan de tabelwaarde beïnvloed kan worden door de wijzigings
operatie. 

Tevens defmiëren we: 

Het referentiedomein van een applicatie is gelijk aan het eigen domein, verenigd 
met de verzameling van entiteitklassen waarvan de waarde van invloed kan zijn 
op het effect van de raadpleeg- of wijzigingsoperatie. 

In de volgende sectie wordt besproken hoe modulaire decompositie van een 
conceptueel schema beschreven kan worden. 
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3.4 Modulaire decompositie 

Het doel van modulaire decompositie is enerzijds om het effect van schemawij
zigingen op applicaties te beperken, anderzijds om de eindgebruiker en de 
applicatieprogrammeur niet met de complexiteit van de totale informatiebank te 
hoeven confronteren. Een module moet daarom een zelfstandig bruikbare eenheid 
zijn, die zich aan de gebruiker voordoet als een afzonderlijke informatiebank, 
waarmee hij kan omgaan zonder kennis te hebben van de rest van de globale 
informatiebank. 

3.4.1 Andere voorstellen voor modulaire schemaspecificatie 

Methoden van gegevensbankontwerp (zie bijvoorbeeld [TF82]) geven aan dat een 
conceptueel schema ontwikkeld dient te worden door afzonderlijke userviews te 
ontwerpen en vervolgens te integreren. Na de integratie vervalt echter het 
onderscheid tussen de afzonderlijke views. Het eindresultaat van zo'n ontwerp
methode is daardoor een globaal conceptueel schema dat met het toenemen van 
de omvang steeds moeilijker te onderhouden is. Het definiëren van views wordt 
ook wel beschouwd als een mogelijkheid om informatie voor een gebruiker 
onzichtbaar te maken. Een view is echter in onze opvatting hetzelfde als een 
afgeleide entiteitklasse. Het defmiëren van views is dus een vorm van het 
toevoegen van nieuwe elementen met nieuwe betekenissen. Aangezien we ervan 
uit gaan dat alle betekenis in het globale schema gespecificeerd hoort te zijn is 
het defmieren van views geen middel voor decompositie. 

Zoals gesteld in hoofdstnk 1 bieden gedistribueerde gegevensbanksystemen in 
principe slechts een oplossing op het interne niveau, maar niet op het concep
tuele niveau. Een gedistribueerde gegevensbank veronderstelt namelijk dat één 
globaal conceptueel schema gegeven is, opdat de distributie voor de gebruiker 
verborgen blijft. Zelfs al worden aan de gebruikers in de verschillende locaties 
subschema's aangeboden, dan is er geen garantie dat die gewijzigd kunnen 
worden zonder dat daardoor applicaties van gebruikers in andere locaties ver
stoord worden. Onderscheid tussen fysieke, logische en gefederaliseerde dis
tributie wordt gemaakt in [AS88]. Logische distributie wordt hier opgevat als 
het verschaffen van externe subschema's op een globaal conceptueel schema, 
waaronder meerdere lokale conceptuele schema's (in mogelijk verschillende 
schematalen) van fysiek gescheiden gegevensbanken zijn verenigd. Hierbij wordt 
gewezen op de complexe problematiek van wijzigingsoperaties via het globale 
schema, als gevolg van overlappingen van de onderliggende subschema's en 
onderlinge verschillen in beperkingen. De federale structuur toont in de 
beschrijving van [AS88] een sterke overeenkomst met die van een modulair 
schema. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigen en gemeenschappelijke 
gegevens, zij het dat dit onderscheid wordt gekoppeld aan de plaats waar de 



MODULAIRE CONCEPTUELE SCHEMA'S 

gegevens fysiek zijn opgeslagen. Het R * project [Wi82] past zo'n benadering 
reeds toe. 
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De federale structuur is oorspronkelijk voorgesteld door McLeod en Heimbigner 
[McLH80]. In een gefederaliseerde architectuur van gegevensbanken is niet 
alleen sprake van fysieke, maar ook van logische distributie. Een gefederaliseer
de gegevensbank wordt opgebouwd rond een aantallogische componenten, die 
elk hun eigen conceptuele schema hebben. De componenten in een federatie 
worden samengebonden door één of meer federale schema's, waarin de gemeen
schappelijke gegevens beschreven worden. Deze federale schema's zijn ver
gelijkbaar met de publieke/vreemde domeinen in een modulair schema, zoals 
beschreven in dit hoofdstuk. Er wordt echter geen inzicht gegeven in de 
mogelijke effecten die wijzigingen in federale schema's kunnen hebben voor 
lokale applicatie of in de effecten die wijzigingen in lokale schema's via het 
federale schema kunnen hebben op applicaties van andere componenten. De 
federale structuur garandeert dus niet dat de schema's van de componenten 
onafhankelijk van elkaar gebruikt en gewijzigd kunnen worden. Er is daarom 
geen sprake van een modulaire structuur. 

Een globaal conceptueel schema vertoont aan een individuele gebruiker door
gaans meer complexiteit dan voor hem relevant is. Daarom is volgens Vermeir 
[Ve83] een "semantische modularisatie van het conceptuele schema" vereist. Hier 
worden eenduidige regels gepresenteerd waarmee voor bepaalde gezichtspunten 
subschema's kunnen worden afgeleid. Voor een subschema wordt een bepaalde 
entiteitklasse als gezichtspunt gekozen. Het subschema ontstaat vervolgens als 
"abstractie op een associatie" door alle entiteitklassen die alleen via die 
associatie met het gezichtspunt verbonden zijn, uit het schema te laten verval
len. Aldus ontstaat een subschema met alle entiteitklassen die vanuit het 
gekozen gezichtspunt relevant zouden kunnen zijn. Hier wordt weliswaar een 
methode voor decompositie aangegeven, maar het is de vraag in hoeverre de 
aldus gevormde subschema's met de informatiebehoefte van een gebruiker 
overeen zullen komen. Evenmin wordt aandacht besteed aan het effect van 
wijzigingen in een subschema op applicaties bij andere subschema's. Ook hier is 
dus geen sprake van modules in de zin van zelfstandig bruikbare eenheden. 

Eveneens vanuit het oogmerk van overzichtelijkheid wordt een vorm van 
modularisatie beschreven door Vanparys [Va87]. Ookhierin wordt een module 
opgevat als een samenhangend deel van het globale schema. In deze benadering 
mogen modules elkaar wel raken, maar niet overlappen. De samenhang tussen 
modules wordt aangegeven in overzichtsdiagrammen. Hiërarchische structuren 
van modules zijn mogelijk, zodat overziehtsdiagrammen op verschillende niveaus 
kunnen worden gevormd. Omdat de subschema's van modules elkaar niet over
lappen, zullen applicaties alleen dan met elkaar kunnen communiceren als zij 
toegang hebben tot verschillende modules. Er zal daarom in het algemeen geen 
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sprake kunnen zijn van applicaties die lokaal zijn voor modules. Deze wijze van 
decomponeren leidt dus niet tot uitwisselbare modules. 

De onmogelijkheid om een complex conceptueel schema als een enkele construc
tie-

te ontwerpen, voert in [SNCF84] tot een voorstel voor modulaire specificatie 
van conceptuele schema's. Het oogmerk van een module is hier dat eigenschap
pen die zijn bewezen voor een module, niet opnieuw behoeven te worden 
bewezen als een module in een groter geheel wordt opgenomen. Een module 
wordt gedefmieerd als een gesloten eenheid binnen een database schema, met 
vaste datatypes, beperkingen en operaties. Een module wordt hier vergeleken 
met zowel een subschema, als een abstract datatype. De noodzaak van een 
systematische analyse van de aanpassingen in de specificatie van modules die 
nodig zijn als een bepaalde schemawijziging wordt doorgevoerd, wordt genoemd 
als een onderwerp voor verder onderzoek (de hoofdstukken 8 en 9 van dit boek 
geven in feite zo'n analyse). Als structuurvormen voor het samenvoegen van 
modules noemt [SNCF84] generalisatie, aggregatie en groepering. Deze methode 
van modulaire specificatie is geënt op een objectgeoriënteerde specificatietaal en 
is niet geschikt om een gegeven conceptueel schema, dat is gespecificeerd in 
een andere taal, te decoropaneren in modules. 

Hoewel we een groeiende belangstelling constateren voor modularisering van 
het conceptuele schema benadert geen van de gevonden publikaties modularise
ring vanuit de problematiek van het onderhoud van complexe geïntegreerde 
schema's. Er wordt ofwel gezocht naar een methode om een complex schema te 
kunnen samenstellen uit afzonderlijk gespecificeerde modules, of naar een 
methode om uit een complex schema eenvoudiger subschema's af te leiden ten 
behoeve van specifieke gebruikers. 

3.4.2 Modules 

In deze studie is het de voornaamste doelstelling om te komen tot uitwisselbare 
modules, teneinde het onderhoud van complexe conceptuele schema's te vereen
voudigen. We zullen daarbij de term 'module' gebruiken als een abstractie voor 
een zelfstandig bruikbaar deel van een informatiebank. Een module wordt 
daarmee een term in het conceptuele schema, die refereert naar een afzonderlijk 
bruikbaar deel van de informatiebank, net zoals een attribuut een term is in het 
conceptuele schema die refereert naar een relevante eigenschap van een 
entiteitklasse in de relevante wereld. We zullen in de volgende secties de 
begrippen defmiëren die met een module geassocieerd moeten worden teneinde 
dat deel van de informatiebank als een afzonderlijk bruikbaar deel te speci
ficeren. 
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Een module dient zich aan de gebruiker voor te doen als een zelfstandige 
informatiebank. Net als met de globale informatiebank moeten daarom met een 
module een conceptueel schema, een conceptneet model en een verzameling 
informatiebankapplicaties geassocieerd zijn. We zullen deze aanduiden als het 
subschema, het submodel en de lokale applicaties van de module. Het deel dat 
de gebruiker van een module ziet van de informatiebanktoestand, noemen we de 
subtoestand van de module. Ondanks dat de gebruiker van een module alleen de 
sub-toestand, het subschema en de applicaties van die module kent, moet die 
"subinformatiebank" toch een geïntegreerd onderdeel van de totale infor
matiebank blijven, waarbij gemeenschappelijke elementen een gelijke waarde 
hebben en waarbij ook de beperkingen tussen entiteitklassen van verschillende 
modules gerespecteerd blijven. 

Met nadruk wijzen we erop dat we zullen spreken over conceptuele, en niet 
over externe subschema's. Een conceptueel subschema beschrijft slechts een 
deel van de inhoud van de informatiebank, maar overigens in dezelfde taal als 
het globale schema. Een extern subschema voegt aan het conceptuele (sub)
schema specificaties toe over de vorm waarin het betreffende deel van de 
inhoud van de informatiebank aan de gebruiker gepresenteerd moet worden. 

3A.3 Korrelgrootte van decompositie 

Bij het vormen van een subschema zal men in eerste instantie een deelverzame
ling van entiteitklassen uit het globale schema moeten kiezen. Een fijnere 
decompositie is mogelijk als per entiteitklasse niet de totale verzameling 
attributen, maar een deelverzameling daarvan in het subschema zichtbaar wordt 
gemaakt. Een nog fijnere decompositie ontstaat als bovendien uit elke infor
matiebanktoestand slechts een deelverzameling van zinnen uit de tabel van elke 
entiteitklasse in de subtoestand van een module zichtbaar wordt gemaakt. In 
analogie met de terminologie met betrekking tot gedistribueerde gegevensbanken 
[CP84] kan men decompositie in termen van entiteitklassen en attributen 
aanduiden als verticale decompositie en decompositie in termen van zinnen als 
horizontale decompositie. 

In deze studie hebben we ervoor gekozen om ons, terwille van de eenvoud, te 
beperken tot verticale decompositie in termen van "hele" entiteitklassen. Dat 
betekent dat in de subtoestand van een module de tabel van elke entiteitklasse 
gelijk zal zijn aan de tabel van die entiteitklasse in de totale informatiebank
toestand. In hoofdstuk 6 zullen we nog kort ingaan op de beperkingen die deze 
relatief grove wijze van decompositie met zich meebrengt. 
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3.4.4 Zichtdomeinen 

De eerste stap bij decompositie van een conceptueel schema is het benoemen 
van de verzameling modules. De volgende stap is om aan elke module de 
verzameling van entiteitklassen toe te voegen die voor een gebruiker van die 
module zichtbaar zullen zijn. We noemen deze verzameling het zichtdomein van 
die module. Zichtbaar betekent dat die entiteitklasse voorkomt in het skelet 
van het subschema van de module. Van elke informatiebanktoestand ziet een 
gebruiker van de module dus alleen de tabellen van de entiteitklassen uit het 
zichtdomein. Het zichtdomein beschrijft daarom in feite de raadpleegbevoegdheid 
van een gebruiker van de betreffende module. 

De gebruiker van een module behoort ook de beperkingen te kennen die op het 
voor hem zichtbare deel van de informatiebank van toepassing zijn. De specifi
catie van een beperking heeft echter slechts dan betekenis als men alle 
entiteitklassen kent waarnaar in die specificatie gerefereerd wordt. We noemen 
daarom een beperking een zichtbare beperking voor die module, als het referen
tiedomein (dat is de verzameling van entiteitklassen waarvan de tabel van 
invloed kan zijn op de evaluatie van de beperking) een deelverzameling is van 
het zichtdomein van die module. Zichtbaar betekent hier dus dat de specificatie 
van de beperking helemaal zichtbaar is. Niet alleen kan men de specificatie van 
een beperking niet begrijpen als men niet alle entiteitklassen kent die daarin 
genoemd worden, ook kan men bij een voorgenomen toestandswijziging niet 
nagaan of de nieuwe informatiebanktoestand aan die beperking voldoet, omdat 
men niet alle informatie kan raadplegen die op de evaluatie van de beperking 
van invloed is. Het heeft daarom geen zin om beperkingen in een subschema op 
te nemen die niet zichtbaar zijn voor de module volgens bovenstaande defmitie. 
Het deel van de informatiebanktoestand dat voor de gebruiker van een module 
zichtbaar is, noemen we de zichttoestand van die module. De combinatie van 
twee zichttoestanden in een geordend paar, noemen we een zichttransitie van de 
module. 

3.4.5 Eigen domeinen 

Omdat de gebruiker van een module alleen de zichtbare beperkingen kent en 
kan controleren, bestaat de mogelijkheid dat er voor hem onzichtbare beperkin
gen zijn die toch van invloed zijn op de toegestane waarden voor de zichtbare 
entiteitklassen. De gebruiker van een module kan dus in het algemeen niet 
controleren of een zichttoestand voldoet aan alle beperkingen in het globale 
schema. 

Een gebruiker mag alleen dan worden toegestaan om de informatiebanktoestand 
te wijzigen, als hij in staat is om te controleren of de voorgenomen wijziging is 
toegestaan. Zelfs als het DBMS of het applicatieprogramma de controle op de 
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beperking zou uitvoeren, zou aan de gebruiker niet kunnen worden duidelijk 
gemaakt waarom een wijziging die volgens zijn kijk op de informatiebank is 
toegestaan, door het DBMS wordt verboden. Hieruit volgt dat een gebruiker in 
het algemeen niet voor alle entiteitklassen die hij mag raadplegen, ook wij
zigingsbevoegdheid zal hebben. Net als raadpleegbevoegdheid kan wijzigingsbe
voegdheid in principe per attribuut, per zin of per entiteitklasse worden 
gespecificeerd. Ook ten aanzien van wijzigingsbevoegdheid beperken we ons tot 
een afbakening per entiteitklasse. Dit om de beschouwingen niet onnodig 
gecompliceerd te maken. 

De verzameling van entiteitklassen waarvoor een module wijzigingsbevoegdheid 
biedt aan zijn gebruikers, noemen we het eigen domein van de module. Omdat 
een gebruiker of applicatieprogramma onmogelijk de toelaatbaarheid van een 
voorgenomen wijziging kan controleren als deze de te wijzigen zinnen niet kan 
raadplegen, is het eigen domein van een module altijd een deelverzameling van 
het zichtdomein. 

Elke beperking waarvan het referentiedomein één of meer eigen entiteitklassen 
van een module bevat, kan van belang zijn voor het beoordelen van de toelaat
baarheid van een voorgenomen transitie. We noemen daarom beperkingen, 
waarvan het referentiedomein één of meer eigen entiteitklassen van een module 
bevat, toepasselijke beperkingen voor de module. 

3.4.6 Het modulaire schema 

De decompositie van een conceptueel schema wordt nu volledig bepaald door de 
specificatie van: 
a een verzameling modules, 
b voor elke module een zichtdomein, dat een deelverzameling is van de entiteit

klassenverzameling van het schema, 
c voor elke module een eigen domein, dat een deelverzameling is van het 

zichtdomein van die module. 

Een conceptueel schema dat is uitgebreid met een specificatie van een verzame
ling modules, het zichtdomeinen voor elke module en het eigen domein van elke 
module, noemen we een modulair conceptueel schema Omdat in deze studie 
alleen sprake is van conceptuele schema's, zullen we in het vervolg kortweg 
spreken over een modulair schema Van een module die alleen raadpleeg
bevoegdheid heeft, is het eigen domein gelijk aan de lege verzameling. 

Het verschil tussen het zichtdomein en het eigen domein van een module omvat 
de entiteitklassen die een gebruiker van die module wel mag raadplegen, maar 
niet mag wijzigen. De tabellen van deze entiteitklassen bevatten dus informatie 
die van de gebruikers van andere modules afkomstig is. We noemen de verzame-
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ling van deze entiteitklassen daarom het vreemde domein van de module. Het 
vreemde domein is te beschouwen als het interface, waardoor een module 
informatie van zijn omgeving ontvangt. 

De deelverzameling van bet eigen domein, die de entiteitklassen bevat die ook 
voor één of meer andere modules zichtbaar zijn, noemen we het publieke domein 
van die module. Het verschil tussen het eigen en het publieke domein. noemen 
we het privé domein van de module. De entiteitklassen uit het privé domein 
zijn dus voor geen enkele andere module zichtbaar. De samenhang tussen de 
verschillende domeinen wordt geillustreerd in figuur 3.6. 

: 
• privé· 

, domein A 1 ------------· 
publiek domein A I vreemd domein B 

~----------------------~ 
publiek domein B I vreemd domein A 

r··---------1 I 

privé· : 

domein B 

~----------------------

leigen domein 

module A 

leigen domein 

module B 

Figuur 3.6 Eigen, vreemd, privé en publiek domein. 

We zien dat in een modulair schema voor elke module zowel de raadpleeg- als 
de wijzigiugsbevoegdheid gespecificeerd is. In een modulaire schema vormen de 
modules dus conceptuele eenheden van gebruiksbevoegdheid. Voorbeeld 3.2 toont 
hoe een conceptueel schema gedecomponeerd kan worden. 

Voorbeeld 3.2 

Een firma verkoopt artikelen op grond van verkooporders en koopt ze in via 
aanvulorders. De entiteitklassen van deze firma en hun onderlinge samenhang is 
weergegeven in het structuurdiagram van figuur 3.7. 

Er zijn twee applicaties. De eerste ondersteunt de inkoopfunctie van de firma 
en biedt de mogelijkheid om het assortiment van artikelen te bepalen en om 
aanvulorders te registreren. Om te kunnen bepalen welke aanvulorders moeten 
worden gegenereerd, is er een query-operatie met betrekking tot de orderregels. 
De tweede applicatie ondersteunt de verkoopfunctie van de firma en biedt de 
mogelijkheid om klanten en verkooporders van klanten te registreren. Uiteraard 
kan het assortiment van artikelen daarbij worden geraadpleegd. 
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artikel ~ 
verkoop-

' klant 
order / 

I \ I " 1\. 

aanvul- order-
'----

order regel 

Figuur 3.7 Structuurdiagram van verkoopfirma. 

Hierbij past een decompositie in twee modules. De wijzings- en raadpleeg
bevoegdheid van beide modules wordt beschreven met de volgende tabel: 

module 

inkoop 
verkoop 

eigen domein 

{artikel, aanvulorder} 
{verkooporder, orderregel, klant} 

vreemd domein 

{orderregel} 
{artikel} 

Omdat het zichtdomein per definitie gelijk is aan de vereniging van het eigen 
en het vreemde domein, zijn de zichtdomeinen van beide modules door deze 
tabel eenduidig bepaald. 

3.4.7 Subschema's 

Een module is geassocieerd met een zelfstandig bruikbaar deel van de infor
matiebank. Daarom hoort bij een module een subschema dat zo'n deel van de 
informatiebank beschrijft alsof het een afzonderlijke informatiebank is. Het 
subschema van een module behoort daarom op zich weer een conceptueel 
schema te zijn. Dit subschema kan gemakkelijk uit het globale schema worden 
afgeleid aan de hand van het zichtdomein van de module. Het skelet van het 
subschema bevat de entiteitklassen uit het zichtdomein van de module met 
dezelfde attributen als in het globale skelet. De typefunctie van het subschema 
wordt op analoge wijze uit de globale typefunctie afgeleid. Verder worden in 
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het subschema die statische en dynamische beperkingen uit het globale schema 
opgenomen die zichtbaar zijn voor de module, dus waarvan het referentiedomein 
omvat wordt door het zichtdomein van de module. Op deze wijze ontstaat een 
subschema dat weer een conceptueel schema is. 
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Omdat de gebruiker van een module uit zijn subschema niet alleen zijn raad
pleegbevoegdheid, maar ook zijn wijzigingsbevoegdheid moet kunnen aflezen, 
moet ook het subschema van een module een modulair schema zijn. De modulen
verzameling van het subschema van een module m omvat daarin alle modules die 
tenminste één zichtbare entiteitklasse met module m gemeenschappelijk hebben. 
Het eigen en zichtdomein van elke "vreemde" module in het subschema van m is 
gelijk aan de doorsnede van hun eigenlijke eigen/zichtdomein met het zichtdo
mein van module m. 

Uit het subschema van een module m kan aldus worden afgelezen welke andere 
modules raadpleegbevoegdheid hebben voor de eigen entiteitklassen van m en 
van welke andere modules m de entiteitklassen mag raadplegen. Daarmee kan de 
gebruiker van een module uit zijn subschema aflezen met de gebruikers van 
welke andere modules hij communiceert. Figuur 3.8 toont het structuurdiagram 
van het subschema van de module inkoop van voorbeeld 3.8. Hierin zijn ook de 
verschillende domeinen van de module gemarkeerd. Voor de duidelijkheid zijn 
de eigen entiteitklassen omkaderd . 

..----------zichtdomein --------1~ 

..,.•t---- eigen domein • +--- vreemd domein_____. 

publiek domein 

artikel ~ 

···········-~ ~- ......... .. 
privé domein 

() 
aanvul- order-

order regel 

Figuur 3.8. Subschema diagram voor module inkoop. 

3.4.8 Conceptuele versus externe subschema's 

Het subschema van een module van een modulair schema is een subschema op 
conceptueel niveau. Er is een essentieel verschil tussen de subschema's van een 
modulair conceptueel schema en de subschema's zoals die in bijvoorbeeld de 
CODASYL rapporten [CODASYL81] gedefinieerd worden. De overeenkomst is dat 
beide als functie hebben om voor een bepaalde toepassing alleen de relevante 
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gegevens uit het totaal af te zonderen. Het verschil is in de eerste plaats dat 
een CODASYL-subschema een extern subschema is, omdat het de functie heeft 
om niet de betekenis, maar de vorm van presentatie van de gegevens aan de 
gebruiker of het programma te specificeren. Een conceptueel subschema bevat 
geen specificaties voor het externe niveau. Een tweede verschil is dat een 
conceptueel subschema expliciet onderscheid maakt tussen wijzigings- en 
raadpleegbevoegdheid ten aanzien van de entiteitklassen in het subschema. Het 
geeft niet alleen de bevoegdheden van de gebruiker van het subschema weer, 
maar ook die van gebruikers van overlappende subschema's. Door het onder
scheid dat wordt gemaakt tussen de eigen en de vreemde entiteitklassen van 
elke module, worden de interfaces tussen de verschillende modules zichtbaar 
gemaakt in het subschema. 

Het expliciete onderscheid tussen raadpleeg- en wijzigingsbevoegdheid is met 
name van belang voor de beschouwing van overdraagbaarheid van applicaties bij 
schemawijzigingen. Bij de behandeling hiervan (sectie 2 van dit hoofdstuk) 
zagen we dat de overdraagbaarheid van raadpleegoperaties bedreigd wordt als 
er, door het afzwakken van beperkingen, nieuwe informatiebanktoestanden 
worden toegestaan, terwijl de overdraagbaarheid van wijzigingsoperaties juist 
wordt bedreigd als er, door het verscherpen van beperkingen, oorspronkelijk 
toegestane informatiebanktoestanden of -transities worden verboden. Hieruit 
blijkt dat het onderscheid tussen raadpleeg- en wijzigingsbevoegdheid van groot 
belang is voor het beoordelen van de effecten van schemawijzigingen. 

De zogenaamde userviews, waarvan sprake is met betrekking tot relationele 
gegevensbanken, zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met conceptuele 
subschema's. Een relationeel DBMS als bijvoorbeeld DB2 [Da84] biedt de 
mogelijkheid om views te specificeren als tabellen die via queries worden 
afgeleid uit de basistabellen. Hierbij zijn de basistabellen de feitelijk opgeslagen 
tabellen. Omdat in de specificatie van de basistabellen overwegingen van 
efficiëntie een rol spelen, kan deze beschouwd worden als de (logische) speci
ficatie van het interne schema in termen van de drie-schema architectuur. 
Wanneer het DBMS nu de mogelijkheid biedt om voor afzonderlijke gebruikers 
bevoegdheden te specificeren tot het raadplegen of wijzigen van bepaalde views 
en/ of basistabellen, dan zijn hierdoor in principe de conceptuele subschema's 
van de gebruikers bepaald. Als in die subschema's ook basistabellen voorkomen, 
dan kan dat beschouwd worden als een 1:1 afbeelding van een entiteitklasse van 
het conceptuele schema op een relatie in het interne schema. De gewoonte om 
views aan te duiden als external userviews is in het kader van bovenstaande 
beschouwing onjuist. Een view specificeert in principe een nieuwe entiteitklasse 
met nieuwe attributen, alle met een eigen specifieke betekenis. Deze specificatie 
hoort ondubbelzinnig tot het conceptuele niveau. Het is daarom beter te spreken 
van "conceptual userviews". De faciliteiten die een relationeel DBMS biedt om de 
opmaak van rapporten en beeldschermen te specificeren, die ook wel worden 
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aangeduid als applicatiegeneratoren, kunnen beschouwd worden als hulpmiddelen 
voor het vastleggen van specificaties op het externe niveau. 

Hierboven werd gesteld dat het onderscheid tussen eigen- en zichtdomein 
essentieel is voor een modulair schema. De vraag hoe groot het verschil tussen 
zicht en eigen domein minimaal moet zijn, wordt in de volgende sectie aan de 
orde gesteld. 

3.5 Onafhankelijkheid 

Welke entiteitklassen mag het eigen domein van een module bevatten bij een 
gegeven zichtdomein of welke entiteitklassen moet het zichtdomein van een 
module tenminste omvatten bij een gegeven eigen domein? 

Een module voldoet alleen dan aan de eis dat hij als een zelfstandige eenheid 
gebruikt kan worden, als een gebruiker of applicatieprogramma van die module 
onder alle omstandigheden zelf kan controleren of een voorgenomen transitie is 
toegestaan. Het probleem is daarbij dat het zichtdomein van een module slechts 
een deel van de entiteitklassen bevat. De gebruiker kent dus maar een deel van 
de globale informatiebanktoestand. Bij een voorgenomen transitie kan het daar
door zijn dat weliswaar de gewenste toestand, voor zover zichtbaar, is toege
staan, maar niet in combinatie met het onzichtbare deel van de actuele toe
stand. De betreffende transitie is dan niet toegestaan, zonder dat de gebruiker 
de reden daarvoor kan waarnemen. Voorbeeld 3.4 toont zo'n situatie. 

Voorbeeld 3.4 

Een conceptueel schema heeft het onderstaand structuurdiagram. Er zijn twee 
modules m en n met eigen domeinen Em en En. Het zichtdomein van m is Zm. 

I a rti keI IE~:-----t~....-0_r~_dg_:_~-....... ~ ~~--or_d_e_r___.J 
~Em_. ~-------En-------~ 
~------Zm--------~ 

Figuur 3.9 Structuurdiagram bij voorbeeld 3.4 

Het skelet is als volgt: 

entiteitklasse 

artikel 
order 
orderregel 

attributenverzameling 

{artnr,naarn,prijs} 
{ordernr,klantnr,korting} 
{ ordernr. artnr, aantal} 
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Naast de hierboven gespecificeerde sleutels en referentiële beperkingen geldt de 
volgende statische beperking: 
Bl: "van elke order is het totale bedrag over de orderregels na aftrek van 

korting tenminste 100." 
Als gevolg van beperking Bl mag een gebruiker van module m niet de prijs van 
een artikel verlagen, als daardoor het bedrag van een order onder de 100 komt. 
Omdat het bedrag van een order afhankelijk is van de korting van de order en 
omdat module m de entiteitklasse order niet kan zien, kan de gebruiker niet 
controleren of na verlaging van de prijs nog voor alle orders aan Bl voldaan 
zal zijn. De module m is in dit opzicht dus niet zelfstandig te gebruiken. 

De eigenschap van een module die garandeert dat zulke problemen niet kunnen 
optreden, noemen we onafhankelijkheid. Of een module die eigenschap al dan 
niet heeft, wordt bepaald door het universum en de dynamiek van het totale 
conceptuele model enerzijds en door het universum en de dynamiek zoals die 
voor een gebruiker van de module zichtbaar zijn anderzijds. We noemen de 
verzameling van alle mogelijke zichttoestanden het zichtuniversum van de 
module. De verzameling van alle combinaties van zichttoestanden die bij een 
transitie kunnen optreden noemen we de zichtdynamiek van de module. 

-Het zichtuniversum specificeert voor de entiteitklassen die voor de module 
zichtbaar zijn, alle toegestane combinaties van tabelwaarden. 

-Een element van het zichtuniversum noemen we een zichttoestand van de 
module. 

-De zichtdynamiek van een module bevat alle paren van zichttoestanden die 
afkomstig zijn uit toegestane transities. 

-Een element van de zichtdynamiek van een module noemen we een zicht
transitie. 

De gebruiker van een module heeft alleen wijzigingsbevoegdheid met betrekking 
tot eigen entiteitklassen. Daarom kan een zichttransitie alleen door (een · 
gebruiker van) die module worden geïnitieerd als de tabellen van alle vreemde 
entiteitklassen gelijk blijven. We noemen zulke transities lokale zichttransities. 
Ook een lokale zichttranstie is echter niet onder alle omstandigheden toe
gestaan. De voorwaarde waaronder een lokale zichttransitie is toegestaan kan 
als volgt worden geformuleerd: 

Een lokale zichttransitie is voor de module alleen dan een toegestane zichttran
sitie als de globale transitie waarvan: 
a. de oude toestand gelijk is aan de huidige globale informatiebanktoestand en 
b. de nieuwe toestand gelijk is aan de nieuwe zichttoestand, uitgebreid met het 

onzichtbare deel van de huidige globale toestand, een toegestane transitie is. 
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Of aan de eerste voorwaarde voldaan is, kan de gebruiker van de module zelf 
beoordelen. De tweede voorwaarde kan worden verstoord door een dynamische 
beperking, maar ook door een statische beperking, die niet zichtbaar is voor de 
module (zoals voorbeeld 3.4 toont). In termen van het conceptuele schema kan 
onafhankelijkheid nu als volgt worden gedefinieerd: 

Een module van een modulair schema is onafhankelijk, dan en slechts dan als 
elke lokale zichttransitie, vanuit iedere toegestane informatiebanktoestand een 
toegestane zichttransitie is. 

Met betrekking tot voorbeeld 3.4 is een transitie waarbij de prijs van een 
artikel verlaagd wordt, voor de module inkoop een lokale zichttransitie. Als er 
echter in de huidige toestand een order is, waarvan door die wijziging het 
totaalbedrag onder de norm komt, dan is het geen toegestane zichttransitie. De 
module inkoop is in dit voorbeeld dus niet onafhankelijk. 

Zeker bij complexe conceptuele schema's is het niet gemakkelijk om voor alle 
mogelijke zichttransities van een module na te gaan of het onder alle omstan
digheden toegestane transities zijn. We zoeken daarom naar regels waarmee uit 
het modulaire schema kan worden afgeleid of een module al dan niet onaf
hankelijk is. Het is duidelijk dat afhankelijkheid het gevolg is van onzichtbare 
beperkingen, dat zijn beperkingen die refereren naar één of meer entiteitklassen 
die voor de betreffende module niet zichtbaar zijn. In hoofdstuk 9 zal worden 
bewezen dat een voldoende voorwaarde voor onafhankelijkheid is dat: 

Een module van een modulair schema is onafhankelijk als alle beperkingen die 
op die module van toepassing zijn, tevens zichtbaar zijn voor die module. 

Hierbij is een beperking van toepassing op een module als hij refereert naar 
één of meer eigen entiteitklassen van de module. Een beperking is zichtbaar 
als hij refereert naar uitsluitend zichtbare entiteitklassen, anders noemen we 
hem onzichtbaar. In hoofdstuk 9 zal ook blijken dat eigenlijk nog een voor
waarde gesteld moet worden. Die voorwaarde is dat er geen dynamische 
beperking mag zijn die een transitie verbiedt die neutraal is voor zijn eigen 
domein. Zo'n beperking eist in feite dat een bepaalde groep tabellen bij geen 
enkele transitie dezelfde waarde mag houden. Omdat zulke beperkingen zelden 
of nooit zullen voorkomen, hebben we, terwille van de eenvoud, deze voor
waarde niet opgenomen in bovenstaande formulering. 

Dat bovenstaande voorwaarde geen noodzakelijke voorwaarde voor onafhankelijk 
is blijkt als men aan voorbeeld 3.4 de dynamische beperking toevoegt dat 
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prijzen van artikelen niet verlaagd mogen worden. Er is dan geen mogelijke 
zichttransitie voor de module inkoop waardoor beperking B1 geschonden kan 
worden. De module inkoop is dan onafhankelijk, ondanks dat de onzichtbare 
beperking B1 erop van toepassing is. 
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Het volgende voorbeeld toont dat onzichtbare, maar niet -toepasselijke beperkin
gen wel van invloed kunnen zijn op de toegestane zichttoestanden voor een 
module, maar dat zij de onafhankelijkheid van die module niet verstoren. 

Voorbeeld 3.5 

regio IE~;;-------11 verkoper IE~;;._--[3 
Em ...._En-+-

~-----Zn-----. 

Figuur 3.10 Structuurdiagram bij voorbeeld 3.5 

De decompositie van het schema is in figuur 3.10 aangeduid met de eigen 
domeinen Em en En en het zichtdomein Zn van de modules m en n. De at
tributen en sleutels van de entiteitklassen worden bepaald door het volgende 
skelet: 

entiteitklasse attributenverzameling 

regio 
verkoper 
klant 

{regionr, regionaam,chefnr} 
{verkopernr, regionr, naam} 
{ regionr, klantnr, verkopernr, klantnaam, adres} 

De functionele associaties hebben alle betrekking op gelijknamige attributen. 
Voor entiteitklasse regio geldt de beperking 
Bl: "het verkopernr van een verkoper is kleiner dan het chefnr van de regio 

van die verkoper." 

Hoewel beperking B1 niet refereert naar een eigen entiteitklasse van module n, 
dus formeel niet van toepassing is op een module n, is deze beperking wel van 
invloed op de toegestane waarden van verkopernr's van klanten die door een 
applicatie van module n worden toegevoegd. Stel dat het type van verkopernr de 
verzameling (1 .. 100) is, maar de chef van regio 15 heeft nummer 40, dan kan 
een klant in regio 15 geen verkopernummer van bijvoorbeeld 51 hebben. Alle 
verkopernr's van klanten moeten echter voorkomen in de tabel van entiteitklas-
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se verkoper, die zichtbaar is voor modulen. Daardoor kan een gebruiker van 
module n vooraf controleren of het verkopernr van een klant in een bepaalde 
regio is toegestaan. Hierdoor is module n toch onafhankelijk. 

Dit voorbeeld illustreert dat een module onafhankelijk kan zijn, ook als niet 
alle beperkingen die van invloed zijn op het zichtuniversum van een module, 
voor die module zichtbaar zijn. We zien hieruit ook dat de regel voor onaf
hankelijkheid minder triviaal is dan hij op het eerste gezicht lijkt. Voorbeeld 
3.5 illustreert tevens de functie van vreemde entiteitklassen ten aanzien van de 
onafhankelijkheid van modules. Beperking Bl strekt zijn invloed uit tot entiteit
klasse klant via de functionele associatie van klant naar verkoper. Omdat de 
gebruiker van module n entiteitklasse verkoper wel kan raadplegen, maar niet 
mag wijzigen, kan hij voor elke lokale transitie nagaan of die is toegestaan. Als 
in dit geval entiteitklasse verkoper wel eigen zou zijn voor module n, dan zou 
deze module niet onafbanketijk zijn. 

3.6 Het ontwikkelen van applicaties over subschema's 

Een belangrijke functie van subschema's is om de ontwerpers en programmeurs 
van applicatieprogramma's niet met het totale conceptuele schema te hoeven 
confronteren. Dat betekent dat een applicatie wordt ontwikkeld en getest als 
applicatie over het subschema. Daarna wordt die applicatie toegepast op de 
informatiebank als applicatie over het globale schema. De discussie over 
onafhankelijkheid in de voorgaande sectie wijst er echter op dat het niet zeker 
is dat een applicatie overdraagbaar is van het subschema van een module naar 
het totale schema. Met name als een module afhankelijk is, bestaat de mogelijk
heid dat de wijzigingsoperatie zichttransities initieert in situaties waarin die 
niet zijn toegestaan. Dit betekent dat het wel een applicatie over het sub
schema, maar geen applicatie over het globale schema is. 

Een goed informatiebeheer heeft als doel om aan alle gebruikers in de or
ganisatie een geïntegreerde informatiebank ter beschikking te stellen. De 
gebruikers zijn in principe vrij om te bepalen op welke wijze zij van die 
informatiebank gebruik zullen maken. Het conceptuele schema begrenst die 
vrijheid slechts door middel van statische en dynamische beperkingen. In een 
modulair schema wordt daar nog aan toegevoegd de begrenzing van raadpleeg
en wijzigingsbevoegdheid per module. 

Het probleem is nu dat de afbakening van de modules moet worden bepaald 
zonder rekening te houden met het feitelijke gebruik dat de applicaties van 
een module van de geboden mogelijkheden maakt. Het staat de gebruiker immers 
vrij zijn applicaties aan te passen zolang hij zich houdt aan de beperkingen 
van zijn subschema. 
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3.6.1 Overdraagbaarheid van subschema naar globaal schema 

Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van dit probleem introduceren we de 
term 'karakteristiek model': 

het karakteristieke model van een module van een modulair schema is het 
conceptuele model uit het subschema van die module. 

Het karakteristieke model is een normaal conceptueel model dat bestaat uit een 
skelet, een universum en een dynamiek. Het skelet bevat echter alleen de 
entiteitklassen die zichtbaar zijn voor de betreffende module. Het universum 
van het karakteristieke model noemen we het karakteristieke universum van de 
module. In het subschema hebben de attributen dezelfde types. Van alle beper
kingen in het globale schema, worden echter alleen de zichtbare beperkingen in 
het subschema opgenomen. In het karakteristieke universum kunnen daarom voor 
de zichtbare entiteitklassen combinaties van tabellen voorkomen, die in het 
universum van het globale model niet voorkomen. Met andere woorden: het 
zichtuniversum van een module is een deelverzameling van het karakteristieke 
universum. De dynamiek van het karakteristieke model noemen we de karakte
ristieke dynamiek van de module. Omdat ook van de dynamische beperkingen 
alleen de zichtbare in het subschema zijn opgenomen, kan het karakteristieke 
universum transities bevatten die in de zichtdynamiek niet voorkomen. 

Als nu een applicatie ontwikkeld is als applicatie over het subschema van een 
module, dan zullen de operaties van die applicatie alleen rekening houden met 
de beperkingen in het subschema. De applicatie past dus bij het karakteristieke 
universum en de karakteristieke dynamiek. Voor de raadpleegoperatie van de 
applicatie levert dit geen problemen op, omdat elke zichttoestand die volgens 
het globale schema is toegestaan, zeker volgens het subschema zal zijn toege
staan. Voor de wijzigingsoperatie van de applicatie is er echter wel een pro
bleem: er kunnen namelijk zichttransities zijn die volgens het subschema wel, 
maar volgens het globale schema niet zijn toegestaan. Het gevaar bestaat dan 
dat de applicatie transities mogelijk zal maken die in het globale model niet 
zijn toegestaan. Met andere woorden: het is in het algemeen niet zeker dat een 
wijzigingsoperatie overdraagbaar is van een subschema naar het globale schema. 
Een wijzigingsoperatie die foutloos functioneert op een informatiebank volgens 
het subschema (dus op het karakteristieke model), kan dus fouten veroorzaken 
als hij wordt toegepast op een informatiebank volgens het globale schema. 

De veronderstelling dat applicatieprogramma's kunnen worden ontwikkeld en 
getest aan de hand van een subschema is in het algemeen niet juist. 
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Wanneer een module afhankelijk is, dan is het mogelijk om applicatieprogram
ma's te specificeren die in de globale informatiebank verboden transities kunnen 
initiëren. Wil men bereiken dat willekeurige applicaties overdraagbaar zijn van 
het subschema van een module naar het globale schema, dan is dus een eerste 
voorwaarde dat de betreffende module in het globale schema onafhankelijk is. 
Men moet daarbij echter bedenken dat er bij de overgang van subschema naar 
globaal schema, als gevolg van beperkingen die in het subschema onzichtbaar 
zijn, bepaalde toestanden en transities kunnen vervallen. Het is dan denkbaar 
dat er onder de vervallen zichttransities een is, waarvan de oude toestand nog 
wel, maar de nieuwe toestand niet onder alle omstandigheden is toegestaan. 
Desondanks kan de module volgens de definitie onafhankelijk zijn, omdat de 
transitie niet meer in de zichtdynamiek voorkomt. De applicatie weet dan niet 
dat de transitie niet meer mag en zou deze toch kunnen initiëren. 

Onafhankelijkheid is dus geen voldoende voorwaarde voor overdraagbaarheid. 
Daarom moet als extra voorwaarde worden gesteld dat, voor elke transitie die 
wel in de karakteristieke maar niet in de zichtdynamiek voorkomt, de begin
toestand ook niet in het zichtuniversum voorkomt. In dat geval kunnen namelijk 
"gevaarlijke" begintoestanden, vanwaar uit verboden transities mogelijk zijn, 
nooit optreden. In termen van het conceptuele schema kan hieruit de volgende 
voldoende voorwaarde worden afgeleid (zie hoofdstuk 9 voor het bewijs): 

Een applicatie over het subschema van een module m is overdraagbaar naar het 
globale schema mits er in het globale schema geen onzichtbare beperkingen van 
toepassing zijn op de module. 

Uit deze voorwaarde volgt tevens dat de betreffende module onafhankelijk is. 
Ook hier veronderstellen we stilzwijgend dat er geen dynamische beperkingen 
zijn die eisen dat bepaalde tabellen altijd veranderen. 

Een belangrijke conclusie met betrekking tot het ontwikkelen van informatie
bankapplicaties bij een modulair schema is voorts: 

Bij het ontwikkelen van een applicatie voor een module mag alleen kennis uit 
het subschema van die module worden gebruikt. 

Als namelijk de applicatie-ontwikkelaar gebruik maakt van kennis uit het 
globale schema door rekening te houden met een of andere onzichtbare beper
king, dan kan de raadpleegoperatie van die applicatie zijn overdraagbaarheid 
naar het globale schema verliezen als de betreffende beperking wordt verzwakt. 
Omdat de beperking onzichtbaar is voor de module is het gevaar groot dat men 



MODULAIRE CONCEPTUELE SCHEMA'S 

zich op dat moment niet meer realiseert dat de beperking effect heeft op de 
betreffende applicatie. 

3.6.2 Schemawijzigingen 
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Als een wijziging wordt aangebracht in een modulair schema, dan ligt de 
veronderstelling voor de hand dat die wijziging geen invloed zal hebben op 
applicaties van die modules waarvan het subschema ongewijzigd blijft. Deze 
veronderstelling is echter in zijn algemeenheid onjuist omdat, zoals uit boven
staande discussie is gebleken, alleen onder bepaalde voorwaarden de applicaties 
van modules overdraagbaar zijn van het subschema naar het globale schema. Als 
door de schemawijziging deze voorwaarde voor een module wordt verstoord, dan 
mag men, ook al blijft het subschema onveranderd, niet zonder meer aannemen 
dat de applicaties overdraagbaar zijn naar het nieuwe schema. 

Men kan zich nu uitwisseling van een module voorstellen als een schemawijzi
ging waarbij alleen het subschema van die module verandert, terwijl de sub
schema's van alle andere modules gelijk blijven. Die mogelijkheid bestaat in 
principe voor elke module die een of meer privé entiteitklassen heeft. Men kan 
in geval van zo'n wijziging spreken van uitwisselbaarheid van de betreffende 
module, als de applicaties van alle andere modules zeker overdraagbaar zijn. 
Daartoe moeten alle andere modules voldoen aan de bovengenoemde voorwaarde 
voor overdraagbaarheid van applicaties van subschema naar globaal schema. Dit 
leidt ons tot de volgende opmerkelijke observatie: 

Uitwisselbaarheid is niet zozeer afhankelijk van de eigenschappen de onderling 
uit te wisselen modules, als wel van de modules in hun omgeving. 

In de volgende sectie worden operaties geïntroduceerd waarmee modulaire 
schema's kunnen worden geïntegreerd en gesplitst. Hiermee kan uitwisseling 
van modules worden beschreven als het afsplitsen van de verouderde module, om 
vervolgens het overgebleven schema te integreren met de nieuwe versie van die 
module. Daarbij zijn weer de voorwaarden van belang waaronder de applicaties 
van de ongewijzigde modules overdraagbaar zijn naar het nieuwe schema. 

3.7 Integratie van modulaire schema's 

Het integreren van twee conceptuele schema's komt in principe neer op het 
samenvoegen van hun specificaties. Dat betekent in de eerste plaats dat hun 
skeletten, dus hun entiteitklassen en attributen worden verenigd. Het betekent 
in de tweede plaats dat hun beperkingen worden samengevoegd. 
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3.7.1 Integratie van conceptuele schema's 

Wanneer twee informatiebankskeletten worden verenigd is het resultaat alleen 
dan weer een informatiebankskelet, als in beide skeletten gelijke entiteitklassen 
ook gelijke attributenverzamelingen hebben. Twee schema's kunnen daarom pas 
worden geïntegreerd nadat entiteitklassen met dezelfde betekenis gelijknamig 
zijn gemaakt en nadat van gelijknamige entiteitklassen de attributenverzamelin
gen gelijk gemaakt zijn: 

Twee conceptuele schema's zijn integreerbaar als daarin gelijke entiteitklassen 
gelijke attributenverzamelingen hebben. 

Als twee entiteitklassen in twee informatiebanken dezelfde betekenis hebben, 
behoren in een geïntegreerd systeem hun tabellen op elk moment gelijk te zijn. 
Dat betekent dat er in een geïntegreerde informatiebank (dus op conceptueel 
niveau) sprake is van slechts één tabel voor beide deelsystemen. Het universum 
volgens het geïntegreerde schema bevat daarom al die combinaties van afzon
derlijke informatiebanktoestanden, die voor gelijke entiteitklassen gelijke 
tabellen hebben. Bedenken we dat een informatiebanktoestand volgens definitie 
een zin is, dus een universum een tabel, dan zien we dat het geïntegreerde 
universum gelijk is aan de join van de afzonderlijke universa. De dynamiek uit 
het geïntegreerde schema bevat alle paren van gecombineerde toestanden die uit 
de dynamieken van de afzonderlijke schema's gevormd kunnen worden. 

Als we veronderstellen dat de te integreren schema's beide de relevante wereld 
correct weergeven, dan zijn er geen structurele wijzigingen in de schema's 
nodig. Het veranderen van termen voor entiteitklassen en attributen beschouwen 
we niet als structuurwijzigingen. Als twee corresponderende entiteitklassen in 
beide schema's verschillende attributenverzamelingen hebben, dan is er kennelijk 
sprake van twee specialisaties, zodat rond de gemeenschappelijke attributen in 
één van beide schema's een gegeneraliseerde entiteitklasse kan worden toege
voegd. We gaan hier niet verder in op de problemen rond de eventuele aanpas
singen die nodig zijn om afzonderlijke schema's integreerbaar te maken. We 
merken wel op dat voor het integreren van twee schema's niet vereist is dat op 
gemeenschappelijke entiteitklassen dezelfde beperkingen van toepassing zijn. 

3.7.2 Integratie van modulaire schema's 

Voor het integreren van twee modulaire schema's moet bovendien de voorwaarde 
gesteld worden dat beider zicht- en decompositiefuncties elkaar niet tegenspre
ken. We gaan daarbij niet zover te eisen dat gelijke modules gelijke eigen- en 
zichtdomeinen moeten hebben. De essentie van integratie is immers juist dat de 
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visies van overlappende modules op elkaars structuur elkaar aanvullen. Dit wordt 
geitlustreerd in voorbeeld 3.6. 

V oorbeeld 3.6 

V oor de firma van voorbeeld 3.2 zijn twee afzonderlijke informatiesystemen 
ontwikkeld: één voor de afdeling inkoop en één voor de afdeling verkoop. Het 
schema voor afdeling inkoop heeft het volgende skelet: 

entiteitklasse 

artikel 
aanvulorder 
orderregel 

attributenverzameling 

{~,naam, prijs} 
{artnr. Ievnr. datum, aantal} 
{ artnr. ordernr, aantal} 

De zichtfunctie is als volgt: 

module 

inkoop 
verkoop 

zichtdomein 

{artikel, aanvulorder, orderregel} 
{artikel, orderregel} 

De decompositiefunctie is: 

module eigen domein 

inkoop 
verkoop 

{ artike~ aanvulorder} 
{orderregel} 

Het schema voor de afdeling verkoop heeft het volgende skelet: 

entiteitklasse 

artikel 
orderregel 
verkooporder 
klant 

attributenverzameling 

{ artnr, naam, prijs} 
{artnr. ordernr, aantal} 
{ ordernr, klantnr, datum} 
{klantnr, naam, adres} 
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.Het heeft de volgende zichtfunctie: 

module zichtdomein 

inkoop 
verkoop 

{artikel, orderregel} 
{orderregel, verkooporder, klant, artikel} 

De decompositiefunctie luidt: 

module zichtdomein 

{artikel} inkoop 
verkoop {orderregel, verkooporder, klant} 

Beide schema's hebben de entiteitklassen artikel en orderregel gemeenschap
pelijk. Deze entiteitklassen hebben in beide schema's dezelfde attributenver
zameling. Beide schema's zijn gedecomponeerd in de modules inkoop en verkoop. 
In het schema voor de afdeling inkoop heeft module inkoop wijzigingsbevoegd
heid voor de entiteitklassen artikel en aanvulorder. De entiteitklasse orderregel 
mag alleen geraadpleegd worden. In het schema voor de afdeling verkoop 
behoort orderregel juist tot het eigen domein, en mag artikel alleen maar 
geraadpleegd worden. In elk van de schema's is in de decompositie de com
municatie met het andere schema in feite reeds voorzien. Men zou daarom 
kunnen spreken van "open schema's". Hoewel de zicht- en de decompositiefunc
ties voor dezelfde modules niet dezelfde zicht- en eigen domeinen tonen, kunnen 
de schema's toch geïntegreerd worden. Ze voldoen namelijk aan de voorwaarde 
dat gemeenschappelijke entiteitklassen op overeenkomstige wijze zijn toegewe
zen. 

Door integratie ontstaat een schema met het volgende skelet: 

entiteitklasse 

artikel 
aanvulorder 
orderregel 
verkooporder 
klant 

attributenverzameling 

{ artnr, naam, prijs} 
{artnr, levnr, datum, aantal} 
{artnr. ordernr, aantal} 
{ordernr, klantnr, datum} 
{klantnr,naam,adres} 
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de volgende zichtfunctie 

module 

inkoop 
verkoop 

zichtdomein 

{artikel, aanvulorder, orderregel} 
{artikel, orderregel, verkooporder klant} 

en de volgende decompositiefunctie: 

module 

inkoop 
verkoop 

eigen domein 

{artikel, aanvulorder} 
{orderregel, verkooporder, klant} 
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We zien dat het geïntegreerde schema een modulair schema is waarin die 
gezichtspunten van beide applicaties zijn verenigd. Uit dit schema kunnen de 
subschema's van beide modules worden afgeleid, die zelfstandig bruikbare delen 
van de informatiebank beschrijven. 

De voorwaarden die voor integratie aan modulaire schema's gesteld moeten 
worden, kunnen nu als volgt worden geformuleerd: 

Twee modulaire schema's zijn integreerbaar als: 
1 in beide schema's gelijke entiteitklassen gelijke attributenverzamelingen 

hebben, 
2 elke gemeenschappelijke entiteitklasse die in één van beide schema's in het 

eigen domein van een gemeenschappelijke module voorkomt, ook in het andere 
schema in het eigen domein van die module voorkomt en 

3 elke gemeenschappelijke entiteitklasse die in één van beide schema's in het 
zichtdomein van een gemeenschappelijke module voorkomt, ook in het andere 
schema in het zichtdomein van die module voorkomt. 

Als twee modulaire schema's geïntegreerd worden dan is het geïntegreerde 
schema eenduidig bepaald door de volgende voorschriften: 
-het skelet van het geïntegreerde schema bevat alle entiteitklassen met bij

behorende attributen uit beide schema's, 
-de typefunctie levert voor attributen van gemeenschappelijke entiteitklassen de 

doorsnede van beide types: een bepaalde attribuutwaarde kan immers alleen in 
een zin van een gemeen schappelijke entiteitklasse voorkomen als die waarde 
in beide modellen is toegestaan, 
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-de verzameling (statische en dynàmische) beperkingen omvat de beperkingen 
uit beide schema's, omdat elke geïntegreerde informatiebanktoestand aan alle 
beperkingen van beide schema's moet voldoen, 

-de zichtfunctie levert voor elke module die in slechts één schema voorkomt 
hetzelfde zichtdomein en voor de gemeenschappelijke modules de vereniging 
van beide zichtdomeinen, 

-de decompositiefunctie levert voor elke module die in slechts één schema 
voorkomt hetzelfde eigen domein en voor de gemeenschappelijke modules de 
vereniging van beide eigen domeinen. 

Er worden voor integreerbaarbeid van de schema's geen voorwaarden gesteld aan 
de beperkingen. Het is dus niet zo dat op gelijke entiteitklassen gelijke 
beperkingen van toepassing moeten zijn, of dat gelijke attributen gelijke types 
moeten hebben. In de volgende sectie zullen we echter zien dan voor overdraag
baarheid van applicaties wel enige voorwaarden ten aanzien van beperkingen 
moeten worden gesteld. 

3.7.3 Overdraagbaarheid van applicaties bij integratie 

Uiteraard zijn verschillen in types en beperkingen in beide schema's wel van 
invloed op de overdraagbaarheid van applicaties van elk der afzonderlijke 
schema's naar het geïntegreerde schema. Als gevolg van verschillen tussen de 
types en beperkingen in beide schema's kunnen bij integratie voor de verschil
lende modules zichttoestanden en zichttransities verdwijnen. Het universum van 
het conceptuele model uit het geïntegreerde schema bevat uitsluitend die 
combinaties van informatiebanktoestanden waarin gelijke entiteitklassen gelijke 
tabellen hebben. Hieruit volgt dat de raadpleegoperaties zeker overdraagbaar 
zijn naar het geïntegreerde schema. Voor overdraagbaarheid van wijzigingso
peraties blijken (zie hoofdstuk 9) echter de volgende voorwaarden voldoende te 
zijn: 

als twee modulaire schema's worden geïntegreerd dan is een applicatie van een 
module in één van beide schema's overdraagbaar naar het geïntegreerde schema 
mits: 
1 die module onafhankelijk is in het geïntegreerde schema 
2 in het geïntegreerde schema geen beperkingen van toepassing zijn op die 

module die in het oorspronkelijke schema niet voorkomen. 

Hierbij houdt de eis dat geen toepasselijke beperkingen worden toegevoegd 
tevens in dat de types van de attributen van eigen entiteitklassen niet mogen 
veranderen. Het andere schema mag dus voor dezelfde attributen geen beperk
tere types hebben. 
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Met behulp van de integratie-operatie is het mogelijk om informatiesystemen 
evolutionair te ontwikkelen. Door integratie kunnen namelijk telkens kleine 
modulaire schema's worden toegevoegd. Applicaties voor nieuwe modules kunnen 
vooraf op het toe te voegen schema worden ontwikkeld en getest. Als er bij 
integratie voor wordt gezorgd dat steeds aan bovenstaande voorwaarden wordt 
voldaan, dan zijn zowel de nieuwe applicaties als de bestaande applicaties 
gegarandeerd applicaties over het geïntegreerde schema. Met andere woorden: 
de nieuwe applicaties kunnen "off line" ontwikkeld worden en men is zeker dat 
door de uitbreiding van het informatiesysteem geen fouten in bestaande appli
catieprogramma's kunnen worden veroorzaakt. 

Men is geneigd te veronderstellen dat schema's alleen veilig kunnen worden 
samengevoegd als voor gelijke entiteitklassen dezelfde beperkingen gelden. Uit 
de bovenstaande beschouwing blijkt dat dit voor overdraagbaarheid van appli
caties een nodige noch voldoende voorwaarde is. Dat de gelijke beperkingen 
voor gelijke entiteitklassen geen voldoende voorwaarde is, blijkt als men 
bedenkt dat een referentiële beperking kan bestaan tussen een gemeenschap
pelijke en een niet gemeenschappelijke entiteitklasse, die voor integratie 
onzichtbaar en daarna van toepassing is op een der modules. Dat gelijkheid van 
beperkingen geen noodzakelijke voorwaarde is blijkt uit de constatering 
hierboven dat, gezie'n vanuit het schema van de over te dragen applicatie, de 
beperkingen ten aanzien van eigen entiteitklassen in het "andere" schema 
zwakker mogen zijn. Ten aanzien van de vreemde entiteitklassen mogen de 
beperkingen in het andere schema zelfs strenger zijn. 

Met de integratie-operatie kan de stapsgewijze uitbreiding van schema's worden 
beschreven. Om ook het aanbrengen van wijzigingen in een gegeven schema te 
kunnen beschrijven wordt in de volgende sectie de splitsoperatie geïntroduceerd. 

3.8 Uitwisselbaarheid van modules 

Een module wordt uitwisselbaar genoemd als hij kan worden vervangen door een 
andere, zonder daarbij het goede functioneren van de applicaties van de 
overige modules te verstoren. Het vervangen van een module kan worden 
beschouwd als het "uitnemen" van het subschema van die module uit het schema, 
gevolgd door het "inbrengen" van een gewijzigd subschema voor dezelfde 
module. Het inbrengen wordt beschreven door de integratie-operatie voor 
conceptuele schema's. Daarmee kunnen niet alleen afzonderlijke modules, maar 
ook groepen van modules worden ingebracht in een schema. Voor het uitnemen 
is een soort inverse van de integratie-operatie nodig. Die wordt in deze sectie 
geïntroduceerd als de "splits"-operatie. Nadat de voorwaarden zijn vastgesteld 
waaronder applicaties overdraagbaar zijn bij het splitsen van een schema, zullen 



78 MODULAIRE CONCEPTUELE SCHEMA'S 

we bespreken hoe het vervangen van een module kan worden beschreven als de 
combinatie van een splitsing en· een integratie. 

3.8.1 Het afsplitsen van modules 

Door het afsplitsen van een verzameling modules ontstaan in feite twee 
modulaire schema's: het subschema dat de volledige specificaties van de afge
splitste modules bevat en het schema dat de volledige specificaties van de 
resterende modules bevat. Dit laatste bevat van de afgesplitste modules echter 
alleen de interfaces. Voor het introduceren van de gewenste wijzigingen is men 
geïnteresseerd in het eerste, voor het beschouwen van de overdraagbaarheid van 
applicaties zijn wij hier alleen geïnteresseerd in het tweede schema. Op het 
moment van de uitwisseling maakt het geen verschil of het nieuwe schema een 
gewijzigde versie van het oude, of een totaal nieuw ontworpen (of ingekocht) 
schema is. 

Als een module of groep modules van een schema wordt afgesplitst, dan dienen 
de subschema's van alle resterende modules daarbij ongewijzigd te blijven. Dat 
betekent dat alleen die entiteitklassen uit het schema verdwijnen die voor geen 
van de resterende modules zichtbaar zijn. Daarbij verdwijnen uiteraard tevens 
alle beperkingen die refereren naar één of meer verwijderde entiteitklassen. Dit 
betekent overigens dat het afsplitsen van een enkele module alleen enig effect 
heeft als die module privé entiteitklassen heeft. 

Een splitsoperatie kent twee operanden: het modulaire schema en de verzameling 
af te splitsen modules. Het resultaat van de operatie is het modulaire schema 
met alle entiteitklassen, beperkingen en modules die voor de niet-afgesplitste 
modules zichtbaar zijn. 

De splitsoperatie is niet de inverse van de integratie-operatie. Als namelijk het 
subschema van een module door integratie wordt toegevoegd, dan kunnen 
daarbij voor de andere modules types van entiteitklassen veranderen en zicht
bare beperkingen worden toegevoegd. Als de betreffende module vervolgens 
weer wordt afgesplitst, dan krijgen de veranderde types hun oorspronkelijke 
waarden niet terug en de toegevoegde zichtbare beperkingen blijven. 

Bij het afsplitsen van één of meer modules blijven de subschema's van alle 
overige modules gelijk. Het karakteristieke universum en de karakteristieke 
dynamiek blijven dus eveneens onveranderd. Dit betekent echter niet dat ook 
het zichtuniversum en de zichtdynamiek van die modules gelijk blijven. In 
sectie 3.5.1 zagen we dat, als een subschema in het globale schema wordt 
opgenomen, het zichtuniversum een deelverzameling is van het karakteristieke 
universum dat volgt uit het afzonderlijke subschema. Dit verschil onstond 
wanneer het globale schema beperkingen bevatte die onzichtbaar waren in het 
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subschema. Als nu het subschema van een groep modules door het afsplitsen van 
andere modules uit het globale schema wordt uitgenomen, dan kunnen omgekeerd 
nieuwe toestanden en transities mogelijk worden omdat bepaalde (onzichtbare) 
beperkingen met de afgesplitste modules mee verdwijnen. Dit betekent dat het 
voor de applicaties van zo'n module niet zeker is dat de raadpleegoperaties 
overdraagbaar zullen zijn. Hoewel bij afsplitsing de dynamiek alleen maar groter 
kan worden, bestaat toch de mogelijkheid dat wijzigingsoperaties niet over
draagbaar zullen zijn. De module kan namelijk, door het verdwijnen van 
bepaalde beperkingen uit het schema, zijn onafhankelijkheid verliezen. Ook hier 
blijkt weer een belangrijke voorwaarde te zijn dat applicaties worden ontwik-
keld als applicaties over het subschema van hun module en dat voor alle 
modules alle toepasselijke beperkingen zichtbaar zijn. In hoofdstuk 9 wordt 
aangetoond dat het volgende een voldoende voorwaarde voor overdraagbaarheid 
is: 

Als één of meer modules van een modulair schema worden afgesplitst, dan is 
een applicatie van een niet-afgesplitste module overdraagbaar naar het nieuwe 
schema, mits het een applicatie is over het subschema van die module en mits 
alle toepasselijke beperkingen zichtbaar zijn voor die module. 

Hieruit blijkt nogmaals het belang van de regel dat applicaties behoren te 
worden ontwikkeld en onderhouden als applicaties over het subschema van de 
betreffende module, dus zonder bij de implementatie van de operaties kennis van 
het schema, anders dan uit het subschema te gebruiken. 

3.8.2 Schemawijziging door het vervangen van modules 

Met behulp van de integratie- en de splitsoperatie kan het onderhoud van het 
conceptuele schema als volgt worden uitgevoerd. 

Als een wijziging in het schema nodig is dan verkrijgt men uit het globale 
schema het te wijzigen subschema door alle modules af te splitsen waarvoor de 
te wijzigen elementen onzichtbaar zijn. Het globale schema blijft intussen 
ongewijzigd in bedrijf. In een testomgeving kan vervolgens, uitgaande van het 
te wijzigen subschema, een gewijzigd subschema met bijbehorende applicaties 
worden ontwikkeld, dat aan de gestelde eisen voldoet. Nadat gecontroleerd is 
dat het nieuwe subschema integreerbaar is met het schema dat uit het globale 
schema ontstaat door afsplitsing van de gewijzigde modules, kan de wijziging 
veilig worden doorgevoerd. Daartoe wordt het nieuwe globale schema gevormd 
door de gewijzigde modules af te splitsen en het resultaat met het nieuwe 
schema te integreren. De noodzakelijke aanpassingen in de interne en externe 
schema's laten we hier buiten beschouwing. Van belang is echter, dat als de 



80 MODUlAIRE CONCEPTUELE SCHEMA'S 

interne en externe structuren consistent zijn met het nieuwe conceptuele 
schema, de overdraagbaarheid van alle applicaties, althans ten aanzien van het 
semantische aspect, gegarandeerd is. 

De regels voor ontwikkeling en onderhoud van een modulair schema kunnen ten 
slotte als volgt worden samengevat. 

Regell. 
Elke applicatie is een applicatie over het subschema van de module waartoe hij 
behoort. 

Regel2. 
Voor elke module zijn alle toepasselijke beperkingen zichtbaar. 

Regel3. 
Bij integratie van nieuwe of gewijzigde modules worden voor geen enkele 
module toepasselijke beperkingen toegevoegd. 

3.9 Decompositiemethoden 

De in dit hoofdstuk beschreven en in hoofdstuk 9 formeel uitgewerkte theorie 
toont aan dat het mogelijk is om een conceptueel schema te decomponeren in 
onafhankelijke en uitwisselbare modules. Deze decompositie is zinvol omdat 
modules met hun applicaties als losse informatiesystemen kunnen worden 
ontwikkeld en getest. Zulke afzonderlijk ontwikkelde systemen kunnen, mits 
aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, met het reeds in bedrijf zijnde 
informatiesysteem worden geïntegreerd zonder dat daardoor het functioneren 
van de bestaande applicaties verstoord kan worden. De voorwaarden op concep
tueel niveau functioneren daarbij als garantie dat interne en externe implemen
taties, die consistent zijn met het conceptuele schema, correct zullen functione
ren en geen onvoorziene interacties zullen vertonen. 

Wetende dat modulaire decompositie mogelijk is, staan we voor de vraag langs 
welke weg men tot een goede decompositie van het conceptuele schema kan 
komen. 

3.9.1 Methoden voor het afbakenen van informatiesystemen 

Met een module is een gedeelte van de informatiebank en een verzameling 
applicaties geassocieerd. Een module komt zodoende overeen met een infor
matie-deelsysteem. Het probleem van het vinden van een goede decompositie van 
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het conceptuele schema is dus verwant aan het probleem van het vinden van 
een goede afbakening van informatie( -deel)systemen. 

81 

In het kader van informatieplanning worden methoden toegepast om binnen een 
organisatie tot een afbakening van informatiesystemen te komen. Zo beschrijft 
Martin [Ma82] hoe door middel van een analyse van gegevensuitwisseling tussen 
bedrijfsfuncties "subjectdatabases" geclusterd kunnen worden tot "major system 
areas". Het doel van de clustering is om het gegevenstransport tussen de 
deelsystemen te minimaliseren. Zo ontstaan afzonderlijke gegevensbanken met 
elk zijn eigen informatiesysteem. Ook adviseert [Ma82] om informatiesystemen te 
onderscheiden naar het soort verwerking. Hierdoor ontstaan bovendien verschil
lende informatiesystemen voor transactieverwerking, beslissingsondersteuning en 
management informatie. 

Het resultaat van deze methode van aanpak is niet een geïntegreerd infor
matiesysteem, maar een verzameling informatiesystemen met een zodanig 
geringe overlap van gegevens dat de nadelen van het niet -geïntegreerd zijn 
worden geminimaliseerd. Er blijft echter ongecontroleerde redundantie van 
gegevens bestaan. Het beantwoorden van queries die over verschillende infor
matiesystemen heen reiken blijft moeilijk, zo niet onmogelijk. Het is weliswaar 
mogelijk om ad hoc koppelingen tussen systemen te realiseren, maar bij iedere 
wijziging in een van de systemen bestaat de kans dat ook de koppelingsprocedu
res moeten worden aangepast. 

Men zou evenwel de "major system areas" van [Ma82] kunnen opvatten als 
modules in het globale conceptuele schema. Elke module zou dan een verzamel
ing gebruikers hebben waartussen een relatief intensieve communicatie bestaat. 
De aldus gevormde modules zouden echter veel meer entiteitklassen omvatten 
dan voor elk van de gebruikers afzonderlijk relevant is. Er blijft daarom het 
probleem om een verdere decompositie te vinden. Bovendien blijft een probleem 
dat er gebruikers kunnen zijn die ondanks alles met twee of meer verschillende 
informatiesystemen moeten werken. · 

3.9.2 De organisatiestructuur als model voor de decompositie 

Een module bakent een eenheid van wijzigings- en raadpleegbevoegdheid af. 
Omdat bij een bestuurlijk informatiesysteem de informatie in de informatiebank 
dient ter ondersteuning van het besturen van de organisatie, ligt de veronder
stelling voor de hand dat de verdeling van bevoegdheden met betrekking tot het 
gebruik van informatie nauw samenhangt met de verdeling van taken en 
bevoegdheden in het algemeen. Immers, de informatiebank bevat een beschrijving 
van de toestand van de organisatie. Die toestand verandert vooral als gevolg 
van het handelen van de leden van de organisatie. De gebruikers van de infor-
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rnatiebank hebben informatie nodig om hun handelen optimaal te kunnen 
afstemmen op de toestand van het systeem. 

In veel gevallen zal degene die een handeling verricht, ook degene zijn die bet 
resultaat van die handeling registreert in de informatiebank. Het ligt daarom 
voor de hand om modules van het conceptuele schema te laten overeenkomen 
met organisatorische eenheden. Daarbij kunnen dan de eigen entiteitklassen van 
een module worden gekozen in overeenstemming met de taken van die eenheid. 
De vreemde entiteitklassen kunnen worden gekozen in overeenstemming met de 
informatie die van andere eenheden moet worden ontvangen om zijn handelingen 
goed op die van zijn omgeving af te kunnen stemmen. Daarmee wordt in elk 
geval bereikt dat een subschema van een module precies dat deel van bet 
conceptuele schema laat zien dat voor de leden van de betreffende eenbeid in 
de organisatie uit hoofde van hun functie relevant is. Het doel van infor
matiebankapplicaties is in principe om mensen te ondersteunen bij de uitvoering 
van hun specifieke taken in de organisatie. Wanneer het werk in een organisatie 
wordt verdeeld over verschillende eenheden, dan kiest men de verdeling bij 
voorkeur zo dat die eenheden relatief onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. 
Het is daarom waarschijnlijk dat applicaties vaak lokaal kunnen zijn voor 
organisatorische eenheden. 

Op grond biervan komen we tot de volgende stelling: 

Een decompositie van het conceptuele schema, die bijdraagt aan de flexibiliteit 
van het informatiesysteem, wordt verkregefl. door voor elke organisatorische 
eenheid een module te vormen, zodanig dat het eigen domein van die module 
overeenkomt met de conceptuele wijzigingsbevoegdheid, en het zichtdomein met 
de conceptuele raadpleegbevoegdheid van die eenheid. 

Om deze stelling te kunnen onderbouwen moeten de volgende vragen worden 
beantwoord: 
1 Welke zijn de termen waarin eenduidig de structuur van een gegeven or

ganisatie kan worden beschreven? 
2 Wat betekenen raadpleeg- en wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot het 

conceptuele schema? 
3 Welke factoren bepalen de afbakening van eenheden in de organisatie en in 

hoeverre dragen die faktoren bij aan een goede modulariteit van het concep
tuele schema? 

4 In boeverre wordt door deze wijze van decomponeren de gevoeligbeid van bet 
informatiesysteem voor organisatiewijzigingen vergroot of verminderd? 

De eerste twee vragen zullen in hoofdstuk 4 beantwoord worden. De andere 
twee in hoofdstuk 5. 
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4.1 Structuren in Organisaties 

Neemt men de organisatiestructuur als model voor de decompositie van het 
conceptuele schema dan zoekt men in feit een afbeelding van de elementen van 
het conceptuele schema (modules, entiteitklassen, attributen en beperkingen) op 
de elementen van de organisatiestructuur. De elementen van de organisatiestruc
tuur zijn onder meer de organisatorische eenheden die bepaalde functies 
vervullen en daarmee een bepaalde bijdrage leveren aan het realiseren van de 
doelstellingen van de organisatie. Deze afbeelding tussen organisatiestructuur en 
conceptueel schema kan dus worden beschouwd als een afbeelding tussen het 
semantische en het pragmatische aspect van het informatiesysteem. De benodigde 
beschrijving van de organisatiestructuur kan daarom, in termen van de model
cyclus zoals behandeld in hoofdstuk 2, worden beschouwd als een invulling van 
het systelogisch model van het informatiesysteem. 

Een belangrijk element van ontwerpmethoden is de scheiding van ontwerpaspec
ten. Zo biedt het conceptuele schema de mogelijkheid om de beschrijving van 
mogelijke inhouden en de betekenis van de beschikbare informatie (het semanti
sche aspect) strikt te scheiden van de beschrijving van de implementatie van 
het gegevensbanksysteem met de beschikbare hard- en software middelen (het 
syntactische en het technische aspect). Hierdoor is het mogelijk om in de vorm 
van een conceptueel schema een beschrijving van een bestaand of gewenst 
informatiesysteem te maken, die onafhankelijk is van de wijze waarop dat 
informatiesysteem geïmplementeerd is en waarin geen oordelen vermengd zijn 
over de wenselijkheid van wijzigingen in de wijze van implementatie. Men kan 
daardoor spreken van een objectieve beschrijving van een informatiesysteem. Op 
dezelfde wijze zal de beschrijving van de organisatiestructuur gescheiden moeten 
blijven van de beschrijving van de betekenis van de informatie die in die 
organisatie een rol speelt. 

Als de decompositie van het conceptuele schema gekoppeld wordt aan de 
organisatiestructuur, dan dient men te beschikken over een beschrijving van die 
organisatiestructuur. Niet in elke organisatie is zo'n beschrijving beschikbaar, 
althans niet in de vorm die geschikt is als model voor de decompositie van het 
conceptuele schema. Hoewel van de meeste organisaties wel een organigram 
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beschikbaar is, is er vaak sprake van een verouderde versie. Ten aanzien van de 
feitelijk bestaande structuur bestaat bovendien niet zelden verschil van mening 
binnen een organisatie. Als er geen geschikte beschrijving beschikbaar is van de 
organisatie waarvan men het conceptuele schema wenst te decomponeren, dan 
zal iemand, bijvoorbeeld de informatieanalist, zo'n beschrijving moeten opstellen. 
Daarbij moet worden voorkomen dat eigen oordelen van de informatieanalist of 
zijn wensen met betrekking tot de structuur van het informatiesysteem tot 
uitdrukking komen in zijn beschrijving van de organisatiestructuur. Daarmee 
bedoelen we niet dat wensen ten aanzien van de structuur van het informatie
systeem geen rol mogen spelen bij het ontwerp van de organisatiestructuur, 
maar wel dat het niet de taak van een informatieanalist is om te beslissen over 
wijzigingen in die structuur. 

In dit hoofdstuk zoeken we naar een taal waarin de aspecten van de organisa
tiestructuur, die van belang zijn voor de decompositie van het conceptuele 
schema, kunnen worden uitgedrukt. Die taal moet niet een structuur beschrijven 
die alleen voor de informatieanalist relevant is, maar de structuur zoals die door 
de leden van de organisatie zelf wordt ervaren. Gegeven het feit dat de 
structuur van een organisatie niet altijd formeel gegeven is en dat binnen een 
organisatie meningsverschillen kunnen bestaan over de feitelijke structuur, moet 
die taal ook geschikt zijn om zulke verschillen van opvatting uit te drukken. 
Hoewel de informatieanalist wel degelijk als taak heeft om te wijzen op de 
onvolkomenheden die hij door zijn analyse in de organisatie ontdekt, is hij als 
informatieanalist niet bevoegd om de organisatiestructuur te veranderen. Hij 
moet een informatiesysteem ontwerpen bij een bestaande of gewenste, maar in 
elk geval door anderen gegeven organisatiestructuur. We zoeken daarom een 
mogelijkheid om de structuur van een organisatie te beschrijven, zodanig dat uit 
die beschrijving de decompositie van het conceptuele schema kan worden 
afgeleid, zonder daarbij impliciete wijzigingen van de organisatiestructuur in te 
hoeven sluiten. 

In de literatuur over organisatiestructuren blijkt een aanzienlijk verschil te 
bestaan tussen enerzijds de Nederlandse en anderzijds de Amerikaanse auteurs 
ten aanzien van de gebruikte terminologie. We geven in deze sectie een 
overzicht van beide, analyseren de verschillen en overeenkomsten en leiden 
daaruit de termen af die nodig zijn om een ruime klasse van structuren te 
kunnen beschrijven. 

4.1.1 De Nederlandse visie 

In de Nederlandse visie op organisaties speelt de systeemleer een v.oorname rol. 
Een systeem is volgens In 't Veld: "een verzameling elementen met onderlinge 
relaties" [Ve78]. Een subsysteem selecteert uit het totaal een deelverzameling 
van elementen met alle betrokken relaties. Een aspectsysteem selecteert een 
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deelverzameling van relaties, maar met alle betrokken elementen. Vaak kunnen 
relaties tussen elementen worden beschouwd in termen van in- en uitvoeren. 
Twee elementen kunnen worden verbonden door de uitvoer van de een gelijk te 
stellen aan de invoer van de ander. Zo kunnen stromen van materiaal, energie, 
informatie, mensen en diensten de relaties tussen elementen vormen [Bo80: 53]. 
Een element van een systeem kan worden beschreven in termen van functies en 
taken. De functie van een element is de gewenste bijdrage aan het grotere 
geheel. De taak houdt datgene in wat gedaan moet worden om de functie te 
vervullen [Ve78]. De structuur van een organisatie ontstaat door het groeperen 
van functies. Groepen van functies noemt In 't Veld organen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de organieke structuur en de personele 
structuur. De organieke structuur is [Ve81]: "de groepering van functies tot 
organen en de onderlinge samenhang tussen die organen." De personele structuur 
is de structuur van gezagsrelaties tussen elementen. Botter onderscheidt 3 
soorten gezagsrelaties [Bo80: 179]: 
a hiërarchische, 
b operationele, 
c functionele. 
Naast gezagsrelaties worden ook zogenaamdeafstemmings-en adviesrelaties 
onderscheiden. Botter omschrijft gezag als: "de van boven verkregen formele, 
legitieme en onpersoonlijke bevoegdheid om bepaalde beslissingen te nemen en 
vastgestelde handelingen te verrichten in een functie" [Bo80: 148]. We maken 
hieruit op dat gezag in deze betekenis gekoppeld is aan organisatorische 
eenheden, dus niet aan personen. De toewijzing van personen aan organisatori
sche eenheden moet daarom als een derde vorm van structuur worden gezien. 
Deze wordt wel aangeduid als de personele bezetting. 

4.1.2 De Amerikaanse visie 

Een synthese van de Amerikaanse (en ook Europese) opvattingen over organisa
tiestructuren wordt geboden door Mintzberg ([Mi78], Mi83]). Hij defmieert 
organisatiestructuur als [Mintz83:2]: "het totaal van de manieren waarop de 
arbeid is verdeeld in onderscheiden taken en waarop de coördinatie tussen die 
taken wordt bereikt." Volgens Mintzberg komt organisatiestructuur voort uit de 
behoefte aan arbeidsdeling. Deze behoefte ontstaat waar de totale hoeveelheid 
werk te omvangrijk en te complex is om door een enkeling te kunnen worden 
uitgevoerd. Een voorname reden voor arbeidsdeling is ook dat eenvoudige taken 
door minder geschoolden efficiënter kunnen worden uitgevoerd. De prijs voor 
arbeidsdeling is echter het toenemen van de behoefte aan coördinatie. 

Mintzberg onderscheidt drie vormen van coördinatie: 
1 wederzijdse afstemming, 
2 directe supervisie, 



86 DE STRUCfUUR VAN ORGANlSATIES 

3 standaardisatie van invoer, uitvoer en/ of proces. 
Van wederzijdse afstemming is sprake als van twee eenheden de ene bij het 
bepalen van zijn gedrag rekening houdt met het gedrag van d~ ander. Directe 
supervisie is de vorm van coördinatie waarbij een chef, die kennis heeft van het 
gedrag van de te coördineren eenheden, die eenheden gerichte en verplichtende 
opdrachten geeft omtrent het te verrichten werk. Bij standaardisatie zijn 
specialisten in het spel die bepalen hoe de eenheden structureel op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Daarbij kan de invoer worden gestandaardiseerd in 
termen van de kwaliteit van de grondstoffen, de aard van de te gebruiken 
hulpmiddelen en de kennis en vaardigheden van de operator. Het proces kan 
worden gestandaardiseerd in termen van de te volgen procedure. De uitvoer kan 
worden gestandaardiseerd in termen van kwaliteit en kwantiteit van het 
produkt. 

De kleinste eenheden van arbeidsdeling noemt Mintzberg "positions". Over een 
groep positions (we laten de term van Mintzberg hier onvertaald) kan een 
andere position worden gesteld die voor de directe supervisie zorgt. Samen 
vormen ze een "unit". Groepen van units kunnen vervolgens weer onder directe 
supervisie gesteld worden etc. Deze structuur van units, subunits en positions 
noemt Mintzberg de "superstructure". Deze structuur behoeft geen zuiver 
hiërarchische structuur te zijn. Het bestaan van matrix- en projectorganisaties 
bewijst dat een eenheid als component van meer dan één hogere eenheid 
beschouwd kan worden. De superstructure beschrijft tevens de stroom van gezag 
door de organisatie: de ondergeschikten van een bepaalde chef zijn op hun 
beurt de chefs van de componenten van de betreffende'unit. 

Simon definieert gezag als [Si66: 170]: "de macht beslissingen te nemen die de 
handelingen van anderen leiden". Gezag bestaat alleen werkelijk als de onderge
schikte dat gezag ook aanvaardt: "een ondergeschikte aanvaardt gezag wanneer 
hij zijn gedrag laat leiden door de beslissing van een chef, zonder nog eens de 
merites van die beslissing te onderzoeken." De wil om gezag te aanvaarden 
wordt niet alleen bepaald door de dreiging van sancties. Gezag wordt ook vaak 
aanvaard op grond van persoonlijke normen: omdat het zo hoort. De onderge
schikte heeft voordeel bij het aanvaarden van gezag omdat het hem de moeite 
van het zelf kiezen bespaart. 

Gezag hangt nauw samen met verantwoording. Verantwoordelijkheid veronder
stelt dat mensen hun gedrag vrij kunnen bepalen en beoordelen. Door het 
aanvaarden van gezag beperkt het individu bewust zijn keuzevrijheid en 
vermindert daarmee formeel zijn verantwoordelijkheid (hij blijft overigens 
moreel verantwoordelijk voor de keuze om dat gezag te aanvaarden). Gezag kan 
worden gedelegeerd: men kan de bevoegdheid tot nemen van beslissingen 
doorgeven aan anderen. Het delegeren van bevoegdheden is te beschouwen als 
het geven van opdrachten waarbinnen een zekere mate van beslissingsvrijheid 
overblijft. Het delegeren van gezag is het delegeren van de bevoegdheid om 
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anderen opdrachten te geven. Als een chef bevoegdheden delegeert aan onderge
schikten, behoudt hij de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die door de 
ondergeschikte binnen die bevoegdheid genomen worden. Door het delegeren van 
bevoegdheden ontstaan rapportagelijnen: de ondergeschikte legt over het gebruik 
van zijn bevoegdheden verantwoording af aan zijn chef. Die chef legt op zijn 
beurt verantwoording af over zowel zijn eigen beslissingen als de beslissingen 
die zijn ondergeschikten hebben genomen binnen de aan hen gedelegeerde 
bevoegdheden. Op deze wijze geven gezagsrelaties aan hoe de bevoegdheid tot 
het nemen van beslissingen, die in principe berust bij het top-management, 
verdeeld is over de verschillende 'positions' in de organisatie. 

4.1.3 Vergelijking 

Het onderscheid tussen functies en taken zoals dat wordt gemaakt door In 't 
Veld, komt bij Mintzberg niet voor. Zowel de taken als de functies van In 't 
Veld komen overeen met de taken van Mintzberg. Omdat een functie of een 
taak in principe altijd kan worden verdeeld in subfuncties of subtaken, is er in 
een structuur volgens In 't Veld geen vaste afbakening tussen elementaire en 
samengestelde eenheden. Een orgaan volgens In 't Veld kan daardoor overeen
komen met zowel een position als een unit volgens Mintzberg. Het onderscheid 
tussen positions en units is bij Mintzberg wel gedefinieerd, omdat de position de 
kleinste eenheid van arbeidsdeling is: een position kan bezet zijn door meerdere 
personen, maar daartussen bestaan dan geen formele arbeidsdeling. 

Mintzberg maakt ook geen onderscheid tussen organieke en personele structuur. 
Hij veronderstelt dat units worden gevormd langs gezagsrelaties. We kunnen 
echter de organieke structuur van In 't Veld plaatsen naast de superstructure 
van Mintzberg. Daartoe veronderstellen we het bestaan van kleinste eenheden 
van arbeidsdeling, die we aanduiden als basiseenheden. Deze basiseenheden 
komen overeen met de 'position's van Mintzberg. Vervolgens splitsen we de 
organieke structuur in twee aspecten. Het eerste aspect omvat de structuur 
waarin de basiseenheden (positions) de elementen zijn, en waarin de verbindin
gen tussen hun in- en uitvoeren de relaties vormen. Deze structuur zullen we 
aanduiden als de basisstructuur. Het tweede aspect omvat de groepering van 
basiseenheden tot samengestelde eenheden. We noemen dit de superstructuur. 
Deze superstructuur komt overeen met de superstructure van Mintzberg. 

De wederzijdse afstemming van Mintzberg komt overeen met de afstemmingsrela
tie van Botter, omdat die niet samengaat met een gezagsrelatie. Direct toezicht 
komt overeen met de hiërarchische en de operationele relatie. Hieruit blijkt dat 
de superstructure van Mintzberg ten dele ook overeenkomt met de personele 
structuur volgens Botter en In 't Veld. Standaardisatie komt overeen met de 
functionele relatie als hij samengaat met gezag, anders met een adviesrelatie. Er 
kunnen eenheden zijn met een zuiver coördinerende functie, die toch geen 
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gezagsrelatie hebben met de gecoördineerde eenheden. Mintzberg spreekt dan 
van "liaison devices" [Mi79: 161]. 

We kunnen op grond van het voorafgaande vier aspecten van de organisa
tiestructuur onderscheiden: 
1 de basisstructuur waarin de kleinste eenheden van arbeidsdeling (basiseenhe

den) verbonden zijn door in- en uitvoeren, 
2 de personele structuur waarin de basiseenheden zijn verbonden door gezagsre

laties, en 
3 de superstructuur waarin de eenheden van de basisstructuur zijn gegroepeerd 

tot samengestelde eenheden, 
4 de personele bezetting waarin de individuele medewerkers zijn geplaatst bij de 

basiseenheden. 

We zullen nu elk van deze vier aspecten nader bespreken. In de subsecties 4.1.4 
t/m 4.1.6 wordt een informele beschouwing van de verschillende structuren 
gegeven. In sectie 2 volgt daarna een meer formele definitie. 

4.1.4 de basisstructuur 

De basisstructuur wordt gevormd door de basiseenheden en hun onderlinge 
verbindingen. Figuur 4.1.a toont een voorbeeld van een basisstructuur. De 
formele coördinatie wordt in feite volledig beschreven door de verbindingen in 
de basisstructuur. Meestal vindt coördinatie plaats via informatiestromen. Ook 
een materiaalstroom kan echter een coördinerende functie hebben: als be
werkingsstations in een lijn zijn gegroepeerd, dan is het doorgeven van 
materiaal tussen opeenvolgende stations een belangrijke vorm van coördinatie 
binnen de lijn. De structuur van de organisatie in termen van arbeidsdeling, 
functies van eenheden en formele coördinatie daartussen is dus volledig bepaald 
door de basisstructuur. Met andere woorden: de basisstructuur bepaalt hoe de 
organisatie als systeem is gestructureerd. 

In de basisstructuur zijn de kleinste elementen van arbeidsdeling gespecificeerd. 
De taken en bevoegdheden behorend tot een basiseenheid worden als één geheel 
aan een persoon of groep personen opgedragen. Die persoon of groep is als 
geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van die taken. Hoe zij die taken 
onderling verdelen en de coördinatie daartussen regelen, is niet formeel 
vastgelegd en valt dus buiten de formele organisatiestructuur. 
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4.1.5 De personele structuur 

De personele structuur voegt aan de basisstructuur toe hoe de gezagsrelaties en 
dus de verantwoordingslijnen lopen. Deze gezagsrelaties bepalen wie er beslist 
wat de taken en bevoegdheden van een eenheid zijn. Een gezagsrelatie tussen 
twee eenheden veronderstelt een verbinding tussen die eenheden waarlangs de 
taken, bevoegdheden of opdrachten gecommuniceerd worden. Een gezagsrelatie 
kan daarom worden beschouwd als een speciaal geval van een verbinding. Het 
verantwoordelijkheidsaspeet is vooral van belang omdat een organisatie geen 
deterministisch systeem is. Het gedrag van een eenheid is niet eenduidig bepaald 
door de waarde van zijn invoeren. Eenheden hebben keuzevrijheid, die wordt 
bepaald door de bevoegdheden die aan hen gedelegeerd zijn. In figuur 4.1a zijn 
de gezagsrelaties aangeduid met een pijl in de richting van de chef. 

4.1.6 De superstructuur 

V oor een goed begrip van een complexe structuur heeft de mens behoefte aan 
verschillende niveaus van abstractie. Hierin voorziet de superstructuur. Voor een 
beter inzicht in de structuur worden elementen geclusterd tot samengestelde 
eenheden. Figuur 4.3b toont hiervan een voorbeeld. De gebruikelijke wijze om de 
gezagsrelaties in een organisatie weer te geven is door middel van een organi
gram. Het organigram, zoals dat uit figuur 4.la en 4.1b kan worden afgeleid, is 
weergegeven in figuur 4.1c. 

De clusters van de superstructuur kunnen naar verschillende inzichten gevormd 
worden, zodat eenzelfde eenheid component kan zijn van verschillende samenge
stelde eenheden. Zo kan een teststation in een produktielijn beschouwd worden 
als component van de produktie-eenheid, maar ook als een component van de 
kwaliteitseenheid. Mintzberg veronderstelt dat een samengestelde eenheid altijd 
gevormd wordt door een coördinerende basiseenheid (chef) en de door hem 
gecoördineerde werkeenheden (ondergeschikten). In de meeste gevallen zal dat 
het geval zijn. Een ondergeschikte kan echter verschillende gezagsrelaties 
hebben en het is niet zo dat elke gezagsrelatie een eenheid tot component van 
een samengestelde eenheid maakt. Het is zelfs mogelijk dat werkeenheden een 
samengestelde eenheid vormen zonder dat er gezagsrelaties tussen die eenheden 
bestaan. We moeten daarom constateren dat de superstructuur niet eenduidig 
door de personele structuur bepaald wordt. Ook uit de verbindingen van de 
basisstructuur kan de superstructuur niet worden afgeleid. Hoewel men in het 
algemeen de basiseenheden met de sterkste onderlinge samenhang tot een 
samengestelde eenheid zal samenvoegen, is het in principe mogelijk om een 
superstructuur te kiezen zonder rekening te houden met de in- en uitvoerver
bindingen tussen de betrokken basiseenheden. Als extreem voorbeeld kan men 
zich een produktieorganisatie voorstellen waarin de logistieke coördinatietaken 
zo zijn verdeeld dat de produktie-eenheden als een lijn bestuurd worden, terwijl 
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het organigram een superstructuur toont waarin de produktie-eenheden volgens 
een functionele structuur zijn geclusterd. 

Het takenpakket van een samengestelde eenheid is gelijk aan de som van de 
taken van de samenstellende basiseenheden. De totale taak van de organisatie 
wordt gedecomponeerd tot op het niveau van de basiseenheden. Zodra binnen 
een eenheid afzonderlijk toewijsbare taken worden onderscheiden, is er sprake 
van arbeidsdeling en dus van verschillende basiseenheden. 

Figuur 4.1.a Basis- en personele structuur. 

® 
A 

B 

Figuur 4.l.b Superstructuur. 

Q = basiseenheid 

- = verbinding 

-e- = gezagsrelatie 
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Figuur 4.1c Organigram. 

4.2 Een formeel begrippenkader voor de organisatiestructuur 

We vatten nu bovenstaande analyse van organisatiestructuren samen in de 
volgende terminologie. We formuleren hierbij een tweetal axioma's om voldoende 
eenduidigheid in structuurbeschrijvingen te verkrijgen. 

4.2.1 De basisstructuur 

J 

De kleinste eenheid van arbeidsdeling noemen we een basiseenbeid 

Een basiseenheid wordt gekarakteriseerd door zijn functie, zijn taken en zijn 
bevoegdheden. Onder de functie van een basiseenheid wordt verstaan de bijdrage 
van die basiseenheid aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. 
De taken van de basiseenheid zijn de stukken arbeid die hij moet verrichten om 
die bijdrage tot stand te brengen. De bevoegdheden van een basiseenheid 
bepalen de vrijheid die de basiseenheid heeft om te bepalen hoe en wanneer die 
arbeid verricht zal worden. 

Basiseenhedep hebben invoeren en uitvoeren waardoor zij bijvoorbeeld materie, 
informatie, energie of diensten kunnen ontvangen of afgeven. Samenwerking 
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tussen basiseenheden komt tot stand door gelijksoortige in- en uitvoeren van 
verschillende basiseenheden met elkaar te verbinden. 

De basisstructuur is de structuur waarin de basiseenheden de elementen zijn en 
hun onderlinge verbindingen de relaties. 

In figuur 4.2 is deze samenhang weergegeven in de vorm van een structuurdia
gram. We zien daarin dat er sprake is van een verzameling basiseenheden en 
een verzameling verbindingen. Elke verbinding verbindt twee basiseenheden: aan 
de ene zijde heeft de verbinding de rol van uitvoer, aan de andere zijde die 
van invoer. 

./ invoer 
basis- :::: uitvoer verbinding 

eenheid 

' 
Figuur 4.2 Structuurdiagram van de basisstructuur. 

Ook binnen basiseenheden kan coördinatie nodig zijn tussen deelactiviteiten. 
Hoewel deze van belang is voor het gedrag van de basiseenheid, laten we die 
buiten beschouwing in de organisatiestructuur, mede omdat die niet relevant is 
voor de decompositie van het informatiesysteem. 

4.2.2 De superstructuur 

Een aantal basiseenheden kan worden samengevoegd tot een samengestelde 
eenheid. Samengestelde eenheden kunnen, al dan niet samen met basiseenheden, 
weer worden samengevoegd tot hogere samengestelde eenheden. Als generalisatie 
voor basiseenheid en samengestelde eenheid zullen we de term werkeenheid 
gebruiken. Een samengestelde eenheid heeft dus één of meer werkeenheden als 
component Onder de in- en uitvoeren van een samengestelde eenheid verstaan 
we de in- en uitvoeren van componenten van die eenheid die niet binnen die 
eenheid zijn verbonden. 

De superstructuur is de structuur waarin de werkeenheden de elementen zijn en 
waarin de samenhangen tussen samengestelde eenheden en hun componenten de 
relaties vormen. 
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samenga· / ./ 

stelde 3- ' component 

eenheid 

\ V 
....... 

basis- o- f--
/ werkeenheid 

eenheid 

BASISSTRUCTUUR SUPERSTRUCTU UR 

Figuur 4.3 Structuurdiagram van de superstructuur. 

In figuur 4.3 is het principe van de beschrijving van de superstructuur weer· 
gegeven. De basiseenheden zijn gespecificeerd in de basisstructuur. In aanvulling 
hierop kunnen samengestelde eenheden worden benoemd. Omdat werkeenheid de 
generalisatie is van basiseenheid en samengestelde eenheid is elke basiseenheid 
en elke samengestelde eenheid tevens een werkeenheid. De superstructuur wordt 
nu gespecificeerd door werkeenheden aan te wijzen als component van samenge
stelde eenheden. Een samengestelde eenheid heeft per definitie tenminste één 
component. Hiërarchische structuren met meerdere lagen kunnen worden gevormd 
door samengestelde eenheden aan te wijzen als component van (hogere) samen
gestelde eenheden. Matrixstructuren kunnen worden gevormd door dezelfde 
werkeenheid aan te wijzen als component van verschillende samengestelde 
eenheden. Een werkeenheid kan dus component zijn van nul of meer samenge
stelde eenheden. 

4.2.3 De personele bezetting 

Elke basiseenheid heeft een aantal arbeidsplaatsen: dat is het aantal personen 
dat nodig is om de taken van die eenheid te vervullen. Bij een basiseenheid 
kunnen dus meerdere personen worden geplaatst. Omgekeerd kan een persoon bij 
meerdere basiseenheden worden geplaatst. Door een persoon (deel- of voltijds) 
te plaatsen bij een basiseenheid wordt een arbeidsplaats van die eenheid 
(gedeeltelijk of geheel) bezet. De betreffende persoon krijgt hierdoor de 
bevoegdheden behorende bij de basiseenheid en er wordt van hem verwacht dat 
hij naar vermogen zal bijdragen aan het vervullen van de taken van die 
eenheid. 

Het moet echter ook mogelijk zijn om personen bij samengestelde eenheden te 
plaatsen. Wanneer bijvoorbeeld een persoon in dienst genomen wordt bij een 
organisatie, dan zal hij in eerste instantie geplaatst worden bij een bepaalde 
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afdeling. De afdelingschef heeft de bevoegdheid om zo'n persoon te plaatsen bij 
een bepaalde groep. De groepsleider plaatst tenslotte de persoon op een 
arbeidsplaats van één van de basiseenheden binnen zijn groep. 

Personen kunnen dus zowel bij basiseenheden als bij samengestelde eenheden 
worden geplaatst. Taken en bevoegdheden worden echter uitsluitend ontleend 
aan plaatsing bij basiseenheden. Zolang een persoon niet geplaatst is bij een 
basiseenheid heeft hij geen feitelijke bevoegdheden. De personen die wel bij een 
samengestelde eenheid, maar niet bij een basiseenheid daarbinnen geplaatst zijn, 
kunnen worden beschouwd als een soort arbeidsreserve voor die eenheid. 

De verzameling van personen die zijn geplaatst bij een eenheid, wordt de 
bezetting van die eenheid genoemd. De personele bezetting is het systeem 
waarin personen en werkeenheden de elementen zijn en de plaatsing van 
personen bij werkeenheden de relaties. 

persoon / plaats ........ werkeenheid ...... / 

PERSONELE BEZETriNG SUPERSTRUCTU UR 

Figuur 4.4 Structuurdiagram van de personele bezetting. 

In figuur 4.4 is het structuurdiagram voor de beschrijving van de personele 
bezetting weergegeven. De werkeenheden, zoals die zijn gedefinieerd in de 
superstructuur, kunnen zowel basis- als samengestelde eenheden zijn. Een 
persoon kan worden geplaatst bij verschillende werkeenheden. 

Omdat de basiseenheid de kleinste eenheid van arbeidsdeling is, krijgt een 
medewerker die wordt geplaatst bij een basiseenheid per definitie alle bevoegd
heden en taken van die eenheid. Om dezelfde reden is er binnen een basiseen
heid geen onderscheid meer in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
de leden van de bezetting van die eenheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk. We 
zulke dit principe hanteren als een kriterium om te bepalen of een werkeenheid 
moet worden beschouwd als een basis- of een samengestelde eenheid: 
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Structuurprincipe 1: 

de medewerkers die zijn geplaatst bij een basiseenheid hebben gezamenlijk alle 
bevoegdheden van die eenheid en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
gedrag van die eenheid. 

Met behulp van dit principe is het mogelijk om van een werkeenheid eenduidig 
te bepalen of deze als een basiseenheid of als een samengestelde eenheid moet 
worden beschouwd. We zullen hiervan in sectie 4.3 gebruik maken. 

4.2.4 De personele structuur 

Een gezagsrelatie tussen twee eenheden is een gerichte relatie waarin de ene 
eenheid de rol van chef en de andere de rol van ondergeschikte heeft. 
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Door eenheid B als chef te erkennen geeft eenheid A te kennen dat bepaalde 
aanwijzingen van B als opdracht worden opgevat, zodat A zich alleen verant
woordelijk acht voor keuzen die binnen de grenzen van die aanwijzing zijn 
gemaakt. Door eenheid A als ondergeschikte te beschouwen geeft B te kennen 
dat bepaalde aanwijzingen aan A het karakter van een opdracht hebben, zodat B 
zich verantwoordelijk acht voor de handelingen die A volgens die opdracht 
verricht. Het betekent bovendien dat hij A verantwoordelijk stelt voor alle 
keuzen die A binnen de grenzen van die aanwijzing maakt. We zien dat bij een 
gezagsrelatie de erkenning door beide partijen van belang is. Een gezagsrelatie 
behoeft niet in alle gevallen door beide partijen erkend te worden: het is 
mogelijk dat alleen de chef of alleen de ondergeschikte de relatie als gezagsre
latie beschouwt. Hoewel een eenzijdige gezagsrelatie duidelijk ongewenst is, 
moet een taal voor organisatiestructuren toch de mogelijkheid hebben om deze 
te beschrijven. 

De formele taken en bevoegdheden van een basiseenheid in een organisatie 
berusten op delegatie door zijn directe chef(s). Een basiseenheid zal zijn 
handelen laten bepalen door de door hem als opdracht opgevatte aanwijzingen. 
Op deze overweging berust het volgende principe voor het vaststellen van de 
organisatiestructuur. 

Structuurprincipe 2: 

Een basiseenheid heeft formeel geen andere taken en bevoegdheden dan die hem 
door de door hem erkende chefs zijn toegewezen. 
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Dit principe zullen we gebruiken om in geval van tegenstrijdige opvattingen 
eenduidig te kunnen bepalen wat de taken en bevoegdheden van een basiseen
heid zijn. Als bijvoorbeeld eenheid A taken opdraagt aan eenheid B, maar B 
erkent A niet als meerdere, dan behoren die taken dus niet tot het takenpakket 
van B. Omdat niet de eenheid als zodanig, maar de personen die hem bezetten 
bepalen of een verbinding al dan niet als gezagsrelatie wordt erkend, zal de 
feitelijk structuur van een organisatie mede afhankelijk zijn van de personen 
die de basiseenheden bezetten. Naast de formeel gedelegeerde taken en bevoegd
heden kan een basiseenheid nog taken hebben die niet formeel zijn opgedragen, 
maar die voortkomen uit eigen initiatief van de personen die de basiseenheid 
bezetten. 

Een gezagsrelatie is niet denkbaar zonder enige vorm van communicatie tussen 
beide eenheden en kan daarom worden beschouwd als een bijzonder soort 
(specialisatie van) verbinding. Als zodanig kan ook de gezagsrelatie in het 
structuurdiagram van de organisatiestructuur worden uitgedrukt. In figuur 4.5 is 
aldus uitgedrukt dat elke gezagsrelatie een verbinding is, maar niet elke 
verbinding een gezagsrelatie. De basiseenheid waarvan de betreffende verbinding 
een uitvoer is, zullen we hierbij beschouwen als de chef in de gezagsrelatie. De 
eenheid waarvan de betreffende verbinding een invoer is, heeft dan de rol van 
ondergeschikte. 

(chef) 

basis-
/ uitvoer 

./ r" ::; verbinding gezags· 
eenheid ....... v relatie 

'- invoer 
(ondergeschikte) 

T T BASISS RUC UU R PERSONELE STRUCTUUR 

Figuur 4.5 Structuurdiagram van, de personele structuur. 

4.2.5 Eenheidstypen 

Het komt voor dat twee of meer werkeenheden dezelfde functie hebben. Zo 
kunnen bijvoorbeeld twee assemblagegroepen in een produktieafdeling allebei het 
assembleren van een bepaalde klasse van produkten als functie hebben. Hoewel 
hun functies gelijk zijn, hebben zij verschillende taken, omdat zij aan verschil
lende orders, mogelijk voor verschillende produkttypes, werken. Men kan in zo'n 
situatie spreken van gelijksoortige taken. Werkeenheden met gelijke functies en 
gelijksoortige taken zullen in het conceptuele schema in het algemeen dezelfde 
entiteitklassen raadplegen en wijzigen. Gezien vanuit het conceptuele schema 
zijn het daarom gelijksoortige werkeenheden. Een verzameling van werkeenheden 
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die in het conceptuele schema dezelfde entiteitklassen raadplegen en wijzigen 
(en die dus gelijksoortige taken en bevoegdheden hebben) noemen we daarom 
een eenheidstype. 
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Een samengestelde eenheid kan verschillende componenten van hetzelfde type 
hebben. Een voorbeeld daarvan is een produktieafdeling met meerdere produktie· 
lijnen. Zo'n samengestelde eenheid kan zijn capaciteit ten aanzien van een 
bepaalde functie uitbreiden door een aantal werkeenheden met de betreffende 
functie toe te voegen. Hierdoor treedt geen verandering op in het deel van het 
conceptuele schema dat betrekking heeft op deze samengestelde eenheid: twee 
samengestelde eenheden die componenten van dezelfde typen hebben, maar in 
verschillende aantallen, hebben dezelfde functie en kunnen als eenheden van 
hetzelfde type worden beschouwd. Het onderscheid tussen eenheden en eenheids
typen is van belang omdat eenheden van hetzelfde type dezelfde module in het 
conceptuele schema zullen gebruiken. 

4.3 Het modelleren van organisaties 

4.3.1 Validatie van een organisatiemodel 

Met de hierboven gedefinieerde begrippen kan de structuur van een grote klasse 
van organisaties beschreven worden. Wil deze beschrijving als objectief be
schouwd kunnen worden dan moet van een gegeven structuur en een gegeven 
organisatie eenduidig kunnen worden vastgesteld of die structuur geldig is voor 
die organisatie. Het is niet triviaal dat zo'n eenduidige uitspraak altijd mogelijk 
is, omdat verschillende personen in een organisatie verschillende opvattingen 
kunnen hebben over de eenheden, de verbindingen en gezagsrelaties daartussen, 
en de bevoegdheden van die eenheden. De punten waarover in principe discussie 
mogelijk is zijn: 
a is een werkeenheid basiseenheid of samengesteld, 
b welke verbindingen zijn er tussen basiseenheden, 
c welke zijn de componenten van een samengestelde eenheid, 
d welke zijn de gezagsrelaties van een basiseenheid, 
e welke zijn de bevoegdheden van een basiseenheid. 

4.3.1.1 Basiseenheid of samengestelde eenheid 

Binnen een eenheid kunnen altijd subfuncties, deeltaken en verschillende 
bevoegdheden worden onderscheiden. Kenmerkend voor een basiseenheid is dat 
daarbinnen geen formele arbeidsdeling bestaat. De taken en bevoegdheden zijn 
dus aan de eenheid als geheel gedelegeerd. Als er daarom sprake is van een 
arbeidsplaats binnen die eenheid, waarbij niet precies dezelfde taken en 
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bevoegdheden horen als bij de andere arbeidsplaatsen, dan is er, op grond van 
structureringsprincipe 1, sprake van een samengestelde eenheid. 

Als wel bij elke arbeidsplaats dezelfde taken en bevoegdheden horen, maar er is 
sprake van handelingen waarvoor slechts een deel van de bezetting verantwoor
delijk is dan is er op grond van structureringsprincipe 1 eveneens sprake van 
een samengestelde eenheid. Een voorbeeld hiervan vormt een produktie-eenheid, 
bestaande uit twee parallelle produktiegroepen. Beide groepen mogen dezelfde 
produkten bewerken en hebben dus gelijke taken en bevoegdheden. Toch is de 
ene groep niet verantwoordelijk voor de prestaties van de andere. Er is dus 
sprake van verschillende basiseenheden. 

Consequente toepassing van structureringsprincipe 1 kan ertoe leiden dat 
basiseenheden worden onderscheiden in de structuur die door de leden van de 
organisatie zelf niet als zodanig onderkend worden. Een voorbeeld hiervan is de 
situatie waarin alle medewerkers van een produktieafdeling verplicht zijn om 
persoonlijk het begin en einde van hun werktijd te registreren. De ene mede
werker is niet verantwoordelijk voor de registratie van de ander en is dus ook 
niet bevoegd om die uit te voeren. De bevoegdheid tot het registreren van 
werktijden kan niet als een bevoegdheid van een produktiegroep beschouwd 
worden, omdat dan de leden van die groep gezamenlijk verantwoordelijk zouden 
zijn voor de registratie van elkaars werktijden. Omdat elke medewerker indivi
dueel verantwoordelijk is voor de registratie van zijn werktijden, is er strikt 
genomen sprake van een afzonderlijke basiseenheid voor elke werknemer. Een 
lid van een produktiegroep bezet dan twee verschillende arbeidsplaatsen: één in 
de produktiegroep (met als taak bij te dragen aan de produktie) en één in zijn 
eigen individuele basiseenheid (met als taak het registreren van werktijden). In 
de organisatiestructuur van die afdeling moet daarom, naast de produktiegroep, 
een afzonderlijk basiseenheidstype worden onderscheiden met als bevoegdheid 
het registreren van werktijden. Men zou hier kunnen spreken van het eenheids
type 'medewerker', waaraan ook taken en bevoegdheden zoals bijvoorbeeld 
ziekmelding kunnen zijn toegewezen. Uiteraard behoeft zo'n eenheidstype alleen 
dan in het organisatiemodel te worden opgenomen als werktijden, ziekmeldingen 
of andere proposities waarvan de registratie een taak van individuele werkne
mers is, tot de relevante wereld van het informatiesysteem gerekend worden. 

4.3.1.2 De componenten van een samengestelde eenheid 

Als er verschillende opvattingen zijn over welke basiseenheden tot een samenge
stelde eenheid behoren, dan is er kennelijk sprake van homoniemen. Aangezien 
samengestelde eenheden formeel niet meer zijn dan abstracties voor groepen van 
eenheden, die elkaar bovendien op willekeurige wijze kunnen overlappen, staat 
het in principe een ieder vrij om naar behoefte samengestelde eenheden te 
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benoemen. Het conflict kan worden opgelost door voor de verschillende clusters 
verschillende namen te kiezen. 

4.3.1.3 De gezagsrelaties van een basiseenheid 

Een echte gezagsrelatie tussen twee basiseenheden bestaat alleen als die door 
beide eenheden wordt erkend. De mogelijkheid bestaat dat slechts een van beide 
partijen de relatie als gezagsrelatie ziet. Van elke gezagsrelatie moet daarom in 
de specificatie van de structuur worden aangegeven of die door de chef, door 
de ondergeschikte, of door beiden wordt erkend. Het bestaan van gezagsrelaties 
die door slechts één van beide partijen erkend worden moet àls mogelijk (zij 
het ongewenst) worden beschouwd. Behalve over het bestaan van gezagsrelaties, 
kan ook verschil van opvatting bestaan omtrent de bevoegdheden waarop 
gezagsrelaties betrekking hebben. Deze verschillen komen aan de orde in de 
volgende subsectie. 

4.3.1.4 De bevoegdheden van een basiseenheid 

Over de bevoegdheden van basiseenheden in de organisatiestructuur kunnen 
inconsistente opvattingen naar voren komen. Dit is met name van belang bij het 
bepalen of twee basiseenheden tot hetzelfde type behoren. 

Een bevoegdheid bestaat alleen werkelijk als de chef die heeft gedelegeerd en 
als de ondergeschikte die accepteert. Ook eenzijdig erkende gezagsrelaties zijn 
echter van invloed op het functioneren van de organisatie. Op grond van het 
tweede structureringsprincipe moet een bevoegdheid alleen dan aan een basis
eenheid worden toegerekend als de betreffende eenheid beweert de relatie met 
een andere eenheid als een gezagsrelatie op te vatten. Dit betekent dat we de 
beschrijving van de taken en bevoegdheden van een basiseenheid in principe 
baseren op de verklaringen van de personen die de bezetting van die basiseen
heid vormen. Als de betrokken chefs het niet met die verklaringen eens zijn, 
dan kunnen zij weigeren de betreffende structuur als de formele structuur te 
erkennen. Bovendien kunnen zijn hun gezag aanwenden om de betreffende 
medewerkers tot andere verklaringen te brengen. 

Ten aanzien van bevoegdheden kan dus verschil van opvatting bestaan tussen 
chefs en ondergeschikten. Door te onderkennen dat een bevoegdheid ook 
eenzijdig verondersteld kan worden, kan altijd de feitelijke structuur worden 
beschreven. Bij tegenstrijdige opvattingen mag wel de organisatie, maar niet de 
beschrijving als fout worden aangemerkt. 

Als tenslotte verschillende leden van de bezetting van een eenheid verschillende 
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opvattingen hebben over hun bevoegdheden, dan is er kennelijk sprake van 
verschillende basiseenheden. 

4.3.1.5 Verbindingen tussen basiseenheden 

Tussen basiseenheden kan verschil van mening bestaan over de aanwezigheid van 
verbindingen. Een eenheid A kan menen een invoer te hebben, verbonden met de 
uitvoer van een eenheid B, terwijl B ontkent zo'n uitvoer naar A te hebben. 
Ook kan A beweren via een uitvoer bepaalde zaken naar een eenheid C te 
verzenden, terwijl C ontkent een invoer te hebben waardoor hij zulke zaken 
ontvangt. 

De in- en uitvoeren van een basiseenheid moeten kunnen worden afgeleid uit de 
taken van die eenheid. Een invoer is alleen dan aanwezig als de betreffende 
eenheid een taak heeft waarin het gebruik van die invoer is opgedragen. Een 
uitvoer is alleen dan aanwezig als het leveren van de betreffende uitvoerstroom 
behoort tot een taak van de eenheid. Conflicten over het hebben van in- of 
uitvoeren kunnen dus worden teruggevoerd op conflicten over taken en aldus 
met gebruik van het tweede structureringsprincipe worden opgelost. 

Soms kan verschil van mening over verbindingen ontstaan doordat een verbin
ding van A naar B niet rechtstreeks, maar via een eenheid C loopt. Eenheid B 
kan dan menen een invoer, verbonden met C te hebben, terwijl A de werkelijke 
zender is. Als eenheid C alleen als intermediair fungeert, zonder transformaties 
op de stroom te mogen verrichten, dan moet A als de werkelijke afzender 
worden beschouwd. Het hangt dus van de bevoegdheden van het tussenstation 
af, of het als werkelijke afzender, of als transparant kanaal dient te worden 
beschouwd. Als een eenheid in het algemeen de stroom onveranderd doorgeeft, 
maar bevoegd is om een transformatie aan te brengen, dan draagt hij verant
woording voor de stroom en is daarom de werkelijke afzender. Zulke problemen 
kunnen zich met name voordoen ten aanzien van eenheden die een laterale 
verbindingsfunctie (volgens [Ga73]) hebben. Een voorbeeld hiervan is een 
eenheid die als taak heeft de communicatie tussen een ontwerp- en· een 
produktieafdeling te ondersteunen. Het hangt ervan af of deze eenheid zich 
bevoegd acht om informatie te selecteren of aan te passen, of hij een coördina
tiefunctie, of slechts een "doorgeeffunctie" heeft. 

Het is denkbaar dat de door de zender veronderstelde ontvanger ontkent dat de 
betreffende invoer ooit enige invloed op zijn gedrag zal hebben. Zo'n uitvoer 
moet als een open uitvoer worden aangemerkt. Open uitvoeren zijn ongewenst 
omdat ze inefficiënt zijn. Omgekeerd kan de door de ontvanger veronderstelde 
zender ontkennen zulk een uitvoer te produceren. Er is dan sprake van een 
open invoer. Open invoeren zijn ongewenst omdat de herkomst, en dus de 
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kwaliteit van de stroom onbekend zijn. De invloed van de stroom zal daarom 
eerder storend dan sturend zijn. 
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We menen op grond van bovenstaande overwegingen dat het mogelijk is om met 
de in sectie 4.2.5 omschreven termen en structureringsprincipes een model van 
een werkelijke organisatie op te stellen, waarvan redelijkerwijs bepaald kan 
worden of het model de werkelijkheid korrekt weergeeft. 

4.3.2 Een algemeen raamwerk voor de structuur van een organisatie 

Een algemeen raamwerk voor het beschrijving van de structuur van organisaties, 
zoals hierboven omschreven, kan worden uitgedrukt in een structuurdiagram. 
Hiertoe voegen we de structuurdiagrammen van de figuren 4.2 t/m 4.4 samen. 
Figuur 4.6 toon het resultaat, dat we hieronder zullen toelichten. 

samenge- / """ 
stelde 3--

....... component 

eenheid 

SUPERSTRUCTUUR 

' I ....... 
basis- o-- / werkeenheid r-..... ' eenheids-

eenheid ...... / type 

. I \I \ . I \ 
10· Uit-

voer voer 

verbinding 
plaats 

BASISSTF1CTUUR 

0 ' I gezags- persoon 
relatie 

PERSONELE STRUCTUUR PERSONELE BEZETIING 

Figuur 4.6 Structuurdiagram van een organisatiestructuurmodel. 
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De beschrijving van een organisatiestructuur kan top-down worden opgezet door 
te beginnen met het specificeren van de werkeenheden van het hoogste niveau. 
Door vervolgens te bepalen welke werkeenheden samengestelde eenheden zijn en 
de componenten daarvan toe te voegen, ontstaat de beschrijving van de 
superstructuur. Deze dient te worden uitgediept totdat van alle werkeenheden 
waarbinnen een formele arbeidsdeling bestaat, de componenten zijn beschreven. 
Ten behoeve van de koppeling met het conceptuele schema kunnen eenheden met 
gelijke functies en gelijksoortige taken en bevoegdheden worden geklasseerd in 
eenheidstypen. 

De beschrijving van de basisstructuur wordt gevormd door alle niet- samenge
stelde werkeenheden te benoemen als basiseenheid en door vervolgens de 
verbindingen tussen de basiseenheden te beschrijven. 

De personele structuur wordt beschreven door aan te geven welke verbindingen 
gezagsrelaties zijn. De uitvoerzijde van de verbinding behoort naar de chef te 
wijzen, de invoerzijde naar de ondergeschikte. Bij elke gezagsrelatie kan worden 
aangegeven wat de aard is en of zender en ontvanger hem als zodanig erkennen. 

De personele bezetting komt tot stand door alle personeelsleden te benoemen en 
aan te geven bij welke werkeenheden ze geplaatst zijn. 

Deze wijze van beschrijven van een organisatiestructuur wordt geillustreerd 
door het volgende voorbeeld. 

Voorbeeld 4.1 

Een fabriek is georganiseerd in twee produktieafdelingen (afd-A, afd-B). De 
eerste is produktgewijs georganiseerd in twee produktielijnen (lijn-1, lijn~2). De 
ander is per bewerkingssoort georganiseerd in produktiegroepen voor bewerking 
(bew-B), assemblage (ass-B) en kwaliteitscontrole (OC-B). Zowel de lijnen als de 
groepen zijn opgebouwd uit verschillende basisfuncties voor bewerking (bew-i), 
assemblage (ass-i) en kwaliteitscontrole (QC-i). Er is een centrale eenheid 
kwaliteitsmanagement. Deze heeft functioneel gezag over de operationele 
kwaliteitseenheden en wordt daarom samen met hen als een afzonderlijke 
samengestelde eenheid beschouwd. Figuur 4.7a toont het organigram van deze 
organisatie; figuur 4.7b geeft de superstructuur van deze organisatie weer als 
een structuur van geneste werkeenheden. Het type waartoe elke werkeenheid 
behoort is aangegeven met de cijfers 1 t/m 19 in de rechter bovenhoek. 
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Directie 
V. Vugt 
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I Peeters 
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Afd-A Afd·B 
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Abrlal Nijssen Codd Chen Remmen 

H bew-1 l bew-2 I bew-3 I ~ ass-3 I H ac-3 I 
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Lj QC-1 4 QC-2 I 

Figuur 4.7a Organigram. 

We zien in figuur 4.7b de eenheidstypen met bijbehorende werkeenheden, zoals 
weergegeven in tabel4.1. 

Hierin zijn 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16,17 en 19 de basiseenheden. Dit 
voorbeeld laat zien dat eenheden van eenzelfde type in verschillende samenge
stelde eenheidstypen kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn bewerking, 
assemblage en kwaliteitscontrole. De afdelingschefs chef-A en chef-B hebben 
functies van verschillende typen, omdat hun afdelingen een verschillende 
structuur hebben. Dit betekent dat hun coördinatietaken een verschillende 
inhoud hebben. De samenstelling van de samengestelde eenheden is weergegeven 
in tabel4.2. 
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Figuur 4.7b Organisatie met gemengde superstructuur. 
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nr eenheidstype werkeenheden 

1 fabriek fabriek 
2 directie dir 
3 afdeling-I afd-A 
4 afdeling-U afd-B 
5 afdelingschef-I chef-A 
6 afdelingschef-I chef-B 
7 produktielijn lijn-1, lijn-2 
8 bewerkingsgroep bew B 
9 lijnbaas baas-1, baas-2 
10 bewerking bew-1 t/m -4 
11 bewerkingsbaas bew-baas 
12 assemblagegroep ass-B 
13 assemblage ass-1 t/m -4 
14 assemblagebaas ass-baas 
15 kwaliteitsgroep QC-B 
16 kwaliteitscontrole QC-1 t/m -4 
17 kwaliteitscontrolebaas QC-baas 
18 kwaliteitswaarborging OA 
19 kwaliteitsmanagement OM 

Tabel4.1 Eenheidstypen bij voorbeeld 4.1. 

samengest. eenheid 

fabriek 
afd-A 
afd-B 
lijn-1 
lijn-2 
bew-B 
ass-B 
OC-B 
OA 

componenten 

{ dir, afd-A, afd-B} 
{ chef-A,lijn-1, lijn-2} 
{chef-B, bew-B, ass-B, QC-B} 
{baas-1, bew-1, ass-1, OC-1} 
{baas-2, bew-2, ass-2, OC-2} 
{bew-baas, bew-3, bew-4} 
{ ass-baas, ass-3, ass-4} 
{OC-baas, QC-3, OC-4} 
{OM, OC-1, QC-2, OC-B} 

Tabel 4.2 Superstructuur bij voorbeeld 4.1. 

De verbindingen tussen de basiseenheden kunnen niet uit figuur 6.4 worden 
afgelezen. De gezagsrelaties zijn weergegeven in tabel4.3. 
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chef ondergeschikte soort gezag 

dir chef-A hiërarchisch 
dir chef-B hiërarchisch 
dir OM hiërarchisch 
chef-A baas-1 hiërarchisch 
chef-A baas-2 hiërarchisch 
chef-B bew-baas hiërarchisch 
chef-B ass-baas hiërarchisch 
chef-B OC-baas hiërarchisch, operationeel 
baas-1 bew-1 hiërarchisch 
baas-1 ass-1 hiërarchisch 
baas-1 OC-1 hiërarchisch, operationeel 
baas-2 bew-2 hiërarchisch 
baas-2 ass-2 hiërarchisch 
baas-2 OC-2 hiërarchisch, operationeel 
bew-baas bew-3 hiërarchisch 
bew-baas bew-4 hiërarchisch 
ass-baas ass-3 hiërarchisch 
ass-baas ass-4 hiërarchisch 
OC-baas OC-3 hiërarchisch 
OC-baas OC-4 hiërarchisch 
OM OC-1 functioneel 
OM OC-2 functioneel 
OM oe-baas functioneel 

Tabel4.3 Gezagsrelaties bij voorbeeld 4.1. 

4.4 Afleiding van de decompositie 

4.4.1 Coördinatie en informatie 

4.4.1.1 Wijzigingsbevoegdheid 

In de terminologie van het conceptuele schema (Hoofdstuk 2) is het uitvoeren 
van een registratie hetzelfde als het toevoegen of verwijderen van zinnen in of 
uit de informatiebank. Het wijzigen van een zin is hetzelfde als het vervangen 
van die zin door een andere. Als een zin in de informatiebank door een 
verandering in de relevante wereld onwaar wordt (of beter: niet langer refereert 
naar een ware propositie), dan is de werkeenheid wiens taak het is die verande
ring te registreren ervoor verantwoordelijk dat de betreffende zin uit de 
informatiebank verwijderd wordt. Als omgekeerd het niet voorkomen van een zin 
in de informatiebank betekent dat de betreffende propositie onwaar is, dan is 
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(veronderstellende dat de propositie wel waar is) de werkeenheid die als taak 
heeft de gebeurtenis te registreren waarbij die propositie waar wordt, ervoor 
verantwoordelijk dat de betreffende zin in de informatiebank wordt toegevoegd. 
Stel dat verkopers als taak hebben orders te noteren van klanten uit hun eigen 
rayon. Als de vraag gesteld wordt of een bepaalde klant een order geplaatst 
heeft, en er is geen zin in de ordertabel van de informatiebank die refereert 
naar het bestaan van een order van die klant, dan zal dat worden geïnterpre
teerd als:" nee, er is geen order." Als nu de klant beweert toch een order 
geplaatst te hebben, dan is de verkoper van het rayon waartoe de klant 
behoort verantwoordelijk voor het ontbreken van de order. 

Uit het bovenstaande volgt dat elke registratietaak impliceert dat de betreffende 
werkeenheid verantwoordelijk is voor het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde 
zinnen in de informatiebank. Op grond daarvan heeft die werkeenheid ( concep
tuele) wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende zinnen. Het is niet nodig om 
op conceptueel niveau onderscheid te maken tussen bevoegdheid tot toevoegen, 
wijzigen of verwijderen. Verantwoordelijkheid voor een zin betekent namelijk 
bevoegdheid tot toevoegen als de zin niet voorkomt en bevoegdheid tot verwij
deren als de zin wel voorkomt. Het wijzigen van een zin is hetzelfde als het 
verwijderen van die zin en het toevoegen van een andere. Een werkeenheid is 
dus bevoegd tot wijzigen als hij verantwoordelijk is voor zowel de oude als de 

-· nieuwe versie. Als een werkeenheid informatie-uitvoeren heeft, dan moet die 
werkeenheid ook registratietaken hebben. 

Het bovenstaande impliceert niet dat een zin alleen door dezelfde werkeenheid 
kan worden gewijzigd of verwijderd als waardoor hij is toegevoegd. Het is 
mogelijk dat een zin wordt overgedragen aan een andere werkeenheid, waardoor 
die andere werkeenheid de verantwoordelijkheid krijgt voor de juistheid van die 
zin en de bevoegdheid om hem te verwijderen. 

4.4.1.2 Eenduidige verantwoordelijkheid voor informatie 

We zullen nu aantonen dat ordentelijk gegevensbeheer vereist dat voor elke zin 
in de informatiebank precies één basiseenheid moet kunnen worden aangewezen 
als verantwoordelijke voor die zin, dus als bevoegde om die zin toe te voegen 
of te verwijderen. 

Een zin waarvoor niemand verantwoordelijk is heeft geen formele betekenis: als 
de bewering waarnaar de zin refereert onwaar wordt, heeft immers niemand de 
taak om die zin te verwijderen. Als geen enkele werkeenheid verantwoordelijk is 
voor een zin is er daarom geen enkele garantie dat de zin refereert naar een 
ware propositie. Het conceptuele schema is in zo'n geval geen goed model voor 
de betreffende organisatie, omdat de betreffende entiteitklasse niet refereert 
naar informatie die in de organisatie beschikbaar is. 
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Als voor eenzelfde zin in de informatiebank twee of meer basiseenheden 
verantwoordelijk zijn, dan is het betreffende conceptuele schema evenmin een 
valide schema voor die organisatie. Eeu meervoudige wijzigingsbevoegdheid voor 
eenzelfde zin zou namelijk betekenen dat verschillende eenheden de bevoegdheid 
hebben om te beslissen of die zin in de informatiebank al dan niet waar is. Die 
eenheden kunnen in principe verschillend beslissen over de waarheid van 
dezelfde bewering. Aangezien elke werkeenheid zich moet verantwoorden voor 
zijn eigen beslissing, moet elk zijn eigen registratie kunnen uitvoeren. Dit 
betekent dat in zo'n geval voor elke werkeenheid een afzonderlijke zin in de 
informatiebank moet kunnen voorkomen. Als bijvoorbeeld twee verschillende 
basiseenheden bevoegd zijn om de temperatuur van een bepaalde oven te 
registreren, dan moeten er voor eenzelfde tijdstip twee verschillende waarden 
voor die temperatuur in de informatiebank kunnen voorkomen. 

Het is denkbaar dat van twee basiseenheden ieder verantwoordelijk is voor een 
afzonderlijk deel van dezelfde zin. Die twee delen refereren dan naar afzonder
lijke proposities met betrekking tot eenzelfde entiteit, waarvan de waarheid 
onafhankelijk van elkaar wordt vastgesteld. Men kan dan met evenveel recht 
spreken van twee afzonderlijke zinnen. 

We concluderen dat het mogelijk en wenselijk is dat er voor elke zin in elke 
toegestane informatiebanktoestand precies één basiseenheid kan worden aange
wezen die bevoegd is om die zin toe te voegen of te verwijderen. 

4.4.1.3 Raadpleegbevoegdheid 

Een werkeenheid heeft in elk geval raadpleegbevoegdheid voor alle zinnen 
waarvoor hij wijzigingsbevoegdheid heeft: men kan namelijk geen verantwoorde
lijkheid dragen voor de juistheid van zinnen die men niet mag raadplegen. 
Verder kan raadpleegbevoegdheid worden afgeleid uit informatieverbindingen. Als 
er een informatieverbinding bestaat tussen twee eenheden, dan heeft de 
werkeenheid aan de invoerzijde van die verbinding raadpleegbevoegdheid voor 
alle zinnen die de andere werkeenheid langs die verbinding verzendt. 

4.4.1.4 Informele communicatie 

Het formele communicatiesysteem bestaat uit verbindingen die weldoordacht tot 
stand zijn gebracht [Si66: 203]. Dit systeem zal echter altijd moeten worden 
aangevuld met informele kanalen. Informele informatie kan nodig zijn omdat de 
behoefte daaraan voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden. Informatie kan 
ook een informeel karakter hebben omdat het zich niet leent voor formele 
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vastlegging. Zo zal een beslisser naast de formele informatie ook gebruik maken 
van geruchten en eigen vermoedens. Zulke gegevens laten zich niet formeel 
vastleggen, onder meer omdat de bron niet kan worden aangewezen. Daarnaast 
zijn er soorten informatie die zich moeilijk of in het geheel niet automatisch 
laten registreren, zoals gebaren, gevoelens, geuren en dergelijke. 

4.4.2 Registratie versus gegevensverwerking 

Stel dat de operator van een machine gereedmeldingen van produktieorders 
noteert op een formulier, dat later door een typiste wordt ingevoerd in de 

·gegevensbank. Wie van beide heeft dan de registratietaak? De operator obser
veert de relevante wereld en stelt vast of een order gereed is of niet. Hij 
heeft echter geen wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot de gegevensbank. De 
typiste kopieert slechts de gegevens op het formulier, maar heeft wel wijzi
gingsbevoegdheid met betrekking tot produktieorders in de gegevensbank. 

Het antwoord op deze vraag berust op het onderscheid tussen registratie en 
gegevensverwerking. Op conceptueel niveau is het medium waarop de zin 
geregistreerd wordt niet relevant. Vanuit conceptueel oogpunt is er dus geen 
verschil tussen de registratie door de operator op het formulier en de regis
tratie in de gegevensbank door de typiste. De operator is verantwoordelijk voor 
de juistheid van de registratie en is daarom bevoegd te bepalen wat op het 
formulier geregistreerd wordt. De ponstypiste is niet bevoegd de inhoud daarvan 
te wijzigen. De registratie van de operator op het formulier moet daarom als de 
originele registratie worden beschouwd: in dit geval is daarom het formulier de 
drager van de waarde in de informatiebank. 

De taak van de typiste bestaat slechts uit het kopiëren van de gegevens van 
het formulier. Haar taak moet beschouwd worden als gegevensverwerking en 
moet gerekend worden tot het gegevensverwerkende systeem. Elke vorm van 
gegevensverwerking, hetzij handmatig, hetzij geautomatiseerd, moet niet 
gerekend worden tot het conceptuele, maar tot het interne of externe niveau. 
Gegevensverwerkende taken dienen op het conceptuele niveau buiten beschou
wing te blijven. 

Het onderscheid tussen registratie en gegevensverwerking is niet altijd even 
scherp. Stel bijvoorbeeld dat het secretariaat van een vakgroep bijhoudt welke 
lezingen door medewerkers buiten de universiteit worden gehouden. Als de 
administratie gevoerd wordt aan de hand van schriftelijke of mondelinge 
meldingen van de medewerkers, dan is de taak van het secretariaat een 
gegevensverwerkingstaak, terwijl de registratietaak berust bij de medewerker. 
Als echter het secretariaat tevens een controle uitvoert, en lezingen pas 
opneemt in de administratie nadat aan de hand van externe publikaties of 
aankondigingen is geverifieerd of de lezing inderdaad heeft plaatsgevonden, dan 
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is er geen sprake van louter kopiëren, en kan de taak van het secretariaat als 
een registratietaak beschouwd worden. 

In het eerder gegeven voorbeeld had de operator als taak om de gereedmelding 
van een order te registreren. Daarom hoort bij de operatorfunctie de bevoegd
heid om zinnen betreffende gereedmeldingen aan de informatiebank toe te 
voegen. Stel nu dat geen formulieren worden gebruikt, maar dat gereedmel
dingen rechtstreeks worden ingevoerd op een terminal die centraal in de 
produktieafdeling staat opgesteld. Het kan dan voorkomen dat een operator aan 
de interne transporteur, die de gereedgekomen order transporteert naar het 
volgende bewerkingsstation, vraagt om de gereedmelding op de terminal in te 
voeren. We veronderstellen hierbij dat de operator en de transporteur tot 
verschillende basiseenheden behoren. De vraag rijst nu of nu de registratietaak 
gedeeld wordt door de operator en de transporteur. Het antwoord op deze vraag 
hangt ervan af of de registratietaak formeel of informeel wordt gedelegeerd. Als 
de registratietaak informeel wordt gedelegeerd, blijft de operator verantwoorde
lijk voor de juistheid van de betreffende zin in de informatiebank. De transpor
teur krijgt weliswaar fysieke wijzigingsbevoegdheid, maar geen conceptuele. Als 
de taak in bepaalde gevallen formeel kan worden gedelegeerd, dan moet 
naderhand uit de informatiebank kunnen worden afgeleid of de operator dan wel 
de transporteur verantwoordelijk is voor een bepaalde zin. Men vermijdt dan 
een gedeelde wijzigingsbevoegdheid, door twee afzonderlijke bevoegdheden te 
onderscheiden: die van de operator en die van de transporteur. Een derde moge
lijkheid, waarbij de verantwoordelijkheid voor de registratie wel gedeeld wordt, 
is dat de operator- en de transporttaak gerekend worden tot dezelfde basiseen
heid. 

Het onderscheid tussen registratie en gegevensverwerking heeft ook te maken 
met de beslissingsbevoegdheid van de verschillende gebruikers van het informa
tiesysteem. Bij een gegevensverwerkende taak bestaat in principe geen enkele 
vrijheid om de waarde van de te verwerken gegevens te bepalen: het verwer
kingsalgoritme schrijft eenduidig voor hoe uit de aangeboden gegevens de 
resulterende gegevens moeten worden gevormd. Bij een registratietaak is sprake 
van een grotere of kleinere mate van beslissingsvrijheid. Ook al is er een groot 
aantal integriteitsbeperkingen waardoor het aantal mogelijke waarden van de toe 
te voegen zin begrensd wordt, zelfs de mogelijkheid om uit twee waarden te 
kiezen betekent dat de nieuwe toestand niet eenduidig uit de oude berekend kan 
worden. Op deze wijze kunnen de beperkingen in het modulaire conceptuele 
schema worden opgevat als een beschrijving van de beslissingsvrijheid van de 
verschillende werkeenheden. 
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4.4.3 Samenhang van registratietaken met operationele taken 

Vaak valt een registratietaak samen met de taak om bepaalde toestandsverande
ringen in de relevante wereld tot stand te brengen. De operator die zelf zijn 
produktie-orders gereedmeldt is daarvan een voorbeeld. Zijn primaire taak is om 
door het bedienen van de machine de in de order gespecificeerde bewerkingen 
uit te voeren, waardoor het produkt van onbewerkte in bewerkte toestand 
overgaat. Ten behoeve van de produktiebesturing heeft hij bovendien de taak om 
te registreren wanneer orders gereed zijn. Uitvoerende en registrerende taken 
gaan echter niet altijd samen. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat niet de 
operator, maar de baas als taak heeft te beslissen of een order gereed is en 
daarvan een registratie te maken. 

Ten behoeve van een betrouwbare administratie van de waardenstroom door het 
bedrijf worden vaak registratietaken bewust gedupliceerd of gescheiden van de 
uitvoerende taken. Zo beschrijft Starreveld [Star72] expliciet hoe registratieta
ken moeten worden verdeeld over de functies die te maken hebben met de 
bewegingen van geld en goederen door een bedrijf. We nemen als voorbeeld 
hiervan de situatie van een gesloten grondstoffenmagazijn. 

Voorbeeld 4.2 

Een produktiebedrijf heeft een gesloten grondstoffenmagazijn, hetgeen betekent 
dat alle ontvangsten van goederen van leveranciers en alle uitgiften van 
goederen aan de produktieafdeling nauwkeurig worden geregistreerd en dat 
periodiek de fysieke voorraad wordt vergeleken met de administratieve voorraad. 
Het is de taak van de magazijnmeester ervoor te zorgen dat beide steeds gelijk 
zijn. Men houdt echter rekening met de mogelijkheid dat de magazijnmeester 
zichzelf zou kunnen bevoordelen door minder dan de werkelijk ontvangen 
hoeveelheden goederen, of meer dan de werkelijk uitgegeven hoeveelheden te 
registreren. 

Aan de uitgiftezijde wordt zo'n probleem opgelost door een dubbele registratie 
in te voeren. Daarbij wordt "geprofiteerd" van de belangentegenstelling tussen 
magazijn en produktie, die daarin bestaat dat het magazijn belang heeft bij te 
hoge uitgifteregistraties, terwijl produktie belang heeft bij te lage registraties, 
omdat zij worden afgerekend op hun materiaalgebruik. De verdeling van 
dergelijke registratietaken is weergegeven in figuur 4.8. Produktie heeft als taak 
om uitgifteopdrachten te registreren, op vertoon waarvan het magazijn de 
materialen uitgeeft en de uitgegeven hoeveelheid registreert. Hierbij geldt de 
beperking dat uitgiften alleen in relatie tot opdrachten kunnen worden geregis
treerd en dat de uitgegeven hoeveelheid niet groter mag zijn dan de hoeveelheid 
van de opdracht. 
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ontvangst ' artikel / uitgifte 
", ........ opdracht 

I \ 

uitgifte l--'\ 
f'-" 

goederen 
magazijn produktie ontvangst 

Figuur 4.8 Scheiding van registratietaken. 

Aan de ontvangstzijde komen de goederen van buiten het bedrijf binnen, zodat 
geen gebruik gemaakt kan worden van een interne belangentegenstelling. 
Starreveld [Star72] geeft aan dat de oplossing in zo'n gevalligt in het toewij-
zen van de taak tot het registreren van ontvangsten van goederen aan een 
afzonderlijke functie 'goederenontvangst'. Deze functie heeft als taak om vast 
te stellen of de aangeboden goederen werkelijk besteld zijn en ontvangen 
mogen worden en om de ontvangsten te registreren. Door het registreren van de 
ontvangsten te scheiden van het fysieke ontvangen in het magazijn, wordt het 
risico van fraude beperkt. 

Dit voorbeeld illustreert hoe registratietaken welbewust aan functies worden 
toegekend. Van belang is niet alleen dat de registratietaken bevoegdheid geven 
tot het wijzigen van bepaalde gegevens, maar ook dat die bevoegdheid exclusief 
is: alleen goederenontvangst mag ontvangsten registreren en alleen produktie 
mag uitgifteopdrachten registreren. 

Bij functies die niet direct met de goederen- of geldstroom te maken hebben, 
zijn de uitvoerende taken en de bijbehorende registratietaken vaak nauwelijks te 
scheiden. Zo heeft bijvoorbeeld een produktieplanner als taak om produktieor
ders zodanig in de tijd over capaciteiten te verdelen, dat een regelmatige 
bezetting en constante doorlooptijden bereikt worden. Zijn plannen dienen als 
randvoorwaarde voor andere functies zoals het inkopen van grondstoffen en het 
accepteren van klantentorders. De planner heeft zijn taak pas uitgevoerd nadat 
het plan is geregistreerd. Ook hier geldt dat de bevoegdheid tot het registreren 
van plannen exclusief is voor de planningsfunctie: de planner wordt beoordeeld 
op de effectiviteit van zijn plannen. Hij zal niet willen toestaan dat anderen die 
plannen wijzigen. 
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4.4.4 Wijzigings- en raadpleegbevoegdheid voor entiteitklassen 

Als een basiseenheid in de organisatiestructuur een informatie-uitvoer heeft, dan 
heeft die basiseenheid de taak om bepaalde zinnen in de informatiebank te 
registreren. Dit betekent dat die basiseenheid wijzigingsbevoegdheid heeft met 
betrekking tot één of meer entiteitklassen in het conceptuele schema. Als er 
namelijk in een toegestane informatiebanktoestand in de tabel van een entiteit
klasse een zin voorkomt waarvoor een bepaalde werkeenheid verantwoordelijk is, 
dan moet die werkeenheid wijzigingsbevoegdheid hebben met betrekking tot die 
entiteitklasse. Als een basiseenheid in de organisatiestructuur een informatie-in
voer heeft, dan heeft die basiseenheid de plicht om voor bepaalde beslissingen 
bepaalde zinnen in de informatiebank te raadplegen. Dit betekent dat die 
basiseenheid raadpleegbevoegdheid moet hebben voor de entiteitklassen waartoe 
die zinnen behoreb. 

Als van een organisatie het structuurmodel en het conceptuele schema gegeven 
zijn en als op grond van de registratietaken van elke zin in elke toegestane 
informatiebanktoestand bekend is welke basiseenheid verantwoordelijk is voor 
die zin, dan kan het conceptuele schema gemakkelijk worden gedecomponeerd 
door voor elke basiseenheid een module te benoemen. Het eigen domein van elke 
module dient tenminste alle entiteitklassen te bevatten waarvoor de correspon
derende basiseenheid op grond van zijn informatie-uitvoeren wijzigingsbevoegd
heid heeft. 

Het vreemde domein van elke module dient alle entiteitklassen te bevatten 
waarvoor de corresponderende basiseenheid op grond van zijn informatie-invoe
ren raadpleegbevoegdheid heeft. Entiteitklassen waarop geen enkele verbinding 
tussen basiseenheden betrekking heeft, zijn kennelijk privé. Als er zinnen van 
zo'n entiteitklasse zijn, waarvoor een bepaalde werkeenheid verantwoordelijk is, 
dan behoort die entiteitklasse tot het eigen domein van de corresponderende 
module. 

Omdat basiseenheden van hetzelfde eenheidstype gelijksoortige taken en 
bevoegdheden hebben, zullen hun in- en uitvoeren betrekking hebben op 
dezelfde entiteitklassen. Twee basiseenheden van hetzelfde type hebben daarom 
altijd raadpleeg- en wijzigingsbevoegdheid voor dezelfde entiteitklassen. De 
corresponderende modules zullen daarom hetzelfde eigen domein en hetzelfde 
vreemde domein hebben. Dit betekent dat die modules identiek zijn: eenheden 
van eenzelfde eenheidstype delen dus dezelfde module. Bij decompositie van het 
conceptuele schema is het daarom voldoende om niet per basiseenheid, maar om 
per basiseenheidstype een module te specificeren. 

Bij de aldus gevormde decompositie kunnen verschillende basiseenheden wijzi
gingsbevoegdheid hebben voor dezelfde entiteitklasse. Dit geldt uiteraard voor 
basiseenheden van hetzelfde type. Ook basiseenheden van verschillende typen 
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kunnen echter wijzigingsbevoegdheid hebben voor dezelfde entiteitklasse. De 
eigen domeinen van modules kunnen elkaar dus overlappen. Er blijft echter 
gelden dat voor elke afzonderlijke zin precies één basiseenheid bevoegd is tot 
toevoegen of verwijderen. Het volgende is een voorbeeld van overlappende eigen 
domeinen. 

Voorbeeld 4.3 

Een bedrijf kent twee inkoopfuncties: een werkeenheid 'verwerving' die grond
stoffen voor produktie inkoopt en een werkeenheid 'inkoop' die overige goede
ren zoals kantoorartikelen etc. inkoopt. De eerste maakt gebruik van een vast 
assortiment van artikelen die kunnen worden besteld, de ander niet. De bestelde 
goederen worden ontvangen door een gemeenschappelijk magazijn. Onderstaande 
tabel geeft aan voor welke entiteitklassen elk van de eenheden wijzigings
bevoegdheid heeft. 

basiseenheid 

verwerving 
inkoop 
magazijn 

wijzigingsbevoegdheid 

{artikel, materiaalregel, bestelling, bestelregel} 
{bestelling, bestelregel} 
{ontvangst, ontvangstregel} 

Voor de decompositie van het conceptuele schema worden drie modules benoemd, 
die gelijknamig zijn aan de drie basisfuncties. De structuur is nu als in het 
diagram van figuur 4.9. Het eigen domein van de module 'verwerving' omvat 
hierin dat van 'inkoop'. De bestellingen van inkoop kunnen worden onder
scheiden van die van verwerving, doordat van de laatste alle bestelregels een 
materiaalregel bij zich hebben. 

artikel bestelling ontvangst 

I \ I ~ I ~ 

materiaal r""'\ ........ bestel / ontvangst 
regel V / regel ......... regel 

Verwerving Inkoop Magazijn 

Figuur 4.9 Structuurdiagram bij voorbeeld 4.3 
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Er kunnen ook entiteitklassen zijn die binnen de organisatie geen eigenaar 
hebben, omdat de registratietaak buiten de organisatie ligt. De prijscourant van 
een leverancier is hiervan een voorbeeld. Zo'n externe registratietaak kan op 
twee manieren worden gemodelleerd. Als men de organisatie als een gesloten 
systeem beschouwt, dan moet een basiseenheid in de organisatie als taak hebben 
om prijscouranten van leveranciers te verzamelen en te bewaren. Deze functie 
heeft dan de registratietaak Als men de organisatie als een open systeem 
beschouwt, en dus ook relaties met andere organisaties opneemt, dan kan de 
leverancier als een externe werkeenheid gemodelleerd worden met als registra
tietaak het bijhouden van de prijscourant. 

4.4.5 Decompositie volgens de organisatiestructuur 

4.4.5.1 Decompositie 

De samenhang tussen organisatiestructuur en de decompositie van het concep
tuele schema kan worden samengevat in de vorm van een structuurdiagram. Ten 
aanzien van de organisatiestructuur zijn we daarbij geïnteresseerd in de 
werkeenheidstypen van basiseenheden (de basiseenheidstypen) en hun invoeren 
voor informatie, zoals weergegeven in figuur 4.10. 

basis-
eenheids-

type 

I \ 

informatie 
invoer 

Figuur 4.10 Het voor decompositie relevante deel van de organisatiestructuur. 

Uit het conceptuele schema is de verzameling van entiteitklassen van belang. De 
eerste stap is om bij elk basiseenheidstype een basismodule te benoemen. 
Hierdoor ontstaat een 1:1 relatie tussen basiseenheid en module. In het volgende 
hoofdstuk zullen we zien dat deze relatie in de praktijk minder scherp bepaald 
is: er zijn situaties waarin het zinvol is om voor een basiseenheid meerdere 
modules aan te wijzen of omgekeerd. In eerste instantie kan men echter uitgaan 
van een 1:1 relatie. 
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De tweede stap is dat, op grond van de registratietaken van de betreffende 
basiseenheden, de eigen entiteitklassen van de basismodules worden bepaald. De 
logische structuur van deze beschrijving is weergegeven in figuur 4.11. Een 
module kan nul of meer eigen entiteitklassen hebben. Een entiteitklasse moet 
voorkomen in het eigen domein van tenminste één module, omdat voor elke zin 
een basiseenheid verantwoordelijk behoort te zijn. 

basis-
/ ........ eenheids-
' ." module 

type 

I \ I \ I \ 

informatie 
/ / vreemd eigen invoer i' ' 

'I 

\ Ij \ Ij 

entiteit-
klasse 

Figuur 4.11 Decompositie: bet bepalen van basismodules en bet toewijzen van 
entiteitklassen. 

De derde stap is, eveneens weergegeven in figuur 4.11, te bepalen op welke 
entiteitklassen de informatie-invoeren van de diverse eenheidstypen betrekking 
hebben. Een informatie-invoer betekent dat de module van de betreffende basis
eenheid tenminste één vreemde entiteitklasse heeft. Een entiteitklasse kan 
verder voorkomen in het vreemde domein van nul of meer modules. 

4.4.5.2 Samengestelde modules 

Desgewenst kunnen in overeenstemming met samengestelde eenheidstypen 
complexe modules gedefinieerd worden. Deze hebben een aantal andere modules 
als component. De eigen en vreemde entiteitklassen van complexe modules zijn 
afleidbaar uit die van bun componenten. De totale samenhang tussen organi
satiestructuur en decompositie is weergegeven in figuur 4.12. 
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eenheids- / /""' complexe / ..... 

~ 
.,..., component type "' '-' module 

A \ I 
basis-

/ ' basis """' ....... 
eenheids-

"' 
., 

module V / module 
type 

I ~ I \ I \ 

informatie [/ ...... vreemd eigen invoer i' ........ 

Y/ 

\ V \ V 
entiteit-
klasse 

Figuur 4.12 Samenhang tussen organisatie en decompositie. 

4.45.3 Onafhankelijkheid 

In hoofdstuk 3 is beschreven dat onafhankelijkheid een belangrijke eigenschap is 
van modules opdat zo'n module een zelfstandig bruikbare en uitwisselbare 
eenheid vormt. De essentie van onafhankelijkheid is dat de gebruiker van een 
module voor elke wijzigingsopdracht die volgens het subschema van zijn module 
is toegestaan, onder alle omstandigheden voldoende raadpleegbevoegdheid heeft 
om na te gaan of die opdracht is toegestaan. Men andere woorden: de gebruiker 
moet voor elke integriteitsbeperking die een rol kan spelen bij de uitvoerbaar
heid van zijn opdracht, kunnen nagaan of aan die beperking voldaan kan 
worden. 

De vraag is nu of een decompositie volgens de organisatiestructuur ook zal 
leiden tot onafhankelijke modules. 

Als een module afhankelijk is, dan betekent dat, dat de werkeenheid die de 
gebruiker is van die module niet voor alle mogelijke wijzigingsopdrachten vooraf 
kan nagaan of die opdracht onder de gegeven omstandigheden toegestaan is. Als 
uitvoerbare opdrachten beschouwd worden als de afspiegeling van toegestane 
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handelingen, dan betekent afhankelijkheid dat de betreffende werkeenheid niet 
voor alle mogelijke handelingen onder alle omstandigheden over voldoende infor
matie beschikt om te kunnen nagaan of die handeling onder die omstandigheid is 
toegestaan. Zo'n werkeenheid is niet in staat om onder alle omstandigheden zijn 
taken naar behoren uit te voeren. Dit wijst op een fout in de organisatiestruc
tuur omdat de taken en bevoegdheden van die werkeenheid kennelijk niet goed 
gedefinieerd zijn. 

Als alle (integriteits)beperkingen van het schema met hun referentiedomeinen 
gegeven zijn, dan kan de volledigheid van de gespecificeerde informatiebehoef
ten gecontroleerd worden door na te gaan of alle modules onafhankelijk zijn. 

De vreemde domeinen van modules, zoals die uit de informatiebehoeften van de 
basiseenheidstypen volgen kunnen groter zijn dan noodzakelijk voor onafhanke
lijkheid. Dit betekent dat de eenheden bij de uitvoering van hun taken niet 
alleen met harde beperkingen te maken hebben, maar ook met zachte beperkin
gen. Dit zijn omstandigheden die van belang zijn bij het optimaliseren van de te 
nemen beslissingen. Die zachte beperkingen zijn niet in het schema uitgedrukt. 

4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe een organisatiestructuur beschreven en 
gevalideerd kan worden en hoe uit die organisatiestructuur een decompositie van 
het conceptuele schema kan worden afgeleid. In het volgende hoofdstuk willen 
we onderzoeken in hoeverre op grond van de geldende principes voor structure
ring van organisaties, verwacht mag worden dat een modulair schema, dat op de 
hier omschreven wijze verkregen is, een zodanig goede modulariteit zal vertonen 
dat het zal bijdragen aan een flexibel informatiesysteem. Aangezien vrij 
algemeen wordt aangenomen dat de gegevensstructuur stabieler is dan de 
organisatiestructuur (zie bijvoorbeeld [Ma82]), ligt niet onmiddellijk voor de 
hand dat de flexibiliteit van het informatiesysteem bevorderd wordt als het 
conceptuele schema via de decompositie gekoppeld wordt aan de organisatie
structuur. In het volgende hoofdstuk zullen we hier nader op ingaan. 

In dit hoofdstuk zi)n we ervan uitgegaan dat de organisatiestructuur en het 
omvattende conceptuele schema gegeven zijn. Dat is in de praktijk uiteraard 
niet het geval. In hoofdstuk 6 zullen we daarom ingaan op de mogelijkheden 
voor het modulair ontwikkelen en beheren van een conceptueel schema. Uit de 
beschouwingen in dit hoofdstuk is gebleken dat de informatie- en communicatie
behoefte van de eenheden in een organisatie in principe volkomen bepaald zijn 
door de taken en bevoegdheden van de verschillende basiseenheden. Hieruit 
volgt dat het opstellen van een conceptueel schema geen ontwerpactiviteit is, 
maar een analytische activiteit waarin een gegeven situatie nauwkeurig be
schreven wordt. 
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Als de organisatiestructuur en het conceptuele schema objectief zijn beschreven, 
dan vormen zij een nuttig uitgangspunt voor een kritische beschouwing van de 
organisatiestructuur door organisatiekundigen. Vragen die kunnen worden 
opgeroepen zijn bijvoorbeeld of de registratie- en raadpleegtaken wel optimaal 
overeenstemmen met de besturingseisen, en of een andere toewijzing van 
bevoegdheden niet tot vermindering van de communicatiebehoefte kan leiden. Na 
discussie over deze vragen kunnen voorstellen voor reorganisatie worden 
geformuleerd en eventueel geaccepteerd. Nadat het conceptuele schema en het 
organisatiemodel zijn aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur, kan het 
herontwerp en de implementatie van het informatiesysteem worden voortgezet. 

Uit het voorgaande volgt dat het ontwerpen van een organisatie en het bepalen 
van het conceptuele schema voor die organisatie als gescheiden activiteiten 
moeten worden beschouwd. Het is daarom niet juist als bij het opstellen van het 
conceptuele schema impliciet organisatiewijzigingen ten behoeve van het te 
bouwen informatiesysteem worden verondersteld. Als daarom door een informa
tieanalist de organisatiestructuur wordt beschreven teneinde de decompositie van 
het conceptuele schema te kunnen bepalen, dan moet hij de feitelijke organisa
tie beschrijven. Daarbij mag van de informatieanalist een kritische opstelling 
worden verwacht in die zin dat hij zonodig vraagtekens plaatst bij de huidige 
structuur. Als tot bepaalde wijzigingen in de organisatiestructuur besloten 
wordt, dan moet hij het conceptuele schema baseren op de voorgenomen 
structuur en niet op de bestaande. 
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5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe een conceptueel schema gedecomponeerd kan 
worden door een verzameling modules te benoemen en aan elke module een 
eigen domein en een vreemd domein toe te wijzen. Het eigen domein van een 
module bevat de entiteitklassen waarvoor de gebruiker van die module zowel 
wijzigings- als raadpleegbevoegdheid heeft. Het vreemde domein bevat de 
entiteitklassen waarvoor een gebruiker van de module alleen wijzigingsbevoegd
heid heeft. De vereniging van het eigen en het vreemde domein van een module 
noemen we het zichtdomein, omdat dat alle entiteitklassen bevat waarvan de 
inhoud voor de module zichtbaar is. Een module is zodoende te beschouwen als 
een eenheid van wijzigings- en raadpleegbevoegdheid. 

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de decompositie van een conceptueel schema 
kan worden afgeleid uit de feitelijke organisatiestructuur. Het doel van decom
positie is om een geïntegreerd en toch flexibel informatiesysteem te kunnen 
realiseren. De mate van flexibiliteit is sterk afhankelijk van de wijze van 
decompositie. Flexibiliteit betekent hier enerzijds dat wijzigingen in het 
conceptuele schema gemakkelijk kunnen worden aangebracht en anderzijds dat 
veranderingen in de organisatie zo weinig mogelijk wijzigingen in het concep
tuele schema noodzakelijk maken. 

Elke wijziging van het conceptuele schema betekent dat in principe alle 
applicaties moeten worden gecontroleerd op hun overdraagbaarheid naar het 
nieuwe schema en eventueel aangepast. Hoe groter het aantal applicaties is, hoe 
moeilijker het doorvoeren van de wijziging. Door modulaire decompositie is het 
mogelijk om wijzigingen door te voeren door middel van uitwisseling van 
modules. Als daarbij aan bepaalde regels ten aanzien van de integriteitsbeper
kingen tussen entiteitklassen van verschillende modules wordt voldaan, dan is de 
overdraagbaarheid van alle applicaties van de ongewijzigde modules gegaran
deerd. Alleen de applicaties van de uitgewisselde modules hoeven dan gevalideerd 
te worden. Deze regels zijn in hoofdstuk 3 op informele wijze besproken. In 
hoofdstuk 9 wordt formeel bewezen dat het inderdaad voldoende voorwaarden 
zijn. 
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In het algemeen geldt nu dat hoe kleiner het aantal applicaties per module is, 
hoe minder applicaties door een wijziging geraakt worden. Het aantal betrokken 
applicaties is echter geen nauwkeurige maat omdat de ene applicatie complexer 
is dan de andere, en dus moeilijker te wijzigen. Een modulair systeem met veel 
eenvoudige applicaties kan dus flexibeler zijn dan een systeem met een enkele 
zeer complexe applicatie. Een ander relevant aspect is dat niet in elke module 
de frequentie van wijzigingen even groot zal zijn. Een module met een lage 
frequentie van wijzigingen en met een complexe applicatie, kan gemiddeld 
evenveel onderhoudsinspanning vergen als een module met een hoge wijzigings
frequentie en een eenvoudige applicatie. 

Een andere reden waarom de structuur van de applicaties niet zo'n geschikt 
uitgangspunt is voor decompositie is dat doorgaans het conceptuele schema 
wordt vastgesteld voordat de structuur van de applicaties bekend is. In de 
volgende sectie worden daarom meer algemene kriteria voor modulariteit be
schreven. In de rest van dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre verwacht 
mag worden dat bij decompositie volgens de organisatiestructuur een goede 
modulariteit en een flexibel informatiesysteem verwacht mag worden. 

5.2 Modulariteit 

5.2.1 Wat is modulair 

Een van de eerste voorstellen voor modulair ontwerp met betrekking tot 
informatiesystemen is afkomstig van Parnas [Parnas72J. Hij stelt "information 
hiding" als voornaamste criterium voor een goed modulair ontwerp: "elke module 
wordt gekarakteriseerd door de ontwerpbeslissingen die hij verbergt voor een 
andere module." Dit criterium is goed toepasbaar voor programmamodules. Een 
programmamodule dient via zijn interface alleen zijn functie te tonen, maar de 
wijze waarop deze is geïmplementeerd mag van buitenaf niet zichtbaar zijn. Als 
het criterium van information hiding wordt toegepast op modules van het 
conceptuele schema, dan leidt dat tot een streven naar een zo klein mogelijk 
publiek domein voor iedere module. De minimale grootte van het publieke 
domein van een module wordt echter bepaald door de eis van onafhankelijkheid 
voor de omliggende modules: alle beperkingen tussen de eigen domeinen van 
twee modules moeten zichtbaar zijn voor beide modules. Een module kan daarom 
slechts dan een klein publiek domein hebben (en toch onafhankelijk zijn) als er 
weinig beperkingen met vreemde entiteitklassen zijn. Hierop sluiten ook de 
criteria van Myers [My75:pag. 19] aan: "The optima! modular design is one in 
which the relationships among elements not in the same module are minimized. 
There are two ways of achieving this: minimizing the relationships among 
modules and maximizing relationships between elements in the same module." De 
eerste doelstelling duidt Myers aan als het minimaliseren van "module coupling", 
de tweede als het maximaliseren van "module strength". Met betrekking tot 
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conceptuele schemamodules kunnen de entiteitklassen als elementen en de 
informatiebankbeperkingen als relaties tussen deze elementen worden beschouwd. 

Als information hiding het enige criterium zou zijn, dan zou een decompositie in 
enkele grote modules optimaal zijn, omdat dan de interfaces relatief klein zijn. 
We zien hieruit dat ook de complexiteit van de modules in het criterium moet 
meewegen. Meer gedetailleerde criteria worden voorgesteld door Yourdon en 
Constantin [YC79]. Zij noemen drie criteria: 
1 complexiteit: elke module heeft een beperkte complexiteit, 
2 koppeling: elke module heeft zo weinig mogelijk koppeling met andere 

modules, 
3 cohesie: elke module heeft een zo groot mogelijke inwendige samenhang. 
Voor elk van deze drie termen gaan we nu na wat de betekenis met betrekking 
tot een modulair conceptueel schema kan zijn. 

5.2.2 Complexiteit 

De complexiteit van een schemamodule neemt toe naarmate het aantal entiteit
klassen, het aantal attributen per entiteitklasse en het aantal beperkingen 
groter is. We nemen daarom het aantal entiteitklassen plus de som van de 
aantallen attributen over alle entiteitklassen, plus het aantal beperkingen, als 
maat voor de complexiteit van een schema of subschema. Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat dit niet een zeer nauwkeurige maat is, omdat er verschil 
is tussen attributen met veel of weinig mogelijke waarden, en tussen eenvoudige 
beperkingen, zoals referentiële beperkingen en complexe, zoals dynamische 
beperkingen. 

Als reden dat de complexiteit van een module beperkt moet zijn, noemen 
Yourdon en Constantine de observatie van de psycholoog Milier [Mi56], dat een 
mens onvermijdelijk fouten gaat maken als hij meer dan 7 (plus of min 2) 
concepten tegelijk moet overzien. Dit lijkt ook te gelden voor structuur
diagrammen. In een diagram met een 7-tal entiteitklassen is nog gemakkelijk een 
logische eenheid te herkennen. Als het aantal entiteitklassen groter dan tien 
wordt, dan krijgt men moeite om de betekenis van het geheel te overzien. Het 
gaat er derhalve niet om dat de complexiteit van een module minimaal is, maar 
dat die "optimaal" is, dat wil zeggen niet te groot en niet te klein. Bij hoeveel 
entiteitklassen, attributen en beperkingen de complexiteit van een module 
optimaal is, zal mede afhangen van het bevattingsvermogen en het opleidingsni
veau van de gebruikers van de module. 
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5.2.3 Koppeling 

Koppeling wordt door Yourdon en Constantine omschreven als: "hoe meer we 
van module B moeten weten om module A te begrijpen, hoe meer A met B is 
gekoppeld." Als A en B schemamodules zijn dan is het interface van A met B 
precies datgene wat men van de structuur en de toestand van module B moet 
kennen om A te begrijpen en te kunnen gebruiken, als tenminste module A 
onafhankelijk is. Hoe groter het aantal vreemde entiteitklassen en hoe groter 
het aantal zichtbare beperkingen met betrekking tot vreemde entiteitklassen, 
hoe sterker de koppeling tussen beide modules. De koppeling van een schemamo~ 
dule volgens de opvatting van Yourdon en Constantine is dus evenredig met de 
complexiteit van het interface van die module met zijn omgeving. 

Koppeling volgens Yourdon en Constantine heeft, net als "information hiding" 
volgens Parnas, betrekking op de mate waarin de ene module kennis moet 
hebben van het ontwerp van de andere. Er is echter een belangrijk verschil. De 
koppeling van een module A met zijn omgeving heeft volgens Y ourdon en 
Constantine betrekking op de kennis die A van zijn omgeving moet hebben, 
terwijl "information hiding" volgens Parnas betrekking heeft op de kennis die 
de omgeving moet hebben van A. In onze definitie is het interface van A met B 
(datgene wat A van B ziet) niet hetzelfde als het interface van B met A 
(datgene wat B van A ziet). De criteria van koppeling volgens Yourdon en 
Constantine en information hiding volgens Parnas zijn, hoewel ze hetzelfde doel 
beogen, voor een modulair schema niet gelijkwaardig, Glenford en Myers 
[My75] gebruiken de term "binding" voor het aantal relaties tussen twee 
modules, en maken dus geen onderscheid naar de richting. Gezien deze tegen~ 
stellingen zullen we wat dieper ingaan op de betekenis van het begrip koppeling. 

De oorspronkelijke bedoeling van decompositie van het conceptuele schema was 
voor ons om het onderhoud van het schema te vereenvoudigen. Door modulaire 
decompositie moet bereikt worden dat een wijziging in een module zo weinig 
mogelijk effect heeft op andere modules. Wil men nu een specificatie wijzigen 
die "eigen" is voor een bepaalde module, dat wil zeggen dat die specificatie 
refereert naar een eigen entiteitklasse van die module, dan is het duidelijk dat 
het wijzigen van die specificatie meer moeite zal kosten naarmate die specifica
tie in het subschema van een groter aantal andere modules zichtbaar is. Voor 
het beoordelen van de modulariteit van een conceptueel schema is daarom de 
inverse van "information hiding'' van Parnas een betere inhoud voor het begrip 
koppeling tussen modules, dan de "coupling" van Yourdon en Constantine of de 
"binding" van Glenford en Myers. We nemen daarom als maat voor koppeling: 

De koppeling van een module A is het gemiddelde aantal andere modules 
waarvoor elke eigen specificatie van A zichtbaar is. 
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Hierbij bedoelen we met een specificatie de specificatie van een entiteitklasse, 
een attribuut of een beperking. Een specificatie is eigen voor module A als die 
voorkomt in het subschema van A en betrekking heeft op een entiteitklasse uit 
het eigen domein van A. We spreken over het gemiddelde aantal vreemde 
modules waarvoor een specificatie zichtbaar is, omdat een enkele specificatie die 
voor 10 vreemde modules zichtbaar is, evenveel bijdraagt aan de koppeling als 
10 specificaties die elk voor één vreemde module zichtbaar zijn. Stel nu dat S1, 
S2, ... Sn de verzameling van eigen specificaties van module A is. Stel verder dat 
Ni het aantal vreemde modules is waarvoor Si zichtbaar is. De koppeling van 
module A is dan gelijk aan: 

sum(i ( (l..n]: Ni)/n. 

Volgens deze defmitie is de koppeling gelijk aan nul voor een module waarvan 
geen enkele eigen specificatie zichtbaar is voor een andere module. De koppe
ling is gelijk aan het aantal modules min 1 voor een module waarvoor elke 
specificatie zichtbaar is voor alle andere modules. Merk voorts op dat in onze 
defmitie sprake is van de "koppeling van een module" en niet van de "koppeling 
tussen modules". De koppeling van een module is niet alleen afhankelijk van de 
grootte van zijn publieke domein, maar ook van het aantal vreemde gebruikers. 
Een kwalitatieve omschrijving voor koppeling is: 

Koppeling is de gevoeligheid van de omgeving van een module voor structuur
wijzigingen in die module. 

5.2.4 Cohesie 

Van de drie begrippen complexiteit, koppeling en cohesie is de laatste het 
moeilijkst te operationaliseren. Een module vertoont een grote cohesie [YC79] 
als de elementen van die module meer relaties met elkaar, dan met de omgeving 
hebben. Wij zullen daarom met betrekking tot een modulair conceptueel schema 
cohesie definiëren als: 

De cohesie van een module is gelijk aan de verhouding tussen het aantal eigen 
specificaties (zoals omschreven met betrekking tot koppeling) en het aantal 
zichtbare specificaties. 

Een module heeft volgens deze defmitie een grotere cohesie naarmate het eigen 
domein groter en het vreemde domein kleiner is. De maximale cohesie is 1 en 
treedt op bij een module waarvan het zichtdomein gelijk is aan het eigen 
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domein (dus waar het vreemde domein leeg is). De minimale waarde is 0 en 
treedt op bij een module waarvan het eigen domein leeg is. Het belang van 
cohesie voor modulariteit is dat een module met een lage cohesie een grote · 
koppeling voor andere modules tot gevolg heeft. 

In onze definitie is de cohesie van een module onafhankelijk van de koppeling 
van die module. Dat wil zeggen: een module kan een grote cohesie en tevens 
een grote koppeling hebben. Deze situatie treedt op voor een module met een 
klein vreemd domein en een groot en veel "gezien" publiek domein. Dit in 
tegenstelling tot de definitie van Y ourdon en Constantine, die de onplezierige 
eigenschap heeft dat koppeling en cohesie onderling sterk afhankelijk zijn: een 
grote koppeling gaat volgens hun omschrijving altijd samen met een kleine 
cohesie en omgekeerd. Een en ander kan worden samengevat in de volgende 
kwalitatieve omschrijving van cohesie: 

Cohesie is de ongevoeligheid van een module voor structuurwijzigingen in zijn 
omgeving. 

5.2.5 Modulariteit en flexibiliteit 

In het volgende willen we nagaan in hoeverre een decompositie volgens de 
feitelijke organisatiestructuur, zoals beschreven in hoofdstuk 4, ook een goede 
modulariteit oplevert. Het gaat daarbij om de vraag of uit een organisatiestruc
tuur die voldoet aan de criteria voor een "goede" organisatie ook modules zullen 
volgen met een "optimale" complexiteit, een kleine koppeling en een grote 
cohesie. Ook zullen we trachten na te gaan hoe flexibel een aldus gedecompo
neerd schema is, dat wil zeggen hoe gevoelig het conceptuele schema is voor de 
meest voorkomende wijzigingen in de organisatiestructuur. 

5.3 Arbeidsdeling en coördinatie 

5.3.1 Arbeidsdeling 

Organisatiestructuren komen voort uit arbeidsdeling. Zolang al het werk door 
één persoon gedaan kan worden, is er geen behoefte aan taakverdeling. Als de 
hoeveelheid werk toeneemt, en daarmee het aantal medewerkers, dan ontstaat 
behoefte aan taakverdeling. Het totale takenpakket wordt dan verdeeld in 
samenhangende clusters. Die clusters worden toegewezen aan afzonderlijke 
basiseenheden. Tussen die afzonderlijke eenheden is coördinatie nodig, zodat 
door de arbeidsdeling ook nieuwe taken ontstaan. Het coördinatieprobleem kan 
op verschillende manieren worden opgelost. We zullen nu aan de hand van een 
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"groeivoorbeeld" nagaan welk effect de verschillende oplossingen voor het 
probleem van een toenemende coördinatiebehoefte hebben op het conceptuele 
schema. Dit voorbeeld betreft een produktiebedrijf waarin, in verband met de 
voortdurende groei van het bedrijf, een aantal opeenvolgende wijzigingen in de 
organisatiestructuur plaatsvindt. Dit voorbeeld dient slechts om te laten zien 
welk effect bepaalde structureringsprincipes hebben op de modulariteit van het 
conceptuele schema. We beweren niet dat organisaties zich in de praktijk op 
deze wijze plegen dan wel behoren te ontwikkelen. 

Omdat van de bij het voorbeeld gebruikte schema's alleen de structuurdiagram
men gespecificeerd worden, zullen we complexiteit, koppeling en cohesie 
uitdrukken in alleen de aantallen entiteitklassen (en dus de aantallen attn'buten 
en beperkingen buiten beschouwing laten). 

Voorbeeld 5.1 

Figuur 5.1 toont een elementair structuurdiagram van een produktiebedrijf. Men 
produceert een assortiment van produkten. Een klantorder heeft betrekking op -
precies één produkt. Afhankelijk van de klantorders worden per produkt partijen 
geproduceerd. Als de voorraad produkt toerijkend is dan worden per produkt 
leveringen aan klanten gedaan . 

...... klant ./ 

"' ........ 

klant- ...... produkt / levering order , !' 

I \ 

partij 

Figuur 5.1 Elementair structuurdiagram van een produktiebedrijf. 

Een mogelijke vorm van arbeidsdeling is het scheiden van de verkoop- en de 
produktiefunctie en het opdelen van het produktieproces in een fabricage- en 
een montagefase. Het structuurdiagram wordt dan als in figuur 5.2. De taakver
deling komt tot uitdrukking in de decompositie van het structuurdiagram. 



128 ORGANISATIESTRUCTUUR EN MODULARITEIT 

........ klant / 
" ' 

klant- ...... ./ 

order ~ 
produkt 

~ 
levering 

VERKCX'.>P 

fabricage- montage-
partij partij 

FABRICAGE MC:X\ITAGE 

FtgUur 5.2. Produktiebedrijf met taakverdeling. 

Als gevolg van de arbeidsdeling ontstaat behoefte aan coördinatie. Mintzberg 
[Mi83] onderscheidt, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, drie vormen van 
coördinatie: 
1 wederzijdse afstemming 
2 direct toezicht 
3 standaardisering. 
We laten nu, uitgaande van het bedrijf van voorbeeld 5.1, zien hoe deze 
verschillende vormen van coördinatie in het conceptuele schema tot uitdrukking 
komen. 

5.3.2 Wederzijdse afstemming 

Bij wederzijdse afstemming blijft de coördinatie een taak van de uitvoerende 
eenheden. Dat betekent dat die eenheden elkaars toestand moeten kennen. 
Daarom zijn interfaces tussen de conceptuele modules van die eenheden nodig. 
Als het produktiebedrijf wordt opgesplitst in de basiseenheden verkoop, fabri
cage en montage en we decomponeren het conceptuele schema over drie 
gelijknamige modules, dan wordt de noodzakelijke communicatie tussen die 
basiseenheden uitgedrukt in de decompositie volgens tabel5.1. De figuren 5.3 en 
5.4 tonen de subschema's van de modules Fabricage en Montage. Uit tabel5.1 
kan gemakkelijk worden afgeleid dat voor elk van de modules de koppeling 
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(opgevat als het gemiddeld aantal keren dat elke eigen entiteitklasse voorkomt 
in een vreemd domein) gelijk aan 1 is. 

module eigen domein vreemd domein 

verkoop {klant, klantorder, { montagepartij} 
produkt, levering} 

fabricage { fabricagepartij} {klantorder, produkt} 

montage { montagepartij} {klantorder, produkt, 
fabricagepartij} 

Tabel5.1 Decompositie conceptueel schema produktiebedrijf. 

klant- ' order ~ 
produkt 

VERK<XlP 

fabricage-
partij 

FABRICAGE 

Figuur 5.3 Subschema module Fabricage. 

klant· ' order ~ 
produkt 

~ 
VERKOOP 

fabricage- montage-
partij partij 

FABRICAGE MONTAGE 

Figuur 5.4 Subschema module Montage. 
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De basiseenheid fabricage moet kennis hebben van de orders om te weten wat 
en hoeveel gefabriceerd moet worden. De basiseenheid montage moet weten 
welke orders er zijn en hoeveel halffabrikaat gefabriceerd is om te bepalen wat 
men zal monteren. We vinden voor elk van de drie modules een koppeling van 1. 
Als daarentegen elk van de drie werkeenheden het totale schema zou zien, zou 
dit de maximale koppeling van 2 opleveren. Hieruit blijkt dat decompositie 
zinvol is: niet iedereen hoeft de totale toestand te kennen. De cohesie van de 
beide produktie-eenheden valt in dit schema relatief laag uit. Hierbij dient men 
echter te bedenken dat de "organisatorische cohesie" van de eenheden waar
schijnlijk groter is, omdat de registratietaken maar een klein deel van hun 
totale taak beslaan. 

5.3.3 Coördinatie door direct toezicht 

Veronderstel nu dat de hoeveelheid orders zodanig is toegenomen dat er 
meerdere personen in de fabricage-eenheid en meerdere personen in de montage
-eenheid moeten worden aangesteld. Niet alleen wordt daardoor de coördinatie 
tussen beide produktie-eenheden moeilijker, er ontstaat ook behoefte aan 
coördinatie binnen de produktie-eenheden. Een eerste stap is om beide produk
tie-eenheden te verdelen in kleinere eenheden. We stellen ons voor dat fabri-
cage wordt verdeeld in verschillende groepen voor bijvoorbeeld plaatwerk, 
bankwerk, etc. Montage wordt gesplitst in een aantal montagelijnen. De 
coördinatietaken worden nu gecentraliseerd naar afzonderlijke coördinerende 
eenheden: de fabricage- en de montagechef. Deze coördineren door middel van 
het uitgeven van produktieorders aan hun groepen en lijnen. Bij deze or-
ganisatie zou het structuurdiagram kunnen horen van figuur 5.5. We zien hierin 
dat niet meer, zoals in flgüur 5.2, naar eigen inzicht van de fabricage- en 
montagegroepen partijen worden geproduceerd, maar dat door de fabricagechef 
orders worden uitgegeven voor de plaat- en de bankgroep, terwijl door de 
montagechef orders worden uitgegeven voor de beide montagelijnen. De beide 
groepen en de beide lijnen mogen alleen partijen produceren waarvoor orders 
zijn uitgegeven. Alleen de gereedmeldingen daarvan behoeven te worden 
geregistreerd. De decompositie voor de verschillende modules is beschreven in 
tabel 5.2. Achter elke module is de koppeling (gebaseerd op alleen entiteitklas
sen) vermeld. 

Voor de produktiegroepen heeft de introductie van de directe supervisie tot 
gevolg dat de taak vereenvoudigd wordt. In het subschema van de groep komt 
dit tot uitdrukking doordat uit het vreemde domein de klantorders en de 
produkten vervallen. Een groep behoeft alleen nog de orders te kennen die van 
zijn chef afkomstig zijn. De modules van de beide chefs zijn betrekkelijk 
complex omdat elke groep zijn specifieke karakter heeft. Zo zullen orders voor 
de plaatgroep andere gegevens bevatten dan orders voor de machinegroep. 
Evenzo zullen, omdat de twee montagelijnen zijn opgezet voor verschillende 
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produktklassen, de montageorders voor beide lijnen verschillende attributen 
hebben. Ondanks de toename van de complexiteit van het totaal blijft de 
koppeling van de modules laag ten opzichte van de maximale waarde 5. 

module 

verkoop (1) 

fabricagechef 
(1) 

montagechef 
(1) 

plaatgroep (2) 

bankgroep (2) 

lijn-1 (2) 

lijn-2 (2) 

eigen domein 

{klant, klantorder, 
produkt, levering} 

{plaatorder, bankor
der} 

{ montageorderlijn-1, 
montageorderlijn-2} 

{ plaatordergereed} 

{bankordergereed} 

{lijn-1_ ordergereed} 

{lijn-2 ordergereed} 

Tabel5.2 decompositie bij figuur 5.5. 

5.3.4 Coördinatie door standaardisatie 

vreemd domein 

{lijn-1_ ordergereed, lijn-
2 _ ordergereed} 

{klantorder, produkt, 
plaatordergereed, bankor
dergereed} 

{produkt, klantorder, 
plaatordergereed, lijn-
1_ ordergereed, lijn-
2 _ ordergereed, bankor
dergereed} 

{ plaatorder} 

{bankorder} 

{ montageorderlijn-I} 

{ montageorderlijn-2} 
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Als de produktie nog verder groeit, zal het aantal fabricagegroepen en montage
lijnen toenemen. Voor de beide chefs betekent dat telkens meer verschillende 
typen orders, voor zover elke groep zijn specifieke kenmerken heeft. Mintzberg 
noemt standaardisatie als de derde mogelijkheid om coördinatie te vereenvou
digen. In deze situatie ligt het voor de hand om de structuur van produktieor
ders te standaardiseren. Als we de order beschouwen als invoer voor produktie
eenheid, dan is dit dus een vorm van invoerstandaardisatie. Als voor elk produkt 
een bepaalde route langs de verschillende fabricagegroepen wordt vastgelegd, 
dan is dat een vorm van processtandaardisatie. Als daarbij bovendien een norm 
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wordt bepaald voor de hoeveelheid capaciteit die elke fabricagegroep mag 
besteden aan een eenheid produkt, is er ook sprake van uitvoerstandaardisatie. 
Er worden dan immers onderling vergelijkbare normen voor de prestatie van de 
groepen vastgesteld. 

....... 
klant / 

"' ........ 

.... / 

klant- ( produkt r:::: levering order 5: 12. 
"" 

VERKOOP 

plaat- machine- montage- montage-
order order order order 
lijn-1 lijn-2 

I 1\ I 1\ I 1\ MONTAGECHE~ ~ FABRICAGECHEF 

(~ () (') () 
plaat- machine- lijn-1- lijn-2-
order order order order 

gereed gereed gereed gereed 

PLAATGROEP MACHINEGROEP LIJN-1 LIJN-2 

Figuur 5.5 Produktiebedrijf met direct toezicht. 

Figuur 5.6 toont het structuurdiagram bij de nieuwe organisatiestructuur. Tabel 
5.3 beschrijft de decompositie van het schema. In de nieuwe structuur is een 
werkeenheid produktievoorbereiding toegevoegd, die als functie heeft om de 
diverse standaards voor de produktie vast te stellen. Zo wordt van elk produkt 
vastgelegd uit welke halffabricaten het is samengesteld (stuklijstregel), door 
welke groepen het bewerkt moet worden (route), op welke lijn het produkt 
gemonteerd moet worden en hoeveel capaciteit elke bewerking nominaal kost. 
Het produktieproces is nu gesplitst in twee fasen: fabricage en montage. Als 
gevolg van de standaardisatie van de structuur van orders is het onderscheid 
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tussen de verschillende fabricagegroepen en de verschillende montagelijnen 
verdwenen. 

inkoop t7 grondstof 
klant fE- levering 

order order 

INKOOP I f\ VERKOOP 

\ V 
fabricage p half· ' produkt ~ 

montage 
groep fabricaat / lijn 

I f\ I f\~ ~ 

stuklijst t- fabricage montage 
route order order 

regel vrijgave vrijgave 
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I 1\ PRODUKTIE VOORBEREIDING 
I 1\ PRODUKTIE 

I 1\ PLANNING 

fabricage montage 
order order 

I \ FABRICAGECHEF MONTAGECHEF I f\ 

() () 
fabricage montage 
gereed gereed 

FABRICAGEGROEP MONTAGELIJN 

Figuur 5.6 Produktiebedrijf met standaardisatie. 

De produktiechefs mogen niet langer naar eigen inzicht produktieorders uit
geven. Er is een planningsbureau dat, afhankelijk van de leverdata van klanten· 
orders en rekening houdend met de beschikbare voorraden grondstof en halffa
bricaat en met de bezetting van de produktiegroepen orders voor fabricage en 
montage vrijgeeft. Er is een afzonderlijke basiseenheid voor het inkopen van 
de grondstoffen toegevoegd. 
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module eigen domein vreemd domein 

inkoop (0,5) {inkooporder, grond- { halffabricaat, stuklijst-
stof} regel, produkt, klantorder} 

verkoop (1) {klantorder, levering} {produkt} 

produktievoor- { fabricagegroep, 
bereiding (2,5) route, halffabricaat, 

stuklijstrege~ 
produkt, montagelijn} 

produktieplan- { fabricageordervrijga- { fabricagegroep, route, 
ning (1) ve, montageordervrij- halffabricaat, stuklijst-

gave} regel, produkt, klantorder, 
montagelijn, fabricagege-
reed, montagegereed} 

fabricagechef { fabricageorder} { fabricageordervrijgave, 
(1) produkt, fabricagegereed, 

fabricagegroep, route, 
halffabricaat, grondstof} 

montagechef { montageorder} {produkt, montagelijn, 
(1) stuklijstregel, montagege-

reed,montageordervrijgave} 

fabricagegroep { fabricagegereed} { fabricageorder} 
(2) 

montagegroep { montagegereed} { mon-
(2) tageorder} 

Tabel 5.3 decompositie bij figuur 5.6. 

Bij het toenemen van de complexiteit blijkt de koppeling van de modules niet 
noemenswaard toe te nemen. Alleen de produktievoorbereiding vertoont een 
relatief grote koppeling. Deze is een gevolg van het feit dat informatie over de 
produktstructuur door zowel de produktieplanning als de produktiechefs gebruikt 
wordt. We zien ook dat produktievoorbereiding een grote cohesie heeft, doordat 
het vreemde domein leeg is. 
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fabricage 
groep 

1\ 

grondstof 

1\ 

half- I/ 
fabricaat K......._::-----, 

135 

PRODUKTIE VOORBEREIDING 

route 

I\ 

fabricage 
order 

/\ FABRICAGECHEF 

() 
fabricage 
gereed 

FABRICAGEGROEP 

Figuur 5.7a Subschema fabricagechef. 

order 
vrijgave 

/[\ PRODUKTIE PLANNING 

Figuur 5.7a toont het subschema van de fabricagechef. Vergelijking met figuur 
5.5, waarin een chef vrijwel het totale schema moet kennen, leert dat door de 
standaardisatie het beeld van zijn afdeling is vereenvoudigd. Alle fabricagegroe
pen hebben nu dezelfde structuur, zodat er nog maar één soort fabricageorder 
is. Hierdoor neemt door verdere uitbreiding van zijn afdeling de complexiteit 
van zijn registratietaak niet meer toe (de omvang echter wel). De prijs voor 
deze vereenvoudiging is de kennis van de standaard-stuklijst en -routing die hij 
nu moet gebruiken. Deze complexiteit is echter evenmin a.tbankelijk van het 
aantal fabricagegroepen. Het effect van standaardisatie kan dus zijn dat de 
hoeveelheid werk kan toenemen zonder dat de coördinatie complexer wordt. Ook 
de introductie van produktieplanning is een vorm van coördinatie die vereen-
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voudigend werkt op de functie van de chefs. Zij hoeven nu alleen nog de 
produktieorders te kennen, en niet meer de afzonderlijke klantorders. 

Figuur 5.7b toont het subschema van de montagechef. Dit is iets eenvoudiger 
dan dat van de fabricagechef (figuur 5.7a). De achtergrond van dit verschil is 
dat het sturen van een order over een produktielijn eenvoudiger is dan het 
sturen van een order langs een route door een functionele structuur. Voor het 
aansturen van een lijn is een order per serie voldoende. Voor het aansturen van 
de functionele structuur moet, rekening houdend met de specifieke route van elk 
halffabricaat en de actuele bezetting van de groepen, een order per groep 
gegenereerd worden. 

' produkt -7 
montage 

"... lijn 

IJ\ PRODUKTIE VOORBEREIDIN 

stuklijst 
montage 

order 
regel vrijgave 

PRODUKTIE 
I 

\PLANNING 

montage 
order 

FABRICAGECHEF MONTAGECHEF I \ 

() 
montage 
gereed 

FABRICAGEGROEP MONTAGELIJN 

Figuur 5.7b Subschema montagechef. 

G 
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5.3.5 Coördinatie en modulariteit 

Deze voorbeelden tonen hoe bij het toenemen van de hoeveelheid werk de 
coördinatietaak in principe zwaarder wordt. Het concentreren van coördinatie
taken in een afzonderlijke eenheid betekent in het algemeen vereenvoudiging 
van de gecoördineerde eenheid en verhoogde cohesie van zijn module. De 
structuur als totaal wordt echter complexer. Bij verdere toename van het werk 
kan de coördinatietaak vereenvoudigd worden door standaardisatie. De module 
van de coördinatie-eenheid wordt als geheel niet eenvoudiger, omdat kennis van 
de standaards in de plaats komt van specifieke kennis van de gecoördineerde 
eenheden. 

Ondanks de sterk toegenomen complexiteit van het globale schema blijven de 
afzonderlijke modules betrekkelijk eenvoudig. Daarbij blijft de koppeling van de 
modules laag, zodat het doorvoeren van structuurwijzigingen bij volgende 
reorganisaties relatief gemakkelijk blijft. Zo is bij de laatste reorganisatie de 
structuur van de produktiemodules niet wezenlijk veranderd. Als gevolg van de 
veranderde structuur van produktieorders zijn echter ook hier wijzigingen in de 
applicaties nodig geweest. De sterke koppeling van produktievoorbereiding is in 
de praktijk geen bezwaar, omdat men mag aannemen dat de standaards voor de 
produktiestructuur niet frequent gewijzigd zullen worden. Overigens zullen zulke 
wijzigingen geen invloed hebben op de modules inkoop, verkoop en de produk
tiegroepen. 

Doordat elke module de wijzigings- en raadpleegbevoegdheid geeft die overeen
komt met de taken van de betreffende basiseenheid, kunnen alle noodzakelijke 
applicaties lokaal zijn voor de basismodules. Zo zal bijvoorbeeld een gereedmel
ding in principe niet samengaan met het uitgeven van een order. Het uitgeven 
van orders gebeurt niet tegelijk met het vastleggen van routes. 

5.4 Criteria voor het vormen van basiseenheden 

In de vorige sectie is gebleken dat de wijze waarop de coördinatie tussen 
eenheden georganiseerd wordt, van directe invloed is op de modulariteit van het 
corresponderende modulaire conceptuele schema. Het is daarom zinvol om na te 
gaan welke overwegingen in organisaties voeren tot een bepaalde wijze van 
coördineren. 

5.4.1 Functionele of lijnstructuur 

Een typische keuze bij het groeperen van produktie-eenheden is die tussen een 
functionele en een lijnstructuur, of zoals bijvoorbeeld In 't Veld [Ve78] het 
noemt de keuze tussen differentiatie (verbijzondering naar produkttype) of 
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specialisatie (verbijzondering naar procestype). In het algemeen kiest men bij 
een groot assortiment en kleine series voor een functionele structuur. Bij een 
klein assortiment, en grote series kiest men voor een lijnstructuur. Het is niet 
zo dat een organisatie als geheel moet kiezen voor een van beide structuren. 
Voor elke samengestelde eenheid kan de keuze afzonderlijk gemaakt worden. 

De besturing van een lijnstructuur is meestal eenvoudiger dan die van een 
functionele structuur. In het conceptuele schema komt dat tot uitdrukking 
doordat de module voor de besturing van een lijnstructuur eenvoudiger is (zie 
figuur 5.7). De reden om toch voor een functionele structuur te kiezen, is dat 
het omstellen van een lijn veel meer tijd kost dan het omstellen van afzonder
lijke machines. 

Een direct gevolg van de grotere complexiteit van de besturing van de functio
nele structuur is dat men, om de besturing relatief eenvoudig te houden, 
ervoor kan kiezen een grote speling tussen de opeenvolgende bewerkingen aan 
te houden: een verhouding van 1:50 tussen bewerkingstijd en doorlooptijd is 
daarbij niet uitzonderlijk. Wil men kortere doorlooptijden bereiken dan moet 
rekening gehouden worden met de precieze bewerkings- en doorlooptijd voor elk 
station. Als alle bewerkingstijden vooraf exact bekend waren, kon men voor elke 
order een strak doorloopschema plannen. Door het grote aantal onzekerheden 
zou het doorloopschema echter na elke gereedmelding moeten worden bijgesteld. 
Voor elke bijstelling is intensieve informatieverwerking nodig. 

Uit het bovenstaande maken we op dat bij het kiezen van een organisatiestruc
tuur een balans wordt gemaakt tussen enerzijds het prestatieniveau in termen 
van produktiviteit en doorlooptijd en anderzijds de eenvoud van besturing, in 
termen van de coördinatiebehoefte tussen de basiseenheden. Naarmate een hoger 
prestatieniveau vereist is en de onzekerheden in het proces groter zijn, is meer 
coördinatie nodig. Dit impliceert complexere en sterker gekoppelde modules. 
Omdat een complexe besturing niet alleen meer en duurder personeel, maar ook 
een complexer en duurder informatiesysteem vereist, zal men ernaar streven de 
besturing niet complexer te maken dan voor het vereiste prestatieniveau nodig 
is. Naarmate het conceptuele schema complexer is, is het belang van decomposi
tie groter. Uit de figuren 5.6 en 5.7 blijkt dat daarbij de complexiteit in met 
name de modules van de coördinerende basi&eenheden geconcentreerd wordt. 

5.4.2 Beperkte informatieverwerkingscapaciteit 

5.4.2.1 Capaciteit tot informatieverwerking 

Galbraith [Ga73] geeft ook verbanden aan tussen de eisen die aan de besturing 
van de organisatie enerzijds en aan het informatiesysteem anderzijds worden 
gesteld. De normale besturingsbeslissingen zijn ingebouwd in de taken en 
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bevoegdheden van de verschillende eenheden. Echter bij uitzonderingssituaties, 
waarin een eenheid niet zelf kan beslissen, wordt het probleem in de hiërarchie 
naar boven geschoven, net zolang tot het probleem op een niveau komt waar 
het kan worden opgelost. Als de frequentie waarmee uitzonderingssituaties 
optreden toeneemt, dan raakt de hiërarchie overbelast en de besturing van de 
organisatie faalt. Er zijn dan twee strategieën met elk twee alternatieven om de 
organisatie aan te passen: 
1 het vergroten van de capaciteit tot informatieverwerking door: 
a het verticale informatiesysteem uit te breiden of 
b horizontale informatiesystemen (laterale relaties) te creëren en 
2 het verminderen van de behoefte aan informatieverwerking door: 
a speling (in de vorm van voorraad of overcapàciteit) tussen eenheden aan te 

brengen of 
b 'self-contained' eenheden te creëren. 

Uitbreiding van het verticale informatiesysteem komt overeen met het uitbreiden 
van de interfaces tussen een coördinatiemodule en de bijbehorende gecoördi
neerde modules. Een belangrijk nadeel van deze strategie is dat daardoor de 
koppeling tussen de modules in verticale richting sterker wordt. Het informatie
systeem verliest daardoor aan flexibiliteit. Galbraith noemt bovendien als nadeel 
dat mensen die meer informatie krijgen dan ze kunnen verwerken geen betere 
beslissingen gaan nemen. In termen van modulariteit betekent dit een te grote 
complexiteit van de coördinatiemodule. 

5.4.2.2 Laterale interfaces 

Uitbreiding van het horizontale informatiesysteem betekent het uitbreiden van 
de interfaces tussen de te coördineren modules. We zagen in figuur 5.5 dat door 
introductie van direct toezicht (verticale communicatie) de wederzijdse afstem
ming overbodig werd. Als de coördinerende werkeenheid overbelast dreigt te 
raken, dan kan het zinvol zijn om bepaalde aspekten van de coördinatie weer 
aan wederzijdse afstemming over te laten. Soms hoeven de te coördineren 
eenh~den niet alle details van elkaars toestand te kennen. Een informatiesysteem 
kan dan helpen om alleen geselecteerde of geaggregeerde gegevens te communi
ceren. Zo kan met betrekking tot figuur 5.3 het interface van de montage
eenheid aanmerkelijk worden vereenvoudigd. Deze eenheid behoeft namelijk niet 
de details van alle orders en fabricageresultaten te kennen, maar alleen het 
totale aantal orders per onderdeel, het totale aantal beschikbare onderdelen en 
de fysieke voorraad per produkt. Als deze gegevens als attributen van entiteit
klasse produkt worden opgenomen, dan hoeven de modules fabricage en montage 
nog slechts produkt als vreemde entiteitklasse te hebben, om hun werk te 
kunnen plannen. In de terminologie van Galbraith kan men dan zeggen dat de 
eenheid verkoop, door het beschikbaar stellen van het gegeven 'beschikbare 
onderdelen voor produkt', optreedt als liaisoneenheid tussen fabricage en 
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montage. Als de over te dragen informatie en de benodigde verwerking formali
seerbaar is, dan kan de liaisontaak geautomatiseerd worden. Soms is de over te 
dragen informatie zo complex dat de liaison officer als taak krijgt om, afhan
kelijk van de situatie, te bepalen welke informatie wordt doorgegeven. De 
liaisontaak kan dan niet volledig geautomatiseerd worden. We komen later in dit 
hoofdstuk nog terug op de consequenties van communicatie via afleidbare 
gegevens in het conceptuele schema. 

5.4.23 SeJf-contained eenheden 

Het plannen van bewerkingen in een functionele structuur volgens de regel "één 
bewerking per week", is een voorbeeld van het aanbrengen van speling tussen 
eenheden in de vorm van voorraad. Doordat elk bewerkingsstation als gevolg 
van deze planningsregel gemiddeld een werkvoorraad van een week heeft, 
behoeft hij geen kennis te hebben van de plannen van de voorganger en 
opvolger. Stel dat die voorraad zou worden teruggebracht tot bijvoorbeeld de 
bewerkingstijd van twee orders, dan zou elk bewerkingsstation zijn plan moeten 
baseren op wat voorgaande stations doen en op wat volgende stations van plan 
zijn. Aangezien bij een functionele structuur het voorgaande en volgende station 
voor elke order verschillend kunnen zijn, heeft de kennis die elke basiseenheid 
van de totale toestand moet hebben een complexe structuur. Het aanbrengen van 
speling is dan de eenvoudigste oplossing om de behoefte aan informatie te 
verminderen. Hierdoor vermindert echter de prestatie van het systeem. 

Een maatregel die de behoefte aan informatieverwerking vermindert zonder 
noodzakelijkerwijs de prestatie van het systeem aan te tasten is het vormen van 
seJf-contained eenheden. Een eenheid is meer self-contained naarmate een 
groter deel van de benodigde hulpbrounen zich binnen die eenheid bevindt. Dat 
betekent in de eerste plaats dat zo weinig mogelijk mensen, machines en 
gereedschappen met andere eenheden gedeeld worden. Verder moeten er zo min 
mogelijk volgorderelaties met de omgeving zijn. Dat betekent dat elke order 
binnen zo'n eenheid een relatief groot aantal opeenvolgende bewerkingen kan 
ondergaan. Als een eenheid hulpbronnen met andere eenheden moet delen is een 
gecompliceerd toewijzingssysteem nodig, met bijvoorbeeld de structuur van 
figuur 5.8a. 

Een self-contained eenheid, die geen hulpbronnen hoeft te delen, hoeft ook geen 
hulpbronnen voor geplande bewerkingen te allokeren. Omdat alle benodigde 
machines, gereedschappen en operators in een overzienbare ruimte bijeen zijn, 
behoeft veel minder geregistreerd te worden en zijn minder regels voor onder
linge werkverdeling nodig. Direct mondeling overleg is mogelijk, maar vaak niet 
eens nodig omdat iedereen de toestand met eigen ogen kan waarnemen. Er is 
dus veel minder behoefte aan geformaliseerde informatieverwerking. Dit komt 



ORGANISATIESTRUCTUUR EN MODUIARITEIT 141 

tot uitdrukking in een eenvoudiger conceptueel subschema voor zo'n eenheid (zie 
figuur 5.8b). 

operator- gereedsch. 
type 

machine produkt 

I ~ I ]\ I ~ Ij\ I I\ 
I 

operator- gereedsch. 
~ route ~ 

werkorder 
behoefte behoefte 

I \ I ~ I [\ Ij\ I \ 

shoporder ~ K: shoporder 
gereed 

BEWERKINGSST A Tl ON 

Figuur 5.8a Structuurdiagram bij gedeelde hulpbronnen. 

machine produkt 

I 1\ Ij\ I ~ 
I 

route werkorder 

I ]\ 

(') 

werkorder 
gereed 

SELF-CONTAINED F UNCTIE 

Figuur 5.8b Structuurdiagram bij self-contained eenheid. 
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Een gelijkgerichte tendens komt voort uit onderzoek naar technieken voor 
produktiebesturing (zie bijvoorbeeld [Bu84]), waar wordt geadviseerd om 
bewerkingsstations zodanig te groeperen dat de route van orders langs die 
stations zo eenvoudig mogelijk wordt. 

5.4.3 Flexibele produktieautomatisering 

Moderne technieken van flexibele produktieautomatisering maken het mogelijk 
om met programmeerbare automaten produktielijnen te bouwen die binnen een 
beperkt assortiment zo snel kunnen omstellen dat kleine series ( seriegrootte 
één) efficiënt realiseerbaar zijn. De Sitter c.s. [Si86] bevelen aan om deze 
mogelijkheid te benutten door waar mogelijk van een functionele structuur terug 
te gaan naar een lijnstructuur. Met een eenvoudiger besturing kunnen dan toch 
korte doorlooptijden worden gerealiseerd bij een hoge efficiency. Omdat de 
mogelijkheden van flexibele automatisering in het algemeen begrensd zijn, is een 
zorgvuldig ontwerp van de produktiestructuur vereist. De eerste stap is het 
indelen van groepen orders in onafhankelijke fabricagestromen. Criterium is 
daarbij dat de koppelingen van die stromen met de omgeving onderling onafhan
kelijk zijn. Deze fabricagestromen zijn te beschouwen als een soort fabricagelij
nen. Zo'n stroom kan worden opgedeeld in segmenten (segment = begrensd deel 
binnen fabricagestroom [Si86]), waarbij elk segment een structuur krijgt die is 
afgestemd op de beschikbare technologie. 

Er moet volgens [Si86] naar worden gestreefd om de segmenten zoveel mogelijk 
'self contained' te maken. Hierdoor worden koppelingen tussen segmenten van 
verschillende lijnen zoveel mogelijk beperkt. De complexiteit van de besturing 
van een lijn wordt bepaald door de mate waarin de interfaces met de segmenten 
kunnen worden gestandaardiseerd. Het maakt een belangrijk verschil of het 
interface met de lijncoördinator voor alle segmenten gelijk, of per segment 
verschillend is. In het laatste geval is niet alleen de module van de coördinator 
complexer, ook is zijn cohesie minder: zijn module moet bij elke wijziging van 
de lijnstructuur worden aangepast. 

5.4.4 Andere tendenzen 

Niet alle criteria voor clustering van taken tot eenheden houden verband met 
besturing en informatieverwerking. Mintzberg [Mi79:pp108] noemt vier criteria 
voor het groeperen van eenheden: (1) orderstroom, (2) verwerkingsproces, (3) 
schaal en (4) sociale relaties. We gaan nu na in hoeverre deze criteria door
werken in de communicatiestructuur. 
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Ad 1: orderstroom. 
Wanneer de orderstroom aJs criterium voor clustering wordt genomen betekent 
dit, dat basiseenheden die elkaar opvolgen in het bewerkingsproces worden 
samengenomen. Dit betekent dus een streven naar een lijnstructuur. In het 
voorgaande bleek dat dit tot een relatief eenvoudige besturing en eenvoudige 
modules leidt. 

Ad 2: verwerkingsproces. 
Als reden om eenheden met een gelijk verwerkingsproces te clusteren noemt 
Mintzberg dat daardoor uitwisseling van kennis en ervaring binnen de groep 
wordt vergemakkelijkt. Deze wijze van clustering leidt echter tot een functio
nele structuur, die een complexere besturing vereist en daardoor leidt tot 
complexere modules voor de coördinerende basiseenheden. Vaak is deze com
plexiteit echter onvermijdelijk als men kleine series efficiënt wil produceren. 
Door standaardisatie van route- en bewerkingsgegevens is het vaak mogelijk om 
alle stations dezelfde module te laten gebruiken. Hierdoor blijft de complexiteit 
van het globale schema beperkt. Vaak ziet men hier verticale specialisatie: de 
besturing wordt verdeeld over verschillende niveaus zoals bijvoorbeeld in de 
MRPII filosofie. Elk niveau krijgt dan zijn specifieke module met specifieke 
applicaties. Hoewel als geheel complexer, is ook dan een modulaire structuur van 
het informatiesysteem mogelijk. 

Ad 3: schaalgrootte. 
Het derde criterium doelt op het samenvoegen van eenheden om tot een 
voldoende schaalgrootte van bepaalde hulpbronnen te kunnen komen. Als 
voorbeeld noemt Mintzberg een onderhoudsdienst die wordt gecentraliseerd, 
omdat alle produktie-afdelingen samen slechts behoefte hebben aan een enkele 
onderhoudsmonteur. De aard en de planning van de onderhoudsactiviteiten hangt 
samen met het soort machines en de vorm van besturing van de produktie-afde
lingen. Als de besturing van het onderhoud met al deze verschillen rekening 
moet houden ontstaat een complexe en weinig samenhangende module, die 
bovendien sterk gekoppeld is met de modules van de produktie-afdelingen. Voor 
een goede modulariteit van het conceptuele schema kan het dan zinvol zijn om 
de onderhondsmodule te splitsen in afzonderlijke modules per produktie-afdeling. 
De decompositie van het conceptuele schema wijkt dan, terwille van de flexibi
liteit, af van de feitelijke organisatiestructuur. 

Ad 4: sociale relaties. 
Soms worden eenheden tot een groep samengevoegd omdat het werk saai is en 
omdat goed gezelschap het werk aangenamer maakt. Soms worden eenheden 
gescheiden omdat bepaalde personen elkaars gezelschap slecht verdragen. 
Aangezien dit soort samenstellingen of scheidingen geen verband houdt met 
formele communicatie of samenhang van registratietaken, zou het afbeelden van 
dit soort organisatiestructuren in het conceptuele schema leiden tot modules met 
een grote koppeling en geringe cohesie. Het heeft daarom geen nut deze 
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structuren in de decompositie van het conceptuele schema over te nemen, 
temeer daar zulke structuren kunnen veranderen zodra andere personen in de 
eenheden benoemd worden. Als bepaalde taakclusters. hoewel ze een sterke 
onderlinge samenhang vertonen. toch worden gescheiden omdat de personen die 
ze moeten uitvoeren niet met elkaar overweg kunnen. dan ziet men vaak dat 
bovendien de communicatie tussen die personen sterk geformaliseerd wordt. Dit, 
en de mogelijkheid dat de eenheden weer worden samengevoegd als een van de 
personen wordt overgeplaatst, kan een reden zijn om de module juist niet te 
splitsen. 

Als taken of bevoegdheden zijn of worden samengevoegd om redenen die J;Üets 
met coördinatie en communicatie te maken hebben. kan het zinvol zijn om de 
betreffende module juist wel te splitsen. Een eenmansbedrijf vormt hiervan een 
extreem voorbeeld. Omdat daarin geen sprake is van taakverdeling. is er maar 
één eenheid. Toch zijn inkoop. produktie en facturering duidelijk gescheiden 
taakclusters. Omdat het totale conceptuele schema van zo'n bedrijf tamelijk 
complex kan zijn, kan het toch zinvol zijn om zo'n schema in afzonderlijke 
modules te decomponeren. De eigenaar van het eenmansbedrijf heeft dan, net als 
een werknemer die in een groot bedrijf verschillende functies heeft, te maken 
met verschillende modules voor zijn verschillende rollen. 

5.4.5 Besturingsstrategie en informatiestructuur 

Een organisatie kan verschillende besturingsstrategieën. of combinaties daarvan, 
volgen. Men kan de nadruk leggen op efficiënt en betrouwbaar functioneren en 
als gevolg daarvan weinig beslissingsvrijheid aan het operationele niveau laten. 
Het resultaat is een sterk ontwikkeld systeem van standaards en een sterke 
nadruk op verticale communicatie. De sterke koppeling die daardoor tussen de 
verschillende werkeenheden ontstaat, komt ook tot uitdrukking in het informa
tiesysteem. Decompositie van het conceptuele schema volgens de organisatie
structuur zal dan ook relatief sterk gekoppelde modules opleveren. Door een 
andere decompositie zal de modulariteit van het informatiesysteem echter in het 
algemeen niet beduidend verminderd kunnen worden. Men kan grotere modules 
nemen, maar die leveren een grotere complexiteit. Als men de grens tussen twee 
modules dwars door een basiseenheid laat heenlopen, dan zal die basiseenheid 
(als die tenminste gevormd is rond samenhangende taken) applicaties hebben die 
op beide modules opereren en die dus voor wijzigingen in beide modules 
gevoelig zijn. Bij schemawijziging zullen beide modules daarom vrijwel altijd 
samen moeten worden uitgewisseld. Ze tellen daarom in feite als één complexere 
module. 

Een andere mogelijke strategie is om de nadruk te leggen op flexibiliteit in de 
betekenis van aanpasbaarbeid aan veranderende externe factoren. Men zal dan 
streven naar self-contained eenheden op operationeel niveau en maximale 
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beslissingsruimte voor coördinerende basiseenheden op de hogere niveaus. Dit 
leidt bij decompositie van het conceptuele schema tot complexere modules op 
operationeel niveau maar tot minder koppeling van de modules van de coördi
nerende eenheden. Hier zal het opsplitsen van de relatief complexe modules voor 
het operationele niveau niet veel zin hebben, omdat de samenhang tussen de 
taken zo sterk is, dat eventuele "submodules" weinig cohesie en veel koppeling 
zouden vertonen. In principe mag de complexiteit van de operationele modules 
geen bezwaar zijn, omdat tegenover het bredere takenpakket van de eenheid 
ook een hoger opleidingsniveau van de bezetting hoort te staan. Ook hier kan 
van een decompositie die afwijkt van de organisatiestructuur in het algemeen 
geen betere modulariteit verwacht worden. 

Alleen als niet de coördinatie, maar bijvoorbeeld schaalgrootte of sociale 
factoren de clustering bepalen, kan decompositie volgens de feitelijke organisa
tiestructuur tot onnodig sterk gekoppelde en zwak coherente modules leiden, 
doordat taken die weinig met elkaar te maken hebben in één arbeidsplaats 
gecombineerd worden, of doordat juist taken die sterk samenhangen over 
verschillende arbeidsplaatsen gespreid worden. In zulke gevallen kan een 
decompositie die afwijkt van de feitelijke organisatiestructuur tot een betere 
modulariteit leiden. 

5.5 Zijn applicaties lokaal voor modules? 

We noemen een applicatie lokaal voor een module als de raadpleeg- en wijzi
gingsoperaties van die applicatie uitsluitend refereren naar entiteitklassen uit 
het zichtdomein van die module en als bovendien de wijzigingsoperaties van die 
applicatie uitsluitend effect hebben op eigen entiteitklassen van die module (zie 
hoofdstuk 3). De verzameling van alle entiteitklassen, waarvan de waarde van 
invloed kan zijn op het resultaat van een operatie, noemen we het referentie
domein van de applicatie. De verzameling van entiteitklassen waarvan de waarde 
kan veranderen door een wijzigingsoperatie, noemen we het eigen domein van de 
applicatie. 

Flexibiliteit betekent voor een informatiesysteem dat het gemakkelijk aanpasbaar 
is aan veranderingen in de organisatie. Een voorwaarde voor flexibiliteit van het 
informatiesysteem is dat applicaties zoveel mogelijk lokaal zijn voor basis
modules. Wanneer namelijk een applicatie alleen lokaal is voor een samenge
stelde module, dan zal bij uitwisseling van elk van de basismodules waaruit die 
samengestelde module is opgebouwd, die applicatie op zijn overdraagbaarheid 
gecontroleerd moeten worden. Zulke applicaties hebben dus tot gevolg dat de 
betreffende basismodules moeilijker te wijzigen zijn. De vraag is nu in hoeverre 
decompositie volgens de organisatiestructuur ertoe zalleiden dat applicaties 
lokaal zijn voor basismodules. 
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5.5.1 Zelfstandigheid van basiseenheden 

Werkeenheden worden zo gekozen dat zij hun taken zelfstandig en met een 
zekere mate van vrijheid kunnen uitvoeren. Die vrijheid wordt beperkt door de 
noodzakelijke coördinatie, maar men streeft er juist naar om de noodzaak tot 
coördinatie zoveel mogelijk te beperken. Omdat elk eenheidstype zijn specifieke 
bevoegdheden heeft, heeft het ook registratietaken met betrekking tot specifieke 
entiteitklassen. Daardoor heeft ook elk eenheidstype zijn specifieke applicaties. 
Zo zal een fabricagegroep in figuur 5.6 een raadpleegoperatie hebben om niet 
gereed gemelde fabricageorders op te vragen en een wijzigingsoperatie om 
gereedmeldingen te registreren. Een fabricagechef heeft omgekeerd een wijzi
gingsoperatie om fabricageorders te registreren. Daarbij heeft hij onder andere 
een query-operatie om per produktieorder de benodigde halffabricaten en per 
halffabricaat de voorgeschreven route te vragen. Produktievoorbereiding heeft op 
zijn beurt een wijzigingsoperatie om routes te registreren. 

Ook als verschillende eenheden door eenzelfde persoon bezet worden, is het 
verstandig om wijzigingsoperaties niet te combineren. Zo'n persoon zal zich 
steeds afwisselend met een van zijn rollen bezighouden en daarbij alleen de 
module van de betreffende eenheid gebruiken. Zo zal de eigenaar van het 
eenmansbedrijf zich op een bepaald moment bezig houden met orderacceptatie, 
op een ander moment met inkoop, met produktie of met facturering, maar niet 
met twee of meer daarvan tegelijk. Wel zal iemand die bij verschillende 
eenheden taken uitvoert, er behoefte aan hebben om gemakkelijk tussen 
applicaties van de verschillende modules te kunnen overschakelen. Die mogelijk
heid dient echter in de externe specificaties geregeld te worden. 

Achtereenvolgens beschouwen we nu de mogelijkheid dat wijzigingsoperaties dan 
wel raadpleegoperaties niet lokaal zijn voor enige basismodule. 

5.5.2 Lokaliteit van wijzigingsoperaties 

Overlap tussen eigen domeinen ontstaat als er een registratietaak is waarbij de 
eigen entiteitklassen van verschillende basismodules in een enkele transitie 
gewijzigd moeten kunnen worden. Alleen een module waarvan het eigen domein 
al die entiteitklassen omvat, geeft bevoegdheid tot zo'n transitie. 

Meestal kunnen samengestelde wijzigingen worden afgebroken in enkelvoudige 
wijzigingen die opeenvolgend kunnen worden uitgevoerd. Er kunnen twee 
redenen zijn waarom een samengestelde wijziging in een enkele stap moet 
worden uitgevoerd. De eerste is dat beperkingen de noodzakelijke tussen-toe
standen verbieden. De tweede is dat men de mogelijkheid wil uitsluiten dat 
andere gebruikers de samenhang van de opeenvolgende wijzigingen verstoren. In 
de meeste gevallen kan door aanpassing van het conceptuele schema de nood-
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zaak tot "interlokale wijziging" worden opgeheven. Vaak ook betekent zo'n 
wijziging geen kunstgreep, maar eerder een nauwkeuriger model van de relevan
te wereld. , 

5.5.2.1 Schijnbare niet-lokaliteit 

De twee volgende voorbeelden tonen dat de noodzaak voor niet- lokale tran
sities soms slechts schijnbaar aanwezig is. 

Voorbeeld 5.5 

Artikelen worden opgeslagen in een magazijn. Er is een afzonderlijke eenheid 
voor goederen-ontvangst. 

ontvangst ....... artikel ./ uitgifte 

""' 
,....._ 

GOEDEREN MAGAZIJN 
ONTVANGST 

Figuur 5.9 Niet lokale transities bij ontvangst. 

Artikel heeft een attribuut voorraad. Een beperking eist dat de waarde daarvan 
gelijk is aan het totaal aan ontvangsten minus het totaal aan uitgiften voor dat 
artikel. Bij elke registratie van ontvangst van een partij goederen moet zowel 
de ontvangst als de nieuwe voorraad geregistreerd worden. Dat betekent een 
wijziging in twee modules. 

De voorraad is echter op grond van de beperking eenduidig bepaald door de 
ontvangsten en de uitgiften. Het opnieuw berekenen van de nieuwe voorraad is 
daarom geen registratietaak, maar een gegevensverwerkende taak. Het attribuut 
voorraad is in het conceptuele schema daarom eigenlijk een redundant attribuut. 
De voorraad behoeft niet tegelijk met het registreren van een ontvangst 
gewijzigd te worden: dat mag gebeuren op een willekeurig later tijdstip, mits 
dat ligt voor de eerstvolgende raadpleging van het attribuut voorraad. De 
conceptuele registratie van een ontvangst moet daarom toch als een lokale 
transitie voor de module goederenontvangst beschouwd worden. 



148 ORGANISATIESTRUCfUUR EN MODUIARITEIT 

Voorbeeld 5.6 

Luchtvaartmaatschappijen verzorgen vluchten tussen bestemmingen. Per vlucht is 
een bepaald aantal stoelen beschikbaar. Hotels in die bestemmingen hebben 
kamers en verhuren bedden per nacht. De luchtvaartmaatschappijen verkopen de 
stoelen en beslissen aan wie een stoel wordt toegewezen. Een verkochte stoel 
wordt een stoelboeking genoemd. De entiteitklasse boeking is dus eigendom van 
de module luchtvaartmaatschappij. Evenzo is de entiteitklasse kamerboeking 
eigendom van module hotel. Reisbureaus verkopen reizen die bestaan uit een 
samenhangende verzameling vluchten en overnachtingen. Een reis wordt in zijn 
geheel, of helemaal niet geboekt. Het boeken van een reis lijkt dus een 
interlokale transitie. 

bestemming / hotel 
I"' 

LUCHT 
VAART t t t HOTE 

Ml:.l 
L 

r-7 vlucht kamer ~ 

stoel kamer 
boeking boeking 

\) \) 

~ ~ vlucht ........ reis / hotel 
reservering ." ......... reservering 

REISBUREAU 

Figuur 5.10 Structuurdiagram reisreservering. 

Bij nadere beschouwing blijkt dat het reserveren van stoelen en hotelkamers 
door een reisbureau in twee fasen verloopt. Als een klant een reis over een 
aantal etappes bestelt, dan probeert het reisbureau een reeks vluchten en hotels 
te vinden waar plaats is en die aan de eisen van de klant voldoen. Telkens als 
een geschikt en vrij element gevonden wordt, dan wordt daarvoor een reserve
ring geregistreerd. Als op die wijze een geschikte reis is samengesteld dan geeft 
het reisbureau dat aan door de reis als 'compleet' te registreren. In antwoord 



ORGANISATIESTRUCTUUR EN MODULARITEIT 149 

hierop kunnen de luchtvaartmaatschappijen en de hotels de reserveringen 
bevestigen door ze te registreren als stoel- respectievelijk kamerboekingen. Een 
reis is geboekt als alle reserveringen zijn geboekt. Bij nadere beschouwing blijkt 
ook hier geen noodzaak voor interlokale transities te bestaan. 

5.5.2.2 Te strenge beperkingen 

Het volgende voorbeeld toont hoe de noodzaak tot niet-lokale transities kan 
voortkomen uit een incorrect conceptueel schema, in casu uit een te strenge 
beperking. 

Voorbeeld 5.7 

Onder de medewerkers van een ziekenhuis nemen de specialisten een bijzondere 
plaats in, omdat zij een ander soort dienstverband hebben. Het aannemen van 
gewone werknemers is de taak van de afdeling Personeel. Specialisten krijgen 
een samenwerkingscontract aangeboden door de ziekenhuisdirectie. Het struc
tuurdiagram is als volgt: 

mede- /""' werk-
werker / '-' nemer 

"' 
PERSONEEL 

DIRECTIE 

r-... specia-
.......... I i st 

Figuur 5.11 Structuurdiagram ziekenhuismedewerkers. 

Medewerker is de generalisatie van werknemer en specialist. Elke medewerker 
heeft persoonsgegevens zoals naam en adres. Werknemers en specialisten 
verschillen in de attributen die hun dienstverband beschrijven. Er is een 
beperking geformuleerd dat elke medewerker werknemer of specialist is. 
Hierdoor vereist het aanstellen van een specialist een interlokale transitie, want 
zijn persoonsgegevens zijn eigendom van module personeel en zijn contractgege
vens zijn eigendom van de module directie. Bij nader inzien blijkt de aanstel
lingsprocedure voor specialisten in te houden dat eerst de personeelsafdeling de 
persoonsgegevens van de aan te stellen specialist registreert. Daarna worden in 
een onderhoud tussen de kandidaat en de directie de contractvoorwaarden 
vastgesteld, waarmee de aanstelling defmitief wordt. De genoemde beperking is 
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te streng omdat in de relevante wereld wel degelijk medewerkers voorkomen die 
werknemer noch specialist zijn: dat zijn de kandidaat-specialisten die al wel 
door de pe~soneelsafdeling zijn ingeschreven, maar aan wie de directie nog geen 
contract heeft aangeboden. In werkelijkheid vindt geen gelijktijdige registratie 
plaats, dus in het conceptuele schema behoort dat ook niet vereist te worden. 

5.5.2.3 Incidentele wijzigingsoperaties 

Een geheel andere situatie waarbij niet-lokale transities vereist zijn ontstaat als 
men in de organisatie van figuur 5.6 de identificatie van een fabricagegroep wil 
veranderen. Het probleem daarbij is dat in de module van de fabricagechef 
fabricageorders en in de module van de fabricagegroep gereedmeldingen naar die 
groep refereren. Strikt volgens de betekenis van dit conceptuele schema 
betekent zo'n operatie het toevoegen van een nieuwe fabricagegroep. Nadat die 
is toegevoegd, moeten eerst alle orders, en daarna alle gereedmeldingen worden 
gekopieerd naar de nieuwe groep. Nadat dat gebeurd is kunnen de oude orders 
en gereedmeldingen worden verwijderd. Wil men desondanks in alle orders en 
gereedmeldingen de identificatie van de groep gelijktijdig veranderen, dan is dat 
een incidentele operatie, waarvoor ad hoc een wijzigingsoperatie gedefmieerd 
kan worden. Omdat die wijzigingsoperatie drie modules overlapt, en dus bij elke 
wijziging in elk van de drie modules opnieuw gevalideerd moet worden, is het 
aan te bevelen om die operatie als "wegwerpoperatie" te beschouwen, die na 
eenmalig gebruik niet meer onderhouden wordt. Bij een eventueel volgend 
gebruik moet de operatie dan opnieuw gedefmieerd en/ of gevalideerd worden. 

5.5.2.4 Commissies 

Er zijn soms beslissingen waar verschillende eenheden bij betrokken zijn. Het 
volgende is daarvan een voorbeeld. 

Voorbeeld 5.8 

In een fabriek die kostbare machines op order ontwerpt en produceert is het 
accepteren van een order een belangrijke beslissing, waarbij verschillende 
eenheden betrokken zijn. De verkoper overlegt niet een potentiële klant en stelt 
functionele specificaties voor een produkt op. Deze worden geformuleerd in een 
ordervoorstel. De afdeling engineering maakt vervolgens een globaal ontwerp, op 
grond waarvan de afdeling calculatie een prijs bepaalt. Dit leidt tot een offerte 
aan de klant. Als de klant de order plaatst kan produktievoorbereiding de 
order accepteren met een bepaalde levertijd. Omdat meestal inmiddels de nodige 
wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke ordervoorstel zijn aangebracht wordt pas 
een orderbevestiging naar de klant gestuurd nadat verkoop, engineering en 
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calculatie zich nogmaals akkoord verklaard hebben. Zo ontstaat de volgende 
structuur: 

/ 
order-

/ 
globaal 

./ ,.. / klant ,...... offerte ....... voorstel ....... '-' ontwerp ........ '-" ........ 

0 
klant- acc. acc. 

~ -c acc. 

~ / / r -c order ........ verk. ........ '-' eng. calc. 

151 

acc. 

prod. 

KLANT VERK. ENG. CALC. PROD. 

Figuur 5.12a Reeks procesfasen. 

Door de vele stappen kost deze procedure soms veel te veel tijd. Vooral nadat 
de klant de order geplaatst heeft is er vaak grote haast om tot een defmitieve 
order te komen. Daarom wordt besloten voor de acceptatie een apart orgaan in 
te stellen: de produktievergadering. Hierin hebben vertegenwoordigers van 
verkoop, engineering, calculatie en produktie zitting. In vergadering bijeen 
nemen deze vertegenwoordigers gezamenlijk de beslissing of de order geaccep
teerd wordt of niet. Deze commissie kan nu worden beschouwd als een afzon
derlijke eenheid. Er is nu nog slechts één enkele entiteitklasse voor orderac
ceptaties. Een orderacceptatie kan nu dus geregistreerd worden als een enkele 
zin (zie figuur 5.12b). 

In het algemeen kan gesteld worden dat, waar een beslissing door een aantal 
functionarissen gezamenlijk in een commissie wordt genomen, deze commissie als 
een afzonderlijke eenheid kan worden beschouwd. 

5.5.3 De invloed van afgeleide gegevens op de lokaliteit van raadpleegoperaties 

Een coördinerende eenheid moet kennis hebben van de toestand van de door 
hem gecoördineerde eenheden. Het gevolg hiervan is vaak dat het zichtdomein 
van de coördinerende eenheid dat van de gecoördineerde eenheden volledig 
omvat. Dit heeft weer tot gevolg dat elke applicatie van de coördinerende 
module gevoelig is voor elke wijziging in een van de gecoördineerde modules. 
Dit betekent een ongewenst grote koppeling tussen de modules van de coör
dinerende en de gecoördineerde eenheden. 
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order-
/ 

globaal 

~ Lc / klant / - offerte 

"' voorstel "' -ontwerp ' 

6 
klant- acc. 

/ ,...... 
order I' - prod. 

KLANT VERK. ENG. CALC. PROD.VERG. 

Figuur 5.12b Verminderen aantal fasen. 

Nu is het lang niet altijd zo dat de coördinerende eenheid alle details van de 
toestand van de gecoördineerde eenheid behoeft te kennen. Vaak heeft de 
coördinerende eenheid voldoende aan geaggregeerde gegevens, maar moeten voor 
het berekenen van die aggregaties verschillende entiteitklassen van de coör
dinerende eenheden geraadpleegd worden. In zulke gevallen kan de koppeling 
tussen coördinator en gecoördineerde sterk verminderd worden door het 
opnemen van afgeleide gegevens in het conceptuele schema. In figuur 5.3 werden 
de subschema's getoond van de modules fabricage en montage van een produk
tiebedrijf. De fabricagemodule had zicht nodig op artikelen en op orders, om te 
kunnen weten welke onderdelen gefabriceerd moesten worden. De montagemodule 
had bovendien zicht nodig op gefabriceerde partijen om te weten wat gemon-
teerd kon worden. In sectie 5.4.2.2 van dit hoofdstuk is opgemerkt dat het voor 
de noodzakelijke coördinatie voldoende zou zijn als beide modules de hoeveel
heden besteld en gefabriceerd geaggregeerd per produkt kenden. Daarbij werd 
opgemerkt dat deze gegevens niet in het conceptuele schema behoefden te 
worden opgenomen, omdat het afleiden ervan als gegevensverwerking mag 
worden beschouwd. 

We zouden de koppeling tussen de modules in figuur 5.3 aanmerkelijk kunnen 
verminderen door fabricage en montage alleen produkt als vreemde entiteitklasse 
te geven. Dat kan echter alleen als de attributen fysieke voorraad, besteld aan
tal en voorraad_ ongemonteerd aan de entiteitklasse produkt worden toegevoegd. 
Met beperkingen kan dan worden vastgelegd dat de waarde van deze attributen 
eenduidig bepaald wordt door de orders, de gefabriceerde partijen en de 
afgeleverde hoeveelheden. 



ORGANISATIESTRUCTUUR EN MODULARITEIT 153 

Omdat de waarde van deze attributen altijd eenduidig bepaald is door de rest 
van de informatiebanktoestand, duiden we zulke attributen aan als afgeleide 
attributen. Soms is het zinvol om ook entiteitklassen te defmiëren met zodanige 
beperkingen dat het beeld altijd eenduidig bepaald is. We spreken dan van een 
afgeleide entiteitklasse. Ter onderscheid zullen we de niet-afgeleide gegevens 
aanduiden als primaire attnöuten en primaire entiteitklassen. Als afgeleide 
attributen en entiteitklassen in het conceptuele schema gespecificeerd zijn, dan 
ligt hun betekenis en inhoud vast, zodat applicaties daarnaar mogen refereren. 
De implementatie van de afleidingsprocedure moet daarom tot het interne niveau 
gerekend worden. Zulke procedures worden dan niet door een applicatie-ontwer
per, maar door de databaseontwerper ontwikkeld. Veelal zal het DBMS voorzien 
in de mogelijkheid om afgeleide gegevens (views in een relationele omgeving) te 
specificeren, zodat ook het DBMS zorgt voor het berekenen van de gegevens. 

Door het opnemen van afgeleide gegevens ontstaat een principieel conflict: 
enerzijds zijn die gegevens gewenst om onnodige koppeling tussen modu1es te 
vermijden, anderzijds zijn die gegevens ongewenst, omdat ze niet-lokale 
transities noodzakelijk maken. Immers, als voorraad ongemonteerd een afgeleid 
attribuut van produkt is, dan is het registreren van een gefabriceerde partij 
onderdelen een niet-lokale transitie. 

Om de koppeling tussen modules tot het noodzakelijke te kunnen beperken en 
toch transities zoveel mogelijk lokaal te houden, moeten we toestaan om 
afgeleide gegevens in het conceptuele schema op te nemen, maar ze bovendien 
als een bijzondere categorie beschouwen. 

We komen hier in het volgende hoofdstuk op terug. 

5.5.4 Conclusie 

Als een module is afgeleid van de registratie- en raadpleegtaken van een 
werkeenheid, dan kunnen alle applicaties die nodig zijn om het informatiege
bruik van die werkeenheid te ondersteunen per defmitie lokaal zijn voor de 
module van die werkeenheid. In de praktijk van de ontwikkeling van informatie
systemen worden applicaties daarentegen vaak gevormd rond bepaalde typen 
toepassingen, zoals stapelgewijze verwerking of interactieve verwerking. Zo 
ontstaan applicaties die niet lokaal zijn voor basismodu1es. Doorgaans worden 
in zo'n applicatieprogramma dan toch programmamodu1es per transactietype 
onderscheiden. Bij een modulair conceptueel schema valt op grond van het 
voorgaande te verwachten dat die programmamodules lokaal zu11en zijn voor 
schemamodules. Uit oogpunt van flexibiliteit is het aan te bevelen om de 
programmamodules te clusteren per schemamodule, omdat dan het aantal 
applicaties dat gevalideerd moet worden na vervanging van een schemamodu1e 
minimaal is. 
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5.6 Organisatie ontwikkeling en flexibiliteit 

Een levende organisatie is aan voortdurende verandering onderhevig. Men kan 
daarbij onderscheid maken tussen veranderingen in de basisstructuur, de 
superstructuur, de personele structuur of in de personele bezetting. Tot de 
eerste categorie behoort het toevoegen, veranderen of verdwijnen van taken of 
bevoegdheden, of het verschuiven van taken en bevoegdheden tussen basiseen
heden. Het verschuiven van subeenheden tussen samengestelde eenheden is een 
verandering van de tweede categorie. Tot de derde categorie behoort het 
veranderen van gezagsrelaties tussen basiseenheden. Het veranderen van de 
toewijzing van personen aan eenheden is een verandering van de vierde 
categorie. Misschien is goed hierbij nogmaals te benadrukken dat basiseenheden 
niet verward mogen worden met operationele eenheden. Basiseenheden komen 
voor op alle niveaus in de hiërarchie. Als een samengestelde eenheid wordt 
gevormd uit een aantal te coördineren werkeenheden en een coördinerende 
werkeenheid, dan is die coördinerende werkeenheid (de chef) een basiseenheid. 
Zo kan doorgaans ook aan de top van een organisatie een eenheid worden 
aangewezen (bijvoorbeeld 'directie') waarbinnen geen formele taakverdeling 
bestaat. Dat is dan ook een basiseenheid. 

Het informatiesysteem is flexibel t.o.v. de organisatie als de meest voorkomende 
soorten wijzigingen in de organisatie de minste invloed hebben op het informa
tiesysteem. Het conceptuele schema is een afspiegeling van de informatie- en 
communicatiebehoefte van de organisatie. Deze wordt volledig bepaald door de 
taken en bevoegdheden zoals die vastliggen in de basisstructuur van de or
ganisatie. Elke verandering in de basisstructuur kan dus een verandering in het 
conceptuele schema veroorzaken. Voor een modulair schema bestaat een extra 
gevoeligheid, omdat het verschuiven van taken tussen basiseenheden bovendien 
invloed kan hebben op de decompositie. Veranderingen in de superstructuur 
kunnen van invloed zijn op complexe modules. Veranderingen in de personele 
structuur en in de personele bezetting hebben op zich geen invloed op het 
modulaire schema. Ze kunnen echter veranderingen in de basis- of de super
structuur als neveneffect hebben. We bespreken nu de mogelijke effecten van 
elk soort wijziging. 

5.6.1 Wijzigingen in de personele bezetting 

De meest voorkomende wijzigingen in een organisatie zijn wijzigingen in de 
personele bezetting. Taken en bevoegdheden zijn in principe gekoppeld aan 
basiseenheden, en niet aan individuele personen. Wijzigingen in de personele 
bezetting hebben daarom geen invloed op het conceptuele schema of de decom
positie daarvan. Wel hebben overplaatsingen van personen invloed op de 
persoonlijke bevoegdheden van die personen ten aanzien van toegang tot de 
informatiebank. Een modulair conceptueel schema biedt de mogelijkheid om de 
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conceptuele bevoegdheden van een persoon af te leiden uit de plaatsing van die 
persoon. Als de personele bezetting is opgenomen in de informatiebank, dan 
kunnen bij overplaatsing de bevoegdheden automatisch worden aangepast. 
Hierdoor wordt voorkomen dat personen misbruik maken van verouderde 
toegangsrechten. 

Het is van belang dat bij het bepalen van de organisatiestructuur het juiste 
onderscheid wordt gemaakt tussen de basisstructuur en de personele bezetting. 
Wanneer bijvoorbeeld eenzelfde persoon verschillende relatief onafhankelijke 
functies bekleedt, dan bestaat de kans dat men die functies samen als een 
enkele basiseenheid beschouwt en dus voor die functies samen één module in het 
conceptuele schema onderscheidt. Als dan later één van die functies wordt 
overgedragen aan een andere persoon, dan is dat in wezen slechts een wijziging 
van de personele bezetting. Omdat echter de verschillende functies niet als 
afzonderlijke basiseenheden zijn onderscheiden, werkt deze verandering nu toch 
door in het conceptuele schema en kan daardoor ook wijzigingen in applicaties 
noodzakelijk maken. Stel bijvoorbeeld dat operaties ten behoeve van de ver
schillende eenheden in één applicatie gecombineerd zijn. Afsplitsing van de 
eenheid betekent dan dat ook de applicatie gesplitst moet worden. 

Op grond van het bovenstaande is het aan te bevelen om relatief onafhankelijke 
functies, ook al worden ze door een enkele persoon bekleed, toch als afzonder
lijke basiseenheden in de organisatiestructuur te beschouwen en als afzonder
lijke modules in het conceptuele schema af te beelden. 

5.6.2 Wijziging van de personele structuur 

Wijziging van een gezagsrelatie betekent dat een werkeenheid een andere chef 
krijgt. Dat impliceert dat ook de verbinding van die eenheid met zijn chef 
wordt veranderd. De wijziging werkt dus door in de basisstructuur. Alleen als 
een relatie die voorheen bijvoorbeeld een adviesrelatie was, wordt omgezet in 
een (functionele) gezagsrelatie, dan kan de basisstructuur ongewijzigd blijven. 

Als een werkeenheid een andere chef krijgt, die van hetzelfde eenheidstype (zie 
hoofdstuk 4 sectie 2.5)) is als de vroegere chef, dan verandert alleen de 
verbinding van de overgeplaatste eenheid met zijn chef. maar de in- en 
uitvoeren blijven dezelfde. Aangezien de taken en bevoegdheden van de werk
eenheid evenmin behoeven te veranderen, kan bij zo'n wijziging van de per
sonele structuur het conceptuele subschema van de eenheid gelijk blijven. Zo'n 
wijziging is dan niet zichtbaar in het conceptuele schema. 

Een ander voorbeeld van een wijziging in de personele structuur is het scheiden 
van het hiërarchische en het operationele gezag over een eenheid. Het type van 
die eenheid, dus ook zijn subschema, kan daarbij gelijk blijven. Het type van de 
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betrokken chefs verandert echter wel, omdat de een het geven van operationele 
orders als taak verliest, terwijl de ander die taak erbij krijgt. 

Het omzetten van een adviesrelatie in een functionele relatie kan tot gevolg 
hebben dat de aard van beperkingen verandert. Het volgende is hiervan een 
voorbeeld. 

Voorbeeld 5.9 

Door de afdeling produktievoorbereiding wordt van elk artikel bepaald welke 
bewerkingen het moet ondergaan op welke machines . 

machine ./ .......... artikel 

~ 
bewerking / 

I j\ 
PRODUKTIEVOORBEREIDING 

L FABRICAGECHEF 

shoporder 

Figuur 5.13 Gebiedendbeid van standaards. 

Shoporders worden uitgegeven voor bewerkingen aan bepaalde artikelen op 
bepaalde machines. In het structuurdiagram is een gestippelde referentiële 
beperking aangegeven tussen shoporder en machine. Deze beperking drukt uit 
dat er twee relaties zijn tussen shoporder en machine: de relatie via bewerking 
die aangeeft op welke machine de betreffende bewerking volgens produktievoor
bereiding behoort te worden uitgevoerd en de directe relatie die aangeeft op 
welke machine de order volgens de fabricagechef moet worden uitgevoerd. Als 
de relatie met produktievoorbereiding een gezagsrelatie is, dan kan het zijn dat 
het voorschrift bindend is, zodat de tweede referentie overbodig is. De gezags
relatie heeft hier een neveneffect op de bevoegdheid, en daardoor op het 
subschema, van de produktie-eenheid. 

Wijzigingen in de personele structuur hebben op zichzelf geen invloed op het 
conceptuele schema en de decompositie daarvan. In de meeste gevallen zijn 
echter, om die wijziging zinvol te kunnen realiseren, wijzigingen in de basiseen
heid van de betrokken chefs nodig, en daardoor wijzigingen in de basismodules 
van die chefs. In sommige gevallen kunnen ook in de module van de onderge
schikte wijzigingen nodig zijn. 



ORGANISATIESTRUCTUUR EN MODUIARITEIT 157 

5.6.3 Wijzigingen in de superstructuur 

Een wijziging in de superstructuur kan betekenen dat de specificatie van 
complexe modules moet worden aangepast. Op applicaties die lokaal zijn voor 
basismodules, heeft zo'n wijziging geen invloed. Aangezien er in het algemeen 
weinig applicaties zullen zijn die niet lokaal zijn voor een basismodule (zie 
sectie 5.5.2) kunnen we stellen dat de kans op onderhoud aan het informatiesys
teem, als gevolg van wijzigingen in de superstructuur, klein is. 

5.6.4 Wijzigingen in de basisstructuur 

Een wijziging van de basisstructuur betekent dat tenminste één basiseenheidtype 
een ander takenpakket krijgt. Meestal heeft dit te maken met gewijzigde 
inzichten ten aanzien van wat als een optimale werkwijze wordt beschouwd. Als 
het een verschuiving van taken betreft zijn tenminste twee basiseenheidtypen 
betrokken. 

Als de verandering ook registratie- of informatietaken betreft, dan werkt de 
verandering door in het subschema van de betreffende eenheden. Betreft de 
wijziging alleen de interne communicatie binnen de eenheid, dan zullen alleen 
privé entiteitklassen veranderen. De wijziging is dan lokaal voor de module. 
Alleen de applicaties van die ene module moeten worden gevalideerd en even
tueel aangepast. Bij een niet modulair schema zouden ook alle andere applicaties 
moeten worden gevalideerd. 

Betreft de wijziging de communicatie tussen twee eenheden, dan zullen de 
subschema's van beide eenheden veranderen. Van beide moeten dan de ap
plicaties gevalideerd worden. Ook hier is een modulaire structuur in het 
voordeel. In het algemeen geldt dat hoe minder de koppeling tussen modules is, 
hoe kleiner de kans is dat bij een bepaalde wijziging meerdere modules betrok
ken zijn. 

Een typisch voorbeeld van reorganisatie is de overgang van een functionele naar 
een lijnstructuur of omgekeerd. Daarbij kunnen in veel gevallen de operationele 
basiseenheden dezelfde blijven. De taken van de coördinator zullen echter wel 
veranderen. De groepering van eenheden in het organisatiemodel en de groepe
ring van modules in het conceptuele schema worden daarbij aangepast. De 
aanpassing heeft alleen invloed op de applicaties van de coördinerende module. 
Dat is juist de plek in de organisatie waarop de verandering gericht is. 

Voorbeeld 5.1 

Stel dat in de organisatie van figuur 5.6 de structuur van de fabricageafdeling 
zou worden omgezet naar een lijnstructuur. Door die reorganisatie zou het 
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subschema voor de fabricageafdeling identiek worden aan dat van de montage
afdeling (zie figuur 5.14). 

I ~ 
/ ,..... 

artikel 

~ - produkt lijn 

I \ I [\ I [\ 
PRODUKTIE VOORBEREIDIN G 

stuklijst r--- order 
regel vrijgave 

I [\ PRODUKTIE PLANNING 

shop 
order 

I \ 
CHEF 

() 
montage 
gereed 

LIJN 

Figuur 5.14 Produktiebedrijf met alleen lijnstructuur. 

Omdat bij deze reorganisatie de functie van de fabricagechef verandert, moet 
ook zijn module worden gewijzigd. Uit figuur 5.14 blijkt echter dat, nu het 
eenheidtype van de fabricagechef hetzelfde is geworden als dat van de montage
chef, er voor hem geen nieuwe applicaties ontworpen hoeven te worden. Hij kan 
de reeds bestaande module van de montageafdeling gebruiken. Hetzelfde geldt 
voor de fabricagegroepen, die nu fabricagelijnen geworden zijn. Zij kunnen de 
module, inclusief applicaties, van de montagelijn gaan gebruiken. 

Het gevolg van deze structuurwijziging voor produktievoorbereiding is dat diens 
taak minder complex wordt, nu niet meer voor elk halffabricaat routes hoeven 
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te worden vastgesteld. Een verandering voor produktieplanning is, dat voortaan 
voor zowel produkten als halffabricaten produktieorders moeten worden gegene
reerd. 

Een informatiesysteem kan op conceptueel niveau worden beschouwd als de 
combinatie van een (geautomatiseerde) informatiebank en een verzameling 
applicatie(programma')s die opereren op die informatiebank. Bestaande infor
matiesystemen zijn doorgaans ontwikkeld rond groepen van werkeenheden 
waartussen een intensieve uitwisseling van informatie bestaat. Vaak komen deze 
eenheden overeen met opeenvolgende fasen van een bedrijfsproces. Applicaties 
zijn vaak gevormd rond verschillende soorten gegevensverwerking, zoals 
transactieverwerking, onderhoud stamgegevens, dagelijkse, wekelijkse en 
maandelijkse rapportering etc. Door die opzet zal elk van die applicaties naar 
entiteitklassen van verschillende eenheden refereren en daarom gevoelig zijn 
voor wijzigingen in elk van die eenheden. Wanneer het conceptuele schema van 
zo'n informatiesysteem modulair zou zijn opgezet, in overeenstemming met de 
eenheden zoals die bij het betreffende bedrijfsproces betrokken zijn, en 
wanneer applicatieprogramma's zouden zijn gestructureerd als lokale applicaties 
voor de aldus gevormde modules, dan zouden de ontwikkelkosten van het 
informatiesysteem daardoor niet hoger zijn. De onderhoudskosten voor het 
modulaire systeem zouden echter lager kunnen zijn, omdat bij wijzigingen ten 
behoeve van bepaalde eenheden meestal minder applicaties betrokken zijn. Ook 
integratie met andere informatiesystemen zou eenvoudiger zijn, omdat de overlap 
tussen informatiesystemen vaak slechts een beperkt aantal eenheden betreft. 
Voor integratie hoeven dan alleen de modules van die eenheden te worden 
aangepast. 

Figuur 5.15 geeft een illustratie van wat een modulair conceptueel schema met 
lokale applicaties kan betekenen voor de onderhoudbaarheid van informatiesys
temen. De blokken Bl t/m B5 stellen basiseenheden voor. De "stroken" Al en A2 
zijn applicatieprogramma's die de processen ondersteunen zoals die door Bl, B2 
en B3 respectievelijk B4, B2 en B5 worden uitgevoerd. Stel dat de basiseenheden 
Bl, B2 en B3 opvolgende bewerkingfasen in het produktieproces voorstellen. B4 
en B5 zijn belast met het ontwikkelen respectievelijk het bewaken van het 
proces waarop de bewerking van B2 berust. Al is een applicatieprogramma ten 
behoeve van het logistieke systeem en A2 is een programma ten behoeve van de 
procesontwikkeling. De registraties van eenheid B2 zijn van belang voor beide 
systemen: tijd, produkttype en aantal zijn van belang voor de logistiek, tijd, 
produkttype en procesparameters zijn van belang voor de procesontwikkeling. 

Stel nu dat een wijziging in de taken van B2 optreedt, bijvoorbeeld doordat de 
bewerking logisch in tweeën gesplitst wordt, zodat voortaan twee verschillende 
produktnummers onderscheiden moeten worden. Als gevolg van deze wijziging 
kan het zijn dat beide applicatieprogramma's moeten worden aangepast. Alle 
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applicaties in het beschouwde systeem worden dus geraakt door de wijziging. Als 
het systeem modulair zou zijn opgezet, zou elke basiseenheid zijn eigen module, 
en dus ook zijn eigen applicatieprogramma hebben gehad. De wijziging zou dan 
lokaal zijn voor de module van B2: slechts één van vijf applicaties zou geraakt 
worden door de wijziging. Het modulaire systeem zou dus duidelijk flexibeler 
zijn. 
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F'tgUur 5.15 "Kruising" van informatiesystemen. 

5.6.5 Conclusie 

Het conceptuele schema is in principe alleen gevoelig voor veranderingen in de 
basisstructuur. De meest voorkomende wijzigingen vinden plaats in de personele 
bezetting. Hiervoor is het conceptuele schema ongevoelig. Veranderingen in de 
superstructuur betreffen het overplaatsen van basiseenheden tussen complexe 
eenheden, en hebben op zich ook geen invloed op het conceptuele schema. 

Alleen bij het wijzigen van takenpakketten veranderen er basismodules en 
moeten applicaties worden aangepast. In zulke gevallen zouden bij een niet 
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modulaire structuur ook applicaties moeten worden aangepast, maar zouden meer 
en complexere applicaties bij de wijziging betrokken zijn. 

5.7 Samenvatting 

Aan het slot van hoofdstuk 3 stelden we de hypothese dat een goede decom
positie van het conceptuele schema wordt verkregen door voor elke organisato
rische eenheid een module te vormen waarvan het eigen domein overeenkomt 
met de conceptuele wijzigingsbevoegdheid van die eenheid en waarvan het 
zichtdomein overeenkomt met de conceptuele raadpleegbevoegdheid van die 
eenheid. 

In hoofdstuk 6 vonden we dat onderscheid gemaakt moet worden tussen 
basiseenheden en complexe eenheden en dat basismodules afgeleid kunnen 
worden uit de registratie- en informatietaken van de basiseenheden. In dit 
hoofdstuk bleek dat de behoefte aan informatiesystemen vooral voortkomt uit de 
noodzaak tot coördinatie tussen basiseenheden en dat die coördinatie het 
voornaamste criterium is voor het clusteren van taken en bevoegdheden tot 
basiseenheden. Dit criterium leidt ertoe dat basiseenheden die uit oogpunt van 
coördinatie en besturing overzienbaar, samenhangend en relatief onafhankelijk 
van andere eenheden zijn, overeenkomen met modules die niet te complex, 
coherent en weinig gekoppeld zijn. Daar waar andere argumenten dan coör
dinatie een aanzienlijke rol spelen bij het vormen van basiseenheden, blijkt 
echter deze relatie verstoord te kunnen worden. 

Een tweede voordeel van decompositie volgens de organisatiestructuur is dat het 
subschema van elke module precies dat deel van het conceptuele schema toont 
dat relevant is voor het uitoefenen van een bepaalde functie in de organisatie. 
Bovendien zal de complexiteit van een basismodule altijd in overeenstemming 
zijn met de complexiteit van het takenpakket van de corresponderende basiseen
heid, dus ook met het opleidingsniveau dat vereist is voor de betreffende 
functie. Hierdoor herkennen medewerkers in 'hun' subschema gemakkelijk hun 
eigen werksituatie, waardoor zij beter in staat zijn hun eigen subschema te 
valideren. 

Bij een modulair conceptueel schema kunnen basismodules met de bijbehorende 
applicaties afzonderlijk ontwikkeld worden. Deze modules kunnen gemakkelijk 
geïntegreerd worden tot een specifiek informatiesysteem. Door hun uitwissel
baarheid is het gemakkelijk om meer algemene modules, bijvoorbeeld als 
standaardsoftwarepakket, tussen organisaties over te dragen. Voor bijzondere 
omstandigheden kunnen speciale basismodules, met de bijbehorende applicaties 
aan de algemene worden toegevoegd. Hiermee is het voor organisaties niet 
alleen gemakkelijker om een geïntegreerd en flexibel informatiesysteem te 
ontwikkelen en te onderhouden, zij kunnen ook in grotere mate modules voor 
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hun informatiesysteem betrekken van externe software leveranciers. De theorie 
van modulaire decompositie maakt het ook mogelijk om het idee van 'baseopera
tions' [Ro83] op grote schaal door te voeren. 

Ten aanzien van de flexibiliteit, die het eigenlijke doel was van decompositie, is 
gebleken dat applicaties per definitie lokaal kunnen zijn voor modules. De 
meeste en meest gebruikte applicaties kunnen lokaal zijn voor basismodules. 
Alleen wijzigingen in de basisstructuur van de organisatie, waarin de taken, 
bevoegdheden en onderlinge verbindingen van de basisfuncties zijn vastgelegd, 
kunnen invloed hebben op het conceptuele schema. Zulke wijzigingen hebben 
betrekking op veranderde werkwijzen en coördinatie-afspraken. Organisatiewij
zigingen die de werkwijze van een groot aantal basiseenheden betreffen vragen 
een intensieve voorbereiding en zullen daarom relatief weinig voorkomen. De 
meest frequente wijzigingen zullen dus de werkwijze van slechts enkele basis
eenheden betreffen. Bovendien zullen veranderingen in werkwijze vaak beperkt 
zijn tot een bepaald aspect van de besturing van de organisatie. In een modu
laire structuur is de koppeling tussen de verschillende aspectsystemen relatief 
laag. Bij een modulaire structuur van het informatiesysteem zullen de meest 
voorkomende wijzigingen daarom ook slechts enkele applicaties treffen. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze bijdrage aan de flexibiliteit alleen 
betrekking heeft op het conceptuele niveau in samenhang met het externe 
niveau. De consequenties van wijzigingen voor het interne niveau zijn geheel 
afhankelijk van de wijze van implementatie en de eventuele fysieke distributie 
van de gegevensbank. 

Hiermee hebben we in zoverre bevestiging gevonden voor onze aanvankelijke 
hypothese, dat decompositie volgens de feitelijke organisatiestructuur in het 
algemeen is aan te bevelen, en dat bij organisatiestructuren die in hoge mate 
door coördinatiebehoeften bepaald worden, hierdoor een goede modulariteit van 
het conceptuele schema en een hoge mate van flexibiliteit van het informatie
systeem t.a.v. organisatiewijzigingen wordt bereikt. 



6 RESULTAAT, TOEPASSING en VERVOLG 

Het probleem, zoals dat in sectie 1.6 geformuleerd werd, is nu opgelost: er is 
aangetoond dat het mogelijk is om voor een grote organisatie een informatie
bank als een geïntegreerd geheel te ontwikkelen en te onderhouden, zonder de 
flexibiliteit van het informatiesysteem te verminderen. In hoofdstuk 3 is een 
methode beschreven om een conceptueel schema te beschrijven als een geïnte
greerd geheel van zelfstandige modules: zelfstandig in de zin van te gebruiken 
zonder dat kennis van het geheel nodig is; modulair in de zin van uitwisselbaar. 
In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de organisatiestructuur als decompositiecrite
rium kan worden gehanteerd en in hoofdstuk 5 is plausibel gemaakt dat daarmee 
in het algemeen een goede modulariteit verwacht mag worden. Hiermee is in 
feite deze studie afgerond. 

Dit hoofdstuk vormt de afsluiting van het eerste deel van dit boek. Het bevat 
een algemene conclusie ten aanzien van het bereikte resultaat en de betekenis 
daarvan voor het ontwikkelen en onderhouden van complexe informatiesystemen. 
Daarmee zouden we dit eerste deel kunnen afsluiten, ware het niet dat bij het 
oplossen van een probleem altijd nieuwe problemen ontstaan. Tijdens het 
onderzoek hebben we diverse gedeeltelijk opgeloste vragen terzijde moeten 
schuiven voor later onderzoek. Zulke vragen zijn met name: 
-hoe kan modulair ontwerp concreet worden ingebed in informatieplanning en 

informatiesysteemontwikkeling in een grote organisatie? 
-hoe moet het probleem van afgeleide gegevens in het conceptuele schema 

worden aangepakt? 
-hoe moet de decompositie verfijnd worden om het modulaire schema ook te 

kunnen gebruiken als instrument voor toegangsbeheersing op conceptueel 
niveau? 

In de secties 6.2 t/m 6.4 van dit hoofdstuk willen we nog kort aangeven in 
welke richting een oplossing voor deze vragen gezocht kan worden. 

Na dit hoofdstuk volgen nog de delen 11 en lil. Het tweede deel geeft de 
formele onderbouwing van de modulaire decompositie. Het is in een afzonderlijk 
deel ondergebracht omdat de formele notaties niet direkt van belang zijn voor 
de praktische toepassing van modulair gegevensontwerp. Toch is dit deel meer 
dan een rechtvaardiging achteraf. De manier waarop in het voorafgaande over 
decompositie en integratie van gegevensstructuren wordt gesproken is voortge
komen uit het "spelen" met formele beschrijvingen van informatiebankuniversa, 
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informatiebankmodules en de interfaces daartussen. Deel II beschrijft daarmee 
tevens de weg waarlangs de resultaten bereikt zijn. Het kan van nut zijn voor 
degenen die deze weg willen vervolgen teneinde de mogelijkheden van modulaire 
decompositie verder te verfijnen. Het derde deel geeft een concreet en gede
tailleerd voorbeeld van een modulair conceptueel schema. Het kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden als referentiemodel bij de praktische toepassing van modulaire 
schema's. Het is bedoeld voor zowel degenen die geïnteresseerd zijn in toepas
sing, als voor degenen die geïnteresseerd zijn in verder onderzoek. 

6.1 Conclusie 

6.1.1 Modulaire decompositie en integratie 

In het eerste hoofdstuk is het probleem gesteld dat organisaties er behoefte aan 
hebben om los van elkaar ontwikkelde informatiesystemen tot een samenhangend 
geheel te integreren. Integratie roept echter communicatieproblemen op: door 
het wijzigen van de betekenis van een gegeven in één deelsysteem kunnen 
gemakkelijk communicatiestoringen met andere deelsystemen worden veroorzaakt. 
Hierdoor wordt het doorvoeren van wijzigingen met het toenemen van de 
integratie steeds moeilijker met als gevolg dat het informatiesysteem verstart. 
Dit kan er zelfs toe leiden dat aanvankelijk succesvol geïntegreerde informatie
systemen later weer worden losgekoppeld met het oog op de onderhoudbaarheid. 

Communicatiestoornissen kunnen zich voordoen op technisch, syntactisch en op 
semantisch niveau. Voor de problemen op technisch niveau worden elders 
oplossingen aangedragen in de vorm van het OSI referentiemodel voor standaar
disatie van communicatienetwerken. Gedistribueerde database management 
systemen beloven oplossingen op syntactisch niveau. De problemen op semantisch 
niveau zullen moeten worden opgelost door een nauwkeurige vastlegging van de 
betekenis van gemeenschappelijke gegevens in een omvattend conceptueel 
schema. 

Het conceptnele schema van een organisatie beschrijft de gegevens die in die 
organisatie beschikbaar worden gehouden. Van die gegevens worden beschreven: 
de mogelijke waarden, de mogelijke waardeveranderingen en de betekenis. Niet 
beschreven worden: de wijze van vastleggen en de vorm van presentatie aan de 
gebruikers. Deze aspecten horen thuis in het interne en het externe schema. 

De beschikbare gegevens worden beschreven in termen van entiteitklassen, 
attributen en beperkingen. Een entiteitklasse in de informatiebank refereert 
enerzijds naar een klasse van gelijksoortige entiteiten in de relevante wereld en 
anderzijds naar een tabel in de informatiebank. Een tabel is een verzameling 
gelijksoortige zinnen. Een zin in de informatiebank is een verzameling van 
attributen met attribuutwaarden. Elke zin beweert iets over een entiteit van de 
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betreffende klasse. Elk attribuut refereert naar een eigenschap van die entiteit 
en elke attribuutwaarde zegt iets over de hoedanigheid van die eigenschap. 
Beperkingen geven aan welke combinaties van tabellen, zinnen en attribuutwaar
den een zinvolle betekenis kunnen hebben en dus zijn toegestaan in de informa
tiebank. 

In een modu1air conceptueel schema refereren modules naar zelfstandige 
eenheden van gebruik. Aan elke module wordt een eigen domein en een vreemd 
domein toegewezen. Het eigen domein bevat de entiteitklassen waarvoor die 
module zowel raadpleegbevoegdheid als wijzigingsbevoegdheid geeft. Het vreemde 
domein bevat de entiteitklassen waarvoor de module alleen raadpleegbevoegdheid 
geeft. De vreemde entiteitklassen vormen daarmee het interface waardoor de 
gebruiker van een module informatie ontvangt van de gebruikers van andere 
modules. De eigen entiteitklassen van een modules, die vreemd zijn voor één of 
meer andere modules, vormen samen het publieke domein van de module. Door 
zijn publieke domein verstrekt een module informatie aan andere modules. 
Modules kunnen, samen met de bijbehorende applicatieprogramma's, afzonderlijk 
worden ontworpen. Twee modules kunnen worden samengevoegd tot een samen
gestelde module of tot een geïntegreerd schema als het vreemde domein van de 
één past over het eigen domein van de ander. Een module in een geïntegreerd 
schema kan worden uitgewisseld tegen een andere module mits zijn vreemde en 
zijn publieke domein gelijk blijven. Als daaraan niet voldaan kan worden moeten 
meerdere modules gezamenlijk worden uitgewisseld. 

Het probleem bij integratie van modules is te voorkomen dat bij de com
municatie tussen beide modules semantische storingen oftewel misverstanden 
kunnen optreden. In termen van een conceptueel schema treedt een misverstand 
tussen modules A en B op als A een wijziging uitvoert, althans probeert uit te 
voeren, zodanig dat daardoor een beperking met betrekking tot een eigen 
entiteitklasse van B wordt geschonden. Men kan zeggen dat A dan een bewering 
doet die strijdig is met de actuele toestand van B. 

De essentie van veilig integreren is nu ervoor te zorgen dat elke module door 
zijn vreemde domein zoveel kan zien van de toestand van de omliggende 
modules, dat hij voor elke wijzigingsoperatie waartoe hij in principe bevoegd is, 
kan controleren of die toestandswijziging niet strijdig is met de actuele 
toestand van die omliggende modules. Een module die aan die eis voldoet wordt 
onafllankelijk genoemd. Bij het samenvoegen van modules moet men ervoor 
zorgen dat de modules in 'het geïntegreerde schema onafhankelijk blijven en dat 
modules met betrekking tot hun vreemde entiteitklassen geen strengere beper
kingen kennen dan de eigenaar van die entiteitklasse. Als bij het uitwisselen 
van een module de nieuwe module aan deze voorwaarden voldoet, dan kan hij 
onmogelijk de oorzaak zijn van eventueellater optredende semantische com
municatiestoringen. 
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In het conceptuele schema kan de onafhankelijkheid van modules worden 
aangetoond aan de hand van het onderscheid tussen zichtbare en toepasselijke 
beperkingen. Een beperking is toepasselijk voor een module als hij refereert 
naar een eigen entiteitklasse van die module. Hij is zichtbaar als alle entiteit
klassen waarnaar hij refereert zichtbaar (dus eigen of vreemd) zijn. Een 
module is zeker onafhankelijk als alle toepasselijke beperkingen zichtbaar zijn. 

De gevonden regels voor het integreren en uitwisselen van modules in het 
conceptuele schema maken het mogelijk om een geïintegreerd informatiesysteem 
te ontwikkelen en te onderhouden rond een modulaire, geïntegreerde informa
tiebank. Daarmee is het theoretisch mogelijk om voor organisaties, ongeacht hun 
omvang, geïntegreerde informatiesystemen tot stand te brengen en in stand te 
houden, zonder dat daardoor het aanpassingsvermogen van het informatiesysteem 
en de organisatie wordt aangetast. Een voorwaarde daarvoor is dat alle gege
vensbanken implementaties zijn van onafhankelijke modules van een geïntegreerd 
conceptueel schema en dat alle applicatieprogramma's implementaties zijn van 
applicaties van die modules. 

6.1.2 Object geöriënteerd ontwerp 

Object geöriënteerd ontwerp krijgt momenteel veel aandacht als mogelijke 
oplossing voor de problemen van complexiteit en flexibiliteit die zich met name 
in toepassingsgebieden als kantoorautomatisering en computer-geïntegreerde 
fabricage (CIM) voordoen (zie bijvoorbeeld [TN88]). Reden genoeg om modulair 
ontwerp te plaatsen tegenover object geöriënteerd ontwerp. 

Bij object geöriënteerd ontwerp wordt onder een object verstaan: een eenheid 
bestaande uit een stukje toestandsbeschrijving met de bijbehorende vraag- en 
wijzigingsoperaties. Een verzameling objecten met dezelfde toestandsruimte en 
dezelfde operaties vormt een objectklasse. Een informatiebankmodule vertoont 
een sterke overeenkomst met een object: de tabellen van de eigen entiteitklas
sen vormen de toestand van het object en de applicatie van de module omvat de 
beschrijving van alle mogelijke operaties. In die zin kan deze studie beschouwd 
worden als een bijdrage aan object geöriënteerd ontwerp, zij het een bijdrage 
die zich geheel concentreert op de toestandsruimte en die abstraheert van de 
operaties. 

Toch is er een belangrijk verschil. In een object geöriënteerd ontwerp worden 
de verschillende objecten geacht geen directe toegang tot elkaars toestand te 
hebben. De toegang tot de toestand van een object verloopt uitsluitend via 
expliciet geëxporteerde operaties. Met raadpleegoperaties kunnen andere objecten 
kennis nemen van bepaalde delen van de toestand van een object. Met wijzi
gingsoperaties kunnen objecten elkaars toestand beïnvloeden. De communicatie 
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tussen objecten vindt plaats door het uitwisselen van berichten in de vorm van 
de operanden en de resultaten van de operaties. 
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In tegenstelling hiermee hebben in een modulaire informatiebank de modules, via 
hun vreemde entiteitklassen, wel rechtstreekse toegang tot elkaars toestand. Zij 
hebben echter in principe geen kennis van elkaars applicaties. Een module heeft 
zijn eigen vraagoperaties op de toestand van zijn buren, maar mag die toestand 
niet wijzigen. De communicatie tussen modules vindt niet plaats door het 
verzenden van berichten, maar uitsluitend door het waarnemen van elkaars 
toestand. De ene module kan de toestand van de andere alleen beïnvloeden, 
doordat zijn publieke toestand van invloed is op het effect van de wijzigings
operaties die de andere module uitvoert. Als beide modules op dezelfde fysieke 
gegevensbank opereren is het uitwisselen van berichten niet nodig. Als zij op 
fysiek gescheiden gegevensbanken opereren is het uitwisselen van berichten 
onvermijdelijk. Hieraan zien we dat het uitwisselen van berichten een zaak is 
waarvan de specificatie tot het interne niveau van de drie-schema architectuur 
gerekend moet worden. Dit roept de vraag op of object geöriënteerd ontwerp 
zich goed laat verenigen met "drie-schema geöriënteerd ontwerp". 

6.1.3 Conceptuele communicatie. 

In een modulair conceptueel schema wordt de communicatie tussen (de gebrui
kers van) modules beschreven in termen van publieke en vreemde domeinen: in 
zijn publieke domein maakt een module een deel van zijn toestand bekend aan 
zijn omgeving; door zijn vreemde domein heeft de module kennis van die 
omgeving. Als daarbij de gebruikers van de modules organisatorische eenheden 
zijn, dan is in het modulaire schema de communicatie tussen die eenheden 
beschreven op conceptueel niveau: de inhoud van de communicatie is beschreven 
zonder uitspraken te doen over de wijze waarop de overdracht van informatie 
geïmplementeerd is. 

Deze kijk op communicatie, waarin communicatie wordt beschouwd als het 
kennen van elkaars toestand, wijkt sterk af van de algemeen gangbare, waarin 
communicatie wordt gezien als het uitwisselen van berichten. Het verzenden van 
een bericht is gebonden aan een bepaald tijdstip. In het kennen van iemands 
toestand wordt afgezien van het tijdsaspekt: op het moment dat men "kijkt 
naar" die toestand van de ander ziet men de actuele toestand. Uiteraard moet 
die toestand op een of andere manier worden afgebeeld en kost die afbeelding 
onvermijdelijk enige tijd. Of echter de afbeelding wordt gerealiseerd met de 
snelheid van het licht, of met de snelheid van een postbode, is een kwestie van 
implementatie die op conceptueel niveau buiten beschouwing behoort te blijven. 
We gaan ervan uit dat een module die een vraagoperatie uitvoert op een 
vreemde entiteitklasse, de toestand te zien krijgt van het moment waarop de 
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vraag gesteld werd. De antwoordtijd hangt dan af van de fysieke afstand die 
moet worden overbrugd en van de toegepaste communicatietechniek. 

We merken op dat het paradigma van conceptuele communicatie, zoals dat 
ontstaat vanuit modulaire decompositie en het paradigma van telecommunicatie, 
zoals dat bijvoorbeeld wordt toegepast in het OSI-referentiemodel, haaks op 
elkaar staan. Het SMARTIE-model [Di87] is een voorbeeld van een conceptueel 
model waarin communicatie als uitwisseling van berichten wordt beschreven. Het 
is vooralsnog niet duidelijk hoe beide paradigma's met elkaar verenigd kunnen 
worden. 

Een aspect dat in deze studie niet is aangestipt is dat van de synchronisatie 
van de applicaties van verschillende modules. Het mag dan zijn dat de ene 
module bij het raadplegen van vreemde entiteitklassen per definitie de actuele 
toestand te zien krijgt, een probleem blijft hoe de ene module moet merken dat 
er in een andere module een voor hem relevante toestandsverandering heeft 
plaatsgevonden. Bij het versturen van een bericht is vaak de aankomst van het 
bericht het signaal waar de andere partij op wacht om actie te ondernemen. In 
een model voor conceptuele communicatie zou daarom een trigger-mechanisme 
moeten worden opgenomen waarmee de onderlinge synchronisatie van de acties 
van verschillende modules beschreven kan worden. Om te voorkomen dat 
triggers worden misbruikt als berichten, kan daarbij worden verondersteld dat 
een trigger altijd een bericht is zonder inhoud. 

6.1.4 Decompositie en organisatie. 

Rest nog het probleem van het decompositiecriterium. Het ligt om verschillende 
redenen voor de hand om bij de decompositie van het conceptuele schema de 
feitelijke organisatiestructuur te volgen door een module per organisatorische 
eenheid aan te wijzen. In hoofdstuk 4 is uiteengezet hoe hiertoe een objectieve 
beschrijving van de structuur van een gegeven organisatie kan worden opgesteld 
en hoe daaruit de decompositie van het conceptuele schema kan worden afgeleid. 
Een zodanige beschrijving van de organisatie kan wellicht worden beschouwd 
als een meer formele invulling van het systelogisch model (pragmatisch aspect 
van het informatiesysteem). 

Omdat algemeen wordt aangenomen dat de organisatiestructuur meer veranderlijk 
is dan de informatiestructuur zou kunnen worden gevreesd dat een decompositie 
volgens de organisatiestructuur het informatiesysteem juist starder zou maken in 
plaats van flexibeler. In hoofdstuk 6 is aannemelijk gemaakt dat decompositie 
volgens de organisatiestructuur juist de flexibiliteit van het informatiesysteem 
ten goede komt: in de eerste plaats omdat daardoor in het algemeen een goed 
modulaire (dus makkelijk onderhoudbare) structuur wordt verkregen, in de 



RESULTAAT, TOEPASSING EN VERVOLG 

tweede plaats omdat de meest voorkomende wijzigingen in de organisatie de 
minste invloed hebben op het modulaire schema. 
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In de volgende secties worden nog enige van de opengebleven vragen oppervlak
kig aangeroerd. 

6.2 Ontwikkeling en onderhoud van het schema 

In het voorgaande veronderstelden we impliciet dat het totale conceptuele 
schema van de organisatie gegeven zou zijn. Dat is in de praktijk meestal niet 
het geval. Een schema wordt stap voor stap opgebouwd. Vandaar de vraag: hoe 
kan een conceptueel schema worden ontwikkeld en hoe kan zo'n schema 
consistent worden gehouden met het geïmplementeerde deel van het totale 
informatiesysteem 1 

In principe is het mogelijk een omvattend conceptueel schema op te stellen dat 
alle formeel geregistreerde gegevens, dus zowel die in geautomatiseerde als in 
manuele informatiesystemen, beschrijft. De beschikbaarheid van een conceptueel 
schema is echter het meest urgent voor de gegevens waarvan de opslag geauto
matiseerd is, of waarvan men de opslag overweegt te gaan automatiseren. In de 
secties 6.2.1 en 6.2.2 geven we een korte beschrijving van hoe een geïntegreerd 
modulair conceptueel schema op basis van geautomatiseerde of te automatiseren 
informatiesystemen kan worden ontwikkeld. In sectie 6.2.3 geven we aan hoe het 
onderhoud van een eenmaal ontwikkeld schema kan worden ingebed in de 
organisatie. 

6.2.1 Uitgangspunt: bestaande geautomatiseerde informatiesystemen 

Een voor de hand liggende eerste stap voor het opstellen van een conceptueel 
schema is om voor de bestaande geautomatiseerde informatiedeelsystemen de 
schema's uit de databasesch~a's af te leiden. Doorgaans doorsnijden zulke 
schema's een deel van de ofganisatie, bijvoorbeeld omdat zij een bepaald 
bedrijfsproces volgen. Nadat men op deze wijze een conceptueel schema heeft 
geconstrueerd, kan men dit schema decomponeren in basismodules, volgens de 
methode die in hoofdstuk 4 beschreven is. 

Aldus kunnen van de verschillende informatiesystemen die in de organisatie in 
gebruik zijn modulaire conceptuele schema's worden opgesteld. Van deze 
schema's moet dan worden nagegaan in hoeverre zij elkaar overlappen. Waar
schijnlijk zullen aanpassingen nodig zijn om te bereiken dat corresponderende 
entiteitklassen gelijknamig zijn en dezelfde attributenverzameling hebben. 
Bovendien moet de toewijzing van gemeenschappelijke entiteitklassen aan eigen 
en vreemde domeinen van gemeenschappelijke modules in de verschillende 
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schema's gelijk zijn. Schema's die aan die voorwaarde voldoen, kunnen met de 
in hoofdstuk 3 beschreven integratie-operatie worden samengevoegd. Als daarbij 
bovendien wordt voldaan aan de voorwaarden dat: 
-alle modules onafhankelijk zijn in het geïntegreerde schema en dat 
-voor geen van de modules bij de integratie onzichtbare beperkingen worden 

toegevoegd, 
dan is men ervan verzekerd dat de applicatieprogramma's van de afzonderlijke 
informatiesystemen overdraagbaar zijn naar het geïntegreerde schema. Dat wil 
zeggen dat die programma's ook na fysieke koppeling van beide systemen goed 
zullen blijven functioneren. 

Voor zover niet aan de eisen van integreerbaarbeid en overdraagbaarheid 
voldaan wordt, kan een projectplan worden opgesteld voor het implementeren 
van de noodzakelijke aanpassingen in de organisatiestructuur, de database
schema's en de applicaties. 

6.2.2 Uitgangspunt: automatiseringsprojecten 

Stel een organisatie beschikt over een geïntegreerd modulair conceptueel schema 
dat alle geautomatiseerde informatiesystemen omvat. Als men nu een project 
start om een deel van het manuele informatiesysteem te gaan automatiseren dan 
is het opstellen van een conceptueel schema een van de eerste stappen van het 
ontwerp van de benodigde gegevensbank. Dit conceptuele schema kan dan direct 
als een modulair schema worden opgezet. In het kader van de informatieanalyse 
moet dan ook worden nagegaan in hoeverre het nieuwe conceptuele schema 
overlap vertoont met het bestaande conceptuele schema. Het nieuwe infor
matiesysteem moet dan zodanig worden ontworpen dat het conceptuele schema 
integreerbaar is met het bestaande schema. Het kan daarbij ook gewenst zijn om 
wijzigingen in het bestaande schema aan te brengen. 

Als het conceptuele schema van het nieuwe informatiesysteem integreerbaar is 
met het bestaande schema, dan dient men er bovendien voor te zorgen dat het 
voldoet aan de eisen voor overdraagbaarheid van applicaties (zie hoofdstuk 3). 
Als aan die eisen voldaan is, dan kunnen de applicatieprogramma's van het 
nieuwe systeem ontwikkeld en getest worden als applicaties van het nieuwe 
schema. Bij ingebruikname van het nieuwe systeem is dan integratie van het 
nieuwe met het oude schema slechts een formele operatie. Onafhankelijk van de 
wijze waarop de integratie van beide systemen op het interne niveau gereali
seerd zal worden, zullen de nieuwe applicatieprogramma's zonder problemen 
kunnen samenwerken met de reeds besta~de informatiesystemen. 
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6.2.3 Onderhoud van het conceptuele schema 

In het voorgaande is beschreven hoe het geïntegreerde modulaire conceptuele 
schema van een organisatie geleidelijk wordt opgebouwd. Uiteraard moet 
eveneens het beheer van het conceptuele schema geregeld worden. Daarvoor 
moet als algemene regel gelden dat alle formele vastlegging van gegevens 
consistent moet zijn met het conceptuele schema. De structuur van gegevens 
mag pas worden veranderd nadat het conceptuele schema is aangepast en 
goedgekeurd. 

6.2.3.1 Wie stelt het conceptuele schema vast? 
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Bij het vaststellen van een nieuwe of gewijzigde module van het conceptuele 
schema doet zich de vraag voor wie daartoe bevoegd is. In de literatuur 
(bijvoorbeeld [Ev86J) wordt doorgaans de data-administrator als bevoegde 
instantie beschouwd. Een modulair conceptueel schema is echter niet alleen een 
model van de gegevensbank, maar is bovendien een model van de registratie
taken in de organisatie. Het toewijzen van taken, dus ook registratietaken, is 
een bevoegdheid van degenen die de organisatiestructuur bepalen. In hoofdstuk 4 
is aangegeven dat de taken en bevoegdheden, dus ook de registratietaken en 
raadpleegbevoegdheden van een organisatorische eenheid gezamenlijk bepaald 
worden door de chefs volgens de personele structuur. Het modulaire subschema 
van een eenheid moet hiervan een correcte afspiegeling zijn. 

De directe chefs van een basiseenheid stellen zo gezamenlijk het subschema van 
de module van die eenheid vast. Het conceptuele schema heeft daarna een 
normatieve betekenis. De implementatie van zowel manuele als geautomatiseerde 
gegevensopslag en -verwerking behoort in overeenstemming te zijn met het 
formeel vastgestelde conceptuele schema. 

6.23.2 De taak van de informatiemanager 

De taak van een informatiemanager is om van de conceptuele subschema's die 
onder zijn bevoegdheid vallen, te verifiëren of zij een nauwkeurige uitdrukking 
zijn van de bedoelingen van de chefs die het hebben vastgesteld. Hij is ook 
degene die in geval van meningsverschillen beslist wat de juiste interpretatie 
van het schema is. Hij ziet erop toe dat de feitelijke implementatie van het 
informatiesysteem in overeenstemming is en blijft met het officiële conceptuele 
schema. Een informatiemanager moet daartoe over effectieve sancties kunnen 
beschikken. Een daarvan kan zijn het opschorten van het onderhoud of het 
verbieden van het gebruik van bepaalde applicatieprogrammatuur. 
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Bij een modulair conceptueel schema hoeft niet één enkele centrale informatie
manager verantwoordelijk te zijn voor het totale schema. Voor verschillende 
(samengestelde) eenheden kunnen verschillende informatiemanagers worden 
aangewezen. Het is gewenst om een centrale informatiemanager verantwoordelijk 
te stellen voor standaardisatie van de te gebruiken schemataal en voor het 
toezicht op de correcte toepassing van de beheersprocedures. 

6.2.4 De inhoud van de data dictionary 

De beschrijving van de organisatiestructuur zoals beschreven in figuur 4.6 en de 
samenhang met de decompositie van het conceptuele schema, zoals beschreven in 
figuur 4.11, kan beschouwd worden als een onderdeel van de data dictionary. 
Deze beschrijving vormt een essentiële schakel in het beheer van een geïn
tegreerde informatiebank, omdat daarin vastligt welke personen uiteindelijk 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het conceptuele schema en de 
informatiebank. We schetsen hier een mogelijke conceptuele structuur van een 
datadictionary waarin de organisatiestructuur en het modulaire conceptuele 
schema in hun onderlinge samenhang beschreven kunnen worden. 

In figuur 6.1 is de organisatiestructuur uit figuur 4.6 overgenomen. In de 
basisstructuur wordt beschreven welke basiseenheden er zijn en welke de 
communicatielijnen zijn tussen die eenheden. Communicatielijnen zijn hier 
informatie- verbindingen. De overige verbindingen zijn voor het conceptuele 
schema niet van belang. In de personele structuur wordt beschreven welke 
communicatielijnen dragers zijn van gezagsrelaties en van welke soort elke 
gezagsrelatie is. In de superstructuur wordt beschreven hoe basiseenheden zijn 
gegroepeerd tot samengestelde eenheden. De personele bezetting beschrijft 
tenslotte welke personen geplaatst zijn bij welke eenheden. Dit is met name van 
belang om te bepalen welke personen de rol van chef vervullen ten opzichte van 
bepaalde basiseenheden, en van wie daarom goedkeuring vereist is voor het 
subschema van de betreffende eenheid. 

Voor de decompositie van het conceptuele schema zijn niet zozeer de individuele 
werkeenheden van belang, als wel de werkeenheidstypen. Werkeenheidstypen zijn 
klassen van gelijksoortige werkeenheden. We spreken daarom van de geklas
seerde structuur. Deze is, in samenhang met de organisatiestructuur, weer
gegeven in figuur 6.2. In de geklasseerde organisatiestructuur wordt beschreven 
welke werkeenheidstypen er zijn en welke daarvan basiseenheidstypen zijn. Van 
elke werkeenheid wordt expliciet aangegeven tot welk type die gerekend dient 
te worden. Een werkeenheidstype is een basiseenheidstype, als de werkeenheden 
van dat type basiseenheden zijn. Een interface omvat alle communicatielijnen 
tussen individuele basiseenheden. 
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Figuur 6.1 Structuurdiagram organisatiestructuur. 

De structuur van de beschrijving van het modulaire conceptuele schema is 
weergegeven in tiguur 6.3. Elke module heeft betrekking op precies één 
werkeenheidstype. Modules worden onderscheiden in basismodules en samenge
stelde modules. Een samengestelde module bestaat uit één of meer al dan niet 
samengestelde modules. Deze modules worden de ( schema)componenten van de 
samengestelde module genoemd. 

Hoewel een 1:1 relatie tussen beide wordt nagestreefd kunnen er samengestelde 
eenheidstypen zijn waarvoor geen samengestelde module wordt aangewezen. Er 
hoeft evenmin noodzakelijk een 1:1 relatie tussen basiseenheden en basismodules 
te zijn. In hoofdstuk 5 is opgemerkt dat er in een organisatie basiseenheden 
kunnen zijn waarin zodanig verschillende taken zijn samengevoegd dat het 
zinvol is voor die basiseenheid verschillende basismodules te onderscheiden. In 
zo'n geval zal wel een samengestelde module gevormd worden die overeenkomt 
met de betreffende basismodule. 
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Figuur 6.2 De geklasseerde organisatiestructuur. 
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Figuur 6.3 Structuurdiagram: samenhang modules en organisatiestructuur. 

In het conceptuele schema is een verzameling entiteitklassen met elk een 
verzameling attributen gespecificeerd (zie figuur 6.4). Nadat de modules benoemd 
zijn moeten de entiteitklassen aan de basismodules worden toegewezen. Daartoe 
worden eerst de eigen domeinen bepaald: elke basismodule krijgt als eigen 
domein de entiteitklassen toegewezen met betrekking waartoe het corresponde-
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rende werkeenheidstype registratietaken heeft. Elke module krijgt die entiteit
klassen als vreemd toegewezen, waarop een interface naar het betreffende 
werkeenheidstype betrekking heeft. 
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Figuur 6.4 Decompositie van het conceptuele schema. 

De deelschema's van figuur 6.1 t/m t.4 zijn samengevoegd tot een globaal 
datadictionary-schema in figuur 6.5. 

6.3 Afgeleide gegevens 
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In hoofdstuk 5 (sectie 5.3) bleek dat het opnemen van afgeleide gegevens in het 
modulaire conceptuele schema kan bijdragen aan vermindering van de koppeling 
tussen modules. Het opnemen van afgeleide gegevens lijkt echter tegenstrijdig 
met het streven om redundantie zoveel mogelijk te elimineren. In deze sectie 
gaan we in op de vraag waarom en hoe afgeleide gegevens in het conceptuele 
schema opgenomen moeten worden, en welke problemen hieruit voortvloeien ten 
aanzien van de onafhankelijkheid van de betrokken modules. 
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Figuur 6.5 Globaal structuurdiagram voor een datadictionary. 

6.3.1 Waarom afgeleide gegevens 

Het is zinvol om de beschrijving van afgeleide gegevens in het conceptuele 
schema mogelijk te maken, omdat daarmee in een aantal gevallen de koppeling 
van de betreffende modules aanzienlijk verminderd kan worden. Een tweede 
reden om afgeleide gegevens in het conceptuele schema op te nemen is dat bij 
de besturing van een organisatie vaak gebruik gemaakt wordt van begrippen die 
in wezen afgeleide gegevens zijn. Zo zijn begrippen als 'maandomzet per 
produktgroep', 'bezettingsgraad per machinegroep', 'vrije voorraad' etc., termen 
waarvan de betekenis bepaald wordt door de definities van de andere gegevens 
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waaruit ze zijn afgeleid. Door afgeleide gegevens in het conceptuele schema op 
te nemen en daarbij hun waarde als functie van de andere gegevens te speci
ficeren, wordt de betekenis van zulke gegevens formeel vastgelegd. 

Als men afgeleide gegevens in het conceptuele schema opneemt moet men die 
kunnen onderscheiden van "gewone" gegevens. Ter onderscheid worden hier pe 
niet-afgeleide gegevens aangeduid als primaire gegevens. Van primaire gegevens 
wordt de waarde rechtstreeks door gebruikers bepaald. Van afgeleide gegevens is 
de waarde eenduidig afleidbaar uit de waarde van de primaire gegevens in de 
informatiebank. 

6.3.2 Specificatie van afgeleide gegevens 

Het conceptuele schema dat de mogelijke primaire informatiebanktoestanden 
beschrijft noemen we het primaire schema Afgeleide gegevens kunnen worden 
gespecificeerd als een soort schil om het primaire schema. Daarin kunnen 
afgeleide entiteitklassen worden toegevoegd als een soort views. Er kunnen ook 
afgeleide attributen worden toegevoegd aan entiteitklassen uit het primaire 
schema. Verder kan het nodig zijn afgeleide beperkingen te specificeren, om in 
een subschema een volledig beeld van de beperkingen tussen de zichtbare 
entiteitklassen te kunnen geven. De specificatie van de entiteitklassen en hun 
attributen wordt (zie hoofdstuk 3) het (informatiebank)skelet genoemd. Het 
skelet waarin afgeleide entiteitklassen en de afgeleide attributen zijn gespecifi
ceerd kan worden aangeduid als het secundaire skelet Voor het specificeren van 
de waarde van afgeleide gegevens als functie van de waarde van de primaire 
gegevens kan dezelfde notatie als voor beperkingen worden gebruikt. Uiteraard 
kan er alleen sprake van afgeleide gegevens zijn als deze beperkingen zo streng 
zijn dat daardoor de waarde van die gegevens eenduidig vast ligt. 

Voorbeeld 6.1 

Een firma produceert verschillende artikelen op order voor klanten. De bestel
ling op een bepaalde datum van een klant voor een artikel wordt een orderregel 
genoemd. De verzameling van alle bestellingen van een bepaalde klant op een 
bepaalde datum wordt een order genoemd. Een order wordt geïdentificeerd door 
het klantnummer en de besteldatum. Het structuurdiagram is als in figuur 6.6. 
Hierin is de entiteitklasse order gestippeld, omdat orders kunnen worden 
afgeleid uit de orderregels. De primaire attributen van de primaire entiteitklas
sen zijn weergegeven in onderstaand informatiebankskelet. 
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artikel / order- ' klant 
......... regel / ,, I \ 

~ order 

Figuur 6.6 Een afgeleide entiteitklasse. 

entiteitklasse 

klant 
artikel 
orderregel 

attributenverzameling 

{klantnr, naam, adres, land} 
{ artikelnr, naam, prijs} 
{klantnr. besteldatum. artikelnr, aantal} 

Stel nu dat men dit model wil decomponeren in de modules produktie, verkoop 
en klantbeheer. Produktie is eigenaar van artikel, klantbeheer van klant en 
verkoop van orderregeL Men wil produktie geen zicht geven op de namen en 
adressen van klanten, en klantbeheer geen zicht op de artikelgegevens. Produk
tie moet echter wel weten naar welk land een artikel verkocht is. Klantbeheer 
moet de totaalbedragen per order van de klanten kennen. 

Aan deze eisen kan worden voldaan door een afgeleide entiteitklasse order te 
definiëren en aan orderregel het afgeleide attribuut land toe te voegen. Dit leidt 
tot het volgende secundaire skelet, waarin, in aanvulling op het primaire skelet, 
de afgeleide attributen en entiteitklassen worden gespeciftceerd: 

entiteitklasse 

orderregel 
order 

attributenverzameling 

{land} 
{klantnr, besteldatum, totaalbedrag} 

De waarde van afgeleid attribuut land kan worden omschreven als de volgende 
beperking: 

Sl: elke orderregel heeft voor attribuut land dezelfde waarde als de betref
fende klant. 
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De afleidingsregel voor de entiteitklasse order kan worden omschreven als de 
beperking 
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S2: voor elke {klantnummer, besteldatum }-waarde in de orderregeltabel is er 
een order met als waarde voor totaalbedrag de som over alle betreffende 
orderregels van het aantal maal de prijs van het betreffende artikel. 

Het schema kan nu als volgt worden gedecomponeerd: 

module eigen domein vreemd domein 

produktie {artikel} {orderregel} 

verkoop {orderregel, order} {artikel, orderregel, 
klant} 

klantbeheer {klant} {order} 

De referentiële beperkingen orderregel>--> order en order---> klant voegen geen 
nieuwe beperkingen aan het schema toe, omdat uit de specificatie van order 
volgt dat bij elke primaire toestand de bijbehorende ordertabel aan deze voor
waarde voldoet. Het heeft niettemin zin om deze beperkingen in het structuur
diagram op te nemen, omdat daardoor de relatie van order met orderregel en 
klant wordt aangegeven. 

Afgeleide beperkingen kunnen ook van belang zijn voor de onafhankelijkheid 
van modules. Dit geldt in dit voorbeeld voor de modules klant. Het structuur
diagram van het subschema van klantbeheer wordt bij deze decompositie als 
volgt: 

klant 

i i\ 

order 

Figuur 6.7 Een afgeleide beperking. 



180 RESULTAAT, TOEPASSING EN VERVOLG 

Dankzij de afgeleide beperking order--> klant is module klantbeheer onafhan
kelijk, ondanks dat er een onzichtbare toepasselijke beperking is, namelijk die 
van de onzichtbare entiteitklasse orderregel naar klant. Omdat elke klant die 
een orderregel heeft, ook een order zal hebben, kan de gebruiker van module 
klantbeheer altijd zien of een klant mag worden verwijderd of niet. 

Op de wijze zoals in bovenstaand voorbeeld kunnen naar behoefte afgeleide 
attributen en entiteitklassen aan een conceptueel schema worden toegevoegd. Dit 
voorbeeld toont ook dat het gebruik van afgeleide gegevens consequenties heeft 
voor de regels voor onafhankelijkheid en dus ook voor de overdraagbaarheid van 
applicaties bij schemawijzigingen. Een verder onderzoek naar deze consequenties 
vereist formalisering van de specificatie van afgeleide gegevens. Enkele van deze 
consequenties willen we hier kort aangeven. 

6.3.3 Afgeleide gegevens en decompositie 

Wanneer bij een modulair schema afgeleide gegevens worden gespecificeerd, dan 
moet ook voor de afgeleide entiteitklassen gespecificeerd worden voor welke 
modules ze zichtbaar zijn. Omdat afgeleide gegevens niet rechtstreeks gewijzigd 
kunnen worden, heeft in feite geen enkele gebruiker wijzigingsbevoegdheid voor 
afgeleide gegevens. Omdat echter moet vastliggen wie verantwoordelijk is voor 
de specificatie van de afleiding, is het zinvol om ook voor afgeleide entiteit
klassen een eigenaar aan te wijzen. Aangezien de eigenaar van afgeleide 
gegevens in staat moet zijn om de afleiding te valideren, zal de voorwaarde 
moeten worden gesteld dat de referentiedomeinen van de afleidingsregels 
deelverzamelingen zijn van het zichtdomein van de eigenaar. 

Als in voorbeeld 6.1 produktie de prijs van een artikel verandert terwijl er 
orderregels voor dat artikel zijn, dan is dat in het primaire model een lokale 
transitie, maar in het secundaire model niet, omdat daarin impliciet de waarde 
van totaalbedrag van een aantal orders verandert. Uiteraard blijft verkoop 
bevoegd om de prijzen van artikelen te veranderen. Module verkoop heeft, door 
totaalbedrag mede af te leiden uit de prijs van het artikel, zelfs uitdrukkelijk 
aangegeven dat het de bedoeling is dat de waarde van dat attribuut mee 
verandert met een prijswijziging. Omdat wijzigingsbevoegdheid niet van toepas
sing is op afgeleide gegevens, mag de gebruiker van een module dus wijzigingen 
uitvoeren waarbij als gevolg van de verandering van eigen primaire gegevens, de 
waarde van vreemde, of zelfs onzichtbare afgeleide gegevens mee van waarde 
verandert. De eis dat transities lokaal zijn voor het eigen domein van een 
module, is dus niet van toepassing op afgeleide gegevens. 

Er ontstaat nu een probleem als wordt toegestaan dat in beperkingen wordt 
gerefereerd naar afgeleide entiteitklassen of afgeleide attributen. Stel dat men 
in voorbeeld 8.1 een beperking wil formuleren met betrekking tot het totaal-



RESULTAAT, TOEPASSING EN VERVOLG 181 

bedrag van orders. Dit gegeven is in de afgeleide entiteitklasse order al 
gedefinieerd. Het lijkt daarom erg omslachtig om in die beperking die afleiding 
nogmaals te specificeren. Het toestaan van beperkingen die refereren naar 
afgeleide gegevens roept echter problemen op met betrekking tot onafhankelijk
heid, zoals blijkt in het volgende voorbeeld. 

Voorbeeld 6.2 

Aan het schema van voorbeeld 6.1 wordt de beperking S3 toegevoegd, die eist 
dat het totaalbedrag van een order kleiner dan 1000 moet zijn. 

Als gevolg van deze beperking verliest module produktie haar onafhankelijkheid: 
het verhogen van de prijs van een artikel kan maken dat deze beperking 
overtreden wordt. Omdat beperking S3 refereert naar de voor produktie 
onzichtbare entiteitklasse order, is S3 onzichtbaar voor produktie. De gebruiker 
van deze module kan dus niet vooraf nagaan of een voorgenomen prijsverhoging 
mogelijk is. 

Op het eerste gezicht lijkt de beperking in voorbeeld 6.2 alleen naar order te 
refereren, zodat men niet verwacht dat S3 gevaar kan opleveren voor de 
onafhankelijkheid van module produktie. Via de afleiding van attribuut totaal
bedrag refereert deze beperking echter indirect naar attribuut prijs van artikel. 
Als de beperking louter in termen van het primaire skelet was geformuleerd, zou 
hij wel een referentie naar artikel bevatten. 

We zien hieruit dat de regels voor onafhankelijkheid en overdraagbaarheid niet 
zonder meer geldig zijn voor een schema waarin beperkingen voorkomen die 
refereren naar afgeleide gegevens. Dit probleem zou zich niet voordoen als we 
afleidingsregels als normale beperkingen en afgeleide gegevens als normale (zij 
het in zekere zin redundante) gegevens zouden beschouwen. We willen echter de 
mogelijkheid bieden om in het subschema van een module bij de specificatie van 
afgeleide gegevens ook te refereren naar vreemde entiteitklassen. Als gevolg 
daarvan zullen echter transities waarbij de eigenaar van die vreemde gegevens 
de waarde daarvan verandert, niet meer lokaal zijn. Dit probleem kan worden 
opgelost door de afgeleide gegevens buiten beschouwing te laten bij de definitie 
van een lokale transitie. We staan daarmee toe dat bij een transitie vanuit een 
bepaalde module, die lokaal is voor wat betreft de primaire gegevens van die 
module, afgeleide gegevens uit het eigen domein van andere modules wijzigen. 
We willen dat ook toestaan omdat dat, zoals boven omschreven, in de aard van 
afgeleide gegevens besloten ligt. Het betekent echter wel dat expliciet in het 
schema moet worden aangegeven welke entiteitklassen en attributen als afgeleid 
worden beschouwd. Het betekent ook dat ten aanzien van afgeleide gegevens het 
buffereffect van het vreemde domein, waarop de onafhankelijkheid van modules 
in wezen gebaseerd is, niet meer functioneert. Daarom moeten bij het bepalen 
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van het referentiedomein van een beperking de referenties naar afgeleide 
gegevens worden "opgelost", door het referentiedomein van de betreffende 
afleidingsregel te verenigen met het reeds gevonden referentiedomein. 

Het is duidelijk dat het specificeren van afgeleide gegevens in samenhang met 
decompositie de nodige problemen oproept die vragen om nader onderzoek. 

6.4 Modules en het autorisatieschema 

Een modulair schema beschrijft wijzigings- en raadpleegbevoegdheden van 
organisatorische eenheden. In deze sectie komt de vraag aan de orde in 
hoeverre hiervan gebruik gemaakt kan worden bij de beveiliging van de 
toegang tot de gegevensbanken van de organisatie. 

6.4.1 Toegangsbeveiliging 

Het probleem van de toegangsbeveiliging vormt een onderdeel van het meer 
algemene probleem van informatiebeveiliging (information security), dat kan 
worden gedefmieerd als [FSW81: 5]: "the proteetion of information against 
unauthorized disclosure, alteration, or destruction." Autorisatie wordt hierbij 
gedefinieerd als de specificatie van wie welk type recht van toegang heeft tot 
welke informatie. 

In een autorisatiemodel worden de entiteiten in of in de omgeving van het 
informatiesysteem, die toegang zoeken tot het systeem, aangeduid als subjeetea 
De entiteiten binnen het informatiesysteem waartoe het recht op toegang 
bepaald moet worden, worden de objecten genoemd. Applicaties kunnen als 
subject, maar ook als object worden beschouwd. De toegangsrechten van een 
bepaalde verzameling subjecten tot een bepaalde verzameling objecten wordt 
beschreven in een autorisatieschema Onderhoud van het autorisatieschema kan 
worden vereenvoudigd door klassen van subjecten te onderscheiden, waarbinnen 
alle subjetten dezelfde rechten hebben. Een autorisatiemodel wordt een "multi 
level" model genoemd als er een ordening van subjecten is, zodat een hoger 
subject impliciet de reèhten van de lagere subjecten heeft. 

In principe kunnen de objecten op conceptueel, intern of extern niveau gespeci
ficeerd zijn. De fundamentele toegangsrechten behoren volgens [FSW81: pag. 87] 
op conceptueel niveau gespecificeerd te worden, omdat alleen daar de semantiek 
van de objecten expliciet bekend is. De korrelgrootte van objecten kan worden 
gespecificeerd op het niveau van entiteitklassen of groepen daarvan, op het 
niveau van afzonderlijke zinnen, of op het niveau van attribuutwaarden. Het is 
wenselijk om ook views als object te kunnen aanwijzen~ Daarmee kunnen 
"objecten-op-maat" worden gedefinieerd. Ook het conceptuele schema zelf, of 
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delen daarvan, kunnen als object van toegang worden beschouwd. Het recht op 
toegang kan ook afhankelijk gemaakt worden van bepaalde condities. Ook kan 
men toegang toestaan tot objecten afzonderlijk, maar niet tot de combinatie 
daarvan. Zo kan men bijvoorbeeld een gebruiker toestaan om de kolom 'salaris' 
van een tabel te lezen, of de kolom 'employeenummer', maar niet de combinatie 
van beide. Hiermee verwant is het probleem hoe men voorkomt dat een persoon 
uit de informatie waartoe hij wel toegang heeft, informatie af kan leiden 
waartoe hij geen toegang heeft. 

Er kunnen verschillende soorten van toegang worden onderscheiden zoals: lezen, 
toevoegen, wijzigen, verwijderen. Soms wordt hierin een ordening aangebracht, 
zodat recht op een bepaalde soort het recht op de "lagere soorten" impliceert. 
Zo geldt vaak dat het recht op wijziging het recht op lezen impliceert. 

Een meer algemeen aspect van informatiebeveiliging is dat beveiligingsregels niet 
alleen op detailniveau, maar ook op een meer globaal niveau worden gedefi
nieerd. Zo spreekt [AHZ85] over het defmiëren van functionele gegevensver
zamelingen en de scheiding van plichten en verantwoordelijkheden van functio
narissen met betrekking tot deze gegevensverzamelingen. Daartoe moet onder 
meer worden beschreven: 
-wie de gegevensverzameling beheert, 
-de functies of personen die de verzameling mogen gebruiken en welke hun 

precieze bevoegdheden zijn, 
-uit welke andere gegevensverzamelingen gegevens in deze verzameling af-

komstig zijn, 
-naar welke andere gegevensverzamelingen gegevens uit deze set toestromen, 
-welke de logische structuur van de gegevens is, 
-welke de betekenis van de gegevens is, 
-welke overlap en relaties tussen verschillende functionele gegevensverzamelin-
gen bestaan. 

Bij gegevensbanksystemen is het gebruikelijk dat het DBMS mogelijkheden biedt 
om de rechten te beschrijven van individuele gebruikers op toegang tot, c.q. het 
wijzigen van verschillende klassen van gegevens. Zo heeft in bijvoorbeeld IBM's 
relationele DBMS "DB2" [Da84] elke gebruiker een persoonlijke "authorization 
identifier". Elke gebruiker heeft in principe alle rechten met betrekking tot de 
tabellen die hij zelf heeft gecreëerd. Hij kan met een "grant" aan andere 
gebruikers het recht toestaan om: (a) tabellen of views te raadplegen, (b) tupels 
aan bepaalde tabellen toe te voegen, (c) tupels te verwijderen, (d) bepaalde 
kolommen van bepaalde tabellen te wijzigen en om ( e) bepaalde applicaties te 
gebruiken. Aan een gebruiker kan ook worden toegestaan om de hem gegunde 
rechten door te geven naar anderen. 

Tot zover een beknopt overzicht van aspecten van informatiebeveiliging. Omdat 
de specificaties in het conceptuele schema alleen kunnen bijdragen aan de 
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beveiliging op conceptueel niveau, zijn de vele problemen op intern niveau 
(zoals het controleren of een gebruiker werkelijk degene is voor wie hij zich 
uitgeeft, encryptie, fysieke beveiliging, back-up en herstelprocedures) in dit 
overzicht buiten beschouwing gelaten. 

6.4.2 Mogelijkheden en beperkingen van een modulair schema 

6.4.2.1 Mogelijkheden 

Een modulair schema specificeert toegangsrechten op conceptueel niveau. De 
objecten van toegang zijn daarbij modules, die kunnen worden gespecificeerd 
met entiteitklassen als "korrels". De subjecten van toegang zijn organisatorische 
eenheden. 

De vraag of applicatieprogramma's subjecten of objecten van toegang zijn is in 
onze opvatting van een modulair model niet aan de orde. Een applicatie is in 
wezen niet meer dan een geformaliseerd interface tussen gebruiker en informa
tie. Omdat een werkeenheid alleen applicaties van de eigen module mag gebrui
ken, kan hij met voorgeprogrammeerde applicaties niet meer informatie benade
ren dan met een interactieve querietaal. 

De modules van het modulaire schema kunnen beschouwd worden als de functio
nele gegevensverzamelingen waar [AHZ85] om vraagt. Het subschema beschrijft 
de logische structuur en de betekenis van de gegevens. De beperkingen tussen 
eigen domeinen beschrijven de samenhang tussen de functionele gegevensverza
melingen. In de vreemde domeinen ligt vast hoe informatie naar een bepaalde 
module kan toestromen, terwijl uit de publieke domeinen kan worden afgeleid 
hoe informatie naar andere modules kan stromen. 

De relatie tussen de werkeenheden van de organieke organisatiestructuur en de 
modules van het conceptuele schema (zie figuur 6.5), bepaalt voor een belangrijk 
deel het autorisatieschema, waarin de toegangsrechten worden beschreven. 
Doordat toegangsrechten worden gekoppeld aan werkeenheden enerzijds en aan 
modules anderzijds, wordt beheer van het autorisatieschema op een meer 
geaggregeerd niveau mogelijk. Als bovendien de registratie van de personele 
bezetting via de data dictionary toegankelijk is, dan kunnen bij functieverande
ring van personen automatisch de individuele toegangsrechten worden aangepast. 

Uit de personele structuur van de organisatie kan in principe worden afgeleid 
wie bevoegd is om welke toegangsrechten te bepalen. De modules zijn de 
eenheden van bevoegdheid. Elke module hoort bij een werkeenheid en de chef 
van deze eenheid beslist wat de bevoegdheden van deze eenheid zijn, inclusief 
de toegangsrechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie
bank. 
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Een modulair schema biedt ook de mogelijkheid om zogenaamde multilevel 
structuren te beschrijven: een gebruiker die de bevoegdheden van een samenge
stelde module heeft, krijgt daarmee impliciet de bevoegdheden die horen bij de 
componenten van die module. 

De mogelijkheid om afgeleide gegevens te specificeren in het conceptuele 
schema, zou betekenen dat ook "toegangsobjecten op maat" kunnen worden 
gevormd. We zien dus dat afgeleide gegevens niet alleen van belang zijn voor 
het beperken van de koppeling van modules, maar ook uit oogpunt van beveili
ging. Door middel van afgeleide gegevens kan ook gerealiseerd worden dat een 
gebruiker wel gegevens afzonderlijk, maar niet in combinatie te zien krijgt. Zo 

. kan een module bijvoorbeeld niet de entiteitklasse werknemer te zien geven, 
maar wel een daarvan afgeleide entiteitklasse waarin alleen de attributen 
salarisnummer en naam met daarnaast een tweede afgeleide entiteitklasse die 
alleen de attributen rang en salaris bevat. Deze raadpleegbevoegdheid geeft wel 
informatie over de koppeling tussen rangen en salarissen, maar niet over 
salarissen in samenhang met namen. Een potentieel gevaar is dat een bepaalde 
combinatie van functies in één persoon de mogelijkheid biedt om uit de modules 
van die verschillende functies ontoelaatbare inferenties te maken. Wanneer zo'n 
mogelijkheid bestaat, moet in principe die combinatie van functies worden 
verboden (dit zou in de datadictionary van figuur 6.5 kunnen worden uitgedrukt 
als een beperking met betrekking tot de personele bezetting). 

6.4.2.2 Tekortkomingen van het modulaire schema 

In een modulair schema worden alleen raadpleeg- en wijzigingsbevoegdheid 
onderscheiden. Wijzigingsbevoegdheid impliceert altijd raadpleegbevoegdheid. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende soorten wijzigingsbevoegdheid: 
de bevoegdheid tot toevoegen gaat altijd samen met de bevoegdheid tot wijzigen 
en verwijderen. Wel kunnen wijzigingsbevoegdheden toestandsafhankelijk 
begrensd worden door integriteitsbeperkingen met betrekking tot toestandsover
gangen (dynamische beperkingen). 

De voornaamste beperking van het nu gedefinieerde modulaire schema is dat de 
entiteitklasse als korrelgrootte te grof is. In hoofdstuk 4 (sectie 4.1.4) is gesteld 
dat voor elke zin precies één basiseenheid wijzigingsbevoegd behoort te zijn. 
Aangezien meerdere basiseenheden eigenaar van een entiteitklasse kunnen zijn, 
betekent dit dat de wijzigingsbevoegdheid niet per entiteitklasse, maar per zin 
behoort te worden vastgelegd. We hebben in hoofdstuk 4 opgemerkt dat uit het 
conceptuele schema moet kunnen worden afgeleid wie voor welke zin wijzigings
bevoegdheid heeft. We hebben daarbij echter niet aangegeven hoe dat kan 
worden vastgelegd. Daarmee ontbreekt ook de mogelijkheid om deze bevoegdheid 
door formele procedures te controleren. 
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Deze tekortkoming geldt niet alleen ten aanzien van wijzigingsbevoegdheid, maar 
ook ten aanzien van raadpleegbevoegdheid. Als bijvoorbeeld een verkoopor
ganisatie een aantal zelfstandige verkopers kent met elk een eigen rayon, dan 
zijn die verkopers van hetzelfde eenheidstype en hebben dus dezelfde module. 
Dit hoeft echter niet te betekenen dat de individuele verkopers bevoegd zijn om 
bijvoorbeeld elkaars ordergegevens in te zien. 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de bevoegdheden zoals die door het 
modulaire conceptuele schema worden beschreven, moeten worden opgevat als de 
minimale bevoegdheden van de gebruikers van de modules. Het zijn de bevoegd
heden die, uit het oogpunt van bestuurbaarheid van de organisatie, tenminste 
aan elke module verbonden zijn. Er hoeft uit het oogpunt van beveiliging geen 
bezwaar tegen te zijn als de gebruiker van een module feitelijke raadpleeg· 
bevoegdheid tot meer entiteitklassen krijgt dan zijn zichtdomein aangeeft. 
Omdat hij echter formeel geen kennis van deze gegevens heeft, worden zij niet 
tot zijn interface gerekend, en wordt hij niet formeel gekend in structuurwij
zigingen in die gegevens. Dat betekent dat een gebruiker zijn eventuele extra 
raadpleegbevoegdheid wel mag gebruiken in ad hoc queries, maar dat er voor 
hem geen applicaties worden ontwikkeld waarin van die extra bevoegdheid 
gebruik gemaakt wordt. Hetzelfde geldt voor wijzigingsbevoegdheid. De eigenaar 
van bepaalde gegevens kan aan anderen de bevoegdheid delegeren om die 
gegevens te wijzigen. Hij blijft echter formeel verantwoordelijk voor de inhoud 
ervan. 

6.4.3 Aanzet voor een horizontaal-modulair model 

Het feit dat het modulaire model geen onderscheid maakt tussen de rechten van 
verschillende werkeenheden die gebruiker zijn van eenzelfde module is in de 
praktijk een serieuze beperking. Dit onderscheid kan worden toegevoegd door 
aan elke basiseenheid een afzonderlijke gebruikersidentificatie (afgekort uid) toe 
te kennen. In het geval van de individuele verkopers zou het verkopernummer 
als gebruikersidentificatie kunnen worden beschouwd. Omdat in zo'n model 
bevoegdheden per zin kunnen worden gespecificeerd, zodat naast de verticale 
decompositie van de informatiebank in tabellen, ook sprake is van horizontale 
decompositie in zinnen, duiden we zo'n model aan als een horizontaal-modulair 
model Ter onderscheid kan dan het modulaire model dat alleen decompositie in 
entiteitklassen kent, worden aangeduid als een verticaal-modulair model 

6.4.3.1 Wijzigingsbevoegdheid per gebruiker 

Aangezien er voor elke zin precies één gebruiker behoort te zijn die bevoegd is 
die zin te wijzigen, kan wijzigingsbevoegdheid van individuele werkeenheden 
worden beschreven in de vorm van een "eigendomsfunctie" die per zin de 
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gebruikersidentificatie aangeeft van de werkeenheid die verantwoordelijk is voor 
de juistheid van die zin. De toewijzing van zinnen aan gebruikers kan eventueel 
toestandsafhankelijk zijn, dat wil zeggen dat dezelfde zin in verschillende infor
matiebanktoestanden aan verschillende gebruikers kan worden toegewezen. De 
personen die behoren tot de bezetting van deze werkeenheid zijn dan gezamen
lijk verantwoordelijk voor de juistheid van zo'n zin. 

Voorbeeld 6.3 

De verkoopleiding van een handelsfirma heeft zijn markt verdeeld in een aantal 
rayons. Per rayon zijn een of meer verkopers aangesteld, die orders aquireren 
onder klanten in dat rayon. Het conceptuele schema is gedecomponeerd in twee 
modules: verkoopleiding en verkooprayon. Het structuurdiagram is als volgt: 

artikel rayon 

I \ I " 
order ' verkoper 

/ 

VERKOOPRAYON VERKOOPLEIDING 

Figuur 6.8 Structuurdiagram bij voorbeeld 6.3. 

Het skelet van het conceptuele schema is: 

entiteitklasse attributen 

artikel 
rayon 
verkoper 
order 

{artikelnr, naam, prijs} 
{ rayonnr, naam} 
{ verkoperid, naam, rayonnr} 
{ ordernr, artikelnr, aantal, klant, verkoperid} 

Elk rayon vormt een zelfstandige eenheid. Verkopers mogen alleen orders binnen 
hun eigen rayon plaatsen of wijzigen. De verkopers van eenzelfde rayon mogen 
ook orders op elkaars naam plaatsen. De verzameling rayonnr's kan dienen als 
gebruikerstype. De eigenaarsfunctie voor order kan worden omschreven als: "De 
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uid van de eigenaar van een order is gelijk aan het rayonnr van de verkoper 
die de order geplaatst heeft." De eigenaarsfuncties voor artikel. rayon en 
verkoper zijn konstant, omdat er maar één werkeenheid van het type verkoop
leiding is. 

In bovenstaand voorbeeld is het eigendom van orders mede afhankelijk van de 
toestand van de verkoperstabet Hierdoor is het mogelijk dat orders van 
eigenaar veranderen. Wanneer namelijk de verkoopleiding een verkoper over
plaatst naar een ander rayon, dan wordt daarmee impliciet het eigendom van de 
orders van die verkoper overgedragen naar dat nieuwe rayon. Zodoende kan 
een verkooprayon verantwoordelijk zijn voor orders die door een ander rayon 
aan de informatiebank zijn toegevoegd. 

6.43.2 Raadpleegbevoegdheid per gebruiker 

De raadpleegbevoegdheid per afzonderlijke werkeenheid kan worden gespecifi
ceerd in de vorm van een zogenaamde zichtbeperking. Dit is een (Booleaanse) 
functie met als argumenten de module, de entiteitklasse, de betreffende zin en 
de gebruikersidentificatie. De zichtfunctie levert de waarde 'waar' op als de 
betreffende zin zichtbaar is voor de betreffende gebruiker. Met betrekking tot 
voorbeeld 8.3 kan de zichtbeperking voor entiteitklasse order worden omschre
ven als: "een order is zichtbaar voor de verkoper wiens rayonnr gelijk is aan 
dat van de verkoper die de order geplaatst heeft". 

6.4.3.3 Consequenties van horizontale decompositie 

Het specificeren van "beperkt zicht" kan verschillende consequenties hebben 
voor de onafhankelijkheid van de individuele gebruikers en voor de zichtbaar
heid van beperkingen in het subschema. Als namelijk het zicht van een gebrui
ker wordt beperkt, is het niet zeker meer dat hij alle beperkingen kan verifië
ren. In voorbeeld 8.3 doet zich zo'n probleem voor als een verkoper van een 
rayon een order wil toevoegen. Hiertoe moet hij een nieuw ordernummer voor 
de order kiezen. Omdat hij alleen de orders van zijn eigen rayon kan zien, kan 
hij niet nagaan of het gekozen nummer al voor een order van een ander rayon 
gebruikt is. Het individuele rayon is dus niet onafhankelijk. Als men in dit 
voorbeeld niet { ordernr }, maar { ordernr, verkoperid} als sleutel van order zou 
specificeren, dan is de module verkoper wel onafhankelijk, omdat het ordernum
mer dan uniek is per verkoper. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat zichtbeperkingen tot diverse problemen aanleiding 
kunnen geven. Een verder onderzoek naar voorwaarden waaronder zulke 
problemen vermeden kunnen worden, vergt onder meer een formele uitwerking 
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van de specificatie van bevoegdheden per individuele werkeenheid. Daarop wordt 
hier niet meer ingegaan. 



DEEL II FORMELE BESCHRUVING VAN MODUlAIRE INFORMATIE
BANKEN 



7 HET VERZAMELINGSMODEL ALS TAAL VOOR HET CONCEPTUELE 
SCHEMA EN DE INFORMATIEBANK 

Het verzamelingsmodel gebruikt de taal van de verzamelingenleer als taal voor 
de informatiebank. Het voordeel van deze taal is dat die sinds ca. 1970 deel 
uitmaakt van het VWO-wiskunde pakket, zodat een nadere introductie hier 
overbodig is. Dezelfde taal wordt ook gebruikt voor het conceptuele schema, zij 
het dat daarbij enkele verkorte notaties worden geïntroduceerd voor de meest 
voorkomende structuurelementen, teneinde de leesbaarheid van de conceptuele 
schema's te verhogen. 

Het verzamelingsmodel noodzaakt ons om onderscheid te maken tussen het 
conceptuele model en het conceptuele schema. Het conceptuele model is een 
formeel gedefinieerde structuur van verzamelingen, die als model voor de 
relevante wereld wordt gesteld. Het conceptuele schema is niet die structuur 
zelf, maar de beschrijving daarvan. Omdat later onze beschouwingen over 
modulaire decompositie vooral op het conceptuele model zullen zijn gebaseerd en 
niet zozeer op het conceptuele schema, zullen de conclusies in hoge mate 
onafhankelijk zijn van de eventueel te gebruiken conceptuele schemataal. 

De definitie van het conceptuele model is ontleend aan Remmen [Re82] en de 
Broek [Br84a]. Daarbij is de terminologie zoveel mogelijk aangepast aan de 
terminologie voor het conceptuele schema volgens [vG82]. Voor de formele 
definities, wordt in de meeste gevallen verwezen naar de appendix bij dit 
hoofdstuk. De definities die zijn ontleend aan [Re82] en [Br84] zijn genummerd 
met Al, A2, etc. Definities die hier worden geïntroduceerd zijn genummerd met 
7.1, 7.2, etc. 

In de volgende secties worden achtereenvolgens behandeld: de basisbegrippen uit 
het verzamelingsmodel, de definitie van het conceptuele model, het specificeren 
van een conceptueel model. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de introductie 
van een diagramnotatie voor het weergeven van referentiële beperkingen. 

7.1 Basisbegrippen 

Een overzicht van gebruikte symbolen voor logische en verzamelingsoperaties is 
weergegeven in appendix X7. 
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7.1.1 Relaties en functies 

In het verzamelingsmodel wordt intensief gebruik gemaakt van relaties, functies 
en daarmee samenhangende begrippen. Hier volgen de definities van de begrip
pen die verderop gebruikt zullen worden. Hoewel het verzamelingsmodel in 
wezen een n-air relationele taal is, speelt de binaire relatie toch een belangrij
ke rol. 

Definitie Al 

Een binaire relatie is een verzameling geordende paren. 

Aangezien we uitsluitend binaire relaties zullen gebruiken, laten we verder de 
toevoeging 'binair' weg. Als R een relatie is dan is: 
-het domein van R, notatie dom(R), de verzameling van alle eerste coördinaten 

van de elementen van R, 
-het bereik van R, notatie rng(R), de verzameling van alle tweede coördinaten 

van de elementen van R, 
-de inverse van R, notatie R-, de verzameling van alle (y;x) zodat (x;y) een 

element van R is. 

Definitie A2 

Een functie is een relatie waarin geen twee verschillende geordende paren 
voorkomen met gelijke eerste coördinaten 

Door een functie is dus bij elk element van het domein eenduidig een element 
van het bereik gedefinieerd. De elementen van het domein van een functie f 
noemen we de attributen van f. Als x een attribuut van fis, dan is de waarde 
van x de unieke y waarvoor (x;y) element van f is. Deze wordt genoteerd als: 

f(x), of ook wel als f.x. 
We zullen beide notaties door elkaar gebruiken. We noemen f(x) het beeld van x 
onder f. Verder worden de volgende termen met betrekking tot functies 
gebruikt: 
Als A een verzameling is dan: 
fis een functie over A = D = fis een functie en A~ dom(f); 
fis een partiële functie over A = D = fis een functie en dom(f) _ç A; 
f is een functie op A = D = fis een functie en A _ç rng(f); 
fis een functie in A = D = fis een functie en rng(f) & A; 
f is een bijectie = D = f is een functie en r- is een functie. 

Als X en Y verzamelingen zijn dan is het cartesisch produkt van X en Y, 
notatie X x Y, gelijk aan de verzameling van alle geordende paren waarvan de 
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eerste coördinaat een element van X en de tweede coördinaat een element van 
y is. 

7.1.2 Entiteiten, zinnen en functies 

Het verzamelingsmodel gebruikt functies als de zinnen in de informatiebank. Een 
functie refereert naar een propositie over een entiteit. De attributen uit het 
domein van de functie zijn de termen die refereren naar de attributen van die 
entiteit. De beelden van die attributen zijn de termen die refereren naar de 
toestand van die attributen. Elk geordend paar (x;y) in de functie is in feite de 
bewering dat attribuut x van de betreffende entiteit de waarde y heeft. 

Voorbeeld 7.1 

De functie f 
{(kleur; groen), (merk; Volvo), (type; 144), (kenteken; 21-23-VD)} 

refereert naar een entiteit met de attributen kleur, merk, type en kenteken en 
kan in natuurlijke taal worden uitgedrukt als de zin: "Er is een entiteit en de 
kleur daarvan is groen en het merk daarvan is Volvo en het type daarvan is 144 
en het kenteken daarvan is 21-23-VD." Het voordeel van de functienotatie van 
zinnen is dat we de bewering "zin f zegt dat de kleur groen is" kunnen noteren 
als: f.kleur = groen 

Het is dit gebruik van functies als zinnen dat het verzamelingsmodel tot een 
n-aire relatietaal maakt. Een functie vertoont een duidelijke overeenkomst met 
een tupel in het relationele model. In [Re82] en [Br84a] worden functies ook als 
tupels aangeduid. Een functie voegt net als een tupel aan elk attribuut een 
attribuutwaarde toe. Er zijn twee essentiële verschillen tussen een element van 
een n-aire relatie en een functie. Het eerste verschil is dat een relationeel 
tupel slechts een rij van attribuutwaarden is. Attributen komen in het begrip 
n-aire relatie formeel niet voor. In de definitie van een functie als eenduidige 
binaire relatie hebben de attributen wel een formele plaats. Het tweede verschil 
is dat in een relationeel tupel de volgorde van de attribuutwaarden formeel wel 
relevant is, omdat juist in die volgorde de (informele) link met de attributen 
vast ligt. Zo zijn 

<groen, Volvo, 144, 21-23-VD> 
en <21-23-VD, groen, Volvo, 144> 
formeel verschillende tupels. Omdat een functie een verzameling geordende 
paren is, is de volgorde formeel irrelevant: 

{(kleur; groen), (merk; Volvo), (type; 144), (kenteken; 21-23-VD)} 
= {(type; 144), (kenteken; 21-23-VD), (kleur; groen), (merk; Volvo)}. 



196 HET VERZAMELINGSMODEL 

7.1.3 Operaties op functies 

Hierin worden de operaties restrictie, maskering, compatibiliteit, samenstelling 
en gegeneraliseerd produkt met betrekking tot functies gedefmieerd. 

De restrictie wordt toegepast als we slechts geïnteresseerd zijn in een deelver
zameling van het domein van een functie: 

Definitie A3 

Als f een functie is en A een verzameling 
dan is de restrictie van f tot A, notatie f restr A, 
= D = de verzameling geordende paren uit f waarvoor geldt dat de eerste 

coördinaat element is van A. 

Met betrekking tot voorbeeld 7.1 geldt dus: 

frestr {kleur, merk} = {(kleur; groen), (merk; Volvo)}. 

Er zijn ook situaties waarin men juist een deelverzameling van attributen van 
een entiteit buiten beschouwing wil laten. Daarvoor introduceren we de mas
keringsoperatie: 

Defmitie 7.1 

Als f een functie is en A een verzameling 
dan is de maskering van f met A, notatie f mask A 
=D= frestr(dom(f)\A). 

Functies worden vaak met elkaar in verband gebracht op grond van het feit dat 
ze gelijke waarden hebben voor gelijke attributen. We zeggen dan dat ze 
compatibel zijn: 

DefmitieA4 

Als fen g functies zijn, 
dan: fen g zijn compatibe~ notatie f - g, 
= D = voor elke x in de doorsnede van de domeinen van fen g geldt dat f(x) = 

g(x). 
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Zo zijn de functies 
{(kleur; groen), (merk; Volvo)} 

en {(type; 144), (merk; Volvo)} 
compatibele functies. 

Soms wil men functies met elkaar in verband brengen op grond van gelijke 
waarden voor verschillende attributen. Voordat over compatibiliteit gesproken 
kan worden moeten dan eerst de attributen van een der functies "vertaald" 
worden. Hiervoor wordt de samenstellingsoperatie voor functies gebruikt: 

Definitie A 5 

Als f en g functies zijn 
dan: de samengestelde functie van g na f, notatie g Q f 
=D= de functie die ontstaat door aan elk attribuut x van f, waarbij f(x) een 

attribuut vang is, de waarde g{f.x) als beeld toe te voegen. 

Voorbeeld 7.2 

De attributen 'merk' en 'kleur' van functiefin voorbeeld 7.1 kunnen vertaald 
worden naar het Engels met de vertaalfunctie 

NE= {(make; merk), {colour; kleur)}. 

De samenstelde functie van f na vertaalfunctie NE levert de Engelstalige 
entiteit 

f Q NE = {(make; Volvo ), ( colour; groen)}. 

Merk op dat de niet-vertaalde attributen bij de samenstelling wegvallen. 

Een functie waarvan elke tweede coördinaat een verzameling is wordt een 
verzamelingsfunctie genoemd. Een voorbeeld van een verzamelingsfunctie is: 

{(merk; {Volvo, Fiat}), (kleur; {rood, groen})} 
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Verzamelingsfuncties worden onder meer gebruikt om een entiteitklasse te 
karakteriseren door middel van een functie die aan elk attribuut van die 
entiteitklasse de verzameling mogelijke attribuutwaarden toevoegt. De verzame
ling van alle zinnen die op die manier gevormd kunnen worden wordt het 
gegeneraliseerde produkt genoemd: 
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Definitie A6 

Als F een verzamelingsfunctie is 
dan: het gegeneraliseerde produkt van F, notatie prod(F), 
= D = de verzameling van alle functies f over dom(F), zodat voor elke x E 

dom(f) geldt dat f(x) een element is van F(x) 

Het gegeneraliseerde produkt van de bovengenoemde verzamelingsfunctie is de 
volgende verzameling 

{{(merk; Volvo), 
{(merk; Volvo), 
{(merk; Fiat), 
{(merk; Fiat), 

(kleur;rood)}, 
(kleur;groen) }, 
(kleur;rood) }, 
(kleur;groen)} }. 

We zullen ook functies toepassen waarvan het bereik uit functies bestaat. We 
spreken dan van een functiewaardige functie. 

7.1.4 Tabellen 

Definitie A8 

Een tabel is een verzameling functies met gelijke domeinen. 

In overeenstemming met de terminologie van het conceptuele model zullen wij 
de elementen van de tabellen in een informatiebank aanduiden als zinnen. Een 
verzameling van zinnen die allemaal dezelfde attributenverzameling hebben, is 
dus een tabel. De zinnen vormen de rijen van de tabel en de attributen van de 
zinnen vormen de kolomkoppen. Als T een tabel is en de elementen van T 
hebben attributenverzameling A dan zeggen we: "T is een tabel over A." A 
wordt het domein van T genoemd. We zullen tabellen niet letterlijk noteren als 
verzamelingen van functies, maar in plaats daarvan de gangbare tabelnotatie 
gebruiken, zoals in voorbeeld 7.3. 
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Voorbeeld 7.3 

Een verzameling auto's kan worden voorgesteld als de tabel 

Tl kenteken merk type kleur 

21-23-VD Volvo 144 groen 
DF-33-JL Fiat 242D geel 
KZ-85-ZH Volvo 340 wit 

Auto's worden geïdentificeerd door hun kenteken. In het algemeen kunnen 
entiteiten in een tabel worden geïdentificeerd door een combinatie van attri
buten. We spreken dan van een identificerende deelverzameling attributen: 

Definitie A 7 

Als T een tabel is 
en B is een deelverzameling van dom(T) 
dan B is identificerend voor T 
= D = er zijn geen twee verschillende functies in T waarvan de restricties tot B 

gelijk zijn. 
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De verzameling {kenteken} is identificerend voor tabel Tl van voorbeeld 7.3. De 
kwalificatie heeft betrekking op een enkele tabel, zodat ook {merk, kleur} 
identificerend is voor tabel Tl, hoewel dat niet voor alle tabellen met auto's 
behoeft te gelden. 

Vaak wordt gesproken over "uniek identificerend". Aangezien echter iden
tificeren hetzelfde is als uniek aanwijzen, beschouwen wij de toevoeging uniek 
als overbodig. 

7.15 Operaties op tabellen 

Is men slechts geïnteresseerd in een deel van de attributen van een tabel, dan 
neemt men een projectie van die tabel over de verzameling van relevante 
attributen: 
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Definitie A9 

Als T een tabel is 
en A is een verzameling 
dan: de projectie van T over A, notatie T proj A, 
=D= de verzameling van de restricties tot A van alle functies inT. 

De aldus gedefinieerde operatie is analoog aan de projectie in het relationele 
model. 

Voorbeeld 7.4 

De projectie van tabel Tl van voorbeeld 7.3 over {merk, kleur} levert: 

Tl proj {merk, kleur} = merk 

Volvo 
Fiat 
Volvo 

kleur 

groen 
geel 
wit 

Een analogon van de relationele operatie 'selectie' behoeft in het verzamelings
model niet expliciet te worden gedefmieerd. Deze kan direkt als een verzame
lingsexpressie worden genoteerd. Zo wordt bijvoorbeeld de deelverzameling van 
tabel Tl tot de zinnen die beweren dat het merk 'Volvo' is, genoteerd als: 

{ t (Tl I t.merk Volvo }. 

Een analogon voor de natural join wordt in het verzamelingsmodel als volgt 
gedefinieerd: 

Defmitie AlO. 

Als T en U tabellen zijn 
dan: de natuurlijke verbinding van T met U, 

notatieT join U, 
= D = de tabel die ontstaat door het cartesisch produkt van T en U te nemen en 

daaruit van elk element (t;u), waarin t en u compatibel zijn, de vereniging 
van t en u te nemen. 
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Voorbeeld 7.5 

Stel we hebben een tabel T2 waarin het land van herkomst van automerken 
wordt beschreven: 

T2 =merk 

Volvo 
Fiat 
Ford 

land 

Zweden 
I talie 
USA 

We kunnen nu door eenjoin aan de tabel Tl van voorbeeld 7.3 het attribuut 
land toevoegen: 

Tljrun~T2--------------------------------
= kenteken merk 

21-23-VD Volvo 
DF-33-JL Fiat 
KZ-85-ZH Volvo 

kleur 

groen 
geel 
wit 

land 

Zweden 
!talie 
Zweden 

Bij het afleiden van gegevens uit informatiebanken komt het vaak voor dat men 
de attribuutwaarden van de zinnen in een tabel wil aggregeren. Vraagtalen zoals 
SOL bieden daartoe operaties voor het bepalen van som, gemiddelde, maximum 
en minumum. Wij zullen, waar nodig bij voorbeelden, de volgende notaties 
gebruiken: 

sum(t ( T: t.a) = D = de som van de waarden van attribuut a over alle zinnen in 
tabel T; 

äYa(t ( T: t.a) = D = het gemiddelde van attribuut a in tabel T; 
max(t ( T: t.a) =D= de maximale waarde van attribuut a in tabel T; 
min(t ( T: t.a) = D = de kleinste waarde van attribuut a in tabel T. 

In deze notatie kan eventueel de attribuutwaarde t.a vervangen worden door het 
beeld f(t) van een functie f over tabel T. 

Soms wil men de attributen vertalen van alle entiteiten in een tabel. Daartoe is 
de operatie groepssamenstelling gedefinieerd, analoog aan de samenstelling van 
functies, maar dan toegepast op een tabel en een functie: 
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Definitie All. 

Als T een tabel is 
en g een functie, 

HET VERZAMELINGSMODEL 

dan: de groepssamenstelling van T na g, notatie T p g, 
=D= de verzameling van alle samenstellingennag van de elementen van T. 

Voorbeeld 7.6 

De tabel Tl van voorbeeld 7.3 kan vertaald worden naar Engelstalige kolom
namen met de vertaalfunctie NE uit voorbeeld 7.3: 

TlpNE = make colour --------
Volvo 
Fiat 
Volvo 

7.2 Het conceptuele model 

groen 
geel 
wit 

Hierin worden de termen informatiebanktoestand, informatiebankuniversum, 
informatiebankdynamiek en conceptueel model gedefinieerd. 

7.2.1 De informatiebanktoestand 

De informatiebank bevat de zinnen die refereren naar tijdsafhankelijke proposi
ties over entiteiten. Telkens als een propositie in de relevante wereld waar 
wordt, dan moet de daarnaar refererende zin worden toegevoegd. Als een 
propositie onwaar wordt dan moet de betreffende zin uit de informatiebank 
worden verwijderd. De inhoud van de informatiebank behoort dus telkens te 
veranderen als er iets in de relevante wereld verandert. De inhoud van de 
informatiebank op een bepaald moment noemen we de actuele informatiebank
toestand Los van de actuele toestand kunnen we ook spreken over alle mogelij
ke en alle toegestane informatiebanktoestanden. 

Een informatiebanktoestand bevat voor elke entiteitklasse een tabel met zinnen 
die refereren naar entiteiten van die klasse. De verzamelingsfunctie die elke 
entiteitklasse, waarnaar de informatiebank refereert, associeert met de attri
butenverzameling van die entiteitklasse, wordt het skelet van die informatie
banktoestand genoemd. In het verzamelingsmodel hebben alle mogelijke informa
tiebanktoestanden van eenzelfde informatiebank hetzelfde skelet. 
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Het verzamelingsmodel stelt een informatiebanktoestand voor als een functie die 
een verzameling entiteitklassen afbeeldt op een verzameling tabellen. 

Definitie A12. 

Als g een verzamelingsfunctie is 
dan: i is een informatiebanktoestand over g 
= D = i is een functie over het domein van g 
en voor alle e in het domein van g geldt: 

i.e is een tabel over g.e. 

De verzamelingsfunctie g wordt het skelet van de informatiebank genoemd. Het 
domein van een informatiebanktoestand is diens verzameling entiteitklassen. Als 
i een informatiebanktoestand is en e is een entiteitklasse van i, dan wordt de 
tabel van e onder i (of korter: de e-tabel van i), genoteerd als: 

i.e 

Als men het verzamelingsmodel gebruikt als taal voor de informatiebank, dan 
gaat men uit van de veronderstelling dat de relevante wereld bestaat uit 
entiteiten die zijn ingedeeld in entiteitklassen. In die wereld heeft elke entiteit
klasse een bepaalde verzameling relevante attributen. Elke entiteit die tot een 
bepaalde klasse behoort heeft voor elk van de attributen van die klasse een 
bepaalde waarde. 

Bij een informatiebankskelet g kan nu een interpretatie worden gespecificeerd in 
de vorm van een functie die elk paar (e; a) afbeeldt op een paar (E, A), zodat 
e een entiteitklasse uit dom(g) en a een attribuut uit g.e is, enE een entiteit
klasse in de relevante wereld en A een attribuut van E is. Wij zullen verder 
steeds veronderstellen dat de interpretatie een identieke functie is, zodat de 
termen die in het skelet naar de entiteitklassen en attributen refereren dezelfde 
zijn als de termen die in de taal van de relevante wereld naar de entiteitklas-
sen en attributen refereren. 

Alsgeen verzamelingsfunctie is, i een informatiebank overgene een entiteit
klasse van i dan refereert volgens de identieke interpretatie elke zin in de 
e-tabel van i naar een propositie over een entiteit van klasse e. Elke zin in de 
informatiebank moet aldus worden opgevat als de bewering dat de betreffende 
propositie waar is. 

Voorbeeld 7.7 

Met de tabellen Tl en T2 uit de voorbeelden 7.3 en 7.5 kunnen we de volgende 
informatiebanktoestand definieren: 
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{(auto; Tl), (herkomst; T2)}. 

Het skelet van deze informatiebanktoestand is de volgende verzamelingsfunctie: 

{(auto; {kenteken, merk, type, kleur}), (herkomst; {land, merk})}. 

De tabel van entiteitklasse auto in deze informatiebanktoestand is: 

kenteken merk 

21-23-VD Volvo 
DF-33-JL Fiat 
KZ-85-ZH Volvo 

type 

144 
242D 
340 

kleur 

groen 
geel 
wit 

Deze tabel dient te worden geïnterpreteerd als de volgende verzameling zinnen: 
{"er is een auto met kenteken 21-23-VD en merk Volvo en type 144 en kleur 
groen", "er is een auto met kenteken DF-33-JL en merk Fiat en type 242D en 
kleur geel", "er is een auto met kenteken KZ-85-ZH en merk Volvo en type 
340 en kleur wit"} 

Omdat een informatiebanktoestand een functie is, mag er de restrictie-operatie 
op worden toegepast. Dit is nuttig als men slechts geïnteresseerd is in de 
zinnen betreffende een subset van de entiteitklassen. 

7 .2.2 Het informatiebankuniversum 

Een informatiebanktoestand is gedefinieerd als een functie. Een verzameling 
informatiebanktoestanden met een gemeenschappelijke attributenverzameling is 
dus een tabel. Wanneer het bovendien allemaal informatiebanktoestanden over 
hetzelfde skelet zijn, dan spreken we van een informatiebankuniversum. 

Definitie Al3 

Als g een verzamelingsfunctie is 
dan U is een informatiebankuniversum over g 
= D = U is een verzameling informatiebanktoestanden over g. 

Omdat een informatiebankuniversum een tabel is, mag de projectie-operatie 
erop worden toegepast. 
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Het conceptuele schema voor een bepaalde relevante wereld dient een informa
tiebankuniversum te beschrijven zodat de (identieke) interpretatie een één-één
duidige relatie legt tussen de elementen van U en de mogelijke toestanden van 
de relevante wereld. Wanneer de inhoud van de informatiebank op een bepaald 
moment gelijk is aan element i van U, dan wordt dat opgevat als de bewering 
dat de relevante wereld zich bevindt in de toestand waarnaar i refereert. Elke 
zin die in i voorkomt refereert naar een propositie die bij die toestand van de 
relevante wereld waar is. Het universum voegt hier als betekenis aan toe dat 
elke zin die niet in i voorkomt, maar wel in een ander element van U, refereert 
naar een onware propositie. Deze wijze van interpreteren staat bekend als de 
"closed world assumption." 

7.23 De informatiebankdynamiek 

Het conceptuele schema beschrijft niet alleen de toegestane informatiebanktoe
standen, maar ook de mogelijke toestandsveranderingen. Een toestandsverande
ring kan worden voorgesteld als een geordend paar, waarvan de eerste coör
dinaat de oude en de tweede coördinaat de nieuwe informatiebanktoestand 
voorstelt. We noemen zo'n toestandsverandering een informatiebanktransitie, of 
kortweg een transitie: 

Defmitie 7.2 

Als g een verzamelingsfunctie is, 
dan: (i;j) is een (informatiebank) transitie over g 
= D = i en j zijn informatiebanktoestanden over g. 

De verzameling van alle toegestane transities van een informatiebank noemen we 
de dynamiek van de informatiebank. De dynamiek is altijd een deelverzameling 
van het cartesisch kwadraat van het informatiebankuniversum. 

Definitie 7.3 

Als U een informatiebankuniversum is 
dan: Y is een informatiebankdynamiek over U 
=D= Y~UxU 

Soms willen we de beschouwing van een transitie beperken tot een subset van 
de entiteitklassen, net zoals we dat voor een informatiebanktoestand kunnen 
doen. Daartoe introduceren we de vierkante restrictie van een transitie (i;j) tot 
een verzameling A, die we noteren als: 

(i;j) restr2 A = (i restr A; j restr A). 
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Met name om beschouwingen over de dynamiek te kunnen beperken tot een 
subset van entiteitklassen introduceren we de vierkante projectie van een 
dynamiek Y over een verzameling A, die we noteren als: 

Y I!!.Qj2 A = { (iti) restr A I (ij)( Y } . 

7.2.4 Het conceptuele model 

De mogelijke inhouden en inhoudsveranderingen van een informatiebank worden 
volledig bepaald door: 
-een skelet dat bepaalt welke entiteitklassen er zijn en welke attributen die 
hebben, 

-een universum over dat skelet dat bepaalt welke informatiebanktoestanden zijn 
toegestaan, 

-een dynamiek over dat universum die bepaalt welke toestandsveranderingen zijn 
toegestaan. 

Deze drie vormen samen een conceptueel model van enerzijds de relevante 
wereld, anderzijds de gegevensbank. We definiëren een conceptueel model als 
een functie die de attributen g, U en Y atbeeldt op deze drie componenten. 
Andere auteurs gebruiken meestal een n-tupel om de componenten van een 
model samen te voegen. Een functie heeft echter het voordeel dat een model 
met een enkel symbool kan worden aangeduid. Vooral bij de behandeling van 
schema-wijzigingen is dit van belang omdat dan binnen één context over 
verschillende modellen gesproken wordt. We definiëren nu een conceptueel model 
als volgt: 

Deftnitie 7.4 

Informeel: 
Een conceptueel model is een functie met tenminste de attributen g, U en Y, 
waarbij het beeld van g een skelet is, het beeld van U een informatiebank
universum over dat skelet en het beeld van Y een dynamiek over het beeld van 
u. 

Formeel: 
cm is een conceptueel model 
= D = cm is een functie 
en {g, U, Y} .Ç dom( cm) 
en cm.g is een verzamelingsfunctie 
en cm. U is een informatiebankuniversum over cm.g 
en cm.Y is een informatiebankdynamiek over cm.U. 

Als cm een conceptueel model is dan noemen we cm.g het skelet, cm. U het 
universum en cm.Y de dynamiek van cm. Als i een element is van cm.U zeggen 
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we dat i een informatiebanktoestand, of kortweg een toestand, is van cm. Als 
(i~) een element is van cm.Y dan zeggen we dat (i;j) een transitie van cm is. 

Definitie 7.3 stelt dat een conceptueel model 'tenminste' de attributen g, U en 
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Y heeft. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld éen modulair conceptueel model 
te definiëren als een speciaal geval van een conceptueel model, dat naast de 
attributen g, U en Y nog bijzondere attributen heeft die de decompositie 
beschrijven. 

De notie van het conceptuele model stelt ons in staat om allerlei eigenschappen 
van informatiebanken te bespreken, zonder te hoeven ingaan op een conceptuele 
schema taal. 

7.3 De specificatie van een conceptueel model 

7.3.1 De typefunctie 

De verzameling toegestane waarden voor een attribuut van een entiteitklasse 
wordt het type van dat attribuut genoemd. We zullen de typen bij een informa
tiebankskelet specificeren in de vorm van een functiewaardige functie die elk 
van de entiteitklassen uit het domein van dat skelet afbeeldt op verzamelings
functies die op hun beurt de attributen van elke entiteitklasse afbeelden op het 
type van dat attribuut. Zo'n "tweetraps" functie noemen we een typefunctie: 

Als g een verzamelingsfunctie is 
dan h is een typefunctie over g 
= D = h is een functiewaardige functie over dom(g) 
en V e ( dom(h) 

[ h.e een is verzamelingsfunctie over g.e]. 

V oor elke entiteitklasse e van g en voor elk attribuut a in g.e wordt het type 
van a genoteerd als: 

h.e.a. 

Een skelet en een typefunctie kunnen gemakkelijk samen worden gespecificeerd 
als een tabel met de kolommen 'entiteitklasse', 'attribuut' en 'type' (zie 
voorbeeld 7.8). 
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Voorbeeld 7.8 

Een firma voert een assortiment van artikelen en accepteert daarop orders van 
klanten. Het skelet en de typefunctie voor het conceptuele model van deze 
f1rn1a worden bepaald door: 

entiteitklasse attribuut type 

artikel artikelnr (100 .. 999] 
artikel naam char(15) 
artikel prijs [1 .. 99] 
klant klantnr [100 .. 9999] 
klant naam char(20) 
order klantnr [100.9999] 
order artikelnr [100.999] 
order aantal [1 .. 999999] 
order besteldatum [800101..991231] 

Hierin is char(20) de verzameling van alle strings van ten hoogste 20 tekens. 

Een informatiebanktoestand die uit deze typefunctie gevormd kan worden is: 
{(artikel; 

artikelnummer naam prijs 

123 bendax 45 
321 wasbol 10 
543 loskering 27 
600 stopper 9 

(klant; 
klantnummer naam 

900 jansen 
1000 smits 
899 VOS 
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(order; 
~---------------------------------------------

)}. 

klantnummer 

900 
1000 

899 

7.3.2 Het vrije universum 

artikelnummer 

123 
321 
543 

besteldatum 

860908 
861027 
861027 

aantal 

10 
15 
16 

Als g een skelet is en h is een typefunctie over g en e is een entiteitklasse 
van g. dan is h.e de verzamelingsfunctie die aan elk attribuut van e de ver
zameling toegestane waarden toevoegt. De verzameling van alle zinnen over e 
die met deze attribuutwaarden gevormd kunnen worden noemen we het vrije 
entiteittype van e onder h. Dit vrije entiteittype is gelijk aan het gegenerali
seerde produkt van de verzamelingsfunctie h.e en laat zich dus eenvoudig 
noteren als: 

l!md(h.e). 
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De verzameling mogelijke combinaties van zinnen (tabellen) over een entiteittype 
noemen we het vrije tabeltype van die entiteit onder h. Het vrije tabeltype is 
gelijk aan de machtsverzameling van het vrije entiteittype en laat zich dus 
noteren als: 

f(llli!d(h.e) ). 

De verzameling van alle informatiebanken die met mogelijke combinaties van 
zinnen voor elk van de entiteitklassen gevormd kunnen worden noemen we het 
vrije universum over h. De verzamelingsfunctie die elke entiteitklasse afbeeldt 
op zijn vrije tabeltype wordt de informatiebankkarakterisering over h genoemd. 
Deze kan worden genoteerd als: 

{ (e; f(l!rod(h.e))) I e ( dom(h)}. 

Hiermee definiëren we: 

Als g een verzamelingsfunctie is 
en h is een typefunctie over g 
dan V is het vrije universum over h, notatie V = yy(h) 
=D= V = llli!d({ (e; P(prod(h.e))) I e ( dom(h)}). 



210 HET VERZAMELINGSMODEL 

7.3.3 Statische beperkingen 

Niet elke mogelijke informatiebanktoestand in het vrije universum hoeft een 
toegestane informatiebanktoestand te zijn. In het universum van een conceptueel 
model mogen geen toestanden voorkomen met zinnen die refereren naar on
mogelijke of tegenstrijdige proposities. Een onmogelijke propositie is bijvoor
beeld: "jan is de vader van jan" 
(verondersteld dat in de relevante wereld personen geïdentificeerd worden door 
hun voornaam). Een voorbeeld van tegenstrijdige proposities is: 

"jan is de vader van piet" en "piet is de vader van jan". 

De voorwaarden waaraan toestanden moeten voldoen om in de informatiebank te 
worden toegestaan, worden gespecificeerd met zogenáamde statische beperkingen. 
Een statische beperking is een boolse functie over het vrije universum. In plaats 
van boolse functie zullen we ook de term predikaat gebruiken. We gebruiken 
voor het specificeren van beperkingen de gangbare taal van de verzamelingen
leer. Het formeel definiëren van een taal voor het specificeren van beperkingen 
valt buiten de doelstelling van dit boek. Ook op de vraag in hoeverre beperkin-
gen recursief gespecificeerd kunnen worden, zullen we niet ingaan. 

Voorbeeld 7.9 

Bij de firma van voorbeeld 7.8 gelden de volgende regels: 
R1: álle artikelen waarvan het artikelnummer 500 of groter is hebben een prijs 

beneden de 30. 
R2: de gemiddelde prijs van alle artikelen met een artikelnummer tussen 400 en 

500 is kleiner dan 10. 
R3: stoppers worden alleen geleverd aan klanten met een klantnummer kleiner 

dan 1000. 
Deze beperkingen kunnen worden uitgedrukt als de volgende predikaten over het 
vrije universum uit typefunctie van voorbeeld 7.8: 
Bl(i) : = V t E i.artikel [ t.artikelnr _::::. 500 = > t.prijs < 30 ]. 
B2(i) : = .!lY8 ( t ( i.artikel 

en t.artikelnr ( [401..499] 
t.prijs 

) < 10. 
B3(i) : = V t ( i.artikel 

[ t.naam = stopper 
= > V u ( Lorder 
[ u.artikelnr = t.artikelnr = > u.klantnr < 1000 ] 
]. 
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Wanneer we van een conceptueel model cm zeggen dat een predikaat P een 
statische beperking is voor cm, dan bedoelen we daarmee dat P(i) waar is voor 
alle informatiebanktoestanden i van het universum van cm. 

Nu is het zo dat niet elke beperking naar alle entiteitklassen refereert. Met 
name bij het vormen van modules zal het van groot belang blijken te zijn te 
weten op welke entiteitklassen een bepaalde beperking van toepassing is. We 
introduceren daarom de term referentiedomein voor de verzameling entiteitklas
sen waarnaar een beperking refereert. 

Definitie 7.5 

Als U een informatiebankuniversum is 
en P is een predikaat over U 
en Ris een deelverzamelingen van de entiteitklassen van U, 
dan is R het referentiedomein van P desd als R de kleinste deelverzameling is 

van entiteitklassen van U waarvan het beeld van invloed kan zijn op de 
waarde van P. 
(zie appendix X? voor de formele definitie) 

Met betrekking tot voorbeeld 7.9 zijn de referentiedomeinen: 
Bl: {artikel} 
B2: {artikel} 
B3: {artikel, order}. 

Omdat alleen de entiteitklassen uit het referentiedomein van invloed zijn op de 
waarde van het predikaat, mag het predikaat ook beschouwd worden als een 
functie over elke projectie van het vrije universum over een verzameling die 
het referentiedomein bevat. 

7.3.4 Bijzondere klassen van statische beperkingen 

7.3.4.1 Sleutels 

Een bijzondere klasse van statische beperkingen, die een belangrijke rol spelen 
in vrijwel elk conceptueel model, zijn de sleutelbeperkingen. Een sleutelbeper
king eist dat een groep attributen van een entiteitklasse in elke informatiebank
toestand identificerend is voor de entiteitenverzameling van die klasse: 

Defmitie A14. 

Als cm een conceptueel model is 
en e is een entiteitklasse van cm 
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en S is een deelverzameling van de attributenverzameling van e 
dan: S is een sleutel van e onder cm 
=D= Vi(cm.U 

[ S is identificerend voor i.e ). 

Een entiteitklasse kan meerdere sleutels hebben. Sleutels hoeven niet "minimaal" 
te zijn, dat wil zeggen dat het niet uitgesloten is dat een echte deelverzameling 
van een sleutel ook sleutel is. 

Voorbeeld 7.10 

In de handelsfirma van voorbeeld 7.8 geldt dat artikelen uniek worden geïden
tificeerd door hun artikelnummer, klanten door hun klantnr en orders door de 
combinatie van klantnummer, artikelnummer en besteldatum. Dit wordt uit
gedrukt in de volgende sleutelbeperkingen: 
{ artikelnr} is sleutel van artikel, 
{klantnr} is sleutel van klant, 
{klantnr, artikelnr, besteldatum} is sleutel van order. 

Als we in de specificatie van een informatiebankskelet één of meer attributen 
onderstr~pen, dan bedoelen we daarmee dat die attributen een sleutel vormen 
van de betreffende entiteitklasse. 

7.3.4.2 Referentiele beperkingen 

Een tweede klasse van beperkingen die zo'n belangrijke rol spelen dat een 
speciale terminologie op zijn plaats is, wordt gevormd door de zogenaamde 
referentiële beperkingen. Deze worden besproken in sectie 7.4 van dit hoofdstuk. 

7.3.5 Dynamische beperkingen 

Als cm een conceptueel model is, dan noemen we cm. U x cm. U de vrije 
dynamiek van cm. Niet elke "vrije" transitie is een toegestane transitie omdat in 
het universum van discussie bepaalde toestandsovergangen verboden kunnen zijn. 
Een veel gebruikt voorbeeld is het attribuut 'burgerlijke staat', met type 
{ongehuwd, gehuwd, gescheiden}. Hierbij kan de overgang van gescheiden naar 
ongehuwd in het objectsysteem niet voorkomen. Een ander voorbeeld is de regel 
dat orders tenminste twee jaar geregistreerd moeten blijven. 

De voorwaarden waaraan transities moeten voldoen worden gespecificeerd met 
zogenaamde dynamische beperkingen. Een dynamische beperking voor een 
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conceptueel model is een boolse functie over de vrije dynamiek van dat model. 
Dynamische beperkingen kunnen worden beschreven met dezelfde taal als de 
statische beperkingen. 

Voorbeeld 7.11 
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In de firma van voorbeeld 7.8 geldt de regel dat orders niet gewijzigd mogen 
worden. Eventuele wijzigingen op orders worden namelijk beschouwd als nieuwe 
orders (een vermindering van het aantal wordt beschouwd als een order met 
negatief aantal). Dit wordt uitgedrukt door de volgende dynamische beperking, 
waarin i de oude en j de nieuwe toestand voorstelt: 

Dl((iti)) : = 
V t ( i.order 
[ } u Horder 

[ u restr {klantnr, artikelnr, besteldatum} 
= t restr {klantnr, artikelnr, besteldatum} 
=> u= t 

]. 

De eis dat orders bewaard moeten blijven tenzij er een latere order is van 
dezelfde klant, kan worden uitgedrukt in de volgende dynamische beperking: 

D2((i~)) := 
V t ( i.order 
[ } u ( j.order 

]. 

[ ( u.klantnr = t.klantnr 
en u.besteldatum > t.besteldatum 
) 

of u restr {klantnr, artikelnr, besteldatum} 
t ~ {klantnr, artikelnr, besteldatum} 

Wanneer we van een conceptueel model cm zeggen dat een predikaatPeen 
dynamische beperking is voor cm, dan bedoelen we daarmee dat P( (i;j)) waar is 
voor alle informatiebanktransities (i~) in de dynamiek van cm. 

Ook voor dynamische beperkingen kan het van belang zijn te weten op welke 
entiteitklassen de beperking betrekking heeft. De definitie van een referentie
domein voor dynamische beperkingen is analoog aan die voor statische beperkin
gen (zie defmitie 7.5 in appendix X7). Het referentiedomein van dynamische 
beperking Dl in voorbeeld 7.11 is {order}. 
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7.3.6 Over de noodzaak van dynamische beperkingen 

Het onderscheid tussen statische en dynamische beperkingen is betrekkelijk. Als 
men veronderstelt dat informatie in principe niet verloren gaat, zodat aan de 
informatiebank alleen informatie wordt toegevoegd, dan ontstaat een zogenaamde 
historie-informatiebank (zie b.v. [MNA87]). In zo'n informatiebank wordt elke 
zin uitgebreid met een volgnummer of tijdstem pel, dat in principe deel uitmaakt 
van elke sleutel. Elke beperking met betrekking tot toestandsveranderingen kan 
dan worden uitgedrukt als een predikaat over de informatiebankinhoud, die 
immers na elke wijziging de vorige inhoud bevat. 

Vaak wordt echter het conceptuele schema niet gebruikt om het "universe of 
discoursert maar om de relevante en beschikbare informatie te beschrijven. 
Wanneer dat gebeurt voor een omgeving waar het gebruikelijk is om informatie 
die niet langer relevant is te vernietigen, dan is het niet zinvol om een 
historie- gegevensbank te modelleren. In de praktijk worden veel archieven 
periodiek geschoond. Er zijn zelfs situaties waar informatie na een bepaalde 
periode op formele gronden vernietigd moet worden. Dit geldt met name voor 
bepaalde soorten persoonsgegevens. 

Als men een informatiebank beschrijft waarin informatie kan worden vernietigd, 
dan is de dynamische beperking een manier om aan te geven onder welke 
voorwaarden informatie mag worden vernietigd. Zulke dynamische beperkingen 
kunnen echter alleen "eerste orde" dynamische effecten beschrijven, omdat ze 
alleen naar de actuele en de volgende toestand refereren en niet naar bijvoor
beeld de vorige of de voor-vorige toestand. Wil men beperkingen opleggen over 
de nieuwe toestand en de (voor-)vorige toestand, dan zal die historische 
informatie bewaard moeten blijven. Dat is ook zinvol omdat die informatie dan 
kennelijk nog relevant is. 

7.3.7 Een conceptueel schema in abstracte vorm 

Het conceptuele model wordt bepaald door een skelet, een typefunctie, een 
verzameling statische beperkingen en een verzameling dynamische beperkingen. 
Een conceptueel schema dient dus in een of andere vorm te voorzien in de 
specificatie van: 
-een skelet 
-een typefunctie over dat skelet, 
-een verzameling statische beperkingen en 
-een verzameling dynamische beperkingen. 
Omdat we in dit boek niet primair geïnteresseerd zijn in een specifieke taal 
voor het conceptuele schema, zullen we over conceptuele schema's spreken in 
een vorm die abstract is van de specificatietaal. Daartoe stellen we een schema 
samen uit de componenten zelf. Omdat bij decompositie ten aanzien van de 
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beperkingen zowel het predikaat als het referentiedomein van belang is, nemen 
we de beperkingen op in de vorm van een tabel met attributenverzameling {P, 
R}. Van alle elementen b in de statische beperkingentabel is b.P een boolse 
functie (predikaat) over het vrije universum uit de typefunctie en b.R het 
referentiedomein van b.P. Van alle elementen b in de dynamische beperkingen
tabel is b.P een boolse functie over de vrije dynamiek. De formele definitie van 
een (abstract) conceptueel schema luidt aldus: 

Definitie 7.6 

s is een conceptueel schema 
=D= sis een functie over {g, T, Bs, Bd} 
en s.g is een verzamelingsfunctie 
en s.T is een typefunctie over s.g 
en s.Bs is een tabel over {P, R} 
en Vb(s.Bs 

[ b.P is een boolse functie over vu(s.T) 
en b.R is het referentiedomein van b.P 

J 
en V b(s.Bd 

[ b.P is een boolse functie over vu(s.T) x vu(s.T) 
en b.R is het referentiedomein van b.P 

Door een conceptueel schema wordt eenduidig een conceptueel model bepaald. 
Het conceptuele model cm uit schema s, notatie cm(s), wordt bepaald door: 

cm.g = s.g 
en . cm. U = {i ( yy(s.T) I V b ( s.Bs [ b.P(i)]} 
en cm.Y = { (i;j) (cm. U x cm.U I V b E s.Bd [b.P((i;j))]}. 

7.4 Informatiebankapplikaties 

7.4.1 Query-operaties 

Gebruik van een informatiebank betekent dat daar raadpleeg- en wijzigingsope
raties op worden uitgevoerd. Soms worden zulke operaties ad hoc door de 
eindgebruiker gespeciflceerd in een interactieve querytaal als SQL [Date84]. Heel 
vaak worden ook operaties vooraf gespecificeerd door applicatieprogrammeurs en 
aan de eindgebruiker ter beschikking gesteld in de vorm van applicatieprogram
ma's. De operaties vormen als het ware het interface tussen de gebruikers en de 
informatiebank. 
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We stellen ons nu de omgeving voor als een toestandsruimte A (applicatie-uni
versum), die de verzameling is van alle mogelijke toestanden waarin de omge
ving kan verkeren. De elementen van een applicatie-universum noemen we 
applicatietoestanden. Een applicatie-universum is vergelijkbaar met een infor
matiebank-universum, maar we veronderstellen geen specifieke structuur. 

Een raadpleegoperatie kan nu worden beschouwd als een functie die paren (i;a), 
waarbij i een informatiebanktoestand en a een applicatietoestand is, afbeeldt op 
applicatietoestanden. De initiële applicatietoestand kan van invloed zijn op het 
resultaat van de query, als het om geparameteriseerde queries gaat. Een 
query-operatie kan formeel als volgt worden gedefmieerd: 

Definitie 7.7 

Als cm een conceptueel model is 
en A is een verzameling 
dan: q is een query-operatie over ( cm;A) 
= D = q is een functie over cm.U x A in A. 

Bij decompositie van het schema is het van belang om te weten van welke 
entiteitklassen het resultaat van een query-operatie atbankelijk is. We defmiëren 
daarom een referentiedomein voor query-operaties, analoog aan het referentie
domein van beperkingen. 

Definitie 7.8 

Het referentiedomein van een query-operatie bevat uitsluitend alle entiteitklas
sen waarvan de waarde van invloed kan zijn op het resultaat van de operatie. 
(zie voor de formele definitie appendix X7) 

Als q een query-operatie is, dan noteren we het referentiedomein van q als 
R( q). Aangezien de entiteitklassen buiten het referentiedomein niet van invloed 
zijn op de operatie, kan het domein van de query-operatie zonder bezwaar 
worden uitgebreid met restricties van informatiebanktoestanden tot minstens het 
referentiedomein: 

Als q een query-operatie is over (cm ;A) met referentiedomein R, dan dom( q) = 
({i restr P I i ( cm.U en R _ç P} x A). 
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7.4.2 Wijzigingsoperaties 

Een wijzigingsoperatie kan worden beschouwd als een functie die paren (i;a) 
waarin i een informatiebanktoestand en a een applicatietoestand is, afbeeldt op 
informatiebanktoestanden. Bij wijzigingsoperaties moet bovendien de eis gesteld 
worden dat toepassing van de operatie onder alle omstandigheden een toegestane 
transitie oplevert. Formeel definiëren we een wijzigingsoperatie als: 

Definitie 7.9 

Als cm een conceptueel model is 
en A is een verzameling 
dan wis een wijzigingsoperatie over ( cm;A) 
=D= wis een functie over cm.U x A in cm.U 
en V ((i;a);j) ( w [ (i;j) ( cm.Y]. 

De gebruiker kan het effect van de wijzigingsoperatie beïnvloeden door, 
alvorens de operatie uit te voeren, de applicatietoestand te bepalen. De definitie 
v~ de wijzigingsoperatie eist dat de operatie voor elke mogelijke applicatietoe
stand is gedefinieerd. Dat betekent dat de operatie zo moet worden geïmplemen
teerd dat, als de gebruiker foutieve invoer aanbiedt, de identieke transitie het 
resultaat is. Vrijwel elke wijzigingsoperatie zal dus het element ((i;a);i) 
bevatten. 

Deze voorstellingswijze van een wijzigingsoperatie maakt de specificatie van een 
gebruiksprocedure, waarin een reeks van wijzigingsoperaties is gespecificeerd, 
tot een programma waarbij de beperkingen in het schema de invarianten 
specificeren. 

Voor wijzigingsoperaties is de verzameling entiteitklassen van belang waarvan de 
waarde door de operatie beïnvloed kan worden. We noemen deze verzameling het 
eigen domein van de operatie. 

Defmitie 7.10 

Het eigen domein van een wijzigingsoperatie bevat uitsluitend die entiteitskias
sen waarvan het beeld door de operatie beïnvloed kan worden. (zie appendix X7 
voor de formele definitie) 

Als w een wijzigingoperatie is, dan noteren we het eigen domein vanwals 
~(w). 
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Onder het referentiedomein van een wijzigingsoperatie zullen we verstaan de 
verzameling van entiteitklassen waarvan het beeld van invloed kan zijn op het 
resultaat van de operatie, of waarvan het beeld door de operatie beïnvloed kan 
worden (zie Def 7.11 in appendix X7). Het referentiedomein van een wijzigings
operatie omvat dus het eigen domein. Als w een wijzigingsoperatie is noteren 
we het referentiedomein vanwals R.(w). 

Aangezien de entiteitklassen buiten het referentiedomein geen rol spelen bij de 
operatie, kan het domein van de wijzigings-operatie zonder bezwaar worden 
uitgebreid met restricties van informatiebanktoestanden tot minstens het 
referentiedomein: 

wis een wijzigingsoperatie over ( cm;A) 
= > dom(w) = ( { i restr P I i (cm. U en R.(w) & P} x A). 

7.4.3 Overdraagbaarheid van applicaties 

Een applicatie bij een conceptueel model kan nu worden beschouwd als de 
combinatie van een applicatie-universum, een query- operatie en een wij
zigingsoperatie: 

Als cm een conceptueel model is 
dan <A, q, w> is een applicatie over cm 
= D = A is een verzameling 
en q is een query-operatie over ( cm;A) 
en wis een wijzigingsoperatie over (cm;A) 

We noemen de vereniging van de referentiedomeinen van q en w het referentie-
domein van de applicatie. Onder het eigen domein van de applicatie verstaan we 
het eigen domein van w. 

Wanneer een conceptueel schema gewijzigd wordt, is het gewenst dat zoveel 
mogelijk applicaties overdraagbaar zijn van het oude naar het nieuwe model. We 
definiëren daarom overdraagbaarheid van operaties als volgt: 

Als cm en cm' conceptuele modellen zijn 
en A is een verzameling 
en q is query-operatie over (cm;A) 
en ween wijzigingsoperatie is over ( cm;A) 
dan q is overdraagbaar van cm naar cm' 
=D= q is query-operatie over (cm';A); 
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en dan: w is overdraagbaar van cm naar cm' 
= D = w is een wijzigingsoperatie over ( cm';A). 

Een applicatie is overdraagbaar van een conceptueel model cm naar een 
conceptueel model cm', als de query-operatie en de wijzigingsoperatie beide 
overdraagbaar zijn van cm naar cm'. In het volgende hoofdstuk beschrijven we 
hoe een conceptueel model kan worden gedecomponeerd in modules, zodat 
applicaties als lokaal voor modules kunnen worden beschouwd. In hoofdstuk 5 
zal daarna worden onderzocht onder welke condities applicaties van modules 
overdraagbaar zijn, als andere modules worden gewijzigd. 

7.5 Referentiële beperkingen 
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Een zeer belangrijke klasse van statische beperkingen wordt gevormd door de 
zogenaamde referentiële beperkingen ( referential constraints [Date82]), die ook 
wel worden aangeduid als subset requirements [Re82], cardinality constraint 
(Abrial74], of inclusion dependencies [CFP82]. Referentiële beperkingen treden 
op waar attributen van de ene entiteitklasse refereren naar attributen van de 
andere entiteitklasse en waar geëist wordt dat in de tabel van de andere 
entiteitklasse tenminste een zin voorkomt met gelijke waarden voor de betref
fende attributen. Zo refereren in voorbeeld 7.8 zinnen in de order-tabel naar 
zinnen in de artikel-tabel die dezelfde waarde hebben voor het attribuut 
artikelnr. 

7.5.1 Structuurdiagrammen 

Vrijwel elke conceptuele schemataal kent een diagramnotatie voor referentiële 
beperkingen. Ze spelen zo'n belangrijke rol bij de interpretatie van een 
conceptueel schema, dat een representatie van de entiteitklassen en de daartus
sen bestaande referentiële beperkingen een vrijwel onmisbaar hulpmiddel is voor 
ontwerpers, programmeurs en gebruikers. Hoewel er in het algemeen een 
redelijke overeenstemming is in de soorten referentiële beperkingen die men 
onderscheidt, is er weinig eenheid in de gebruikte benamingen voor de verschil
lende soorten beperkingen en in de bijbehorende diagramnotatie. Een interessant 
voorstel tot standaardisatie van notaties is te vinden in [MM85]. Bij toetsing 
aan de hier te hanteren definitie van referentiële beperkingen, blijkt deze 
notatie echter enigszins redundant te zijn en meer symbolen te gebruiken dan 
nodig is. Gezien het belang van overzichtelijke structuurdiagrammen, kiezen we 
daarom een eigen notatie, die eenvoudig te interpreteren is en die goed 
aansluit bij onze definities. 
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. 7.5.2 Attribuuttransformaties. 

Omdat referentiële beperkingen niet uitsluitend tussen gelijknamige attributen 
optreden, is een middel nodig om aan te geven welke paren van attributen bij 
elkaar horen. Het verzamelingsmodel gebruikt daarvoor de zogenaamde attribuut
transformatie. Een attribuuttransformatie is een vertaalfunctie tussen de 
attributenverzamelingen van twee entiteitklassen: 

Definitie AlS 

Als cm een conceptueel model is 
en d en e zijn entiteitklassen van cm 
dan f is een attribuuttransfonnatie, afgekort at::t: over 

(d;e) van cm 
= D = fis een functie 
en dom(t) is een subset van de attributenverzameling van d 
en rng(t) is een subset van de attributenverzameling van e. 

In het algemeen zullen attribuuttranformaties bijecties zijn. De definitie eist dat 
echter niet omdat daar geen noodzaak voor blijkt te zijn. Een niet bijectieve 
attribuuttransformatie betekent dat twee (of meer) attributen van de ene 
entiteitklasse refereren naar eenzelfde attribuut van de andere klasse. Dat 
betekent dat alleen aan een referentiële constraint kan worden voldaan voor 
zinnen waarin beide attributen dezelfde waarde hebben. Voorbeeld 7.13 toont 
een model waarin een niet-identieke attribuuttransformatie onvermijdelijk is. 

Voorbeeld 7.13 

Artikelen zijn samengesteld uit andere artikelen. Een stuklijst geeft van elk 
artikel aan welke onderdelen het bevat. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt 
tussen verschillende versies van een zelfde artikel. Dit kan worden gemodelleerd 
in een model met het volgende skelet: 

entiteitklasse 

artikel 
stuklijstregel 

attributenverzameling 

{ artikelnr, versienr, naam} 
{ artikelnr, versienr. stuknr, stukversienr, aantal} 

Het verband tussen stuklijstregel en de samenstelling wordt gelegd door de 
attribuuttransformatie fl over (stuklijstregel; artikel) zodat: 
fl = {(artikelnr; artikelnr), (versienr; versienr)}. 
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Het verband tussen een stuklijstregels en het artikel dat daarin als onderdeel 
wordt aangewezen, wordt gelegd door de atf f2 over (stuklijstregel; artikel) 
zodat: 
f2 { ( stuknr; artikelnr ), ( stukversienr; versienr)}. 

7.5.3 Associaties 
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Ook zonder dat er sprake is van een beperking, legt een attribuuttransformatie 
een associatie tussen twee entiteitklassen door de zinnen met gelijke waarden 
voor overeenkomstige attributen met elkaar te associëren. Stel dat cm een 
conceptueel model is met een atf f over het entiteiklassenpaar (d;e). Stel verder 
dat i een informatiebanktoestand van cm is. Uit f kan dan een relatie R 
worden afgeleid over de entiteitenverzamelingen vanden e, die alle paren (t;u) 
bevat zodat de waarden in t voor de attributen uit het domein van f gelijk zijn 
aan de waarden in u voor de corresponderende attributen in het bereik van f. 
Het is duidelijk dat deze relatie afhankelijk is van de informatiebanktoestand. 
We definiëren nu het begrip associatie als een "relatiewaardige" functie die elke 
informatiebanktoestand afbeeldt op een relatie over de tabellen van twee 
entiteitklassen: 

Defmitie 7.12 

Als d en e entiteitklassen zijn van een conceptueel model cm en fis een atf 
over ( d;e ), dan is de associatie van d naar e via f een functie die elke infor
matiebanktoestand in cm. U afbeeldt op de relatie over i.d x i.e, waarin voor alle 
paren (t;u) geldt datten u gelijke waarden hebben voor de attributen die 
volgens f met elkaar overeenkomen (zie Appendix X7 voor de formele definitie). 

We noemen d de bronklasseene de doelklasse van de associatie. 

7.5.4 Referentiële beperkingen 

Referentiële beperkingen kunnen gemakkelijk worden geformuleerd als eisen die 
gesteld worden aan de relaties in het bereik van een associatie. De meeste 
modellen (bijvoorbeel RM/T [Da82], het Binary Relationship model [Ab75], Entity 
Relationship model [Ch76]) formuleren de eis in termen van het aantal malen 
dat zinnen uit beide tabellen in de relatie voor mogen komen. Het onderscheid 
in die aantallen beperkt zich meestal tot de schaal {0, 1, veel}. De eis kan 
echter ook worden geformuleerd in termen van de aard van de relatie, zodat 
onderscheid gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld functionele en partiële relaties. 
We kunnen de verschillende soorten referentiële beperkingen onderscheiden als 
functionele, partieel functionele en volledige associaties. 
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7 .5.4.1 Functionele associatie 

Bij een functionele associatie wordt geëist dat voor elke informatiebanktoestand 
de relatie een volledige functie over de brontabel is. Er is dan sprake van een 
N:l relatie tussen bron en doel-entiteit. 

Definitie 7.13 

Als cm een conceptueel model 
en d en e zijn entiteitklassen van cm 
en f is een atf over ( d;e) 
dan: A is een functionele associatie van d naar e volgens f 
= D = A is een associatie van d naar e via f 
en V i ( cm.U 

[ A.i is een functie over i.d 
en rng(A.i) & i.e 
]. 

In structuurdiagrammen zullen we volledig functionele associaties aangeven met 
een pijl (symbool voor functie) in de richting van de doelklasse (zie voorbeeld 
7.14). 

Voorbeeld 7.14 

Stel de entiteitklassen order en artikele hebben beide een attribuut 'artikelnr', 
dat tevens sleutel is van artikel. De beperking flde associatie van order naar 
artikel via { ( artikelnr; artikelnr)} is volledig functioneel" wordt dan als volgt 
weergegeven: 

~--o_ro_e_r __ ~----------1~~---a-rt-ik-el--~ 
Figuur 7.1 Functionele associatie. 

Elke order hoort bij precies één artikel. Er is geen beperking op het aantal 
orders per artikel. 
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7.5.4.2 Partieel functionele associaties 

Bij een partieel functionele associatie wordt geëist dat voor elke informatie
banktoestand de relatie een partiële functie is. Er is eveneens sprake van een 
N:1 relatie. 

Definitie 7.14 

Als cm een conceptueel model is 
en d en e zijn entiteitklassen van cm 
en f is een atf over ( d;e) 
dan: A is een partieel functionele associatie van d naar e via f 
= D = A is een associatie van d naar e volgens f 
en V i (cm. U [A.i is een functie en dom(A.i) _ç i.d en rng(A.i) _ç i.e]. 
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In structuurdiagrammen geven we partieel functionele relaties aan met een • --·0' 
in de richting van de doelklasse. De nul symboliseert dat elke zin in de 
brontabel is geassocieerd met "nul of één" zinnen in de doeltabel (zie voorbeeld 
7.15). 

Voorbeeld 7.15 

Stel dat de firma van voorbeeld 7.8 ook artikelen levert over de toonbank. De 
klant is dan niet bekend, zodat men in zulke gevallen een order noteert met 
100 als waarde voor klantnr.Omdat er geen klant is met klantnr 100, is de 
associatie van order naar klant niet volledig, maar partieel functioneel. 

~--o_ro_e_r __ _;--------cl~--k-la_n_t--~ 
Figuur 7.2 Partieel functionele associatie. 

7 .5.4.3 Volledige associaties 

Bij een volledige associatie wordt geëist dat voor elke informatiebanktoestand 
het domein van de relatie gelijk is aan de bronverzameling. Er is dan sprake 
van een N:M relatie tussen bron- en doelentiteitklasse. 
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Definitie 7.15 

Als cm een conceptueel model 
en d en e zijn entiteitklassen van cm 
en f is een atf over ( d;e) 

HET VERZAMELINGSMODEL 

dan: A is een volledige associatie van d naar e volgens f 
= D = A is een associatie van d naar e volgens f 
en V i (cm. U [ dom(A.i) = i.d ]. 

In structuurdiagrammen geven we een volledige associatie aan met een '--- < '. 
Dit symbool (de kraaiepoot) wordt vaak gebruikt om een N:veel associatie aan te 
geven. Hier heeft het de betekenis "één of meer" (zie voorbeeld 7.16) 

Voorbeeld 7.16 

Een firma onderscheidt van elk artikel verschillende versies. De entiteitklasse 
'artikel' heeft daarom als sleutel {artikelnr, versie}. Bij orders is echter de 
versie niet van belang, zodat orders alleen naar het artikelnr refereren. Als 
gevolg hiervan is de associatie van order naar artikel wel volledig, maar niet 
functioneel: een order-zin hoort bij een of meer artikel-zinnen. 

~--o_ro __ e_r __ ~--------~~HL-__ a_rt_i_ke_' __ ~ 
Figuur 7.3 Volledig functionele associatie. 

7.5.4.4 Gecombineerde referentiële beperkingen 

Het komt vaak voor dat tussen twee entiteitklassen in beide richtingen een 
referentiële beperking bestaat via dezelfde attribuuttransformatie. In principe 
kunnen zo zes combinaties gemaakt worden. In hoofdstuk 3 zijn hiervan enkele 
voorbeelden gegeven. 

7.5.5 Conventies voor structuurdiagrammen 

Doorgaans is van de meeste associaties de attribuuttransformatie gelijk aan de 
identieke functie over de gelijknamige attributen van beide entiteitklassen. In 
zulke gevallen zullen we de associatie beschouwen als voldoende gespecificeerd 
door het structuurdiagram en zullen verder geen expliciete specificatie vermel
den. 
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Hoewel het in principe mogelijk is om associaties te identificeren met hun 
attribuuttransformatie, is het vaak makkelijker om een associatie een naam te 
geven. Het is voldoende als deze associatienamen uniek zijn per entiteitklasse. 
Vaak blijkt de naam van de doel-entiteitklasse tevens een geschikte naam voor 
de associatie. Een associatie zal dus in het algemeen in beide richtingen een 
verschillende naam hebben. We zullen deze naam gebruiken tenzij een andere 
expliciet gespecificeerd is. Waar nodig zullen we namen voor associaties in het 
structuurdiagram expliciet vermelden, door de naam aan de linkerzijde (gaande 
van bron naar doel) van de associatielijn te plaatsen. 

7.6 Conclusie 

Het verzamelingsmodel hanteert de verzamelingenleer als taal voor de infor
matiebank. Het voordeel van deze taal is dat deze sinds circa 1970 onderdeel 
uitmaakt van het VWO-wiskundepakket Uit ervaringen blijkt dat bij het 
formuleren van minder eenvoudige queries in een vraagtaal als SQL gemakkelijk 
fouten worden gemaakt [Re85]. Ook blijkt dat deze fouten kunnen worden 
voorkomen als de queries vooraf worden geformuleerd in de notatie van het 
verzamelingsmodel. Het heeft daarom zin om bij informatiesystemen, waar het 
relationele model gebruikt wordt als eXterne schemataal, het verzamelingsmodel 
te gebruiken als taal voor de informatiebank en als "conceptuele vraagtaal". 

Een conceptueel schema definieert volgens het verzamelingsmodel een concep
tueel model dat bestaat uit drie componenten: 
1 het skelet: een verzameling entiteitklassen met elk een verzameling attributen, 
2 het universum: de verzameling van toegestane informatiebanktoestanden, 
3 de dynamiek: de verzameling toegestane toestandsovergangen. 
Het verzamelingsmodel is eigenlijk meer een taal voor de informatiebank, dan 
een conceptuele schemataal, omdat het wel de informatiebanktoestanden als 
formele objecten defmieert, maar niet de taal waarin het conceptuele schema 
geformuleerd wordt. De taal van de verzamelingenleer is daarvoor niet onge
schikt, maar wel onhandig. Voor praktische toepassing moeten verkorte notaties 
worden gebruikt. Zo kunnen het skelet en de typefunctie gemakkelijk in de 
vorm van tabellen genoteerd worden. Voor veel gebruikte beperkingen, zoals 
sleutels en referentiële beperkingen, maken speciale notaties het formuleren en 
lezen van het schema aanmerkelijk gemakkelijker. In principe kan elke schema
taal, die een conceptueel schema specificeert in termen van entiteitklassen, 
attributen en beperkingen (zoals bijvoorbeeld een relationeel schema) worden 
opgevat als specificatie van een conceptueel model volgens Def 7.3. Ook onze 
definitie van een conceptueel schema (Def7.6) is niet afhankelijk van de keuze 
van een conceptuele schemataaL 

In de volgende hoofdstukken zal de mogelijkheid worden besproken van modu
laire decompositie van het conceptuele schema en de informatiebank. Omdat 
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onze defmitie van het conceptuele schema en de informatiebank onafhankelijk is 
van de te gebruiken conceptuele schemataal, zal de methode van decompositie 
toepasbaar zijn op in principe elke conceptuele schemataal van het n-aire type. 



8 MODULAIRE DECOMPOSITIE 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op formele wijze beschreven hoe een conceptueel 
schema en het bijbehorende conceptuele model modulair gedecomponeerd kan 
worden. 

Het aantal entiteitklassen in een conceptueel schema kan variëren van een 
twintigtal voor een klein bedrijf, tot enkele duizenden voor een grote onderne
ming. Vrijwel elke entiteitklasse heeft een sleutel en tenminste één referentiële 
beperking. Het gemiddelde aantal beperkingen ligt daardoor vaak rond de twee á 
drie per entiteitklasse. Beschouwt men het schema als een gericht netwerk 
waarin de entiteitklassen verbonden zijn door (onder andere) de referentiële 
beperkingen, dan is er meestal tussen elk paar entiteitklassen wel een pad van 
beperkingen. Dat betekent dat een wijziging in de specificatie van een enkele 
entiteitklasse of beperking in het schema, mogelijk van invloed kan zijn op de 
toegestane waarden van elke andere entiteitklasse. Daarom moet na elke 
schemawijziging in principe van elke applicatie afzonderlijk de overdraagbaar
heid naar het nieuwe schema worden aangetoond. Dit geldt ook voor applicaties 
die niet refereren naar gewijzigde entiteitklassen of naar entiteitklassen 
waarnaar gewijzigde beperkingen refereren. Door elke wijziging kunnen er 
namelijk informatiebanktoestanden worden toegevoegd aan het universum of 
transities worden verwijderd uit de dynamiek. 

Naarmate het schema omvangrijker is, zal zowel de frequentie van schemawij
zigingen als het aantal applicaties groter zijn. Dit betekent dat er bij benade
ring een kwadratische relatie is tussen de onderhoudskosten en de omvang van 
het schema. Deze kwadratische relatie kan worden doorbroken door een groot 
schema te decomponeren in kleinere modules. Als die modules zelfstandig 
bruikbare eenheden vormen, zodat applicaties lokaal kunnen zijn voor modules 
en ongevoelig voor schemawijzigingen in andere modules, dan kan dat voor 
omvangrijke schema's een enorme reductie van onderhoudskosten betekenen. 

Een modulaire opbouw wordt met name toegepast bij complexe programma's 
[Parnas72J, maar ook bij andere complexe systemen. De essentie van een 
modulaire structuur is dat de modules zoveel mogelijk van hun complexiteit voor 
elkaar verbergen. Parnas noemt dat "information hiding". Modules communiceren 
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uitsluitend met elkaar via expliciet gedefinieerde interfaces. Een module kan 
onder bepaalde voorwaarden vervangen worden door een andere. Eén van die 
voorwaarden is dat de structuur van de interfaces daarbij onveranderd blijft. 

Met betrekking tot het conceptuele schema en de informatiebank is de bedoeling 
van modulaire decompositie dat de complexe globale informatiebank wordt 
opgedeeld in zelfstandig bruikbare en uitwisselbare modules. Met elke module 
moet een deel van de informatiebank zijn geassocieerd, dat zich aan de 
gebruiker voordoet als een afzonderlijke informatiebank die beschreven wordt 
door een eigen conceptueel (sub )schema. Met zelfstandig bruikbaar bedoelen we 
dat die gebruiker de informatiebanktoestand volgens zijn module moet kunnen 
raadplegen en wijzigen zonder kennis te hebben van de rest van de toestand of 
de rest van het schema. Met uitwisselbaar bedoelen we dat het subschema van 
een module, binnen zekere voorwaarden, kan worden vervangen door een ander, 
zonder dat de gebruikers van andere modules daarvan hinder ondervinden. 

Een informatiebank is opgebouwd uit entiteitklassen met tabellen, tabellen zijn 
opgebouwd uit zinnen en zinnen zijn opgebouwd uit attributen met attribuut
waarden. Attribuutwaarden kunnen atomaire termen zijn, maar ook verzamelin
gen. Alleen de structurering van de informatiebank in entiteitklassen, zinnen en 
attributen is vast gegeven. Dat betekent dat de eenheden die aan modules 
kunnen worden toegewezen in principe entiteiten, zinnen of attributen kunnen 
zijn. 

Terwille van de eenvoud van het betoog beperken we ons tot een vorm van 
decompositie waarbij entiteitklassen, en daarmee de gehele tabellen van die 
entiteitklassen, aan modules worden toegewezen. Het model waarin decompositie 
beschreven kan worden noemen we een modulair model 

8.2 Toewijzing van entiteitklassen aan modules 

De toewijzing van entiteitklassen van een informatiebankskelet aan modules kan 
worden beschreven met een functie die aan elke module een verzameling 
entiteitklassen toevoegt. Zo'n functie moet aan twee voorwaarden voldoen: (1) 
elke toegewezen entiteitklasse moeten een entiteitklasse uit dat skelet zijn en 
(2) elke entiteitklasse uit het skelet moet tenminste éénmaal worden toegewe
zen. We noemen een functie die aan deze voorwaarden voldoet een verticale 
distributiefunctie: 

Definitie 8.1 

Als geen verzamelingsfunctie is (het skelet), 
dan: d is een verticale distributiefunctie over g 
= D = d is een functie 
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en V m ( dom(d) [ d.m ~ dom(g)] 
en V e ( dom(g) 

[ i m ( dom( d) [ e ( d.m ]]. 
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We noemen het domein van d de modulenverzameling van d. Als m een module 
van d is, dan noemen we d.m de entiteitklassenverzameling van m onder d. Een 
module is hierin niet meer dan een term die refereert naar een subset van 
entiteitklassen. 

Stel dat cm een conceptueel model is en dat f een distributiefunctie is over het 
skelet cm.g. Als nu f wordt opgevat als de beschrijving van de entiteitklassen 
die elke module "ziet" in de informatiebank, dan beschrijft fin feite de 
raadpleegbevoegdheid behorende bij elke module. Wil de gebruiker van een 
module de toestand van de voor hem zichtbare informatiebank wijzigen, dan zal 
hij daarbij moeten kunnen controleren of de voorgenomen wijziging aan alle 
statische en dynamische beperkingen voldoet. Aangezien er in het algemeen 
beperkingen zullen zijn die in hun referentiedomein zowel entiteitklassen hebben 
die wel voor de module zichtbaar zijn, als die niet voor de module zichtbaar 
zijn, zal die gebruiker niet voor elke zichtbare entiteitklasse alle beperkingen 
kunnen controleren. Dit betekent dat, opdat de module zelfstandig gebruikt kan 
worden, in het algemeen niet alle zichtbare entiteitklassen ook door die 
gebruiker (veilig) gewijzigd kunnen worden. We moeten daarom voor elke 
module afzonderlijk de verzameling van entiteitklassen specificeren waarvoor die 
module wijzigingsbevoegdheid geeft. Dit betekent dat een modulaire decompositie 
door twee distributiefuncties beschreven dient te worden. 

8.3 Het modulaire model 

Een conceptueel model kan worden uitgebreid met de specificatie van een 
modulaire decompositie door twee attributen toe te voegen die beide als beeld 
een verticale distributiefunctie hebben. De ene dient om de wijzigingsbevoegd
heid en de andere om de raadpleegbevoegdheid behorend bij elke module te 
specificeren. Omdat een gebruiker bezwaarlijk wijzigingen kan specificeren voor 
een entiteitklasse waarvan hij de tabel niet kent, eisen we dat voor elke 
entiteitklasse geldt dat een module die daarvoor wijzigingsbevoegdheid heeft, 
ook raadpleegbevoegdheid heeft. Het aldus gevormde speciale geval van een 
conceptueel model noemen we een modulair model. We veronderstellen dat de 
modulenverzamelingen van beide functies gelijk zijn. 

Een modulair model wordt nu als volgt gedefinieerd: 
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Definitie 8.2 

cm is een modulair model 
= D = cm is een conceptueel model als extra de attributen d en v. 
en cm.v en cm.d zijn verticale distributiefuncties over cm.g 
en dom( cm.d) = dom( cm.v) 
en V m ( dom(cm.d) [ cm.d.m ~ cm.v.m] 

Het beeld van attribuut d beschrijft de wijzigingsbevoegdheid bij elke module. 
Hierdoor wordt aan elke module dat deel van de informatiebank toegevoegd, 
waarvan de gebruikers van die module de toestand mogen bepalen. Omdat deze 
functie de informatiebank als het ware decomponeert in delen waarvan de 
toestand afzonderlijk bepaald kan worden, noemen we cm.d de decompositiefunc
tie van het modulaire model cm. Omdat het beeld van attribuut v voor elke 
module bepaalt welk deel van de informatiebank geraadpleegd mag worden, dus 
Hzichtbaar" is voor de module, noemen we cm.v de zicbtfonctie van cm. De 
zichtfunctie bepaalt de ''view" die elke module op het conceptuele model en de 
informatiebank biedt (vandaar de letter v). We noemen het gemeenschappelijk 
domein van de decompositiefunctie en de zichtfunctie de modulenverzameling 
van cm. 

Als m een module is van cm, dan noemen we cm.d.m (het beeld van m onder de 
decompositiefunctie) het eigen domein vanmen cm.v.m (het beeld van m onder 
de zichtfunctie) het zichtdomein van m onder v. De entiteitklassen in het eigen 
domein van een module noemen we ook wel de eigen entiteitklassen van de 
module. Eventuele modules met alleen raadpleegbevoegdheid hebben de lege 
verzameling als eigen domein. We staan toe dat zowel de eigen als de zicht
domeinen van verschillende modules elkaar overlappen. 

Als i een informatiebanktoestand van cm is dan noemen we de restrictie van i 
tot het zichtdomein van m de zichttoestand van m uit i. Als (iti) een transitie 
is dan noemen we de vierkante restrictie (zie hoofdstuk 7, sectie 7.2.3) van (i;j) 
tot het zichtdomein van m de zichttransitie van m uit (iti) onder v. We noemen 
een transitie (i;j) lokaal voor het eigen domein van een module als de beelden 
van alle entiteitklassen buiten het eigen domein gelijk blijven. We noemen een 
transitie neutraal voor een eigen domein als de beelden van alle entiteitklassen 
daarbinnen gelijk blijven (zie def 8.3 in appendix X8). 

Als het zichtdomein van module m het eigen domein van module n overlapt, 
betekent dat dat een gebruiker van m informatie kan raadplegen die gecreëerd 
is door een gebruiker van module n. Men kan dan stellen dat (de gebruikers 
van) m en n met elkaar communiceren door een interface van m met n. Die 
interfaces vormen als het ware de vensters waardoor de ene module zicht heeft 
op een deel van de toestand van de andere module. We noemen de doorsnede 
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van het zichtdomein van een module m met het eigen domein van een module n 
het interface van m met n. Interfaces zijn niet symmetrisch: het interface van 
m naar n is in het algemeen ongelijk aan het interface van n naar m. 

Het verschil tussen het zichtdomein en het eigen domein van een module m 
noemen we het vreemde domein van m. De entiteitklassen van cm die geen 
element zijn van het zichtdomein van m zijn onzichtbaar voor m. De eigen 
entiteitklassen van m die voor alle andere modules onzichtbaar zijn, vormen het 
privé domein van m. Het verschil tussen het eigen domein en het privé domein 
van module m noemen we het publieke domein van m (zie ook figuur 3.6) en 
voorbeeld 32). 

Een applicatie van een verticaal-modulair model kan een applicatie van een 
module genoemd worden als het referentiedomein van de applicatie een deelver
zameling is van het zichtdomein van de module en als het eigen domein van de 
applicatie een deelverzameling is van het eigen domein van de module. De 
operaties van de applicatie zijn dan conform de raadpleeg- en de wijzigingsbe
voegdheid die aan de module verbonden is. 

Definitie 8.4 

Als cm een verticaal-modulair model is 
en m is een module van cm 
en <A, q, w> is een applicatie over (cm;A) 
dan <A, q, w> is een applicatie van m over cm 
= D = het referentiedomein van <A, q, w> is een deelverzameling van het 

zichtdomein van m 
en het eigen domein van <A, q, w> is een deelverzameling van het eigen 

domein van m. 

Als applicatie <A, q, w> een applicatie van module m is, zeggen we ook wel dat 
<A, q, w> lokaal voor module m is. 

De eigen domeinen en zichtdomeinen van modules kunnen elkaar overlappen. 
Als m en n modules van cm zijn en het eigen domein van m is een deelver
zameling van het eigen domein van n, terwijl bovendien het zichtdomein van m 
een deelverzameling is van het zichtdomein van n dan noemen we m een 
submodule van n en n een supermodule van m. Een module die submodules heeft 
noemen we een samengestelde module. Een module die geen submodules heeft 
noemen we een basismodule. Als module m een submodule is van module n, en 
<A, q, w> is een applicatie van m, dan is <A, q, w> een applicatie van n. 
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8.4 Decompositie en applicaties 

Het doel van decompositie is om het onderhoud van het informatiesysteem te 
vereenvoudigen. Bij een niet gedecomponeerd conceptueel schema moet in 
principe na elke schemawijziging de overdraagbaarheid van elke applicatie 
afzonderlijk worden aangetoond. Door nu modules te defmiëren als eenheden van 
zelfstandig gebruik, hopen we regels te vinden waardoor bij een wijziging 
binnen een module, de overdraagbaarheid van applicaties van andere modules 
verzekerd is. Een voor de hand liggende voorwaarde daarvoor is dat de vreemde 
domeinen van de modules zo klein mogelijk zijn. Bij een schemawijziging met 
betrekking tot een entiteitklasse in het interface tussen twee modules, zal in 
het algemeen de overdraagbaarheid van de applicaties van geen van beide 
modules verzekerd zijn. Wanneer er modules zijn gedefmieerd als submodules 
van andere modules, dan zullen applicaties zoveel mogelijk lokaal moeten zijn 
voor basismodules, omdat bij een schemawijziging in een submodule, ook de 
applicaties van de supermodule(s) niet overdraagbaar zullen zijn. 

Hoewel in het algemeen bij het ontwerp van een informatiebank de decompositie 
zal moeten worden bepaald voordat bekend is welke applicaties er zijn, doen we 
nu alsof we de verzameling kennen van alle transities die door één van de 
applicaties moet kunnen worden geïnitieerd. We kunnen aan de hand daarvan 
nagaan wat de samenhang tussen decompositie en applicaties zal zijn. 

Stel cm is een conceptueel model met een verzameling applicaties. Stel verder: 
A is de vereniging van alle applicatie-universa en Wis de verzameling van alle 
wijzigingsoperaties. De verzameling Z van alle transities die door een wij
zigingsoperatie kunnen worden geïnitieerd is dan: 

Z = { (i;j) I J w ( W [ ((i;a);j) ( w ]}. 

Uit de defmitie van een wijzigingsoperatie volgt dat Z een deelverzameling is 
van cm.Y. Er kan nu een decompositiefunctie gevormd worden zodat elke 
transitie in Z voor elk eigen domein in d lokaal of neutraal is. Er geldt dan: 

rng(d) = 
{ E ( _e(dom(g)) 
I V (i;j)( z 

}. 

[ i restr E = j ~ E 
of imaskE =jmaskE 
] 

Men mag aannemen dat elke entiteitklasse voorkomt in het eigen domein van 
tenminste een wijzigingsoperatie in W, omdat entiteitklassen met een constant 
beeld weinig zin hebben. Er geldt dan dat de vereniging van alle eigen domeinen 
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in de hierboven beschreven decompositiefunctie d gelijk is aan de entiteitklas
senverzameling van cm. Hieruit volgt dan dat d een distributiefunctie is over 
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cm. Deze decompositie heeft de plezierige eigenschap dat elke transitie lokaal is 
voor het eigen domein van een basismodule en dat de eigen domeinen van 
basismodules elkaar niet overlappen. Dat volgt uit de eis dat elke transitie 
lokaal of neutraal is voor elk eigen domein. Als een transitie lokaal is voor 
twee eigen domeinen, dan is hij dus lokaal voor de doorsnede daarvan. Verder 
komen alle mogelijke combinaties van eigen domeinen ook voor als eigen 
domein. Formeellaat zich dit als volgt uitdrukken: 

V E, E' ( rng(d) [{E \ E', E' \ E, EnE', E y E'} ~ rng(d)] 

Bij een dergelijke decompositie kunnen de transities gegroepeerd worden tot 
wijzigingsoperaties die lokaal zijn voor de aldus gevormde eigen domeinen. De 
zichtdomeinen van de modules kunnen vervolgens worden afgeleid uit de 
referentiedomeinen van die wijzigingsoperaties. 

Men kan zich echter verzamelingen applicaties voorstellen die volgens deze 
decompositiewijze slechts een enkele module opleveren. Een eenvoudig voorbeeld 
is een applicatie waarin de "empty" opdracht voorkbmt, waarbij de beelden van 
alle entiteitklassen overgaan in de lege verzameling. Ook een verzameling 
transities die telkens overlappende paren entiteitklassen wijzigen kunnen leiden 
tot basismodules met een zeer groot eigen domein. In zulke gevallen kan het 
zinvol zijn om alsnog submodules toe te voegen voor groepen applicaties met 
een kleiner eigen domein. 

De hierboven omschreven methode om de eigen domeinen van modules af te 
leiden uit een gegeven verzameling applicaties is van weinig praktische waarde, 
omdat in het algemeen het conceptuele schema wordt ontworpen voordat de 
applicaties gegeven zijn, en omdat in het algemeen de verzameling applicaties 
veel vaker veranderingen zal ondergaan dan het conceptuele schema. 

Volgt men de in hoofdstuk 4 beschreven methode van decompositie volgens de 
organisatiestructuur dan wordt voor elke basiseenheid in de organisatie een 
module gevormd met als eigen domein alle entiteitklassen waarvoor die eenheid 
wijzigingsbevoegdheid moet hebben. Men mag aannemen dat basiseenheden hun 
registratietaken zelfstandig moeten kunnen uitvoeren, zodat er geen transities 
zullen zijn die door twee basiseenheden gezamenlijk geïnitieerd moeten worden. 
Zo ontstaat een structuur waarbij elke vereiste transitie lokaal is voor ten-
minste één eigen domein. 

Vanuit de organisatie bleek de mogelijkheid gewenst om samengestelde modules 
te vormen. Daarbij overlapt het eigen domein van de samengestelde module de 
eigen domeinen van zijn componenten. Hoewel het idee van basismodules met 
overlappende eigen domeinen strijdig lijkt met het intuïtieve idee van uitwissel-
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bare modules, hebben we ook in de hiernavolgende beschouwing betreffende 
overdraagbaarheid en uitwisselbaarheid geen theoretische gronden kunnen vinden 
om zulke overlappende basismodules niet toe te staan. Op praktische gronden is 
het overlappen van eigen domeinen van module minder gewenst, omdat daardoor 
de applicaties van beide modules gevoelig zijn voor veranderingen in de 
structuur van het gemeenschappelijke schemadeeL Bovendien betekent overlap 
van eigen domeinen van basismodules dat twee basismodules wijzigingsbevoegd
heid hebben voor dezelfde entiteitklassen. Wil men vasthouden aan het beginsel 
dat voor elke zin precies één basiseenheid verantwoordelijk is (zie hoofdstuk 4, 
sectie 4.4.1.2), dan zal in zo'n situatie elke zin van een gemeenschappelijke 
entiteitklasse eenduidig aan één van beide modules moeten worten toegewezen. 
In het praktijkvoorbeeld in hoofdstuk 10 komt hiervan een voorbeeld voor. 

8.5 SubmodeJicn 

Zoals gesteld in de inleiding van dit hoofdstuk is met elke module een deel van 
de informatiebank geassocieerd dat zich aan de gebruiker vertoont als een 
afzonderlijke informatiebank. Zo kan voor elke module een submodel worden 
afgeleid dat precies gelijk is aan het conceptuele model waarmee een gebruiker 
van de module wordt geconfronteerd. Dat submodel is weer een modulair model 
zodat de gebruiker van de module weet welke zijn interfaces zijn met andere 
modules en welke interfaces andere modules hebben met de zijne. Het skelet van 
het submodel bevat alle entiteitklassen uit het zichtdomein van de module. Het 
universum bevat de verzameling van alle mogelijke zichttoestanden en de 
dynamiek bevat de verzameling van alle mogelijke zichttransities. De decom
positie van het submodel van een module m zal elke module n die een zichtbare 
entiteitklasse met m gemeen heeft, afbeelden op de entiteitklassen die eigen 
voor n en zichtbaar voor m zijn. De zichtfunctie van het submodel van een 
module m zal elke module n die een zichtbare entiteitklasse met m gemeen 
heeft, afbeelden op de entiteitklassen die voor n en m beide zichtbaar zijn. 

Als cm een conceptueel model is en m is een module van cm, dan wordt het 
submodel van m als volgt bepaald: 

Definitie 8.5 

Als cm een modulair model is 
en m is een module van cm 
dan: sm is het submodel van m onder cm, 

notatie sm = submod(m;cm) 
=D= smis een functie over {g, U, Y, v, d} 
en sm.g (het zichtskelet van m) is gelijk aan de restrictie van het totale 

skelet (cm.g) tot het zichtdomein (cm.v.m) van m 
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en sm.U (het zichtuniversum van m) is gelijk aan de projectie van het totale 
universum over het zichtdomein van m 

en sm.Y (de zichtdynamiek van m) is gelijk aan de vierkante projectie van de 
totale dynamiek over het zichtdomein van m 

en sm.v (de zichtfunctie van m) beeldt elke modulen waarvan het interface 
tussen m en n niet leeg is, af op de doorsnede van beider zichtdomeinen 

en sm.d (de decompositiefunctie van m) beeldt elke modulen uit het domein 
van de zichtfunctie van het submodel af op de doorsnede van het zichtdo
mein van m en het eigen domein van n (zie appendix X8 voor de formele 
definitie). 

Het is gemakkelijk na te gaan dat een aldus gevormd submodel voldoet aan 
definitie 8.2 van een modulair model. Opdat het submodel van een module 
eenduidig bepaald is, stelt definitie 8.5 dat het domein van een submodel precies 
gelijk is aan de verzameling {g, U, Y, d, v}. Een verticaal-modulair model kan 
namelijk meer attributen hebben dan deze vijf, maar het beeld daarvan kunnen 
we nu niet definiëren. 

Figuur 3.8 (hoofdstuk 3) laat zien hoe in het structuurdiagram van een submodel 
het onderscheid tussen privé, publiek en vreemd domein kan worden weer
gegeven. Het universum van het submodel van module inkoop omvat daarin alle 
toegestane combinaties van artikel-, aanvulorder-en orderregel-tabellen. 

Stel cm is een modulair model en <A, q, w> is een applicatie van m over cm. 
Volgens Definitie 8.4 geldt dan dat het eigen domein van de applicatie een 
deelverzameling is van het eigen domein van m, terwijl het referentiedomein van 
de applicatie een deelverzameling is van het zichtdomein. Hieruit volgt dat <A, 
q, w> ook een applicatie is over het submodel van m. De applicaties van een 
module opereren dus in feite niet op het globale mode~ maar op het submodel 
van de module. 

8.6 Modulaire schema's 

Tot nu toe is gesproken over het modulaire (conceptuele) model. Een concep
tueel model wordt gespecificeerd in een conceptueel schema. Zo zal een 
modulair model moeten worden gespecillceerd in een modulair schema. Zo'n 
schema wordt hierin gedefinieerd. Net zoals er voor elke module uit het globale 
model een submodel kan worden afgeleid, kan er ook voor elke module uit het 
globale schema een subschema worden afgeleid. Het blijkt nu dat het concep
tuele model uit het subschema in het algemeen niet gelijk is aan het submodel 
van die module. Dit kan problemen opleveren omdat de gebruiker zijn submodel 
. alleen kan afleiden uit zijn subschema. Dat mode~ dat we aanduiden als het 
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karakteristieke model van de module, is dus niet hetzelfde als het model 
waarop hij feitelijk opereert. 

8.6.1 Uitbreiding van het conceptuele schema 

Een conceptueel schema (Def 7.6) kan worden uitgebreid tot een modulair 
schema door toevoeging van de attributen d en v, voor de decompositiefunctie 
en de zichtfunctie. Net zoals het skelet van het schema gelijk is aan het skelet 
van het model, zijn de decompositie- en de zichtfunctie van het schema gelijk 
aan die van het model. 

Definitie 8.6 

s is een modulair schema 
=D= sis een functie over {g, T, Bs, Bd, d, v} 
en s restr {g, T, Bs, Bd} is een conceptueel schema 
en s.d is een verticale decompositiefunctie over s.g 
en s.v is een verticale zichtfunctie over s.g. 
en dom(s.v) = dom(s.d) 
en V m ( dom(s.v) [ cm.d.m s; cm.v.m ]. 

Door een verticaal modulair schema wordt een modulair model bepaald. Skelet, 
universum en dynamiek worden net als bij een conceptueel schema bepaald. 
Zichtfunctie, decompositiefunctie en skelet worden letterlijk uit het schema 
overgenomen: 

Als s een modulair schema is 
dan cm is het modulaire model uit s, notatie cm = mcm(s) 
=D= cm restr {g, U, Y} = cm(s restr {g, T, Bs, Bd}) 
en cm.d = s.d 
en cm.v = s.v 

Als s een modulair schema is en <A, q, w> is een applicatie (van module m) 
over het modulaire model uit s, dan noemen we <A, q, w> ook een applicatie 
(van module m) overs, q een raadpleegoperatie overs en ween wijzigingsope
ratie over s. 

8.6.2 Subschema's 

Uit een modulair schema kan voor elke module een subschema worden afgeleid. 
Dat schema behoort op zich ook weer een verticaal- modulair schema te zijn. 
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Het skelet, de decompositie- en de zichtfunctie van het subschema worden 
afgeleid uit het schema, op dezelfde wijze als zij voor het submodel worden 
afgeleid uit het modulaire model. Bij de vraag welke beperkingen in een 
subschema worden overgenomen moeten we wat langer stilstaan. 
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Als alle entiteitklassen waarnaar een beperking refereert voorkomen in het 
zichtdomein van een module, dan is het duidelijk dat die beperking ook in het 
subschema van die module behoort te worden opgenomen. Als geen van de 
entiteitklassen waarnaar een beperking refereert zichtbaar is voor een module, 
dan spreekt het vanzelf dat het geen enkele zin heeft die beperking in het 
subschema van de module op te nemen. Zulke beperkingen zijn niet relevant 
voor een gebruiker van de module. Wat nu als slechts een deel van de entiteit
klassen waarnaar een beperking refereert zichtbaar is voor de module? Zulke 
beperkingen zijn van invloed op de toegestane waarden voor de betreffende 
entiteitklassen. Zeker als dat eigen entiteitklassen zijn van de module, zijn die 
beperkingen dus van belang voor een gebruiker van de module. Het probleem is 
echter dat de beperking ook refereert naar entiteitklasse die voor een gebruiker 
van de module in principe onbekend zijn. Die gebruiker kan daarom zo'n 
beperking niet interpreteren. Omdat hij sommige tabellen, die van invloed 
kunnen zijn op de evaluatie van de beperking, niet mag raadplegen, kan hij ook 
nooit nagaan of aan de beperking voldaan is. Het heeft dus geen zin zulke 
beperkingen in het subschema van de module op te nemen. 

We noemen een statische of dynamische beperkingbineen modulair schema 
zichtbaar voor een module m, als het referentiedomein van b een deelverzame
ling is van het zichtdomein van m. Een beperking b is van toepassing op m, als 
een eigen entiteitklasse van m element is van het referentiedomein van b. Niet 
elke beperking die toepasselijk is op een module, hoeft zichtbaar te zijn voor 
die module. 

In het subschema van een module worden alleen die beperkingen overgenomen, 
die zichtbaar zijn voor de module. 

Het subschema wordt hiermee als volgt afgeleid uit het globale schema: 

Definitie 8.7 

Als s een verticaal modulair schema is 
en m is een module van s 
dan: ss is het subschema van m uit s, 

notatie ss= subschema(m;s) 
=D= ss is een functie over {g, T, Bs, Bd, d, v} 
en ss.g = s.g m§1r s.v.m 
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en ss.T = s.T restr s.v.m 
en ss.Bs bevat de statische beperkingen uit s die uitsluitend naar zichtbare 

beperkingen voor m refereren 
en ss.Bd bevat de dynamische beperkingen uit s die uitsluitend naar zichtbare 

beperkingen voor m refereren 
en ss.v is gelijk aan de zichtfunctie van het submodel van m uit het concep

tuele model van s, 
en ss.d is gelijk aan de decompositiefunctie van het submodel van m uit het 

conceptuele model van s 
(zie appendix X4 voor de formele definitie). 

Een subschema volgens Def 8.7 verschilt van het gangbare begrip subschema 
(zoals in [CODASYL81]) in drie opzichten. In de eerste plaats is het geen extern 
schema, maar het deel van het conceptuele schema dat voor een bepaalde groep 
gebruikers relevant is. In die zin zijn de modulaire subschema's de realisatie van 
de metafoor van de zoeklichten volgens [vG82]. Het tweede verschil is dat in 
een modulair subschema expliciet het onderscheid tussen raadpleeg- en wij
zigingsbevoegdheid is beschreven. Het derde verschil is dat in het subschema 
de interfaces met andere modules zijn aangegeven: welke modules zijn eigenaar 
van de vreemde entiteitklassen, en welke modules hebben zicht op de publieke 
entiteitklassen. 

8.6.3 Het karakteristieke model 

Als nu s een verticaal modulair schema is met een module m, dan is het 
submodel van m uit het conceptuele model uit s, niet noodzakelijk hetzelfde als 
het conceptuele model uit het subschema van s. Dit komt omdat in het sub
schema alleen de zichtbare beperkingen worden overgenomen. Dit wordt 
gei1lustreerd door voorbeeld 8.1. 

Voorbeeld 8.1 

Voor artikelen worden productie-orders gepland. Deze orders worden in af
zonderlijke 'shoporders' uitgegeven aan bewerkingstations. Dit levert het 
volgende structuurdiagram. 

ontwerp planning produktie 

artikel / order L,.. shoporder 
"- r' 

.,.._ zichtdomein produktie ---11-

Figuur 8.1 Structuurdiagram bij voorbeeld 8.1. 
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Het skelet is als volgt: 

entiteitklasse 

artikel 
order 
shoporder 

attributenverzameling 

{ artikelnr, versienr, naam} 
{artikelm. yersiem. esd, aantal} 
{ artikelnr. versienr. esd. bewerkin~. startdatum} 
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Produktie heeft alleen order als vreemde entiteitklasse. Het type van versiem is 
[1 .. 99) voor artikel en [0 .. 99) voor order en shoporder. In het subschema van 
produktie zal het type van beide versiem's [0 .. 99] zijn. In het conceptuele 
model uit het subschema van module produktie zullen daarom informatiebanktoe
standen voorkomen waarin voor orders en of shoporders het versiem 0 voor
komt. Omdat versienr in artikel echter type [1 .. 99] heeft en omdat in order en 
shoporder alleen versiem's kunnen voorkomen die ook in artikel voorkomen, 
zullen in het universum van het conceptuele model uit het globale schema geen 
toestanden met versiem 0 voor order noch voor shoporder voorkomen. Het 
model uit het subschema is voor produktie dus niet gelijk aan het submodel 

We noemen, ter onderscheid van het submodel, het model dat uit het subschema 
van de module wordt afgeleid het karakteristieke model van de module: 

Definitie 8.8 

Als s een verticaal modulair schema is 
en m is een module van s 
en ss= subschema(m;s) 
dan km is het karakteristieke model van m uit s 
=D= km is het modulaire model uit ss (km= mcm(ss)). 

Het onderscheid tussen karakteristiek model en submodel is van belang, omdat 
de gebruiker van een module in principe alleen het subschema en niet het totale 
schema kent. Hij zal zijn eigen conceptuele model daarom afleiden uit het 
subschema van zijn module: hij ziet dus het karakteristieke model en niet het 
submodel. Dat geldt zowel voor eindgebruikers, als voor applicatieprogrammeurs 
die applicaties ontwerpen voor een module op grond van het subschema van die 
module. De gebruikers dan wel de applicaties van de module zullen echter in 
feite opereren op het submodel van de module. De verschillen tussen submodel 
en karakteristieke model kunnen er dus oorzaak van zijn dat applicaties zich 
anders gedragen dan gebruikers op grond van hun subschema verwachten. We 
gaan daarom dieper op die verschillen in. 
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Als km het karakteristieke model is vanmuit s, dan noemen we km. U het 
karakteristieke nniversum van m en km.Y de karakteristieke dynamiek van s uit 
m. 

Het karakteristieke model van een module heeft hetzelfde skelet als het 
submodel. Als nu V het vrije universum is uit het schema en Vm het vrije 
universum uit het subschema, dan geldt 

Vm = V proj s.v.m. 

Dit volgt direct uit het feit dat de typen van de entiteitklassen in het sub
schema gelijk zijn aan de corresponderende typen in het schema. Het karak
teristieke universum en de karakteristieke dynamiek van een module zijn echter 
deelverzamelingen van het zichtuniversum en de zichtdynamiek, omdat de 
verzamelingen statische en dynamische beperkingen in het subschema deelver
zamelingen zijn van de verzamelingen statische en dynamische beperkingen in 
het schema: 

Als s een modulair schema is 
en cm is het modulaire model uit s 
en m is een module van s 
en sm is het submodel van m uit cm 
en km is het karakteristieke model van m uit s 
dan: sm.U J;;km.U en sm.Y s;km.Y. 

Hierop berust (zonder verder bewijs) de volgende stelling: 

Stelling 8.1 

Als s een modulair schema is 
en cm is het modulaire model uit s 
en m is een module van s 
en km is het karakteristieke model van m uit s 
en q is een raadpleegoperatie van m over km 
dan: q is een raadpleegoperatie van m over cm 

Voor het specificeren van raadpleegoperaties voor een module is dus alleen 
kennis van het subschema van die module nodig. De operatie is namelijk 
overdraagbaar naar elk schema dat voor die module hetzelfde subschema 
oplevert. Omgekeerd is het niet zeker dat een raadpleegoperatie van een module 
over een schema s, ook een query-operatie is over het subschema van die 
module. Door het wegvallen van onzichtbare statische beperkingen kunnen 
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namelijk in het karakteristieke universum toestanden i voorkomen en bepaalde 
applicatietoestanden a, zodat (i;a) geen element is van het domein van de 
operatie. Het is dus een goede ontwerpregel om bij het formuleren v~ raad
pleegoperaties voor een module uitsluitend kennis te gebruiken van het sub
schema van die module. 

Het gevaar van een raadpleegoperatie die wel gedefinieerd is voor het submodel 
van de module, maar niet voor het karakteristieke model, is dat de formulering 
van die raadpleegoperatie niet overdraagbaar is bij een schemawijzing, die niet 
zichtbaar is in het subschema van de module. Het volgende is hiervan een 
voorbeeld. 

Voorbeeld 8.2 

Er is bij de informatiebank van voorbeeld 8.1 een applicatie van de produktie 
module waarin een expressie voorkomt waarin gedeeld wordt door het versienr 
van de shoporder. Desondanks kan dit een applicatie over het globale model 
zijn, omdat de waarde 0 voor versienr nooit voorkomt. Stel nu dat het schema 
gewijzigd wordt in die zin dat de waarde 0 ook wordt toegestaan voor het 
versienr van artikel Omdat door deze wijziging het subschema van produktie 
niet verandert, veronderstelt men dat de wijziging niet van invloed kan zijn op 
de produktiemodule. Na enige tijd wordt er een shoporder uitgegeven voor een 
artikel waarvan het versienr gelijk aan 0 is. Het applicatieprogramma van de 
produktiemodule, dat nooit problemen heeft gegeven, wordt afgebroken wegens 
delen door nul. Het programma blijkt dus niet overdraagbaar bij de genoemde 
schemawijzing, ondanks dat die wijziging geen invloed heeft op het subschema 
van de module. 

Voorbeeld 8.2 toont dat het gevaarlijk is om bij het specificeren van raadpleeg
operaties voor een module rekening te houden met meer kennis van het totale 
model, dan uit het subschema kan worden afgeleid. 

Voor het specificeren van wijzigingsoperaties geldt dat kennis van het sub
schema niet noodzakelijk voldoende is. Omdat de dynamiek van het globale 
model een deelverzameling is van de dynamiek van het karakteristieke model, 
kunnen wijzigingsoperaties over het karakteristieke model transities opleveren 
die geen element zijn van de dynamiek van het globale conceptuele model. 
Statische of dynamische beperkingen, die onzichtbaar zijn voor de module 
kunnen er de oorzaak van zijn dat een applicatie van het subschema, geen 
applicatie van het totale schema is. Wijzigingsoperaties kunnen dus in het 
algemeen niet met uitsluitend kennis van het subschema worden geformuleerd. In 
het volgende hoofdstuk zullen we met name nagaan onder welke voorwaarden 
ditwel kan. 
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In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe een conceptueel model of een 
conceptueel schema kan worden gedecomponeerd in modules. In dit hoofdstuk 
worden de condities onderzocht waaronder een module als een zelfstandig 
bruikbare en uitwisselbare eenheid kan worden beschouwd. Eerst wordt het 
begrip zelfstandig bruikbaar geöperationaliseerd met behulp van de term 
onafhankelijkheid. Vervolgens wordt integratie van modules gedefinieerd. 
Tenslotte wordt beschreven hoe uitwisseling kan worden beschouwd als het 
achtereenvolgens afsplitsen en weer integreren van modules. Daarbij wordt ook 
onderzocht onder welke condities applicaties van modules overdraagbaar zijn bij 
uitwisseling van modules. 

9.1 Onafhankelijkheid 

Een module kan zelfstandig bruikbaar worden genoemd als een gebruiker van de 
module aan het subschema van zijn module voldoende heeft voor het specifice
ren en gebruiken van applicaties en daarbuiten geen kennis van het totale 
schema nodig heeft. Dat betekent met name dat elke applicatie die over het 
subschema wordt gedefinieerd ook een applicatie moet zijn over het totale 
schema. 

Aan het einde van het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat een wijzigingsope
ratie niet noodzakelijk overdraagbaar is van het subschema van die module naar 
elk schema waaruit dat subschema resulteert. De reden hiervoor is dat het 
totale schema beperkingen kan bevatten die onzichtbaar zijn voor de module, 
maar toch van invloed op de toelaatbaarheid van lokale transities. We zoeken 
daarom een criterium voor de minimale omvang van het zichtdomein van elke 
module. 

De eigenschap die aangeeft of het zicht van een module voldoende groot is om 
voor elke mogelijke transitie uit de initiële zichttoestand te kunnen afleiden of 
die transitie zal zijn toegestaan, noemen we onafhankelijkheid. Onafhankelijk
heid betekent met name dat elke wijzigingsoperatie waarvan de transities lokaal 
zijn voor het eigen domein van een onafhankelijke module, als een wijzigings
operatie over het submodel van de module kan worden gespecificeerd. 
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We noemen daarom een module onafhankelijk als het submodel van die module 
geen vrijheden suggereert die volgens het totale model niet bestaan. Dit 
betekent dat elke transitie die lokaal is voor het eigen domein van de module 
(en die dus volgens het submodel is toegestaan) ook volgens het totale model 
moet zijn toegestaan, ongeacht de toestand van de entiteitklassen die voor de 
module onzichtbaar zijn. 

Voorbeeld 9.1 

Een modulair schema volgens het structuurdiagram van figuur 9.1 heeft twee 
modules m en n met eigen domeinen Em en En. Het zichtdomein van m is Zm. 

~---------En--------_. 
~----------zm--------~~ 

Figuur 9.1 Structuurdiagram bij voorbeeld 9.1 

Het skelet is als volgt: 

entiteitklasse 

artikel 
order 
orderregel 

attributenverzameling 

{artnr, naam, prijs} 
{ ordernr, klantnr, korting} 
{ ordernr. artnr, aantal} 

Naast de reeds gespecificeerde sleutels en referentiële beperkingen geldt de 
beperking Bl: "van elke order is het bedrag tenminste 100" (zie appendix X9 
voor de formele notatie van Bl). 

Als gevolg van beperking B1 kan een wijzigingsoperatie van module m niet de 
prijs van een artikel verlagen, als daardoor het bedrag van een order onder de 
100 komt. Omdat het bedrag van een order afhankelijk is van de korting van de 
order en omdat module m de entiteitklasse order niet kan zien, kan in de 
wijzigingsoperatie niet gecontroleerd worden of na verlaging van de prijs nog 
aan Bl voldaan zal zijn. Module m is daarom niet onafhankelijk. 

In formele termen kan onafhankelijkheid als volgt worden omschreven. Stel dat 
i een totale informatiebanktoestand is en dat k de zichttoestand voor module m 
is uit i. De elementen van de zichtdynamiek zijn weliswaar allemaal toegestane 
transities, maar een gebruiker van m is slechts bevoegd voor die zichttransities 
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die lokaal zijn voor het eigen domein van m. Wil een lokale zichttransitie (k;l) 
werkelijk zijn toegestaan, dan moet er een totale transitie (i;j) zijn, zodat I een 
deelverzameling van j is, terwijl j lokaal is voor het eigen domein van m. Er is 
ten hoogste één zo'n toestand j en die kan als volgt in i en I worden uit
gedrukt: 

j = ly (i mask cm.v.m). 

Het probleem schuilt nu daarin dat het niet zeker is dat deze j element is van 
cm.U of dat (i;j) element is van cm.Y. 

De defmitie van onafhankelijkheid luidt nu als volgt. 

Definitie 9.1 

Informeel: 
Een module m van een modulair model cm is onafhankelijk, als voor elke 
zichttransitie (k;l) in het submodel van m, die lokaal is voor het eigen domein 
van m, geldt dat voor elke totale toestand i, waarvan k een deelverzameling is, 
de transitie (i;j), waarin j de toestand is die over het zichtdomein van m gelijk 
is aan 1 en daarbuiten gelijk aan i, element is van de dynamiek van cm. 

Formeel: 
Als cm een modulair model is 
en m is een module van cm 
dan: module m is onafhankelijk in cm 
= D = V (k;l) in de zichtdynamiek van m 

[ (k;l) is lokaal voor het eigen domein van m 
=> Vi(cm.U 

( k ~i 
= > (i; ly (i mask cm.v.m)) ( cm.Y 
] 

]. 

We zeggen dat een module afhankelijk is als deze niet onafhankelijk is. 
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Onafhankelijkheid is een belangrijke voorwaarde om applicaties te kunnen 
ontwikkelen over het subschema van een module. Als een module afhankelijk is, 
dan is het onmogelijk om zodanige wijzigingsoperaties van die module te 
specificeren dat alle vrijheden die de module volgens het totale model heeft, 
ook benut kunnen worden. Zo heeft modulemin voorbeeld 9.1 volgens het 
totale schema de vrijheid om prijzen van artikelen te verlagen. Het is echter 
onmogelijk om een wijzigingsoperatie daartoe over het schema zodanig te 
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specificeren dat het een wijzigingsoperatie van module m is. Een afhankelijke 
module kan dus niet volledig zelfstandig gebruikt worden. 

De gangbare veronderstelling dat applicaties ontwikkeld kunnen worden over 
subschema's blijkt dus in het algemeen niet juist te zijn. Alleen als de module 
onafhankelijk is in het totale schema is het mogelijk om wijzigingsoperaties 
over het subschema van die module te specificeren. De definitie van onaf
hankelijkheid is gebaseerd op het onderscheid tussen wijzigingsbevoegdheid en 
raadpleegbevoegdheid van de module. Zonder dat onderscheid is een subschema 
geen zelfstandige eenheid van gebruik en zal een gebruiker in het algemeen 
meer van het totale schema moeten kennen. 

In het algemeen zal het niet eenvoudig zijn om van een gegeven modulair 
model te bewijzen dat alle modules onafhankelijk zijn. Doorgaans is zo'n model 
echter afgeleid uit een modulair schema, en zal men de onafhankelijkheid van 
modules willen aantonen op grond van het schema. We zullen daarom nagaan hoe 
onafhankelijkheid uit een schema kan worden aangetoond. 

9.2 Onafhankelijkheid en het schema 

9.2.1 Afhankelijkheid als gevolg van beperkingen 

Een conceptueel model wordt in de praktijk altijd afgeleid uit een schema. Bij 
decompositie is het dus van belang dat de onafhankelijkheid van een module uit 
het schema kan worden bewezen. Afhankelijkheid wordt veroorzaakt door 
beperkingen tussen entiteitklassen van verschillende modules. We verwachten 
daarom dat een module onafhankelijk is, als in zijn subschema alle beperkingen 
zichtbaar zijn die refereren naar één of meer eigen entiteitldassen. Het is 
echter de vraag of dit inderdaad een voldoende voorwaarde is. Er kunnen 
immers ketens van beperkingen voorkomen. Stel bijvoorbeeld dat een modulair 
model de entiteitklassen A, B en C heeft met een beperking Bl die refereert 
aan {A,B} en een beperking B2 die refereert aan {B,C} (zie figuur 9.2). Als nu 
modulemeigen domein {A} heeft en zichtdomein {A,B}, dan kan de waarde van 
C van invloed zijn op de mogelijke waarden voor A. Hoewel entiteitklasse C en 
beperking B2 onzichtbaar zijn voor m, zijn ze toch van invloed op de be
wegingsvrijheid van m. 

Figuur 9.2 Beperking B2 is onzichtbaar voorm. 
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We zullen nu aantonen dat desondanks een voldoende voorwaarde voor on
afhankelijkheid van een module is, dat van elke beperking die refereert aan 
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een eigen entiteitklasse van die module, het referentiedomein een deelverzame
ling is van het zichtdomein van die module. We zullen het bewijs splitsen in 
twee delen: 
1 voor een model met alleen statische beperkingen 
2 voor een model met zowel statische als dynamische beperkingen. 

9.2.2 Onafhankelijkheid en statische beperkingen 

We roepen in herinnering dat een beperking b toepasselijk is voor module m als 
er een eigen entiteitklasse van m element is van het referentiedomein van b. 
Entiteitklasse b wordt zichtbaar voor m genoemd als het referentiedomein van b 
een deelverzameling is van het zichtdomein van m. 

Stelling 9.1 

Als s een modulair schema is 
en m is een module van s 
en de verzameling dynamische beperkingen is le~g. 
en alle statische beperkingen die van toepassing zijn op m, zijn zichtbaar 

voorm 
dan is module m onafhankelijk. 

Bewijs. 
(Zie appendix X9 voor het formele bewijs) 
Stel E is het eigen domein van module m en Z het zichtdomein. We kunnen nu 
de statische beperkingen in s.Bs verdelen in twee categorieën: 
1 die waarvan het referentiedomein een deelverzameling is van Z en 
2 die waarvan het referentiedomein disjunct is met E. 
Met andere woorden: de beperkingen in categorie 1 zijn zichtbaar voor m en die 
in categorie 2 zijn niet van toepassing op m. 

Stel nu (k;l) is de beoogde zichttransitie en (i;j) de bijpassende totale transitie. 
Er geldt dan dat (k;l) lokaal is voor E en dat i en j gelijk zijn buiten E (dus k 
restr E = i restrEen i maskE= j maskE). 

V oor elke beperking P in de eerste categorie geldt nu dat 1 en j gelijk zijn 
over het referentiedomein van P. Omdat 1 element is van het zichtuniversum 
moet P(l) waar zijn, dus is PG) ook waar. 

Voor elke beperking P in de tweede categorie geldt dat, omdat i de initiële 
toestand is, P(i) waar is. Omdat i en j gelijk zijn over het referentiedomein van 
P, moet dan PG) ook waar zijn. 
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Omdat elke beperking in de eerste of in de tweede categorie valt, moet dus 
elke beperking waar zijn voor de uit 1 geconstrueerde toestand j. De transitie 
(k;l) is dus zeker toegestaan. 

9.2.3 Onafhankelijkheid en dynamische beperkingen 

Het bewijs voor het geval dat er dynamische beperkingen zijn verloopt groten
deels analoog aan het bewijs van stelling 9.1. Er is echter een belangrijk 
verschil. Het is namelijk denkbaar dat er een dynamische beperking b is, die 
eist dat bij transities vanuit bepaalde toestanden de tabel van een zekere 
entiteitklasse verandert. Zo kan men zich met betrekking tot voorbeeld 9.1 de 
volgende (absurde) beperking voorstellen: "van orders met klantnr 1 moet bij 
elke transitie de korting veranderen." Formeel wordt dit uitgedrukt als: 

P(i~) = 
[ V o ( i.order 

[ o.klantnr = 1 
= > V o' (j.order 

[ o' .klantnr = 1 en o' .ordernr = o.ordernr 
= > o.korting =/ o'.korting 
]. 

Deze beperking is onzichtbaar en niet toepasselijk voor modulem.Toch 
verbiedt deze beperking, in het geval dat er een order met klantnr 1 is, elke 
transitie die lokaal is voor module m. De onafhankelijkheid van module m 
wordt hier verstoord doordat een beperking van module n vanuit bepaalde 
initiële toestanden elke transitie verbiedt die neutraal is voor het eigen domein 
van module n. Zo'n bep~rking verbiedt echter ook transities die lokaal zijn voor 
het eigen domein van module m, dat disjunct is met het referentiedomein van 
die beperking. We moeten daarom voor dynamische beperkingen niet alleen eisen 
dat ze, zichtbaar zijn voor alle modules waarvoor ze toepasselijk zijn, maar ook 
dat ze geen transities verbieden die neutraal zijn voor hun referentiedomein. 

Stelling 9.1 kan nu als volgt worden uitgebreid tot dynamische beperkingen. 

Stelling 9.2 

Als s een modulair schema is 
en m is een module van cm 
en (a) alle statische en dynamische beperkingen die van toepassing zijn op m, 

zijn zichtbaar voor m 
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en (b) geen dynamische beperking verbiedt een transitie die nentraal is voor 
zijn referentiedomein 

dan is module m onafhankelijk. 

Het bewijs van deze stelling verloopt grotendeels analoog aan dat van stelling 
9.1 (zie appendix X9 voor het formele bewijs). De beperkingen worden weer in 
dezelfde twee categorieën verdeeld. Voor de eerste categorie (zichtbaar voor m) 
geldt dezelfde redenering. Voor beperkingen van de tweede categorie (niet 
toepasselijk voor m) volgt echter, zoals hierboven werd getoond, niet zonder 
meer dat die beperking waar is voor transitie(i;j). Dankzij voorwaarde (b) geldt 
dat echter wel. Als er een lokale zichttransitie (k;l) is, en (i;j) is een bijpas
sende totale transitie, dan moet dus elke beperking van de tweede categorie 
waar zijn voor (i;j). Hiermee is het bewijs geleverd. 

Er is nu bewezen dat een module onafhankelijk is als er geen onzichtbare 
beperkingen refereren naar eigen entiteitklassen en bovendien geen dynamische 
beperkingen transities verbieden die neutraal zijn voor hun referentiedomein. 
Het betreft hier een voldoende, maar geen nodige voorwaarde. Het is namelijk 
mogelijk dat er een niet-zichtbare beperking Bl van toepassing is op de 
module, maar dat er een andere, zichtbare beperking B2 is, zodat aan B2 
voldaan is voor elk element uit het vrije universum dat aan Bl voldoet. Het is 
ook mogelijk dat een onzichtbare statische beperking de onafhankelijkheid niet 
verstoort omdat hij door een dynamische beperking wordt "afgedekt". In het 
volgende voorbeeld doen beide gevallen zich voor. 

Voorbeeld 9.2 

~ 
A ~ B ~ c 

Em,Zm ._En_. 

~-----------------zn--------------~ 

Figuur 9.3 Structuurdiagram bij voorbeeld 9.2. 

De decompositie is aangeduid met de eigen domeinen Em en En en de zichtdo
meinen Zm en Zn van de modules m en n. De attributen en sleutels van de 
entiteitklassen worden bepaald door het volgende skelet: 
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entiteitklasse 

A 
B 
c 
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attributenverzameling 

{a, b} 
{!!aS d} 
{a,c,e} 

Verder is er de volgende dynamische beperking: 
Dl(i~) := 
V t ( i.B [ J u ( j.B [ t.a = u.a en te = u.c ]]. 

In woorden stelt Dl dat een sleutelwaarde die eenmaal voor entiteitklasse B is 
toegevoegd, nooit meer kan worden verwijderd. Hoewel de referentiële beperkin
gen C->B en C->A toepasselijk en niet zichtbaar zijn voor m, is m toch 
onafhankelijk. Beperking C- > B kan alleen problemen opleveren bij het verwij
deren van een B-zin, maar dit kan niet wegens de zichtbare beperking Dl. 
Beperking C- >A kan evenmin de onafhankelijkheid verstoren. Als er namelijk 
een C-zin zou refereren naar een te verwijderen A-zin, dan is er ook een B-
zin die refereert naar die A-zin, zodat de A-zin om die reden niet verwijderd 
kan worden. 

Module n is onafhankelijk ondanks dat de toepasselijke beperking C->A niet 
zichtbaar is. Als namelijk een C-zin moet worden toegevoegd met een bepaalde 
waarde voor attribuut a, dan moet er een B-zin zijn met die waarde voor 
attribuut a. Er is dan zeker een A-zin met die waarde voor attribuut a. Aan 
beperking C- >A wordt dus impliciet voldaan als aan beperking C-> B voldaan is. 

9.3 Overdiaagbaarheid vanuit het karakteristieke model 

Stel we hebben een modulair schema s met modulair model cm en module m. 
Stel voorts dat ss het subschema van m uit s is en km het karakteristieke 
model van m uit s. 

We weten dan dat elke query-operatie over het karakteristieke model van m 
overdraagbaar is naar s. V oor wijzigingsoperaties geldt dat niet. Stel nu dat w 
een wijzigingsoporatie is van m over km. Operatie w kan alleen ook een 
wijzigingsoperatie zijn over cm, als is voldaan aan de voorwaarde dat voor elke 
zichttransitie die de module in cm ten opzicht van km verliest, ook de initiële 
zichttoestand verloren gaat. Als aan deze voorwaarde is voldaan dan kan de 
wijzigingsoperatie weliswaar elementen hebben die overeenkomen met transities 
die in het geïntegreerde model verboden zijn, maar deze transities kunnen niet 
geïnitieerd worden omdat de corresponderende initiële informatiebanktoestand 
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nooit zal optreden. Als dan bovendien de module onafhankelijk is in cm, is w 
ook een wijzigingsoperatie van cm. We drukken dit uit in de volgende stelling: 

Stelling 9.3 

Als s een modulair schema is 
en cm is het modulaire model uit s 
en m is een module van cm 
en km is het karakteristieke model van m uit s 
en A is een verzameling 
en wis een wijzigingsoperatie over (km;A) 
en m is onafhankelijk in s 
en V (k;l) ( km.Y \ submod(m;cm).Y 

[ k ( submod(m;cm).U] 
dan w is een wijzigingsóperatie van m onder cm. 

Bewijs. 
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Zij sm het submodel van m onder cm. Als w geen wijzigingsoperatie van m 
onder cm is, dan komt dat doordat er een ((k;a);l) (wis, zodat k ( sm.U, 
terwijl er geen passende totale transitie bij (k;l) is. Stel ((k;a);l) is zo'n element 
van w. Uit de onafhankelijkheid van module m in cm, volgt dat als (k;l) onder 
bepaalde omstandigheden niet is toegestaan, dat (k;l) niet in sm.Y voorkomt. 
Aangezien gegeven is dat dan k geen element is van sm.U, kan (k;a) geen 
element van het domein van w zijn onder cm. Hieruit volgt dat ween wij
zigingsfunctie is over ( cm;A). 

Merk op dat stelling 9.3 een voldoende, maar geen noodzakelijke voorwaarde 
geeft voor overdraagbaarheid van de wijzigingsoperatie van het karakteristieke 
naar het totale model. De wijzigingsoperatie hoeft narnelijk niet elke toegestane 
transitie te kunnen initiëren. Het is dus mogelijk dat geen van de transities, die 
bij de overgang van het subschema naar het globale schema vervallen zijn, in 
de operatie voorkomt. 

Doorgaans zal men de overdraagbaarheid van een wijzigingsoperatie van het 
karakteristieke model van een module m naar het totale model willen kunnen 
aantonen aan de hand van het totale schema. De volgende stelling drukt hiertoe 
een voldoende voorwaarde uit. 

Stelling 9.4 

Als s een modulair schema is 
en m is een module van s 
en ss is het subschema van m uit s 
en <A, q, w> is een applicatie van m over ss 
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en (a) alle beperkingenins die van toepassing zijn op m, zijn zichtbaar 
voorm 

en (b) geen dynamische beperking in s, die onzichtbaar is voor m, verbiedt 
transities die neutraal zijn voor zijn referentiedomein 

dan: <A, q, w> is een applicatie van m overs. 

Bewijs (zie appendix X9 voor het formele bewijs). 
Uit stelling 8.1 volgt dat q een query-operatie is over (s;A). Met stelling 9.2 
volgt met (a) en (b) dat 
(1) meen onafhankelijke module vans is. 
Nu zal worden aangetoond dat w een wijzigingsoperatie van m over s is. 

Zij: B = s.Bs \ ss.Bs enD = s.Bd \ ss.Bd, 
en Z het zichtdomein van m 
en km het karakteristieke model van m 
en cm het globale schema uit s 
en sm het submodel van m. 

Stel nu er is een element ((k;a);l) van w, zodat (k;l) in km wel, maar in sm niet 
is toegestaan. Het bewijs verloopt dan als volgt. 

Zij (i;j) de transitie die in cm zou horen bij (k;l) dus: 
k = i restr Z en j = 1 y (i mask Z). 

Er kunnen twee redenen zijn dat (k;l) in cm niet is toegestaan: 
(2a) er is een statische beperking in B die j verbiedt of 
(2b) er is een dynamische beperking in D die (i;j) verbiedt. 
Van alle beperkingen in BenDis het referentiedomein disjunct met het eigen 
domein van m. Stel nu dat er een dynamische beperking b in D is zodat 
b.P((i;j)) = onwaar. 
Omdat i en j gelijk zijn over het referentiedomein van b, betekent dit dat b 
een transitie verbiedt die neutraal is voor zijn referentiedomein. Dit is tegen
strijdig met (b), dus (2b) is uitgesloten. 

Er moet nu een b in B zijn zodat b.PG) = onwaar. Omdat i enj gelijk zijn over 
het referentiedomein van b, is dan ook b.P(i) = onwaar. Dan is echter k geen 
zichttoestand van m onder het model uit s. Nu is w overdraagbaar op grond van 
stelling 9.3. 

Deze stelling geeft aan hoe ver de invloed van schemawijzigingen reikt: elke 
module waarvan het subschema gelijk blijft, en waarvoor het nieuwe schema 
geen onzichtbare toepasselijke beperkingen bevat, zijn ongevoelig voor de 
wijziging omdat hun applicaties overdraagbaar zijn. 
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Met behulp van stelling 9.4 is het mogelijk om applicaties te ontwikkelen en te 
testen over het subschema van een module. Zolang dat subschema gelijk en de 
module onafhankelijk blijft, is zo'n applicatie overdraagbaar. De mogelijkheid om 
overdraagbaarheid van applicaties te bewijzen is ook van belang om de verant
woordelijkbeid voor het falen van applicatieprogramma's in een geïntegreerd 
informatiesysteem af te bakenen. Zonder dat zou het falen van applicaties ten 
onrechte verweten kunnen worden aan schemawijzigingen. Hiermee is aangetoond 
dat modulaire decompositie van het conceptuele schema zinvol is en dat 
onafhankelijkheid van modules een belangrijke eigenschap is voor overdraag
baarheid van applicaties. 

9.4 Integratie van modulaire modellen 

De kracht van modulair ontwerpen schuilt voor een belangrijk deel in de 
mogelijkheid om afzonderlijk ontworpen modules te integreren tot een consistent 
geheel. Bij modulair ontwerp van informatiebanken betekent dit dat verschillende 
modulaire schema's met bijbehorende applicaties afzonderlijk van elkaar worden 
ontworpen. De vraag is nu welke eisen aan die modellen en aan hun schema's 
moeten worden gesteld, opdat de integratie-operatie gedefmieerd kan worden en 
opdat bij integratie de applicaties overdraagbaar zijn van het subschema van 
hun module naar het geïntegreerde schema. We defmiëren integratie eerst voor 
conceptuele modellen en vervolgens voor modulaire modellen. 

9.4.1 Integratie van conceptuele modellen 

Bij integratie van twee conceptuele modellen zullen hun verzamelingen van 
entiteitklassen verenigd worden. Wil het resultaat weer een conceptueel model 
opleveren, dan zullen gelijke entiteitklassen in beide modellen ook gelijke 
attributenverzamelingen moeten hebben. Zonder dat zouden allerlei transfor
maties nodig zijn om de juiste entiteitklassen en attributen op elkaar af te 
beelden. We stellen daarom als voorwaarde dat de skeletten van beide modellen 
dezelfde attributen toewijzen aan gemeenschappelijke entiteitklassen, dus dat de 
skeletten compatibele functies zijn. Wanneer men twee schema's wenst te 
integreren die niet aan deze eis voldoen, zullen eerst de nodige aanpassingen 
moeten worden verricht. De vereniging van beide skeletten kan dan genomen 
worden als skelet van het geïntegreerde model. 

Een informatiebanktoestand van het ene model kan worden gecombineerd met 
elke informatiebanktoestand van het andere model die voor gemeenschappelijke 
entiteitklassen gelijke tabellen heeft. Dat betekent dat het universum van het 
geïntegreerde model kan worden gevormd uit de verenigingen van alle paren 
compatibele informatiebanktoestanden uit beide universa. Aangezien ook een 
universum een tabel is, is dus het geïntegreerde universum gelijk aan de 
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natuurlijke verbinding van de afzonderlijke universa. De dynamiek van het 
geïntegreerde model bevat die combinaties van elementen uit het geïntegreerde 
universum, waarvoor geldt dat de restricties tot de afzonderlijke entiteitklasseu
verzamelingen transities van de afzonderlijke modellen opleveren. De inte
gratie-operatie voor conceptuele modellen kan hiermee als volgt worden 
gedefmieerd: 

Definitie 9.2 

Als cm en xm conceptuele modellen zijn 
en cm.g - xm.g 
dan cm' is het geïntegreerde conceptuele model uit cm en xm, notatie cm' = 

intcm(cm; xm) 
= D = cm' .g = cm.g y xm.g 
en cm'.U = cm.U join xm.U 
en cm'.Y = 

{ (iti) ( cm'.U x cm'.U 
I (iti) restr2 dom(cm.g) t cm.Y 
en (i;j) restr2 dom(xm.g) t xm.Y 
}. 

Integratie is een associatieve operatie: 

intcm(cml; intcm(cm2; cm3) = intcm(intcm(cml; cm2); cm3). 

Uit defmitie 9.2 volgt direct dat bij integratie het universum en de dynamiek 
elementen kunnen verliezen: 

cm'.U proj dom(cm.g) _ç cm.U 
en cm'.Y~dom(cm.g)_çcm.Y. 

Omdat bovendien bij integratie het zichtdomein van een module kan worden 
uitgebreid, maar niet ingekrompen, geldt dat query- operaties bij integratie 
overdraagbaar zijn. We drukken dit, zonder verder bewijs, uit in de volgende 
stelling: 

Stelling 9.5 

Als cm en xm integreerbare conceptuele modellen zijn 
en A is een verzameling 
en q is een query-operatie over (cm;A) 
en cm' = intern( cm; xm) 
dan q is een query-operatie over (cm';A). 
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Voorbeeld 9.3 

IK is een conceptueel model met skelet: 

entiteitklasse 

artikel 
inkooporder 
orderregel 

attributen 

{artikelnr, naam} 
{ ordemr, artikelnr, aantal} 
{ ordemr. artikelnr, aantal} 

VK is een conceptueel model met skelet: 

entiteitklasse 

artikel 
verkooporder 
orderregel 

attributen 

{ artikelnr, naam} 
{ ordernr, klantnr} 
{ ordemr. artikelnr, aantal} 

De beide modellen kunnen worden geïntegreerd tot model.imgn(IK; VK) met 
skelet: 

entiteitklasse 

artikel 
inkooporder 
verkooporder 
orderregel 

attributen 

{artikelnr, naam} 
{ ordernr, artikelnr, aantal} 
{ordernr,klantnr} 
{ordernr. artikelnr, aantal} 

Dit model is gelijk aan model HFl van voorbeeld 4.1. 

Integratie van twee modellen betekent in feite dat voortaan de eis gesteld 
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wordt dat beider informatiebanken voor gelijke entiteitklassen gelijke beelden 
hebben. Wanneer twee overlappende gegevensbanken niet geïntegreerd zijn dan 
wordt aan de gebruikers overgelaten om steeds de tabellen van overeenkomstige 
entiteitklassen aan elkaar gelijk te houden. In de praktijk lukt dat niet voor 
100% zodat er voortdurend inconsistenties zullen zijn. Integratie betekent dat er 
een automatische procedure wordt geïmplementeerd die wijzigingen in de ene 
informatiebank automatisch overbrengt naar de andere informatiebank. Het 
eenvoudigst gaat dat met een gedistribueerd DBMS. Wanneer dat niet beschik
baar is kan een geautomatiseerd interface tussen beide gegevensbanken speciaal 
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worden geconstrueerd. Wanneer zo'n interface is gebaseerd op het periodiek 
overdragen van wederzijdse wijzigingen dan kunnen conflicten ontstaan als in de 
ene informatiebank een toestand ontstaat waarbij geen enkele passende toestand 
in de andere informatiebank bestaat. De interfaceprocedure faalt dan. Dit 
betekent dat niet alleen de attributen van de gemeenschappelijke entiteitklassen 
moeten overeenstemmen, maar dat ook de wijzigingsoperaties van het ene 
systeem de beperkingen van het andere systeem moeten kennen en respecteren. 
Bij integratie van modellen is het dus van belang dat de applicaties van de 
afzonderlijke modellen ook applicaties zijn over het geïntegreerde model. 

9.4.2 Integratie van conceptuele schema's 

In de praktijk worden niet de modellen, maar de schema's geïntegreerd. Ook 
daarbij geldt slechts als voorwaarde dat de skeletten compatibele functies zijn. 
Het geïntegreerde schema ontstaat dan door de skeletten en de beperkingenver
zamelingen van beide schema's te verenigen en door van de gemeenschappelijke 
typen de doorsnede te nemen. We definiëren de integratie-operatie voor 
conceptuele schema's als volgt: 

Definitie 93 

Als s en x conceptuele schema's zijn. 
en s.g- x.g 
dan: s' is het geïntegreerde conceptuele schema uit s en x, notatie s' = 

~(s;x) 
=D= s' is functie over {g, T, Bs, Bd} 
en s' .g = s.g y x.g 
en s'.T is een functie over dom(s'.g) 
en V e ( dom(s'.T) 

[ ( e ( dom(s.g) \ dom(x.g) en s'.T.e = s.T.e) 
of ( e ( dom(x.g) \ dom(s.g) en s'.T.e = x. T.e) 
of ( e ( dom(x.g) n dom(s.g) 

en V a ( s'.g.e [ s'.T.e.a = s.T.e.anx.T.e.a] 
) 

en s'.Bs = s.Bs y x.Bs 
en s' .Bd = s.Bd y x.Bd. 

Het conceptuele model uit een geïntegreerd conceptueel schema is gelijk aan de 
integratie van de conceptuele modellen uit de afzonderlijke schema's. Dit 
drukken we uit in de volgende stelling (zie appendixX9 voor het bewijs): 
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Stelling 9.6 

Als s en x conceptuele schema's zijn 
en s' = ~(s;x) 
dan cm(s') = intcm(gn(s); cm(x)). 

9.4.3 Integratie van modulaire modellen 

Twee modulaire modellen kunnen worden geïntegreerd tot een modulair model 
als beider decompositiefuncties en zichtfuncties elkaar niet tegenspreken. Dat 
betekent dat door beide decompositiefuncties en beide zichtfuncties gemeen
schappelijke modules op dezelfde gemeenschappelijke entiteitklassen moeten 
worden afgebeeld. 

Omdat bij het integreren van modulaire schema's nogal eens verzamelingsfunc
ties moeten worden samengevoegd, introduceren we het begrip integreerbaarbeid 
voor verzamelingsfuncties en een operatie voor het integreren van verzamelings
functies: 

Definitie 9.4a 

Als f en g verzamelingsfuncties zijn, 
dan: fen g zijn integreerbare verzamelingsfuncties 
=D= V e O.!(rng(t)) n U(mg(g)) 

[ V m ( dom(g) n dom(g) 
[ e (f.m < = > e ( g.m ] 

]. 

Defmitie 9.4b 

Als fen g integreerbare verzamelingsfuncties zijn 
dan: de geïntegreerde verzamelingsfunctie uit d en e, notatie illt:d(f;g) 
=D= { (m;E) 

I ( m ( dom(t) \ dom(g) en E = f.m ) 
of ( m ( dom(g) \ dom(t) en E = g.m ) 
of ( m ( dom(t) n dom(g) en E = f.m l! g.m ) 
}. 

Integreerbaarbeid is niet hetzelfde als compatibiliteit, hetgeen blijkt uit het 
volgende voorbeeld. 
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Voorbeeld 9.4 

Gegeven zijn de volgende verzamelingsfuncties: 
f = {(m; {el, e2, e3}), (n; {e2, e3, e4}) 
g = {(n; {e3, e4, e5}), (o; {e5, e6, e7}). 
De functies fen g zijn niet compatibel, omdat de beelden van n onder fen g 
verschillend zijn. Aangezien e2 niet in een beeld onder g voorkomt en e5 niet 
in een beeld onder f, zijnfen g wel integreerbaar. De geïntegreerde ver· 
zamelingsfunctie uit f en g is: 

intvf(f;g) = {(m; {el, e2, e3}), (n; {e2, e3, e4, e5}), (o; {e5, e6, e7}). 

We definiëren nu het begrip integreerbaar voor modulaire modellen als volgt: 

Definitie 9.5 

Als cm en xm modulaire modellen zijn 
dan: cm en xm zijn integreerbare modu1aire modellen 
=D= cm.g- xm.g 
en cm.d en xm.d zijn integreerbare verzamelingsfuncties 
en cm.v en xm.v zijn integreerbare verzamelingsfuncties 

Integratie van modulaire modellen wordt nu gedefinieerd als: 

Defmitie 9.6 

Als cm en xm integreerbare modulaire modellen zijn 
dan: im is een geïntegreerd modu1air model uit cm en xm, notatie im = 

intmcm(cm;xm) 
=D= im restr {g,U,Y} = (cm restr {g,U,Y} intern xm restr {g,U,Y}) 
en im.d = intvf( cm.d; xm.d) 
en im.v = intvf(cm.v; xm.v). 

Het is gemakkelijk in te zien dat het geïntegreerde model uit twee modulaire 
modellen weer een modulair model is. 
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Voorbeeld 9.5 

IK is een modulair model met de volgende decompositie: 

module 

inkoop 
verkoop 

eigen domein 

{artikel, aanvulorder} 
{orderregel} 

VK is een modulair model met 

module eigen domein 

inkoop 
verkoop 

{artikel} 
{orderregel, order, klant} 

vreemd domein 

{orderregel} 
{artikel} 

vreemd domein 

{orderregel} 
{artikel} 

Beide modellen zijn integreerbaar en door integratie van beide ontstaat het 
model HF met decompositie: 

module 

inkoop 
verkoop 

eigen domein 

{artikel, aanvulorder} 
{orderregel, order, klant} 

vreemd domein 

{orderregel} 
{artikel} 
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De modellen IK en VK beschrijven ieder één van de modules volledig, en de 
andere module alleen voor zover het interface tussen beide modules betreft. Men 
zou ze "open" modellen kunnen noemen omdat het interface met een omgeving 
in het model voorzien is. 

9.4.4 Integratie van modulaire schema's 

De uitbreiding van de integratie-operatie voor conceptuele schema's (definitie 
9.3) tot modulaire schema's verloopt geheel analoog aan integratie-operatie voor 
modellen. De voorwaarde voor integreerbaarbeid wordt als volgt geformuleerd: 
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Defmitie 9.7 

Als s en x modulaire schema's zijn, 
dan: s en x zijn integreerbare modulaire schema's 
=D= s.g- x.g 
en s.d en x.d zijn integreerbare verzamelingsfuncties 
en c.v en x.v zijn integreerbare verzamelingsfuncties 

Voor integreerbare modulaire schema's wordt integratie geheel analoog aan 
integratie voor modulaire modellen gedefinïeerd: 

Definitie 9.8 

Als s en x integreerbare modulaire schema's zijn, 
dan: s' is het geïntegreerde modulaire schema uitsen x, notaties' = intms(s;x) 
=D= (s' restr {g, T, Bs, Bd}) = intcs(s; x) 
en s'.d = intvf(s.d; x.d) 
en s'.v = intvf(s.v; x.v) 

Aangezien de decompositie- en de zichtfunctie in het schema dezelfde zijn als 
in het model, geldt voor modulaire schema's, net als voor modulaire modellen, 
dat het model uit een geïntegreerde schema gelijk is aan het geïntegreerde 
model uit de modellen van beide schema's: 

Als s en x modulaire schema's zijn, 
dan: mcm(intms(s; x)) = intmcm(mcm(s); mcm(x)). 

Ook integratie van modulaire schema's heeft de associatieve eigenschap. 

9.5 Overdraagbaarheid van applicaties bij integratie 

Stelling 9.5 zegt dat bij integratie alle raadpleegoperaties overdraagbaar zijn 
van het oorspronkelijke model naar het geïntegreerde model. Voor wijzigings
operaties geldt dit niet, zodat daarvoor nadere voorwaarden bepaald moeten 
worden. 

Stel modulair model cm wordt geïntegreerd tot model cm'. Omdat door de 
integratie transities uit de zichtdynamiek van m verloren kunnen gaan is het 
niet zeker dat een wijzigingsoperatie van m onder cm ook een wijzigingsoperatie 
van m onder cm' zal zijn. 
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Uit stelling 9.4 volgt dat applicaties overdraagbaar zijn als het subschema van 
de module gelijk blijft en als er in het geïntegreerde schema geen onzichtbare 
beperkingen voor de module bestaan en geen onzichtbare dynamische beperking 
neutrale transities verbiedt. Bij integratie geldt echter niet altijd dat het 
subschema van elke module gelijk blijft: er kunnen entiteitklassen aan het eigen 
domein en zichtdomein van de module worden toegevoegd. Dit is echter geen 
bezwaar voor de overdraagbaarheid, zoals blijkt uit de volgende stelling. 

Stelling 9.7 

Als s en x modulaire schema's zijn 
en m is een module van s 
en s' is het geïntegreerde schema uit s en x 
en <A, q, w> is een applicatie van m onder s 
en m is onafhankelijk in s' 
en s' bevat geen dynamische beperking die een transitie verbiedt die neutraal 

is voor zijn eigen domein 
en er worden aan s' t.o.v. s geen beperkingen toegevoegd die van toepassing 

zijn voorm 
dan: <A, q, w> is een applicatie van m onder s'. 

Bewijs. 
Op grond van stelling 9.5 is q overdraagbaar naars. We verdelen de integratie 
nu in twee stappen. Daartoe veronderstellen we dat x is gevormd door integratie 
van twee schema's xl en x2, waarbij in xl geen beperkingen voorkomen die van 
toepassing zijn op of zichtbaar zijn voor module m. 

In de eerste stap wordt een schema sl gevormd door s te integreren met 
schema xl. Hierbij kunnen aan de module m eigen en vreemde entiteitklassen 
worden toegevoegd, maar geen toepasselijke of zichtbare beperkingen. Het 
subschema ss van m onder s is dus een "subschema" van het subschema ssl van 
m onder sl. De applicaties van m zijn daarom overdraagbaar van ss naar ssl. Op 
grond van stelling 9.4 zijn de applicaties van m daarom overdraagbaar naar sl. 

In de tweede stap wordt sl met x2 geïntegreerd tot s2. Omdat integratie 
associatief is geldt s2 = s'. Bij deze integratie worden de eventuele zichtbare-
niet-toepasselijke beperkingen toegevoegd (toepasselijke beperkingen worden niet 
toegevoegd). De dynamische beperkingen hieronder kunnen geen invloed hebben 
op de overdraagbaarheid van applicaties van m, omdat deze bep.erkingen alleen 
refereren naar entiteitklassen die buiten het eigen domein van de applicaties 
van m liggen. Alle transities van m zijn dus neutraal voor het referentiedomein 
van deze beperkingen. Als gevolg van de toegevoegde statische beperkingen 
kunnen wel elementen uit het zichtuniversum van m verdwijnen, maar, omdat ze 
alleen naar entiteitklassen buiten het eigen domein van de applicaties refereren, 
geldt dat als een zichttransitie (k;l) vervalt omdat I niet meer in het zicht-
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universum voorkomt, dat k ook niet meer in het universum kan voorkomen. Door 
het toevoegen van zichtbare maar niet- toepasselijke beperkingen kan de 
overdraagbaarheid van de applicatie dus niet verstoord worden. 

Met behulp van stelling 9.7 is het mogelijk om een modulair schema met 
bijbehorende applicaties evolutionair te ontwikkelen. Modules met hun applicaties 
kunnen afzonderlijk worden ontwikkeld en gevalideerd. Vervolgens kunnen de 
modules door integratie aan het reeds bestaande schema worden toegevoegd. Als 
bij integratie van schema's de voorwaarden van stelling 9.7 in acht worden 
genomen, is men ervan verzekerd dat de applicaties van de modules overdraag
baar zijn naar het geïntegreerde schema. 

Deze methode van modulaire ontwikkeling van gegevensbanken met de bij
behorende applicaties biedt een belangrijk voordeel boven de gangbare ontwik· 
keimethode voor gegevensbanken. Bij de gangbare methoden worden user views 
ontworpen en geïntegreerd tot een totaal schema. Omdat bij die integratie 
allerlei conflicten moeten worden opgelost, dus wijzigingen nodig zijn, kunnen 
applicaties pas worden ontwikkeld nadat het totale schema is ontworpen. Daarna 
moet na elke wijziging van het schema in principe de overdraagbaarheid van 
alle applicaties afzonderlijk bewezen worden. Hierdoor wordt het doorvoeren van 
schemawijzigingen moeizaam en gevaarlijk. 

Een module zal in het algemeen vrijheden verliezen als hij wordt gëintegreerd 
in een grote geheel. Voor overdraagbaarheid van applicaties is dus niet vereist 
dat de beperkingen van de betrokken modules met betrekking tot gemeenschap
pelijke entiteitklassen identiek zijn. De vaak veronderstelde voorwaarde dat er 
geen conflicten zijn tossen de beperkingen van de te integreren schema's is dus 
veel sterker dan nodig is om overdraagbaarheid van de bijbehorende applicaties 
te verzekeren. Een studie naar de mogelijkheid om conflictvrijheid bij integratie 
te bewijzen bij een gegeven set beperkingen in beide schema's, is beschreven in 
[Co86]. Uit deze studie blijkt dat conflictvrijheid een onbeslisbaar probleem is, 
zelfs al worden alleen relatief eenvoudige beperkingen als sleutel- en subset
beperkingen toegestaan. Uit het bovenstaande blijkt dat conflictvrijheid een 
onnodige eis is. De eisen ten aanzien van toepasselijkheid en zichtbaarheid van 
beperkingen zijn voldoende en bovendien vrij eenvoudig te controleren. 

Het onderscheid tussen eigen en vreemde entiteitklassen betekent dat de 
modules hun vrijheden bewust laten afhangen van hun interfaces naar andere 
modules. Wanneer zij vrijheden verliezen, dan is dat omdat zij voor hun buren 
via de interfaces meer vrijheden veronderstellen dan die buren zichzelf toestaan. 
In die situatie is niet werkelijk sprake van verlies van vrijheden. 
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9.6 Het wijzigen van modellen 

Het wijzigen van een modulair model kan worden beschouwd als het uitwisselen 
van modules: de te wijzigen modules worden uit het model verwijderd en de 
gewijzigde modules worden door integratie weer aan het model toegevoegd. De 
vraag is nu nog welke voorwaarden gesteld moeten worden opdat applicaties van 
de overige modules overdraagbaar zijn. 

9.6.1 Het verwijderen van modules 

Als een verzameling modules van een model afgesplitst wordt, dan ontstaan in 
principe twee nieuwe modellen: het model"met" en het model "zonder" de 
betreffende modules. Daarbij zijn we geïnteresseerd in de voorwaarden waaron
der de applicaties van het oorspronkelijke model overdraagbaar zijn naar het 
model"zonder" de modules. 

Als een module uit een model verwijderd wordt, dan dienen de zichtskeletten 
van de overige modules ongewijzigd te blijven. Dat betekent dat alleen die 
entiteitklassen uit het skelet verwijderd worden die voor geen van de resterende 
modules zichtbaar zijn. Bij het verwijderen van een module verdwijnen dus 
alleen diens privé entiteitklassen. Zolang er nog eigen entiteitklassen van een 
module in het model over zijn, blijft die module element van de modulenver
zameling. Om een publieke entiteitklasse te kunnen verwijderen, zullen tegelijk 
alle modules moeten worden verwijderd waarvoor die entiteitklasse zichtbaar is. 
We veronderstellen daarom dat modules meestal in groepjes verwijderd zullen 
worden. 

Met het verdwijnen van entiteitklassen uit het skelet verdwijnen uiteraard ook 
alle beperkingen die naar die entiteitklassen refereren. Daardoor kunnen na de 
splitsing voor de overige entiteitklassen tabelwaarden zijn toegestaan die 
daarvoor verboden waren. Door het verwijderen van modules uit een mode~ kan 
dus het zichtuniversum van de overblyvende modules worden uitgebreid. Dat 
betekent dat opvraagoperaties van de overblijvende modules in het oorspronke
lijke mode~ niet altijd opvraagoperaties van die module in het nieuwe model 
zullen zijn. 

Bij integratie vervallen de incompatibele toestanden. Bij het verwijderen 
kunnen die toestanden weer terugkomen. Daardoor kan het oorspronkelijke 
model niet meer uit het geïntegreerde model worden afgeleid. Dit betekent ook 
dat een geschikte operatie voor het verwijderen van modules niet in termen van 
het conceptuele model kan worden gedefinieerd. Het effect van het verwijderen 
wordt bepaald door het wegvallen van beperkingen en is dus afhankelijk van 
hoe die beperkingen zijn omschreven. We zullen daarom het verwijderen van 
modules beschrijven in termen van het schema. Dat is in de praktijk geen 
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bezwaar omdat modelwijzigingen altijd door schemawijziging zullen worden 
gerealiseerd. 

9.6.2 De splits-operatie voor schema's 

We noemen de operatie voor het verwijderen van modules de splitsoperatie 
omdat daarbij als het ware een aantal modules uit het schema gesplitst worden. 
Wat overblijft is een modulair schema met een skelet waarin de entiteitklassen 
zijn overgebleven uit het zicht van de overblijvende modules. Van de beperkin
gen blijven die over waarvan het referentiedomein een deelverzameling is van de 
nieuwe entiteitklassenverzameling. In de decompositiefunctie en de zichtfunctie 
blijven de modules over die de overblijvende entiteitklassen zien. 

Definitie 9.9 

Als s een modulair schema is 
en M is een verzameling, 
dan: s' is het van M gesplitste schema uit s, notatie s' = s.plits(M;s) 
=D= s'.g is de restrictie van s.g tot de entiteitklassen uit de zichtdomeinen van 

de modules die niet tot M behoren, 
en s'.T = s.T restr dom(s'.g) 
en s'.Bs = { t ( s.Bs I t.R & dom(s'.g)} 
en s'.Bd = { t ( s.Bd I t.R & dom(s'.g)} 
en s'.v = { (m;E) I m ( dom(s.v) enE = ( s.v.m n dom(s'.g)) enE =I ff} 
en s'.d = {(m;E) I m ( dom(s'.v) enE= s.d.m n dom(s'.g)} 

Het resultaat na splitsen van een modulair schema is weer een modulair 
schema. 

Omdat bij splitsen beperkingen kunnen vervallen geldt dat de projecties van het 
oorspronkelijke universum en de oorspronkelijke dynamiek over de entiteitenver
zameling van het gesplitste schema, deelverzamelingen zijn van universum 
respectievelijk dynamiek van het gesplitste schema: 

Als s een modulaire schema is 
en M is een verzameling 
en s' = §Plits(M;s) 
en cm is het modulaire model uit s 
en cm' is het modulaire model uit s' 
dan: cm.U proj dom(cm'.g) & cm'.U 
en cm.Y pr,Qj2 dom(cm'.g) & cm'.Y. 
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9.6.3 Het wijzigen van schema's 

Een schema s kan nu worden gewijzigd door een zodanige verzameling modules 
weg te splitsen dat een schema s' ontstaat waaruit alle te wijzigen entiteitklas
sen en beperkingen zijn verdwenen. Daarna wordt het afgesplitste schema 
gewijzigd tot een nieuw schema x. Nadat de bijbehorende programma's zijn 
aangepast zodat ze weer applicaties over modules van x implementeren, en 
nadat is aangetoond dat x veilig integreerbaar is met s', kan de wijziging 
worden gerealiseerd door s' te integreren met x. 

Een opvraagoperatie van het oorspronkelijke model behoeft geen opvraagoperatie 
van het gesplitste schema te zijn, omdat entiteitklassen kunnen verdwijnen. Ook 
opvraagoperaties van een niet-gesplitste module in het oorspronkelijke mode~ is 
niet noodzakelijk een query van die module in het gesplitste schema, omdat er 
voor die module nieuwe zichttoestanden kunnen ontstaan. Alleen voor opvraag
operaties over het karakteristieke model van de module geldt dat zij ook een 
opvraagoperatie zijn van die module in het gesplitste model. 

9.6.4 Overdraagbaarheid bij splitsen 

Hoewel bij splitsen het zichtuniversum en dus ook de zichtdynamiek van de 
overblijvende modules wel groter, maar niet kleiner kunnen worden, is het 
mogelijk dat een module bij het splitsen zijn onafhankelijkheid verliest. 
Daardoor is het mogelijk dat applicàties niet overdraagbaar zijn naar het 
gesplitste schema. 

Voorbeeld 9.5 

Stel een model cm heeft het volgende structuurdiagram: 

m n 0 

I 
A I ....... B ....... c 

I / / 

p \ V 
' E lL D 
/ ' 

F'tgUur 9.4 Structuurdiagram bij voorbeeld 9.5 
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Het skelet is: 

entiteitklasse 

A 
B 
c 
D 
E 

De decompositie is: 

module eigen domein 

m 
n 
0 

p 

{A} 
{B} 
{C,D} 
{E} 

attributen 

{a, b, c, d, e} 
{a. b. c. d. f} 
{~g} 
{.la..h, h} 
{a, x} 

vreemd domein 

{B} 
{A,C} 
{B,E} 
{A,D} 

Hoewel de beperkingA->E voor module m onzichtbaar is, is m toch onafhanke
lijk, omdat deze beperking geïmpliceerd wordt door de reeks A-> B-> C- > D-> E. 
Als nu een model cm' wordt gevormd door de modules n en o uit dit model af 
te splitsen, verdwijnt de entiteitklasse C uit het model, omdat die onzichtbaar is 
voor zowel de module m als de module p. Daardoor wordt de keten onderbroken, 
zodat een toestand mogelijk wordt waarbij in de B-tabel een a-waarde voorkomt 
die niet in de E-tabel aanwezig is. Een applicatie van module m onder cm, die 
meent nu een A-zin met die a-waarde te kunnen toevoegen, is niet overdraag
baar naar cm', omdat die transitie niet is toegestaan. 

Behoud van onafhankelijkheid is inderdaad een voldoende voorwaarde voor 
overdraagbaarheid van wijzigingsoperaties bij splitsen. Voor overdraagbaarheid 
van raadpleegoperaties moet de voorwaarde worden gesteld dat de applicatie een 
applicatie over het subschema van de module is. Dit wordt uitgedrukt in de 
volgende stelling. 

Stelling 9.8 

Als s een modulair schema is 
en m is een module van s 
en M is een verzameling zodat m ( M 
en s' = ~(M;s) 
en ss is het subschema van m uit s 
en m is onafhankelijk in s' 
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en <A,q,w> is een applicatie van m over (s;A) 
en <A,q,w> is een applicatie van m over (ss;A) 
dan <A,q,w> is een applicatie van m over (s';A) 

Bewijs. 
Zij cm het modulaire model uit s 
en cm' het modulaire model uit s'. 
Uit m ( M volgt dat het zichtdomein van m gelijk blijft: 
(1) cm.v.m = cm'.v.m. 
Uit cm.Y ~ dom(cm'.g) & cm'.Yvolgt: 
(2) cm.Y ~ cm.v.m _ç cm'.Y proj2 cm.v.m. 

'}Jj7 

Elke zichttransitie van m in cm is dus ook zichttransitie van m in cm'. Uit 
onafhankelijkheid van m in cm' volgt dan dat als die zichttransitie lokaal is 
voor het eigen domein van m, dus als een applicatie zo'n transitie zou kunnen 
initiëren, deze transitie in cm' is toegestaan ongeacht de bijbehorende totale 
initiële toestand. Omdat q een query-operatie is over het subschema van m, dat 
door het splitsen niet verandert, geldt (stelling 8.1) datween query-operatie is 
overs'. <A,q,w> is dus overdraagbaar vans naars'. 

Een voldoende voorwaarde voor onafuankelijkheid is (stelling 9.2) dat alle 
beperkingen die van toepassing zijn op m, ook zichtbaar zijn voor m en dat er 
geen dynamische beperking is die een transitie verbiedt die neutraal is voor zijn 
referentiedomein. Een module die voor de splits-operatie aan die voorwaarde 
voldoet, zal daarna ook aan die voorwaarde voldoen, omdat er bij splitsen alleen 
beperkingen vervallen. 

9.7 Regels voor consistente evolntie van conceptuele schema's 

Op grond van het voorafgaande kunnen we nu een drietal eenvoudige, voldoende 
voorwaarden formuleren opdat applicaties van modules van modulaire schema's 
overdraagbaar zijn bij schemawijzigingen als gevolg van splitsen en integreren. 

Zij s een modulair schema met module m 
en ss is het subschema van m uit s 
en M is een verzameling zodat m ( M 
en s' is het van M gesplitste schema uit s 
en sx is een modulair schema dat integreerbaar is met m 
en s" is het geïntegreerde schema uit s en sx 

Als nu voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
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Voorwaarde 1 

<A,q,w> is een applicatie van m over ss. 

V oorwaarde 2 

Alle beperkingen in s die van toepassing zijn op m zijn zichtbaar voor m. 

Voorwaarde 3 

Er is geen voor m onzichtbare dynamische beperking die een transitie verbiedt 
die neutraal is voor zijn referentiedomein. 

Voorwaarde 4 

Elke beperking die in sx van toepassing is op m, is ook in s van toepassing op 
m. 

dan is men er zeker van dat <A,q,w> een applicatie is over zowel s, s' als s". 

Als steeds wordt voldaan aan deze vier voorwaarden, kan een informatiesysteem 
worden ontwikkeld door de karakteristieke modellen van de afzonderlijke 
modules te ontwerpen met de bijbehorende applicaties. Zulke modules kunnen 
veilig worden geïntegreerd tot een groter model. Wanneer een wijziging van het 
model gewenst is, wordt het schema gesplitst in een deel dat gelijk kan blijven 
en een deel dat gewijzigd moet worden. Nadat het te wijzigen deel is aangepast, 
wordt het weer geïntegreerd met het gelijk gebleven deel. 

Overigens merken we op dat deze voorwaarden alleen betrekking hebben op de 
consequenties van schemawijzigingen op de applicaties. De consequenties voor 
het interne schema, en de noodzaak om de actuele informatiebanktoestand te 
converteren naar een toestand van het nieuwe schema, zijn hier buiten be
schouwing gebleven. 

Deze voorwaarden zijn overigens niet alleen van belang voor bestuurlijke 
informatiesystemen, maar ook voor Computer Integrated Manufacturing (CIM), 
waar produktiecellen voor flexibele fabricage (FMS) worden gevormd uit 
computergestuurde robots, transportsystemen, NC-apparatuur en testapparatuur. 
De configuraties van zulke produktiecellen moeten gemakkelijk kunnen worden 
aangepast aan veranderende produktie-eisen. Daarbij moeten bijvoorbeeld 
gelijksoortige apparaten van verschillende leveranciers tegen elkaar kunnen 
worden uitgewisseld [PW86J. Door de specificaties van die apparaten te be
schouwen als schemamodules kan op basis van bovengenoemde voorwaarden 
bepaald worden wanneer apparaten op conceptueel niveau uitwisselbaar zijn. Ook 
knnnen de voorwaarden worden gebruikt om standaards voor CIM- componenten 
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te formuleren. Het voordeel van zulke standaards is dat alleen de semantiek van 
de uitgewisselde gegevens wordt gestandaardiseerd en dat de representatie- en 
communicatiewijzen van gegevens worden vrijgelaten. 

In het voorgaande zijn we er van uitgegaan dat bij beperkingen in schema's het 
referentiedomein is aangegeven. Als de beperkingen worden uitgedrukt in een 
wiskundige of formele taal, zoals bijvoorbeeld de taal van de verzamelingenleer 
die in hoofdstuk 4 is gebruikt (in navolging van [Re82] en [Br84a]), dan is het 
in principe eenvoudig om van elke informatiebankbeperking het referentiedomein 
te bepalen. Een algoritme, dat uit een predikaat in een willekeurige formele taal 
het referentiedomein afleidt, moet zonder veel problemen kunnen worden 
ontwikkeld. Met zo'n algoritme kunnen de vier voorwaarden gemakkelijk 
worden bewaakt bij het doorvoeren van schemawijzigingen. Aangezien zo'n 
algoritme afhankelijk is van de gebruikte taal, zullen we hier geen poging doen 
om zo'n algoritme te specificeren. 



DEELmUITGEBREID VOORBEELD VAN EBN MODULAIR CONCEPTUEEL 
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10.1 Inleiding 

Alle voorbeelden die we tot nu toe gaven betroffen uiterst eenvoudige struc
turen, waaraan wel de kenmerken van decompositie getoond konden worden, 
maar niet het effect van decompositie op beheersbaarheid en complexiteit. In dit 
hoofdstuk demonstreren we modulaire decompositie aan een gegevensstructuur 
van een enigszins realistische complexiteit. Hoewel verschillende malen modulaire 
conceptuele schema's zijn opgesteld van bestaande organisaties ([Sch84], [Mu85], 
[Sch86], [Ja87]), nemen we hier toch een fictieve organisatie als relevante 
wereld. Een van de redenen hiervoor is dat particuliere bedrijven er doorgaans 
geen belang bij hebben dat hun informatiestructuur openbaar gemaakt wordt. 

Voor dit voorbeeld maken we gebruik van de zogenaamde ziekenhuisdatabase 
([Re82], [Br84b]), die aan de TUE is opgezet als demonstratieobject voor 
onderwijs en onderzoek. De structuur van deze database refereert aan een 
ziekenhuisomgeving. Bij de opzet ervan is onder meer gebruik gemaakt van het 
Ziekenhuis Informatie Model [ZIM84]. De structuur van ons voorbeeld mag 
realistisch genoemd worden, ook al refereert hij niet naar een bestaande 
organisatie. De structuur is met 28 primaire entiteitklassen nog betrekkelijk 
eenvoudig te noemen. De structuur van het ziekenhuisvoorbeeld is echter 
complex genoeg om het nut van modulaire decompositie te illustreren. 

De structuur van het hier gepresenteerde voorbeeld is grotendeels overgenomen 
uit [Br84b]. Sommige details, die wel voor het doel van de Broek, maar niet 
voor ons doel relevant zijn, zijn aangepast. Zo zijn met name samengestelde 
attributen en herhalende groepen weggenormaliseerd. Anderzijds hebben we 
enkele details toegevoegd teneinde bepaalde effecten van decompositie beter te 
kunnen demonstreren. Dit betreft met name enkele afgeleide attributen en een 
afgeleide entiteitklasse. 

10.2 De organisatiestructuur van het ziekenhuis 

Het ziekenhuis is een streekziekenhuis waarin voornamelijk patiênten uit de 
regio opgenomen en behandeld worden. De organisatie is opgebouwd uit een 
aantal afdelingen. Binnen elke afdeling is het personeel verdeeld in groepen. Het 
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ziekenhuis wordt geleid door een directie. Elke specialist wordt beschouwd als 
een zelfstandig opererende eenheid. Andere afdelingen die een rol spelen in het 
conceptuele schema zijn: de ziekenhuisapotheek, de personeelsdienst, de patiën
tenadministratie en de regioadministratie. Eventuele registratietaken van 
verplegende en ondersteunende eenheden zijn !?uiten beschouwing gelaten. 

De directie bepaalt bet beleid van het ziekenhuis en schept de voorwaarden 
waaronder een goede patiëntenzorg mogelijk is en stelt de specialisten aan. De 
medische staf omvat de specialisten van het ziekenhuis. Elke specialist vormt 
een zelfstandige eenheid in het ziekenhuis die verantwoordelijk is voor een 
eigen stuk medische zorg. De personeelsdienst zorgt voor registratie, aanname 
en ontslag van medewerkers. Alleen de aanstelling en het ontslag van specialis
ten behoort tot de bevoegdheid van de directie. De ziekenhuisapotheek zorgt dat 
voldoende voorraad beschikbaar is van de benodigde medicijnen. Voorts ver
strekt ze de door de specialisten voorgeschreven medicijnen aan patiënten. De 
patiëntenadministratie registreert de persoonlijke gegevens van de patiënten die 
worden of zijn opgenomen en handelt het ontslag van patiënten uit het zieken
huis af. De regioadministratie houdt een registratie bij van de tweedelijns 
voorzieningen, zoals huisartsen, tandartsen en apotheken, in de regio. 

10.3 De modules 

We geven voor elke module een korte toelichting bij het structuurdiagram. Voor 
de gedetailleerde specificatie verwijzen we naar het globale schema in appendix 
XlO.l. 

10.3.1 Directie 

De directie bepaalt welke afdelingen in het ziekenhuis worden onderkend en 
benoemt voor elke afdeling een medewerker als afdelingschef en een werknemer 
(dus een niet-specialist) als souschef. Afdelingen worden onderscheiden in 
beheersafdelingen, verpleegafdelingen, recepties, magazijnen, en diverse afdelin
gen. Voorts beslist men over de planning, beschikbaarstelling en sluiting van 
ruimtes voor verschillende doeleinden. De directie beslist welke specialismen in 
het ziekenhuis vertegenwoordigd behoren te zijn, benoemt specialisten in één 
of meer specialismen, stelt hun honorarium vast, bepaalt het aantal bedden 
waarover elke specialist kan beschikken en wijst voor elke specialist een 
plaatsvervanger (locus tenens) aan. De directie stelt vast welke behandelingen in 
bet ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden en tegen welk tarief. Van elke 
behandeling wordt de prognose van het aantal handelingen (toepassingen) per 
maand in het lopende jaar opgesteld. 
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Van de personeelsdienst ontvangt de directie overzichten van de persoonlijke 
gegevens van de medewerkers en de salarisgegevens van de werknemers. De 
specialisten rapporteren welke bandelingen er verricht zijn en welke per ruimte 
de bedbezetting (plaatsing) is geweest. 

Figuur 10.1 toont bet structuurdiagram van de module directie. 

mede· 
~? 

werk-
werker nemer 

I \ PERSGHI.. 

chef \ v sous DIRECTIE 

chef 

afdeling ~ specia- ........ specia-
lisatie 

/ lis me 

\ v ~ocus 

ruimte LC specia- 1-- prognose 

~ list 

I \ I \ 1\ 

\ I 

plaatsing handeling ........ behandeling 
"" 

MEDISCHE STAF 

Figuur 10.1 Stuctuurdiagram subschema Directie. 

10.3.2 Medische staf 

Elke specialist vormt een zelfstandige eenheid. Specialisten beslissen over de 
opname van patiënten en dragen de verantwoording voor die patiënt, totdat de 
patiënt ontslagen is, of de verantwoording is overgedragen aan een andere 
specialist. Als een patiënt tijdens opname overlijdt wordt dat bij de opname 
geregistreerd. Van de patiënten waarvoor zij verantwoordelijk zijn beslissen zij 
in welke ruimte zij geplaatst worden. Verder verrichten specialisten handelingen 
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op patiënten en schrijven medicijnen voor (recept). De handelingen worden per 
patiënt en behandeling van een volgnummer voorzien. 

DIRECTIE 

specia- / specia-
lis me i' lisatie 

9 REGIOIPATIENTENADM. 

'V 
behandeling - specia- !'E- tandarts ~p apotheek 

E- list 1-E-
I \ I j\ 

assis- MEDISCHE STAF 
tent 

/ 
f-- verant- huisarts ruimte handeling 

~ 
woording 

~ ..... 
I \ I~ 

APOTHEEK \V w 
-I--

' ' verstrekking - plaatsing ",. ",. 
opname , 

1 t 
~I 

' medicijn / recept 
PATIENTENADM. 

bijwerking " " 

Figuur 10.2 Structuurdiagram subschema medische staf. 

De module van de medische staf is relatief complex omdat de specialist veel 
contacten met andere eenheden in het ziekenhuis heeft. Zo vernemen zij van 
directie welke andere specialisten en specialismen er zijn, welke behandelingen 
tegen welke tarieven mogen worden toegepast en welke ruimten beschikbaar zijn 
of zullen komen. Van de ziekenhuisapotheek krijgen zij inzicht in de beschik
bare medicijnen en hun bijwerkingen. De apotheek rapporteert de verstrekkingen 
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van medicijnen. De patiëntenadministratie informeert de specialist desgewenst 
over patiëntgegevens. 

10.33 Personeel 

De personeelsdienst beheert de persoonsgegevens van alle medewerkers en 
beslist over aanname, salariëring en ontslag van de werknemers (niet-specialis
ten). Zij plaatsen medewerkers in afdelingen en benoemen groepsleiders over 
groepen van werknemers. Werknemers worden onderscheiden in medisch en 
niet-medisch personeel. Voor elk van deze groepen worden specifieke gegevens 
bijgehouden. Van werknemers wordt vereist dat zij in de regio wonen en daar 
ook hun huisarts en apotheek hebben. 

Van de directie ontvangt de personeelsdienst de afdelingsstructuur en de 
gegevens van de specialisten. Van de regio-administratie krijgen zij de gegevens 
van de huisartsen en apotheken in de regio. 

DIRECTIE PERSONEEL REGIOADM. 

medisch niet / regio-
medisch ~p ~ plaats 

y {.) 
ddha I \l; souschef groeps- a po 

ó ~ \V_lj \I 
chef 

' afdeling ..... mede· / ,...... werknemer- 1--...,. regioarts 
I/ werker ...... '-' " "" 

I~ 
...---

locus \11 () \ll 
'"-

specia- b verplicht ' apotheek 
I i st verzekerd / 

Figuur 10.3 Structuurdiagram subschema Personeel. 
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10.3.4 Apotheek 

De ziekenhuisapotheek houdt een voorraad medicijnen bij en registreert de 
mogelijke bijwerkingen van die medicijnen. Aan elk medicijn wordt bovendien 
een gevarencode toegekend. Alle verstrekkingen van medicijnen worden per 
patiënt chronologisch genummerd. 

Van de medische staf verneemt men welke medicijnen door welke specialist aan 
welke patiënten zijn voorgeschreven, en of die patiënten zijn opgenomen of 
niet. De patiëntgegevens worden verkregen van de patiëntenadministratie. 

APOTHEEK MEDISCHE STAF PATIENTENADM. 

specia· 
~ 

_....._ 
patiênt verstrekking 

list 
opname ( 

/ 

\ v 
L medicijn recept 

bijwerking 1/ i' ...... 

Figuur 10.4 Structuurdiagram subschema Apotheek. 

10.3.5 Patiëntenadministratie 

Bij inschrijving moeten van elke patiënt de relevante gegevens worden geregis
treerd. Aan elke patiënt wordt een uniek nummer toegekend. Van elke patiënt 
wordt vastgelegd welke zijn huisarts, tandarts, en apotheek zijn. Voor zover die 
niet in de regio gevestigd zijn worden ook de adresgegevens van die huisartsen, 
tandartsen en apotheken geregistreerd. Eventueel worden roepnaam, geboorte
datum en geslacht van elk der kinderen van een patiënt geregistreerd. Van 
beëindigde opnamen wordt het factuurbedrag bepaald en worden nazorginstruc
ties geregistreerd. 

Van de medische staf verneemt men vanaf en tot wanneer patiënten zijn 
opgenomen en welke handelingen aan die patiënt moeten worden berekend. De 
ziekenhnisapothee~meldt welke medicijnen verstrekt zijn en wat daarvan de 
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kosten zijn. Van de regioadministratie ontvangt men gegevens over de huisart
sen, tandartsen en apotheken in de regio. 

regio-
plaats 

ddapo 

REGIOIPATIENTENADM. 'V 
tandarts ~ huisarts 

7 
apotheek 

1\ 

MEDISCHE STAF PATIENTENADM. 

opname ........ 
patiênt ;:;;;;-- kind 

( "' 
11\ 

, 
1\ 

À 
handeling I-- verstrekking ontslag 

APOTHEEK 

FigUur 10.5 Structuurdiagram subschema Patiëntenadministratie 

279 

De entiteitklassen tandarts, huisarts en apotheek zijn eigendom van zowel 
patiëntenadministratie als van regioadministratie. Regioadministratie heeft als 
taak om alle tandartsen, huisartsen en apotheken in de regio te registreren. 
Soms moeten echter patiënten worden geregistreerd die niet uit de regio 
afkomstig zijn. Ook van die patiënten moeten de betreffende gegevens bekend 
zijn. Speciaal voor die gevallen heeft de patiëntenadministratie de bevoegdheid 
om tandartsen, huisartsen en apotheken te registreren die niet in de regio 
gevestigd zijn. Per exemplaar is dus de verantwoordelijkheid voor de registratie 
eenduidig bepaald. 



280 UITGEBREID VOORBEEW 

~Ea REGIOADM. 

regio- -
--7 plaats 

ddha I " \ lt 

~ werk-
........ regioarts 

nemer-A / 
~ 

(.) 

\ I 

7 huisarts 

dd 
a po 

I' 
tandarts ~ I' apotheek -E-

REGIO/PATIENTENADM. I\ 

- patiênt 
....___ 

Figuur 10.6 Structuurdiagram subschema Regioadministratie. 

10.3.6 Regioadministratie 

De regioadministratie onderhoudt de gegevens over de tweedelijns gezondheids
zorg in de regio. Daartoe worden per woonplaats in de regio alle huisartsen 
(regioarts), tandartsen en apotheken geregistreerd. De verantwoording voor 
huisarts, tandarts en apotheekgegevens in het algemeen deelt men met de 
patiëntenadministratie. Van regioartsen worden, naast de adresgegevens, ook 
gegevens over de omvang van de praktijk bijgehouden. Per woonplaats in de 
regio worden de aantallen tandartsen en huisartsen getotaliseerd. Men regelt 
voorts de toewijzing van weekenddiensten aan huisartsen en apotheken in de 
regio. Voor elke woonplaats wordt een (niet-medische) werknemer, als contact
persoon aangewezen. Meestal is dit een maatschappelijk werk(st)er. 
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DIRECTIE PERSONEEL REGIOAOM. 

rE medisch niet : .... regio-prognose 
medisch ~p ~ plaats 

y 0 ddha l\l; souschef groeps- a po 

A chef 
"',l,_il \1 

...... 
__, 

regioarts I ~ afdeling / mede- / .f" werknemer - ...... 
1/ werker ....... '""" / 

I' 
~~ () 

(') 'V 
specia- l/ specia- verplicht 

~ huisarts I isme ....... lisatie verzekerd 

R ~ \V ~ REGIO/PATIENTEiD M. 

~ specia- ' behandeling '-- tandarts 

~ 
/ apotheek 

~ I i st 

I ~ I j\ ' 11\ 
a ss is- MEDISCHE STAF PA TIENTEN ADM. 
tent 

/ 
f-- verant- I ontslag I - ruimte handeling 

2- ~ 
woording 

.... 
I I APOlHEEK \1 J 

verstrekking I -- ...... -- plaatsing 
~ opname ......: patiënt ..... / .... 

I t /\ 
\1/1 

bijwerking 
...... medicijn .... recept kind 
"" I' 

Figuur 10.7 Globaal structuurdiagram van het ziekenhuis. 
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entiteitklasse 

afdeling 
apotheek 
behandeling 
bijwerking 
handeling 

huisarts 
kind 
medewerker 

medicijn 
medisch 
nietmedisch 
ontslag 
opname 

patiënt 

plaatsing 

prognose 
recept 

regioarts 

regioplaats 

ruimte 
specialisatie 
specialisme 
specialist 

UITGEBREID VOORBEELD 

attributenverzameling 

{afdelingsnr, chefnr, naam, soort, souschefnr} 
{adres, naam, plaats, post cd} 
{behandelcd, maxduur, minduur, naam, soort, tarief} 
{bijwerking, medicijncd} 
{ assistentnr, bedrag, behandelcd., datum, duur, patiëntnr, 
ruimtenr, specialistnr, volgnr} 
{adres, naam, plaats, postcd, telefoon} 
{geboortedatum, geslacht, patiëntnr, voornaam} 
{adres, afdelingsnr, diversen, idnr, naam, plaats, postcd, spe
cialist, tel intern} 
{ eenheid.-gevarencd, medicijncd, naam, prijs, soort, voorraad} 
{idnr, opleidingcd, tel_ thuis} 
{functiecd, idnr, vergoeding, vrije dagen} 
{bedrag, nazorg, opnamedatum. patiëntnr} 
{dieet, ontslagdatum, ontslagen, opnamedatum, overleden, 
patiëntnr, reden} 
{adres, apotheeknaam, apotheekpc, bloedgroep, diversen, ge
boortedatum, geboorteplaats, geslacht, huisartsnaam, huisarts-
pc, inschr _datum, naam, patiëntnr, postcd, rhesusfactor, tand
artsnaam, tandartspc, woonplaats} 
{begindatum, bevindingen, idnr, opnamedatum, patiëntnr, 
ruimtenr} 
{aantal, behandelcd. jaar. maand} 
{dosis, duur, frequentie, idnr, iniangsdatum. medicijncd. pa
tiëntnr} 
{adres, naam, nummer, plaats, postcode, praktijkgroei, prak
tijkomvang, spreekuur, tel thuis, verw groei} 
{ contactpersnr, ddaponaaiit, ddhuisartsnr, huisartsen, inwoners, 
naam, tandartsen} 
{afdelingsnr, bedden, oppervl, ruimtenr, soort, status} 
{code, idnr} 
{~naam} 
{bedden, datumindienst, uitdienst, dienstverband, honorarium, 
idnr, locus, telthuis, urenperweek} 

tandarts {adres, nM!!L plaats, post cd, telefoon} 
verantwoording {begindatum, idnr, opnamedatum, patiëntnr, reden} 
verplichtverzekerd {idnr,zkfnr} 
verstrekking {bedrag, datum, hoeveelheid, medicijncd, patiëntnr. volgnr} 
werknemer { apotheeknaam, apotheekpc, groepsleidernr, halve dagen, 

huisartsnr, idnr, medisch, plaats, salaris, ziektedagen} 
{adres, huisartsnr, idnr, medisch, naam, plaats, postcd, ver
plichtverz} 

werknemer R 

Tabel10.7 Globaal skelet van het ziekenhuisschema. 
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Van de personeelsdienst ontvangt men gegevens over werknemers en verplicht 
verzekerden, omdat daarvoor ook arts- en apotheekgegevens moeten worden 
bijgehouden. Van de patiëntenadministratie krijgt men inzage in patiëntgege
vens. 

10.4 De globale structuur 

De zes afzonderlijke modules kunnen worden geïntegreerd tot een globaal 
schema van het ziekenhuis. Dit leidt tot het volgende structuurdiagram (figuur 
10.7). In tabel10.7 is het skelet weergegeven. 

10.5 Kwaliteit van de decompositie 

10.5.1 de volledige subschema's 

De structuurdiagrammen, zoals die in de vorige sectie per module zijn weer
gegeven, vormen slechts een gedeeltelijke weergave van het conceptuele schema. 
Het volledige schema bevat ook de specificatie van de typen van attributen, de 
betekenis van entiteitklassen en attributen, de formele specificatie van alle 
beperkingen en de informele omschrijving daarvan. Het volledige conceptuele 
schema beslaat ruim 10 pagina's. Het is weergegeven in appendix XlO.l achter 
dit hoofdstuk. Aan de hand van de specificatie van de eigen en vreemde 
domeinen per module en van de referentiedomeinen van de beperkingen (zie 
hiervoor appendix XlO.l) kan voor elke module het subschema worden afgeleid. 
Om een indruk te geven van de omvang van zo'n subschema zijn de subschema's 
van de kleinste module (apotheek) en grootste module (medische staf) weer
gegeven in respectievelijk appendix X10.2 en X10.3. Door hun geringere omvang 
van 3 resp. 5 pagina's zijn deze schema's voor de gebruiker veel gemakkelijker 
te hanteren dan het totale schema. 

10.5.2 Modulariteit 

Zoals gesteld in sectie 5.2 kan het totale aantal attributen van alle entiteitklas
sen plus het totale aantal beperkingen als maat voor de complexiteit van een 
schema genomen worden. De mate van koppeling van een module met de rest 
van het schema wordt bepaald door het aantal modules waarvan het subschema 
zal veranderen als gevolg van een wijziging met betrekking tot een eigen 
entiteitklasse van die module. Als maat voor de koppeling van een module 
nemen we daarom het gemiddeld aantal keren dat elk eigen attribuut of elke 
zichtbare en toepasselijke beperking voor een andere module zichtbaar is. 
Zodoende zal een module waarvan alle entiteitklassen privé zijn en waarvan 
geen toepasselijke beperkingen voor andere modules zichtbaar zijn, een koppe-



284 UITGEBREID VOORBEELD 

ling gelijk aan nul hebben. Van een module waarvan alle specificaties tevens 
zichtbaar zijn voor alle andere modules, zal de koppeling gelijk zijn aan het 
aantal modules min 1. 

Als maat voor de cohesie nemen we de verhouding tussen het aantal eigen 
specificaties (eigen attributen plus zichtbare en toepasselijke beperkingen) en 
het aantal zichtbare attributen en beperkingen. De maximale cohesie, die 
optreedt voor een module met louter eigen entiteitklassen, is dus gelijk aan 1. 
De complexiteit, koppeling en cohesie voor elk van de modules, die kan worden 
afgeleid uit het skelet, de decompositie- en de zichtfunctie en de referentie
domeinen van de beperkingen, is weergegeven in tabel10.8. 

module 

apotheek 
directie 
medische staf 
patiëntenädm 
regioadm 
(totaal 

complexiteit 

83 
117 
161 
100 

84 
304) 

koppeling cohesie 

1.34 0.27 
1.30 0.59 
1.25 0.39 
1.84 0.59 
1.46 0.66 

Tabel10.8 Gekwantificeerde modulariteit van het ziekenhuisschema. 

Uit tabel10.8 blijkt dat apotheek de eenvoudigste en medische staf de meest 
complexe module is. Het is niet verwonderlijk dat de module medische staf zo 
gecompliceerd is, omdat de functie van de specialisten in dit schema ce'iitraal 
staat en het meest gedetailleerd is uitgewerkt. De apotheek vervult slechts een 
ondersteunende functie: het bewaren en verstrekken van medicijnen. Opvallend 
is dat de medische staf tevens de minst gekoppelde module is. Dit kan worden 
verklaard doordat de medische staf over haar handelen niet meer informatie 
verstrekt dan voor management-informatie en administratieve afhandeling 
noodzakelijk is. Geheel in overeenstemming met de verwachting zijn de modules 
patiënten- en regioadministratie, die immers als taak hebben informatie aan 
anderen te verschaffen, de sterkst gekoppelde modules. De uitersten in cohesie 
vinden we in de modules apotheek en regioadministratie. Apotheek heeft een 
geringe cohesie, doordat de eigen entiteitklassen weinig attributen en beperkin
gen kennen, en de vreemde entiteitklassen juist veel. Regioadministratie heeft 
een hoge cohesie, omdat er relatief weinig vreemde entiteitklassen zijn. 

De gemiddelde koppeling van de modules is met een waarde van 1.3 veellager 
dan de in dit schema maximaal mogelijke waarde van 5. We mogen dus con
cluderen dat in dit geval de decompositie duidelijk bijdraagt aan de onderhoud
baarheid van het schema. 
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10.5.3 Onafhankelijkheid 

10.5.3.1 Onzichtbare toepasselijke beperkingen 

We gaan nu na in hoeverre de modules bij deze wijze van decompositie onaf
hankelijk zijn. Daartoe gaan we na of er onzichtbare toepasselijke beperkingen 
zijn en of die van invloed kunnen zijn op de onafhankelijkheid van de betref
fende module. In het totale schema in appendix XlO.l zijn alle beperkingen 
weergegeven. In de nu volgende beschouwing verwijzen we naar de beperkingen 
schema via de beperkingnummers. De onzichtbare toepasselijke beperkingen die 
in het schema gevonden worden zijn weergegeven in tabellO.lO. 

module 

direktie 

medische staf 

patiëntenadm 

regioadm 

bep. omschrijving 

R071 De verantwoordelijke voor een opname is een geregi
streerd specialist. 

R089 Alleen geregistreerde specialisten schrijven recepten 
uit. 

R067 Ontslaggegevens worden alleen geregistreerd als de 
ontslagdatum definitief is. 

R124 Ontslaggegevens hebben altijd betrekking op een 
opname. 

R090 Alleen voor geregistreerde patiënten worden recepten 
uitgeschreven. 

R108 Elke regioarts is geregistreerd als huisarts. 
R112 Elke werknemer heeft een geregistreerde apotheek. 
Rll3 Elke werknemer heeft een apotheek in de regio. 
Rl38 Het adres van een regioarts is gelijk aan dat van de 

huisarts met hetzelfde huisartsnummer. 
R139 De woonplaats van een regioarts is gelijk aan dat 

van de huisarts met hetzelfde huisartsnummer. 
R024 Werknemers wonen in de regio. 
R034 Elke werknemer heeft een regioarts als huisarts. 
R043 Elke regioplaats heeft een lid van het niet- medisch 

personeel als contactpersoon. 
R112 Elke werknemer heeft een geregistreerde apotheek. 
R113 Elke werknemer heeft een apotheek in de regio. 

TabellO.lO Onzichtbare toepasselijke beperkingen. 
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10.5.3.2 Directie 

De entiteitklasse specialist heeft referentiële beperkingen met opname en recept, 
terwijl deze beide entiteitklassen onzichtbaar zijn. Deze beperkingen kunnen 
echter alleen een rol spelen bij het verwijderen van de gegevens van een 
specialist. Aangezien wegens beperking R008 de gegevens van een specialist 
altijd bewaard moeten blijven, is de module directie toch onafhankelijk. 

10.5.3.3 Medische staf 

Voor de module medische staf zijn de beperkingen R067 en R124 tussen ontslag 
en opname toepasselijk en -onzichtbaar. R124 is een functionele associatie, die de 
onafhankelijkheid niet verstoort, omdat opnamen altijd geregistreerd blijven. 
R067 stelt dat ontslaggegevens alleen geregistreerd mogen zijn als de ontslag
datum definitief is. Dat betekent dat als een specialist een ontslagdatum 
defmitief verklaard heeft, hij deze verklaring slechts kan herroepen zolang er 
geen ontslaggegevens geregistreerd zijn. Omdat op grond van beperking R137 
de definitief verklaring onherroepelijk is, is de module medische staf, ondanks 
beperking R124, onafhankelijk. 

10.5.3.4 Patiëntenadministratie 

Omdat de patiëntenadministratie alleen wijzigingsbevoegdheid heeft voor 
huisartsen en apotheken die niet in de regio gevestigd zijn, hebben de beperkin
gen R108, R112, R138 en R139 geen invloed op de onafhankelijkheid. Immers 
R108, R138 en R139 hebben betrekking op uitsluitend regioartsen, die door de 
patiëntenadministratie mogen worden toegevoegd noch verwijderd. R112 heeft 
betrekking op apotheken van werknemers, die op grond van beperking Rll3 in 
de regio gevestigd moeten zijn. 

Bij de decompositie is ervan uitgegaan dat de patiëntenadministratie, om de 
medicijnkosten te kunnen factureren, alleen op de hoogte hoeft te zijn van 
verstrekkingen en niet van de recepten. Daartoe is referentiële beperking R144 
tussen verstrekking en patiënt toegevoegd. Deze beperking is afleidbaar van de 
referentiële beperkingen van verstrekking naar recepten en die van recept naar 
patiënt (R090 en R114). Aangezien echter patiënten, die wel geregistreerd, maar 
die nooit opgenomen zijn, verwijderd mogen worden, kan een probleem ontstaan 
als de patiëntenadministratie zou proberen een patiënt te verwijderen waaraan 
wel recepten zijn voorgeschreven, maar waaraan nooit medicijnen zijn verstrekt. 
De module patiëntenadministatie is daardoor niet onafhankelijk. Om onaf
hankelijkheid te bereiken zonder de koppeling te verhogen, moet het verwij
deren van patiënten worden verboden. 
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10.5.3.5 Regioadministratie 

Om de koppeling van de module regioadministratie laag te houden zijn de 
relevante personeelsgegevens samengevat in de afgeleide entiteitklasse werkne
mer R. Daardoor is echter een vijftal toepasselijke beperkingen (R024, R034, 
R043, R112, R113) onzichtbaar geworden. Om de module regioadministratie 
desondanks onafhankelijk te houden zijn de volgende afgeleide beperkingen met 
betrekking tot werknemer_ R toegevoegd: 
R116 Elke werknemer R heeft een apotheek 
R117 De apotheek van-een werknemer_ R ligt in de regio 
R118 Elke werknemer R heeft een regioarts 
R119 Elke werknemer-R woont in een regioplaats 
R120 Elke r~gioplaats heeft een werknemer_ R als contactpersoon. 
R136 De contactpersoon van een regioplaats is een niet-medische werknemer_ R. 
Aangezien er een 1:1 associatie is tussen werknemer en werknemer_ R (R133), 
gelden de volgende equivalenties: R116 < = > R112, R117 < = > R113, RUS 
< = > R034, R119 < = > R024 en (R120 n R136) < = > R043. De toegevoegde be
perkingen betekenen geen verandering väD. het conceptuele model, omdat zij 
afleidbaar zijn uit reeds bestaande beperkingen. Omdat de zichtbare afgeleide 
beperkingen equivalent zijn met de onzichtbare toepasselijke beperkingen, is de 
onafhankelijkheid van de module verzekerd. 

Module regio-administratie toont hoe het interface van een module beperkt kan 
worden door het toevoegen van een afgeleide entiteitklasse. De prijs hiervoor is 
echter dat, ten behoeve van de onafhankelijkheid, afgeleide beperkingen moeten 
worden toegevoegd. Deze doen de afname van de koppeling weer deels teniet. 
Om uit het conceptuele schema gemakkelijk te kunnen nagaan welke beperkingen 
uit andere zijn afgeleid, is het zinvol om dit gegeven expliciet in het schema te 
vermelden. 

Voor modules apotheek en personeel geldt dat alle toepasselijke beperkingen 
zichtbaar zijn. Deze modules zijn dus op grond van stelling 5.3 onafhankelijk. 

10.5.4 Overdraagbaarheid van applicaties 

Voor de modules apotheek en personeel geldt op grond van stelling 5.5 dat alle 
applicaties overdraagbaar zijn naar gewijzigde schema's, mits daarbij het 
subschema van apotheek gelijk blijft. Module patiëntenadministratie is af
hankelijk, zodat de overdraagbaarheid van elke applicatie afzonderlijk bekeken 
moet worden. De andere modules geldt kennen onzichtbare toepasselijke 
beperkingen. Voor die modules moet dus expliciet worden aangetoond dat de 
onzichtbare beperkingen de overdraagbaarheid niet kunnen verstoren. 
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Voor module directie kan overdraagbaarheid van applicaties als volgt worden 
aangetoond. Als de beide onzichtbare beperkingen (R071, R089) er niet waren, 
zou stelling 9.5 van toepassing zijn. Met betrekking tot deze beperkingen kan 
stelling 9.4 worden gebruikt: onder toevoeging van beide beperkingen blijft de 
verzameling mogelijke waarden van de specialist-tabel gelijk. Er verdwijnen dus 
geen transities ten opzichte van de dynamiek van het karakteristieke model van 
module directie. Omdat de module onafbankelijk is geldt nu op grond van 
stelling 9.4 dat de applicaties van directie overdraagbaar zijn. 

Voor de modules medische staf en regioadministratie kan op analoge wijze de 
overdraagbaarheid van applicaties vanuit het karakteristieke model worden 
aangetoond. 

10.6 De structuur van. de data dictionary 

Het onderhoud van een conceptueel schema kan aanmerkelijk worden vereen
voudigd door het schema in een (geautomatiseerde) gegevensbank op te slaan. 
Ook het afleiden van subschema's en het uitvoeren van analyses ten aanzien van 
modulariteit en onafbankelijkheid kan daardoor worden geautomatiseerd. Zo'n 
gegevensbank voor het ronceptuele schema is in principe een onderdeel van de 
data dictionary. 

V oor het vastleggen van het conceptuele schema van het ziekenhuis in appendix 
X10.1 hebben we gebruik gemaakt van een data dictionary, waarvan de structuur 
speciaal is afgestemd op het verzamelingsmodel. We bespreken hier de structuur 
van deze data dictionary, die is gebaseerd op de structuur van figuur 6.5. De 
weergave van de organisatiestructuur is hierin niet opgenomen omdat het 
vaststellen van de organisatiestructuur en het beheer van het conceptuele 
schema in dit voorbeeld niet aan de orde komt. Figuur 10.10 toont het struc
tuurdiagram van de data dictionary, tabellO.ll het skelet. De entiteitklassen 
vreemd en eigen uit figuur 6.5 zijn in het diagram van figuur 10.10 samen
gevoegd tot één entiteitklasse zicht. Dit blijkt gemakkelijker bij het analyseren 
van schema's. 

De schemastructuur is op de volgende punten 
uitgebreid t.o.v. figuur 6.5: 
1 De mogelijkheid is toegevoegd om sleutels en referentiële beperkingen te 

noteren in een vereenvoudigde notatie. 
2 Er is een mogelijkheid om afgeleide attributen en entiteitklassen te beschrij

ven. 
3 Er is een mogelijkheid om van beperkingen aan te geven uit welke andere 

beperkingen ze kunnen worden afgeleid. 
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Van elke module wordt beschreven bij welk eenheidstype hij hoort. Van elke 
entiteitklasse wordt de betekenis beschreven. In de attribuut-tabel worden de 
attributen van alle entiteitklassen met hun type en betekenis vastgelegd. Het 
type kan direct worden aangegeven als een verzamelingsexpressie, of als een 
verwijzing naar één van de afzonderlijk gespecificeerde standaardtypen. Als een 
attribuut afgeleid is wordt dat aangegeven door in plaats van een type het 
symbool 'afgeleid' op te geven. Voor afgeleide attributen behoeft geen tyPe te 
worden gespecificeerd, omdat de mogelijke waarden bepaald worden door de 
afleiding. 

zicht l/ module 

"' DECOMPOSITIE 

CONCEP1UEELSCHEMA 
w 

referen· bron 

' / / ,.... 
rC entiteit standaard 

tiêle doel <.: klasse ~ 
...... attribuut 

~ 
'-' type 

beperking / 

tIj\ 

I 
-c sleutel referentie Lc afgeleide '--C afgeleid 

klasse attribuut 

() y 
\V \I~ 

afgeleide ' beperking / overige 
beperking " ........ beperking 

11\ y 

Figuur 10.8 Structuurdiagram van de datadictionary. 

Sleutels en referentiële beperkingen (ref beperking) worden als bijzondere 
vormen van beperkingen behandeld. Omdat doorgaans meer dan de helft van de 
beperkingen van deze soort zijn, is het zinvol voor deze beperkingen een 
aangepaste notatie in te voeren. Alle beperkingen worden geïdentificeerd met 
een beperkingnummer. Van elke beperking wordt een beschrijving in natuurlijke 
taal opgenomen. Van de overige beperkingen wordt bovendien een gefor
maliseerde beschrijving gespecificeerd om de vereiste eenduidigheid te bereiken. 
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In appendix XlO.l, X10.2 en X10.3 zijn de formele specificaties van de beper
kingen weggelaten, omdat die voor de decompositie niet ter zake doen. 

entiteitklasse 

module 
zicht 
entiteitklasse 
afgeleide klasse 
sleutel -
attn'buut 
afgeleid attribuut 
standaardtype 
ref _beperking 

beperking 
overigebeperking 
referentie 
afgeleide beperking 

attributen 

{module, eenheidstype} 
{module, domein, entiteitklasse} 
{~ntiteitklasse, betekenis} 
{ ~gtiteitklasse, bepnr} 
{ entiteitklasse, sleutel} 
{ entiteitklasse. attribuut, betekenis} 
{s:ntiteitklasse. attribuut, bepnr} 
{ t:xpenaam, type} 
{bronklasse, doelklasse, brontype, bepnr, doeltype, 
atf} 
{bepnr, type, tekst} 
{bepnr,formule} 
{bepnr, entiteitklasse} 
{bèpnr, afleidbaar uit} 

TabellO.ll Het skelet van de data dictionary. 

In de tabel voor afgeleide beperkingen (afgeleide_beperking) kan worden vermeld 
welke beperkingen afleidbaar zijn uit andere beperkingen. Als V het vrije 
universum uit het schema is, dan mag men specificeren dat een beperking Dl 
afleidbaar is uit beperkingen {D2, D3} als geldt dat: 

V i (V [ (D2(i) n D3(i)) = > Dl(i) ]. 
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X? FORMELE NOTATIES BIJ HOOFDSTUK 7 

Wij zullen met betrekking tot verzamelingen de 
volgende notaties gebruiken. 

De lege verzameling wordt genoteerd als lf. 
Als A en B verzamelingen zijn dan is: 

A !! B de doorsnede van A en B 
en A!! B de vereniging van A en B 
en A \ B het versclûl van A met B 
en f(A) de macbt.svemuneJinvanA 
en #(A) het aantal elementen van A 
en a ( A a is een clc:ment van A 
en A c B A is een deelverzameling van B. 
Als de elëmenten van A verzamelingen zijn dan is 

!.l (A) de groepsw:reniging van A, dat is de 
vereniging van alle elementen van A. 

Als Ac f(B) en !.l(A) = Ben de elementen van A 
zijn paärsgewijs disjunct dan wordt A een partitie 
van B genoemd. 

Verder gebruiken we nog de volgende logische 
symbolen: 
en conjunctie 
of disjunctie 

> implicatie 
V universele kwantor 
j existentiële kwantor 
j! er is precies één 
1:. groter dan of gelijk aan 
.s. kleiner dan of gelijk aan 
= D = is per definitie gelijk aan. 
Teneinde een overvloed van haakjes in formules te 
vermijden veronderstellen we de volgende preceden
tiehierarchie voor de logische symbolen: 

V,j 
of 
en 
=> 

DefAl 
R is een relatie 
= D= Ris een verzameling geordende paren. 

DefA2 
F is een functie 
= D = F is een relatie 
en V (x; y), (x';y')( F (x = x' = > y = y' ]. 

DefA3 
Als F een functie is 
en A is een verzameling 
dan: de restrictie van F tot A, notatie F restr A 
=D= {(x;y)(Fix{A}. 

DefA4 
Als fen g functies zijn 
dan f is oompaUDel met g, notatie f - g 
=D= V a ( dom(f)!! dom(g) 

[f.a = g.a]. 

DefA5 
Als fen g functies zijn 
dan; de samengcstelde furu:tie van g na f, 

notatie gQ f 
= D = { (x; g(f.x)) I x ( dom(!) en f.x ( dom(g) 

}. 

DefA6 
Als F een verzamelingsfunctie is 
dan is het gegeneraliseerde produkt van F, notatie 

J1!2ii(F) 
=D= { f 

I fis een functie over dom(F) 
en V a ( dom(f) 

[ f.a ( F.a] 
}. 

DefA7 
Als A een verzameling is 
dan: T is een tabel over A 
=D= T is een verzameling functies over A. 
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DefA8 
Als A en B verzamelingen zijn en B ~A 
en T is een tabel over A 
dan: B is identi.6ceread voor T 
=D= Vt,t'(T 

[t [!;Û! B = t'n:i!! B > t = t'). 

DefA9 
Als A een verzameling is en T is een tabel 
dan: de projectie van T over A, notatie T .l!!!li A 
oeD= {t!:l<§!!Ait(T}. 

OefAlO 
Als T en T' tabellen zijn 
dan: de natuurlijke w:rbinding van T met T', notatie 

Ti.illi!T' 
=D= { lllt' 

I (t;t')(TxT' 
en t en t' zijn compatibel 
}. 

OefAll 
Als T een tabel is en f een functie 
dan: de groepssameostel van T na f, 

notatieT p f 
=D= {t2flt(T}. 

DcfA12 
Als g een verzamelingsfunctie is 
dan: i is een infor:matiebanktoe over g 
= D = i is een functie over dmn(g} 
en V b ( !hJm(g) 

[ i.b is een tabel over g.b ]. 

DcfA13 
Als g een verzamelingsfunctie is 
dan: U is een informatiebaDiruni over g 
= D = U is een verzameling informatiebanktoestanden 

over g. 

DefA14 
Als: cm een conceptueel model is 
en b ( dmn( cm.g) 
en A~cm.g.b 
dan: A is sleutel van b in cm 
=D= Vi(cm.U 

[A is identificerend voor i.e ]. 

DefA15 
Als: cm een conceptueel model is 
en b en c zijn begrippen van cm 
dan: F is een attribuuttransformatie (afgekort atf) 

van cm over (b;c) 
= D = dmn(F) c cm.g.b 
en ms(F) ~ cOÏ.g.c. 

Def7.1 
Als g een verzamelingsfunetie is 
dan: (i~) is een transitie over g 
= D = i en j zijn informatiebanktoestanden over g. 
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Def7.2 
Als U een informatiebankuniversum is 
dan Y is een informatiebliDkdynamick over U 
=D= Y~UxU. 

Def7.3 
cm is een conceptueel model 
= D = cm is een functie 
en {g, U, Y} ~dom( cm) 
en cm.g is een verzamelingsfunetie 
en cm.U is een informatiebankuniversum over cm.g 
en cm.Y is een informatiebankdynamiek over cm.U. 

Defmitie typefunetie: 
Als g een verzamelingsfunctie is 
dan b is een typefunctie over g 
= D= bis een functie over dom(g) 
en V e ( dom(b) ( h.e is een verzameling

functie over g.e). 

Definitie vrij universum. 
Als g een verzamelingsfunetie is 
en h is een typefunctie over g 
dan: bet vrije universum over h, notatie m(h) 
=D= .ll!l.J!!( { (e;f(.ll!l.J!!(h.e))) Ie( dom(h)} ). 

Def7.4 
Als g een verzamelingsfunctie is 
en V is een infOftllatiebankuniversum over g 
en P is een boolse functie over V 
en Re dom(g) 
dan: R-is het referentiedomein van P 
=D= V~i'(V 

[ i J:l:.ill R = i' !l<1li R 
= > P(i) = P(i') ] 

en V R'cR 
[ R' 1R 
=> gi'(U 

IJ. 

[ i n:i!! R' = i' !l<1li R' 
en P(i) 1 P(i') 

N .B, Elke beperking beeft slechts één referen
tiedomein. Stel namelijk dat een beperking twee 
referentiedomeinen R en R' zou hebben, Er zou dan 
gelden: 

V~i'(U 
[ i !l:.ill R = i' [!;Û! R 

~ > P(i) = P(i') I 
en V~i'(U 

[ i restr R' i' !:l<§1!: R' 
> P(i) = P(i') ). 

Daar i !l<1li R = i' !:l<§1!: R 
en i [!;Û! R = i' !l<1li R 
= > i n:i!! R !! R' = i' !l<1li R !! R' 
geldt nu R !! R' is referentiedomein, 
dus R!!R' ~ R = R'. 
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Def7.5 
Als g een verzamelingsfunctie is 
en U is een informatiebankuniversum over g 
en P is een boolse functie over 
en R~dum(g) 
dan: R is bet referentiedomein van P 
=D= Vt,t'((UxU)x(UxU) 

[ t~R=t'~R 
= > P(t) = P(t') 
1 

en VR'cR 
I R'1R 
=> Jt,t'E(UxU)x(UxU) 

[t~R'=t'~R' 
en P(t) 1 P(t') 
). 

Def7.6 
s is een oonceptueel schema . 
= D = s is een functie over {g, T, Bs, Bd} 
en s.g is een verzamelingsfunctie 
en s.T is een typefunctie over s.g 
en s.s is een tabel over { P, R} 
en Vb(s.Bs 

[ b.P is een boolse functie over .YJ!(s.T) 
en b.R is het referentiedomein van b.P 
1 

en Vb(s.Bd 
( b.P is een boolse functie over .YJ!( s. T) x 

.YJ!(S.T) 
en b.R is het referentiedomein van b.P 
]. 

Def7.7 
Als cm een conceptueel model is 
en A is een verzameling 
dan: q is een query-operatie over (cm;A) 
= D = q is een functie over cm. U x A in A. 

Def7.8 
Als cm een conceptueel model is 
en A een verzameling 
en q is een querie-operatie over (cm;A) 
en R f dom(cm.g) 
dan: R is bet referentiedomein van q 
=D= ViJ'(cm.U,Va(A 

I i~ R = i'~ R = > q((i;a)) q((i';a)) 
1 

en V R'cR 
I R'1R 
= > I i,i' ( cm.U 

I a(A 

Def7.9 

I i~R'=i'~R' 
en q((i;a)) 1 q((i';a)) 
). 

Als cm een conceptueel model is 
en A is een verzameling 
dan: wis een wijzigingsopera over ( cm;A) 

=D=wis een functieover (cm.UxA) in cm. U 
en V ((i;a);j) ( w [(i~) ( cm.Y J. 

Def7.10 
Als cm een conceptueel model is 
en A een verzameling 
en w is een wijzigingsoperatie over (cm ;A) 
en R ~dom( cm.g) 
dan: R is het eigen domein van w 
=D= V (i;a) ( cm.U x A 

I w((i;a)) l!Wk R = i mask R) 
en V R'cR 

I R.· ;IR 
= > J(i;a)( cm.U x A 

Def7.11 

I w((i;a)) mask R' ;I i !DJ!§!> R' 
J. 

Als cm een conceptueel model is 
en A een verzameling 
en w is een wijzigingsoperatie over (cm ;A) 
en R c dom(cm.g) 
dan: R Ïs bet referentiedomein van w 
=D= V i,r ( cm.U, 

Va(A 
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[ i~ R = i' restr R = > w((i;a)) = w((i';a)} 

en w{(i;a))J!WkR = iJ!WkR 
1 

en VR'cR 
I R.· 1R 
= > I i,i' (cm. U 

1 a(A 

]. 

[ i~R'=i'~R' 
en ( w((i;a)) 'i w((i';a)) 

of w((i;a)) J!Wk R' ;I i JJm!i R' 
) 

Def7.12 
Als cm een conceptueel model is 
en d ene zijn entiteitklassen van cm 
en fis een atfvan over (d;e) van cm 
dan: A is de 
associatie van d naar e via f 
= D = A is een functie over cm.U 
en V i(cm.U 

I A.i = 

). 

Def7.13 

{ (t;uH i.d x i.e 
I t restr dom(f) = u Q f 
} 

Als cm een conceptueel model is 
en d en e zijn entiteitklassen van cm 
en fis een atf over (d;e) 
dan: A is een functionele associatie van de naar 

e volgens f 
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= D = A is een associatie van d naar e via f 
en V i(cm.U 

l A.i is een functie over i.d 
en rng(A.i)!: i.e 
]. 

Def7.14 
Als cm een conceptueel model is 
en d en e zijn entiteitklassen van cm 
en f is een atf over ( d;e) 
dan: A is een partieel functionele associatie van de 

naar e volgens f 
= D = A is een associatie van d naar e via f 
en V i(cm.U 

[ A.i is een functie 
en dom(A.i) E i.d 
en rng(A.i) E i.e 
]. 

Def7.15 
Als em een coneeptueel model is 
en d en e zijn entiteitklassen van cm 
en f is een alf over ( d;e) 
dan: A is een \IOI1edige associatie van de naar e 

volgens f 
= D = A is een associatie van d naar e via f 
en V i ( cm.U [ dom(A.i) = Ld ). 

APPENDIX X? 

X8 FORMELE NOTATIES BIJ HOOFDSTUK 8 

Def8.1 
Als g een verzamelingsfunctie is, 
dan: d is een verticale distn'butiefunctie over g 

= D = d is een functie 
en V m ( dom(d) [ d.m c dom(g)] 
en V e ( dom(g) -

[) m ( dom(d)( e ( d.m]. 

Def8.2 
cm is een verticaal-modulair model 
=D=cm is een conceptueel model met als extra de 

attributen d en v 
en cm.v en cm.d zijn verticale distributiefuncties 

overcm.g 
en dom(cm.d) dom(cm.v) 
en V m ( dom(cm.d) 

[ cm.clm.!: cm.v.m J. 

Def8.3 
Als g een verzamelingsfunctie is 
en (i;j) is een transitie over g 
en E is een verzameling 
dan (i~) is lobal voor E 
=D= imM!&E =j!M§kE; 
en dan (i~) is neutraal voor E 
=D= iwttE=jwttE. 

Def8.4 
Als cm een verticaal-modulair model is 
en m is een module van cm 
en <A, q, w> is een applicatie over (cm;A) 
dan: <A, q, w > is een applicatie van m over cm 
=D= het referentiedomein van <A, q, w> is een 

deelverzameling van het zichtdomein van m 
en het eigen domein van <A, q, w> is een deelver

zameling van het eigen domein van m. 
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Beperking B1 (voorbeeld 9.1) 
B1(i) := 
V t ( i.order 
[ sum( u ( Lorderregel 

en v ( i.artikel 

]. 

en u.ordemr = t.ordemr 
en u.artnr = v.artnr 
: u.aantal* v.prijs 
) - korting~ 100 

SteUîng9.1 
Als s een verticaal-modulair schema is 
en mis een module vans 
en de verzameling dynamische beperkingen is leeg. 
en alle statische beperkingen die van toepassing zijn 

op m, zijn zichtbaar voor m 
dan is module m onafhankelijk. 

Bewijs. 
Zij cm het verticaal-modulaire model uit s 
en G = dom( cm.g) de entiteitklassenverzameling 

van cm 
en sm het submodel van m uit cm 
en E = cm.d.m het eigen domein van m 
en Z = cm.v.m het zichtdomein van m. 
Neem nu een zichttransitie (k~) van m, die lokaal is 
voor het eigen domein van m: 
(k;l)(sm.YenkmmE =ImmE. 
Er geldt dan dat ken I voldoen aan aile statische 
beperkingen waarvan het referentiedomein een 
deelverzameling is van het zichtdomein van m: 
Vb(s.Bs 
[ b.R!: Z = > (b.P(k) en b.P(l)) ]. 
Neem voorts een willekeurige toestand i waaruit k 
de zichttoestand voor m is: 
i(cm.Uenk = i~Z. 
We weten dat i voldoet aan alle statische beperkin
gen: 
V b ( s.Bs [ b.P(i)]. 
We moeten dan aantonen dat de toestand j die 
ontstaat door I aan te vullen met het voor m 
onzichtbare deel van i, element is van cm. U: 
j = ly(immZ) => 
V b ( s.Bs [ b.P(j) ). 

We kunnen nu de elementen van s.Bs verdelen in 
twee categorieën, naar gelang het referentiedomein 
met betrekking tot m: 
1 uitsluitend zichtbare entiteitklassen bevat, 

2 vreemde en oozichtbare, maar geen eigen en-
titeitklassen bevat. 

Beperkingen waarvan het referentiedomein zowel 
eigen als onzichtbare entiteitklassen bevat, zijn van 
s.Bs uitgesloten. Elke beperking in s.Bs behoort dus 
tot een van beide categorieën. 

V oor alle beperkingen b in categorie 1 geldt nu dat 
het referentiedomein een deelverzameling is van bet 
zichtdomein van m: b.R c Z. 
Uit I = j ~ Z volgt biermee dat fen j over het 
referentiedomein van b gelijk zijn: 
j~b.R = l~b.R, 
dus uit b.P(I) = waar volgt: 
b.P(j) = waar. 

Voor alle beperkingenbincategorie 2 geldt dat het 
referentiedomein buiten het eigen domein van m 
valt: 
(1) b.R!: G \ E 
Uit (k;l) lokaal voor E volgt dat k en I gelijk zijn 
buiten het eigen domein van m: 
(2) kmmE =ImmE. 
Uit de definitie van j volgt samen met (2) dat j en 
i gelijk zijn buiten het eigen domein van m: 
(3) j !!Wil E = i mm E 
Uit (3) en (1) volgt nu dat i en j gelijk zijn over 
het referentiedomein van b, dus: 
b.P(j) = waar. 

Hiermee is bewezen dat t.P(j) = waar voor alle 
statische beperkingen, zOdat j element is van cm.U. 
Aangezien er geen dynamische beperkingen zijn, 
zodat cm.Y cm. U x cm. U, is (i;j) ( cm.Y, dus de 
module m onafhankelijk. 

Stelling 9.2 
Als s een verticaal-modulair schema is 
en m is een module van cm 
en (a) aUe statische en dynamische beperkingen die 

van toepassing zijn op m, zijn zichtbaar voor 
m 

en (b) geen dynamische beperking verbiedt een 
transitie die neutraal is voor zijn referen
tiedomein 

(V b ( s.Bd [V (i;j) ( gn(s).U x gn(s).U 
[i~b.R = j~b.R => b.P((i;j)) = 
waar)]) 

·dan: module m is onafhankelijk. 
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Bewijs. 
Zij cm het verticaal-modulaire model uit s 
en G = dom( cm.g) de entiteitklassenverzameling 

van cm 
en sm het submodel van m uit cm 
en B = cm.d.m het eigen domein van m 
en Z = cm.v.m het zichtdomein van m. 
Neem nu een zichttransitie (k;l) van m, die lokaal is 
voor het eigen domein van m: 
(k;l) ( sm. Y en k JllilÜ B = IJililÜ B. 
Er geldt dan dat (k;l) voldoet aan alle dynamische 
beperkingen waarvan het referentiedomein een 
deelverzameling is van het zichtdomein van m: 
V b ( s.Bd [ b.R !: Z = > (b.P((k;l)) ). 
Neem voorts een willekeurige toestand i waaruit k 
de zichttoestand voor m is: 
i (cm. U enk • iläll:Z. 
We moeten dan aantonen dat de transitie (i~). 
waarin j is ontstaan door I aan te vuUen met het 
voor m onzichtbare deel van i, element is van cm. Y: 

j = 1!! (illlilÜ Z) = > 
V b ( s.Bd [ b.P( (i à)) ). 

We kunnen weer de elementen van s.Bd verdelen in 
twee eategorieên, naar gelang het referentiedomein 
met betrekking tot m: 
1 uitsluitend zichtbare entiteitklassen bevat, 
2 vreemde en onzichtbare, maar geen eigen 

entiteitklassen bevat. 
Beperkingen waarvan het referentiedomein zowel 
eigen als onzichtbare entiteitklassen bevat, zijn 
door (a) van s.Bd uitgesloten. Elke beperking in s.Bd 
behoort dus tot een van beide eategorieên. 

V oor alle dynamische beperkingen b in categorie 1 
geldt nu dat het referentiedomein een deelverzame
ling is van het zichtdomein van m: 
b.R c z. 
Uit k = j läll: Z en I = j läll: Z volgt dat zowel 
k en i als I en j over het referentiedomein van b 
gelijk zijn: 
i läll: b.R = k läll: b.R en 
j 1ä11: b.R = l~ä~~: b.R, 
dus uit b.P((k;l)) = waar volgt b.P((iá)) = waar. 

Voor alle beperkingen b in categorie 2 geldt dat het 
referentiedomein buiten het eigen domein van m 
valt: 
(1) b.RcG\E 
Uit (k;l) Ïokaal voor E volgt datken I gelijk zijn 
buiten het eigen domein van m: 
(2) k mask E = IJililÜ E. 
Uit de definitie van j volgt samen met (2) dat j en 
i gelijk zijn buiten het eigen domein van m: 
(3) j lllilÜ E = i lllilÜ E 
Uit (3) en (1) volgt nu dat i en j gelijk zijn over 
het referentiedomein van b. Op grond van voor
waarde (b) geldt nu dat b.P((i~)) = waar. 

APPENDIXX9 

Hiermee is bewezen dat voor alle dynamische 
beperkingen geldt: t.P((i;j)) = waar. 
Op grond van stelling 9.1 is j (cm. U. Omdat aan 
alle dynamische beperkingen is voldaan, geldt dus 
(i;j) ( cm.Y. 
De module m is dus onalhankelijk. 

Stelling 9.4 
Als s een verticaal-modulair schema is 
en m is een module van s 
en ss is het subschema van m uit s 
en <A, q, w> is een applicatie van m over ss 
en (a) alle beperkingen in s die van toepassing zijn 

op m, zijn zichtbaar voor m 
en (b) geen dynamische beperking in s verbiedt een 

transitie die neutraal is voor zijn referen
tiedomein 

(V b ( s.Bd [V (i;j) ( cm(s).U x 9J!.(s).U [ 
i 1ä11: b.R = j 1ä11: b.R = > b.P((i;j)) = 
waar)]) 

dan is <A, q, w> een applicatie van m overs. 

Bewijs. 
Uit steUing 8.1 volgt dat q een query-operatie is 
over (s;A). Uit stelling 9.2 volgt met (a) en (b): 
(1) mis een onafhankelijke module vans. 

Zij nu cm het verticaal-modulaire model uit s 
en km het karakteristieke model van m uit s 
en sm het submodel van m uit cm 
en B s.Bs \ ss.Bs 
en D = s.Bd \ ss.Bd 
en E " s.d.m is het eigen domein van m in s 
en Z " s.v.m is het zichtdomein van m ins. 

Stel nu er is een element ((k;a);l) van w, zodat (k;l) 
in km wel, maar in sm uiet is toegestaan: 
(2) (k;l) t km.Y \ sm.Y en (k;l) lokaal voor E. 

Zij (ij) de transitie die in cm zou horen bij (k;l), 
dus: 
k = î~ä~~:Zenj = ly(imaskZ). 

Er kunnen twee redenen zijn dat (k;l) in cm niet is 
toegestaan: 
(3) ) b ( B [ b.PG) = onwaar l 
of 
{4) I b (DI b.P(@) = onwaar). 

Omdat i en j gelijk zijn over het referentiedomein 
van b, volgt leidt (4) tot tegenspraak met (b). 

Stel (3) is het geval. 
Uit de voorwaarde dat in s alle beperkingen die van 
toepassing zijn op m, ook zichtbaar zijn voor m, 
volgt: b.R !! E = \1. 
Omdat i en j gelijk zijn buiten E volgt dan: 
(5) i 1ä11: b.R = j 1ä11: b.R, dus 
(6) b.P(j) = onwaar • > b.P(i) • onwaar, dus k ( 



APPENDIXX9 

sm.U, zodat w overdraagbaar is op grond van 
stelling 9.3. 

Stelling 9.6. 
Als s en x conceptuele schema's zijn 
en s' = .i!ng(s;x) 
dan l:!!l(S') = Îll1l:!!l(l:!!l(S); l:!!l(X)). 
(Hierin is l:!!l( s) het conceptuele model uit s en 
:m(s) het vrije universum uit s). 

Bewijs. 
Neem: cm = cm(s), xm = l:!!l(X), 
en im cm int xm, im' = l:!!l(s'). 

Voorwaarde voor integratie is dat s en x com· 
patibele skeletten hebben: 
s.g- x.g 
dus s'.g = cm.gyxm.g, 
dus im'.g im.g. 
Omdat gcmeenschappelijke attributen in s'.T als type 
de doorsnede van de afwnderlijke typen hebben, 
geldt 
:m(s') • :m(s) iWJ1 :m(x). 
Het universum van het geïntegreerde model im bevat 
alle toestanden die voldoen aan alle statische 
beperkingen van beide schema's: 
imt.u = 

{ i ( :m(s') I V q s.Bs ll x.Bs [ t.P(i) I }. 
De restrictie van elk van deze toestanden tol de 
entiteitklassenverzameling dom(s.g) of dom(x.g) van 
s of x behoort dus tot het universum van het model 
uit s ofx: 
i(im'.U 
= > i~ dom(cm.g) (cm. U 
en i~ dom(xm.g) ( xm.U. 
Omdat beide restricties compatibel zijn, geldt 
(defmitie vanjoin) ook: i ( im.U. 
Omgekeerd geldt voor elke toestand i van im dat de 
restrictie tot dom(cm.g) voldoet aan alle beperkin
gen van s, terwijl de restrictie tot dom(xm.g) 
voldoet aan alle beperkingen van x, zodat i voldoet 
aan alle beperkingen van s' en element is van im' .U. 
Hiermee is bewezen dat cm. U = cm'.U. 
Op analoge wijze volgt dat de dynamiek uit het 
geïntegreerde schema gelijk is aan de dynamiek van 
het geïntegreerde model. Hiermee is bewezen dat cm 
=cm'. 
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APPENDIX XlO MODULAIR SCHEMA ZIEKENHUIS 

XlO.l Globaal schema ziekenhuis 

Module; 

module eenheidstype 

apotheek ziekenhuisapotheek 
directie directie 
medisehe staf medische staf 
patiilntenädm patiéntenadmiuistratie 
personeel personeelsdienst 
regioadm regioadministratie 

Zicht; 

module domein entiteitklasse module domein entiteitklasse 

apotheek eigen bijwerking medische staf vreemd specialist 
apotheek eigen medicijn medische-staf vreemd tandarts 
apotheek eigen verstrekking medische-staf vreemd verstrekking 
apotheek vreemd opname patiëntenädm eigen apotheek 
apotheek vreemd patiënt patiëntenadm eigen huisarts 
apotheek vreemd recept patiëntenadm eigen kind 
apotheek vreemd specialist patiëntenadm eigen ontslag 
directie eigen afdeling patiëntenadm eigen patiënt 
directie eigen behandeling patiëntenadm eigen tandarts 
directie eigen prognose patiëntenadm vreemd handeling 
directie eigen ruimte patiëntenadm vreemd opname 
directie eigen specialisatie patiêntenadm vreemd regioplaats 
directie eigen specialisme patiëntenadm vreemd verstrekking 
directie eigen specialist personeel eigen medewerker 
directie vreemd handeling personeel eigen medisch 
directie vreemd medewerker personeel eigen nietmedisch 
directie vreemd plaatsing personeel eigen verplichtverzekerd 
directie vreemd werknemer personeel eigen werknemer 
medisehe staf eigen handeling personeel eigen werknemer_ R 
medische-staf eigen opname personeel vreemd afdeling 
medisehe-staf eigen plaatsing personeel vreemd apotheek 
medische-staf eigen recept personeel vreemd regioarts 
medisehe-staf eigen verantwoording personeel vreemd regioplaats 
medisehe-staf vreemd behandeling personeel vreemd specialist 
medische-staf vreemd bijwerking regioadm eigen apotheek 
medische-staf vreemd huisarts regioadm eigen huisarts 
medisehe-staf vreemd medicijn regioadm eigen regioarts 
medische-staf vreemd patiënt regioadm eigen regioplaats 
medisehe-staf vreemd ruimte regioadm eigen tandarts 
medische-staf vreemd specialisatie regioadm vreemd patiënt 
medische= staf vreemd specialisme regioadm vreemd werknemer R 
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Entiteitklasse; 

entiteitklasse 

afdeling 
apotheek 
behandeling 
bijwerking 
bandeling 
huisarts 
kind 
medewerker 
medicijn 
medisch 
nietmedisch 
ontslag 
opname 
patiënt 
plaatsing 
prognose 
recept 
regioarts 
regioplaats 
ruimte 
specialisatie 
specialisme 
specialist 
tandarts 
verantwoording 
verplichtverzekerd 
verstrekking 
werknemer 
werknemer R 

Sleutel; 

entiteitklasse 

afdeling 
afdeling 
apotheek 
behandeling 
behandeling 
handeling 

huisarts 
kind 
medewerker 
medicijn 
medicijn 
medisch 
nietmedisch 
ontslag 
opname 
patiënt 
plaatsing 
prognose 

betekenis 

verpleegafdeling 
apotheek 
behandeling die in het ziekenhuis kan worden toegepast 
bijwerking van medicijn 
toepassing van een behandeling op een patiënt 
huisarts, niet noodzakelijk in regio 
kind van patiënt 
medewerker van het ziekenhuis 
medicijn in ziekenhuisapotheek 
lid van medisch personeel 
lid van niet-medisch personeel 
ontslagen patiënt 
opname (ook vroegere) van patiënt 
ingeschreven patiënt 
plaatsing (ook vroegere) van pati!nt in verpleegruimte 
prognose van aantal toepassingen van een behandeling 
medicijn voorgeschreven aan patiënt 
huisarts die gevestigd is in regio 
woonplaats in de regio 
ruimte (ook vroegere of geplande) 
specialisatie van specialist 
specialisme vertegenwoordigd in ziekenhuis 
specialist die verbonden (geweest) is aan ziekenhuis 
tandarts van ingeschreven patiënt 
verantwoording van specialist voor een opname 
verplicht verzekerde werknemer 
medicijnverstrekking 
werknemer (niet specialist) 
view van regioadministratie op werknemer 

vervolg Sleutel; 

bep. sleutel entiteitklasse 

R047 { afdelingsnr} recept 
R048 {naam} 
R095 {postcd} regioarts 
R015 {behandelcd} regioplaats 
R016 {naam} ruimte 
R078 { patiëntnr, behandelcd, specialisme 

volgnr} specialist 
R039 {naam, postcode} tandarts 
R002 {patiëntnr, voornaam} . verantwoording 
ROlO {idnr} verplichtverzekerd 
R085 { medicijncd} verplichtverzekerd 
R086 {naam} verstrekking 
R029 {idnr} werknemer 
R032 {idnr} 
R068 { patiëntnr, opnamedatum} 
R060 {patiëntnr, opnamedatum} Afgeleide klasse; 
ROOl {patiëntnr} 
R072 { patiëntnr, begindatum} module 
R096 {behandelcd, maand, jaar} 

werknemer R 
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bep. sleutel 

R093 {patiëntnr, medicijncd, 
ingangsdatum} 

R038 {nummer} 
R042 {naam} 
R053 { ruimtenr} 
R097 {code} 
R015 {idnr} 
R098 {naam. postcode} 
R069 {patiëntnr, begindatum} 
R035 {idnr} 
R036 { zkfnr} 
R087 { patiëntnr, volgor} 
R025 {idnr} 

beperkingnummer 

Rl33 
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Atttibuut; 

entiteitklasse attribuut type betekenis 

afdeling afdelingsm [1 •. 100) afdelingsnummer 
afdeling chefnr MWID dnr. van de chef 
afdeling naam CHS(20) afdelingsnaam 
afdeling soort SRTVZ soort van de afdeling 
afdeling souschefnr MWID idnr. van de souschef 
apotheek adres CHS(20) straat en huisnummer van apotheek 
apotheek naam CHS(20} naam van de apotheek 
apotheek plaats CHS(l5} woonplaats 
apotheek posled CHS(7} postcode 
behandeling behandeled CHS(4) behandelcode 
behandeling maxduur [1 •. ) verwachte duur in minuten 
behandeling minduur [1 .. ) min. verwac:hte duur in minuten 
behandeling naam CHS(SO) behandelnaam 
behandeling soort CHS(3) behandelsoort 
behandeling tarief [10 •. ) tarief (in guldens) 
bijwerking bijwerking CHS(SO) bijwerking van het betreffend medicijn 
bijwerking medicijned CHS(6) code van betreffende medicijn 
handeling assistentnr VZG(3) idnr assistent-specialist 
handeling bedrag [1000 .. ) factuurbedrag (in centen) 
handeling behandeled CHS(4) behandelcode 
handeling datum DATVZ behandelingdatum 
bandelink duur [1..) duur (in minuten) 
bandeling patiêntnr PNRVZ patiëntnummer 
bandeling ruimtenr CHS(9) nr van, de behandelruimte 
handeling specialistnr VZG(3) dnr behandelend specialist 
handeling volgor [1..) volgnummer 
huisarts adres CHS(20) praktijkadres van huisarts 
huisarts naam CHS(20) naam van huisarts 
huisarts plaats CHS(l5} vestigingsplaats praktijk 
huisarts posted CHS(7} postcode praktijkadres 
huisarts telefoon TELVZ telefoonnummer 
kind geboortedatum DATVZ geboortedatum van kind 
kind geslac:ht {M,V} geslacht van kind 
kind patiêntnr PNRVZ patiëntnr van ouder 
kind voornaam CHS(20 voornaam van kind 
medewerker adres CHS(20) straat en huisnummer 
medewerker afdelingsnr [1..100] afdelingsnummer 
medewerker diversen CHS(lOOO) diversen 
medewerker idnr MWID identiteitsnummer 
medewerker naam CHS(20) naam 
medewerker plaats CHS(15) woonplaats 
medewerker posled CHS(7) postcode 
medewerker specialist {ja,nee} is dit een specialist? 
medewerker tel intern VZG(4) telefoonnummer intern 
medicijn ~eid EENHVZ eenheid 
medicijn gevarened [1 .. 20] gevarencode 
medicijn medicijned CHS(6) medicijncode 
medicijn naam CHS(20) medicijnnaam 
medicijn prijs N prijs per eenheid (in centen) 
medicijn soort CHS(4) medicijnsoort 
medicijn voorraad N aantal eenheden in voorraad 
medisc:h idnr MWID identiteitsnummer 
medisch opleidinged CHS(8) vooropleidingscode 
medisch tel thuis TELVZ telefoonnummer thuis 
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vervolg Attribuut; 

entiteitklasse attribuut type betekenis 

nietmedisch functieed CHS(lO) functierode 
nietmedisch idnr VZG(4) identiteitsnummer 
nietmedisch vergoeding N vergoedingsbedrag (in guldens) 
nietmedisch vrije_ dagen (15 .. 30) aantal vrije dagen per jaar 
ontslag bedrag (240(q factuurbedrag in centen 
ontslag na:rorg CHS(160) nazorginstructies 
ontslag opnamedatum DATVZ opnamedatum 
ontslag patiêntnr PNRVZ pati!ntnummer 
opname dieet CHS(240) dieetgegevens 
opname ontslagdatum DATVZ (geplande) ontslagdatum 
opname ontslagen {ja,nee} de ontslagdatum is definitief 
oponme oponmedatum DATVZ oponmedatum 
opname overleden {ja,nee} overleden? 
opname patiêntnr PNRVZ parientnummer 
opname reden CHS(40) opnamereden 
patiënt adres CHS(20) adres van patiënt 
patiënt apotheeknaam CHS(20) naam van de apotheek van de patiënt 
patiënt apotheekpc CHS(7) postcode van de apotheek van de patiênt 
patiënt bloedgroep BWRVZ bloedgroep 
patiënt diversen CHS(800) diversen 
patiênt gebuortedatum GBDVZ geboortedatum 
patiënt geboorteplaats CHS(15) gebuorteplaats 
patiënt geslacht {M,V} geslacht 
patiënt huisartsnaam CHS(20) naam van de huisarts 
patiënt huisartspe CHS(7) postcode van huisarts 
patiënt inschr _datum DATVZ inschrijfdatum 
patiënt naam CHS(20) naam 
patiënt patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
patiënt posled CHS(7) postcode van apotheek 
patiënt rhesosfactor { +,-} rhesnsfactor 
patiënt tandartsnaam CHS(20) naam van de tandarts van de patiënt 
patiënt tandartspe CHS(7) postcode van de tandarts van de patiënt 
patiënt woonplaats CHS(15) woonplaats van patiênt 
plaatsing begindatum DATVZ datum 
plaatsing bevindingen CHS(l200) additionele bevindingen 
plaatsing idnr VZG(3) verantwoordelijk specialist 
plaatsing opnamedatum afgeleid opnamedatum van betreffende opname 
plaatsing patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
plaatsing ruimtenr CHS(9) verpleegruimtenummer 
prognose aantal N verwacht aantal malen van toepassing in maand 
prognose behaodeled CHS(4) behaodekode 
prognose jaar (00 •• 99] jaar van prognose 
prognose maand (1 •• 12] maand van prognose 
recept dosis N aantal eenheden per keer 
recept duur [1 .. 90) voorgeschreven duur (in dagen) 
recept frequentie N frequentie per dag 
recept idnr VZG(3) idnr voorschrijvende specialist 
recept ingangsdatum DATVZ ingangsdatum van het recept 
recept medicijncd CHS(6) code van voorgeschreven medicijn 
recept patiêntnr PNRVZ nummer van betreffende patiënt 
regioarts adres afgeleid straat en huisnummer 
regioarts naam CHS(20) naam en voorletters van de arts 
regioarts nummer (1 .• 9999] nummer 
regioarts plaats afgeleid woonplaats 
regioarts postcode CHS(7) postcode praktijdadres 
regioarts praktijkgroei z patiënten toename vorig jaar 
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vervolg Attribuut; 

entiteitklasse attribuut type betekenis 

regioarts praktijkomvang N aantal patiënten op 1 januari 
regioarts spreekuur CHS(25) spreekuur 
regioarts tel_ thuis TEL VZ tefeloonnummer thuis 
regioarts verw_groei Z verwachte toename dit jaar 
regioplaats contactpersnr VZG(4) id.nr.contactpersoon 
regioplaats ddaponaam CHS(20) naam dienstdoende apotheek a.s. weekend 
regioplaats ddhuisartsnr [1..9999] nummer v. dienstdoende huisarts a.s. weekend 
regioplaats huisartsen afgeleid aantal huisartsen gevestigd in plaats 
regioplaats inwoners (1 .. ) inwoneraantal (in duizendtallen) 
regioplaats naam CHS(15) plaatsnaam 
regioplaats tandartsen afgeleid aantal tandartsen gevestigd in deze plaats 
ruimte afdelingsnr [1..100] afdelingsnummer 
ruimte bedden N aantal aanwezige bedden 
ruimte oppervl N oppervlakte in m ••2 
ruimte ruimtenr CHS(9) ruimtenummer 
ruimte soort RMSVZ soort ruimte 
ruimte status STATVZ status 
specialisatie code VZG(2) code van betreffend specialisme 
specialisatie idnr VZG(3) idnr van specialist 
specialisme code VZG(2) code 
specialisme naam CHS( 40) benaming van specialisme 
specialist bedden N aantal toegezegde (verpleeg)be 
specialist datumindienst DATVZ datum aanvang dienstverband 
specialist dienstverband CHS(15) soort dienstverband 
specialist honorarium [8000 .. ) honorarium per uur (in centen) 
specialist idnr VZG(3) identiteitsnummer 
specialist locus VZG(3) idnr van de plaatsvervanger 
specialist telthuis TELVZ telefoonnummer thuis 
specialist uitdienst {ja, nee} dienstverband beëindigd 
specialist urenperweek [0.50] aantal uren per week 
tandarts adres CHS(20) naam van de tandarts 
tandarts naam CHS(20) straat en huisnummer praktijkadres 
tandarts plaats CHS(15) plaats waar praktijk gevestigd is 
tandarts post cd CHS(7) postcode praktijkadres 
tandarts telefoon TELVZ telefoonnummer praktijk 
verantwoording begindatum DATVZ datum 
verantwoording idnr VZG(3) idnr. nieuwe specialist 
verantwoording opnamedatum DATVZ opnamedatum van betreffende opname 
verantwoording patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
verantwoording reden CHS(40) (nieuwe) opnamereden 
verplichtverzekerd idnr VZG(4) identiteitsnummer 
verplichtverzekerd zkfnr VZG(S) ziekenfondsnummer 
verstrekking bedrag N factuurbedrag in centen 
verstrekking datum DATVZ datum van verstrekking 
verstrekking hoeveelheid [1 .. ) verstrekt aantal eenheden 
verstrekking medicijncd CHS(6) medicijncode 
verstrekking patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
verstrekking volgnr (1 .. ) volgnummer 
werknemer apotheeknaam CHS(20) naam van de apotheek van de werknemer 
werknemer apotheekpc CHS(7) postcode van apotheek 
werknemer groepsleidernr VZG( 4) idnr van de groepsleider 
werknemer ha!ve _dagen 
werknemer huisartsnr 

[1..10] aantal halve dagen per week 
(1..9999] nummer van de huisarts 

werknemer idnr VZG(4) identiteitsnummer 
werknemer medisch 
werknemer plaats 

afgeleid deze werknemer behoort tot het medisch personeel 
afgeleid woonplaats van werknemer 
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vervolg Attribuut; 

entiteitklasse attribuut type betekenis 

werknemer salaris N maandsalaris (in guldens) 
werknemer ziektedagen [0 .. 260] aantal ziektedagen in 't lopende jaar 
werknemer R adres afgeleid straat en huisnummer 
werknemer-R apotheeknaam afgeleid naamvanzijn apotheek 
werknemer-R apotheekpc afgeleid postcode van zijn apotheek 
werknemer-R huisartsnr afgeleid nummer van huisarts 
werknemer-R idnr afgeleid identiteitsJ;~ummer 
werknemer-R medisch afgeleid behoort werknemer tot het medische personeel? 
werknemer-R naam afgeleid naam 
werknemer-R plaats afgeleid woonplaats 
werknemer-R post cd afgeleid postcode 
werknemer-R verplichtverz afgeleid werknemer is verplicht verzekerd 

afgeleid attribuut; Standaardtype; 

entiteitklasse attribuut bep. typenaam type 

plaatsing opnamedatum Rl26 BLGRVZ {O,A,B,AB} 
regioarts adres R138 DATVZ [600401 .. 991231] 
regioarts plaats Rl39 EENHVZ {gr,mg,ml,cc,st} 
regioplaats huisartsen R128 GBDVZ [18500101..19991231] 
regioplaats tandartsen R129 MWID Vzg(3) U Vzg(4) 
verstrekking bedrag R130 N natuurlijke getallen 
werknemer medisch R131 PNRVZ {kik in Vzg(6) enk mod 9 = 0} 
werknemer plaats R132 RMSVZ {beheer, verpleeg, receptie, magazijn, 
werknemer R adres R134 diversen} 
werknemer -R apotheeknaam R134 SALVZ N 
werknemer-R apotheekpc R134 SRTVZ {medisch, administr, laboratorium, dienst, 
werknemer-R huisartsnr R134 diversen} 
werknemer-R idnr R134 STATVZ {gepland, beschikbaar, vervallen} 
werknemer-R medisch R134 TELVZ PI((NETN, (10 .. 9999]), (ABNR, 
werknemetR naam R134 (100 .. 99999991)}) 
werknemer-R plaats R134 z Verzameling der gehele getallen 
werknemer-R post cd R134 
werknemer-R verplichtverz R143 
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Ref beperking; 

bronklasse doelklasse BT bep. atf 

afdeling medewerker - > R050 {{ chefnr ,idnr)} 
afdeling werknemer 0> RlOO {(souschefnr,idnr)} 
bijwerking medicijn - > RlOl id. 
handeling behandeling - > R083 id. 
handeling patiënt - > R082 id. 
handeling ruimte > R084 id. 
handeling specialist > ROSO id. 
handeling specialist -> R081 { (assistent,idnr)} 
kind patiënt -> R102 id. 
medewerker afdeling - > ROll id. 
medisch werknemer 0> R028 id. 
nietmedisch werknemer 0> R030 id. 
ontslag opname 0> R124 id. 
opname patiënt - > R064 id. 
patiënt apotheek > Rl03 { ( apotbeeknaam,naam ), ( apotheekpc,postcd)} 
patiënt huisarts • > R104 { (huisartsnaam,naam ), (huisartspc,postcode)} 
patiënt tandarts - > Rl05 { (tandartsnaam,naam), (tandarstpc,postcd)} 
plaatsing opname > > R065 id. 
plaatsing ruimte - > R074 id. 
plaatsing verantwoording - > R107 id. 
prognose behandeling >> R073 id, 
recept medicijn • > R091 id. 
recept patiënt • > R090 id. 
recept specialist • > R089 id. 
regioarts huisarts 0> R108 id. 
regioarts regioplaats - > R037 {(plaats,naam)} 
regioplaats apotheek • > R046 {(ddaponaam,naam), (ddapopc,posted)} 
regioplaats wetmedisch • > R043 id . 
regioplaats regioarts - > R045 {(ddhuisartsnr,nummer)} 
regioplaats werknemer_R - > R120 {(contactpersoon,idnr)} 
ruimte afdeling - > Rl09 id. 
specialisatie specialisme > Rlll id. 
specialisatie specialist -> RllO id. 
specialist medewerker 0> R016 id. 
specialist specialist - > R018 {(locus,idnr)} 
verantwoording opaame > > R070 id. 
verantwoording specialist • > R071 id . 
verplichtverzekerd werknemer 0> R033 id. 
verstrekking patiënt • > Rl44 id . 
verstrekking recept . > R114 id. 
werknemer apotheek > R112 { (apotheeknaam,naam), (apotheekpe,postcd)} 
werknemer medewerker 0> Rll5 id. 
werknemer regioarts • > R034 {(huisartsnr,nummer)} 
werknemer regioplaats - > R024 {(plaats,naam)} 
werknemer werknemer • > R026 {(groepsleider Jdnr)} 
werknemer_ R apotheek > R116 { ( apotbeeknaam,apotheeknaam, ( apotheekpc, 

apotheekpe)} 
werknemer R regioarts • > Rl18 { (buisartsnr,nummer)} 
werknemer-R regioplaats • > Rll9 {(plaats,naam)} 
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Beperking; 

bep. type 

ROOl K 
R002 K 
R005 S 
R007 S 
ROOS D 
R009 R 
ROlO K 
ROll R 
R013 S 

R014 S 

R015 K 
R016 R 
R017 S 
R018 R 
R019 S 
R020 S 
R021S 
R022 S 
R024 R 
R025 K 
R026 R 
R027 S 
R028 R 
R029 K 
R030 R 
R031S 
R032 K 
R033 R 
R034 R 
R035 K 
R036 K 
R037 R 
R038 K 
R039 K 
R040 S 

R041 S 

R042 K 
R043 R 
R044 S 

R045 R 
R046 R 
R047 K 
R048 K 
R049 S 
R050 R 
R051 S 
R052 S 
R053 K 
R054 S 
R055 S 

tekst 

Iedere patiënt heeft een uniek nummer 
Per patiënt heeft ieder kind een unieke voornaam 
Een specialist is niet tevens een werknemer 
Een patiënt wordt niet voor zijn geboorte ingeschreven 
Gegevens van specialisten blijven altijd bewaard 
De huisarts van elke patiënt is geregistreerd 
Elke medewerker heeft een uniek identiteitsnummer 
Elke medewerker behoort tot een geregistreerde afdeling 
Het totale aantal toegezegde bedden mag bet werkelijke aantal met niet meer dan 10% 
overschrijden 
Als een specialist niet meer in dienst is, is het toegezegde aantal bedden, evenals het aantal 
uren per week, gelijk aan nul 
Elke specialist heeft een uniek identiteitsnummer van 3 cijfers 
Elke specialist is een medewerker 
Een specialist kan niet zijn eigen plaatsvervanger zijn 
De plaatsvervanger is een geregistreerde specialist 
Onder een werknemer wordt verstaan een medewerker die geen specialist is 
Het salaris van een werknemer is niet hoger dan het ambtelijk maximum 
Bij een deeltijdse betrekking is het maximum evenredig kleiner 
Het salaris is niet kleiner dan het ambtelijk minimum of het evenredig deel daarvan 
Werknemers wonen in de regio 
Elke werknemer heeft een uniek identiteitsnummer 
Elke werknemer heeft een groepsleider die ook werknemer is 
Een groepsleider mag geen deeltijdbaan hebben 
Elk lid van het medisch personeel is tevens werknemer 
Elk lid van het medisch personeel heeft een uniek identiteitsnummer 
Elke medewerker van de soort niet-medisch is als zodanig geregistreerd 
De vergoeding is niet hoger dan het salaris 
Elke niet-medische werknemer heeft een uniek identiteitsnummer 
Elke verplicht verzekerde is geregistreerd als werknemer 
Elke werknemer heeft een regioarts als huisarts 
Elke verplicht verzekerde heeft een uniek identiteitsnummer 
Elke verplicht verzekerde heeft een uniek ziekenfondsnummer 
De praktijk van een regioarts is gevestigd in de regio 
Regioartsen hebben een uniek huisartsnummer 
De combinatie van naam en postcode is uniek voor elke huisarts 
De praktijkaanwas van een regioarts in het afgelopen jaar is niet groter dan de omvang per 1 
januari 
De afname van de praktijkomvang van een regioarts in het lopende jaar is niet groter dan de 
omvang per 1 januari 
Elke plaats in de regio heeft een unieke plaatsnaam 
Elke regioplaats heeft een niet-medisch personeelslid als contactpers 
In een plaats met tenminste 4 huisartsen moet de beperking weekenddienst door een lokaal 
gevestigde arts worden waargenomen 
De dienstdoende huisarts moet in de regio gevestigd zijn 
De dienstdoede apotheek moet in de regio gevestigd zijn 
Elke afdeling heeft een uniek nummer 
Elke afdeling heeft een unieke naam 
De souschef van een afdeling behoort tot die afdeling 
De chef van een afdeling is een medewerker 
De chef en de souschef van een afdeling zijn nooit dezelfde persoon 
De souschef moet groepsleider zijn 
Elke ruimte heeft een uniek ruimtenummer 
Er staan maximaal15 bedden in een ruimte 
Per bed heeft een ruimte tenminste 4 m2 vloeroppervlak 
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vervolg Beperking; 

bep. type 

R056 S 
R057 D 
R058 S 
R059 S 
R060 K 
R061 S 

R062 S 

R063 S 
R064 R 
R065 R 
R066 D 
R067 S 
R068 K 
R069 K 
R070 R 
R071 R 

R072 K 
R073 R 

R074 R 
R075 K 
R076 K 
R077 S 
R078 K 

R079 S 
R080 R 
R081 R 
R082 R 
R083 R 
R084 R 
R085 K 
R086 K 
R087 K 
R088 D 
R089 R 
R090 R 
R091 R 
R092 D 

R093 K 
R095 K 
R096 K 
R097 K 
R098 K 
R099 D 
RlOO R 
RlOl R 
R102 R 
~103 R 

tekst 

Alleen in beschikbare behandel- en verpleegruimtes staan bedden 
Ruimtes blijven geregistreerd, ook al zijn ze vervallen 
Als een patiënt overleden is dan is de ontslagdatum delinitief 
Een opname duurt tenminste een nacht, behalve in geval van overlijden 
Een patiënt kan per dag maar eenmaal worden opgenomen 
Een eenmaal opgenomen patiënt kan niet weer worden opgenomen voordat de vorige opname 
definitief beëindigd is 
Per patiënt kan er slechts een lopende opname zijn, en dat is degene met de hoogste op
namedatum 
Een overleden patiënt kan niet meer worden opgenomen 
Een patiënt moet zijn ingeschreven voordat hij wordt opgenomen 
Een (her)plaatsing is alleen mogelijk tijdens een opname van die patiënt 
Opnames blijven altijd geregistreerd 
Ontslaggegevens worden alleen geregistreerd als de ontslagdatum definitief is 
Per opname worden slechts eenmaal ontslaggegevens geregistreerd 
Een patiënt kan hoogstens een keer per dag van specialist veranderen 
Een verandering van specialist kan alleen plaatsvinden tijdens een opname 
De verantwoordelijke voor een opname is een geregistreerd specialist die op dat moment in 
dienst is 
~!en patiënt kan hoogstens een keer per dag worden overgeplaatst naar een andere ruimte 
Elke prognose heeft betrekking op een behandeling en voor elke behandeling is er per maand 
een prognose 
Patiënten zijn uitsluitend geplaatst (geweest) in beschikbare of gesloten verpleegruimtes 
Elke behandeling heeft een unieke code 
Elke behandeling heeft een unieke naam 
De maximale duur van een behandeling is niet kleiner dan de minimale 
Twee verschillende handelingen kunnen niet hetzelfde patiëntnummer, behandelcode en volg
nummer hebi>en 
Handelingen worden per patiënt en per behandelcode chronologisch genummerd 
De hoofdbehandelaar is een specialist van het ziekenhuis 
De assistent is een specialist van het ziekenhuis 
De behandelde patiënt moet zijn ingeschreven 
Alleen geregistreerde behandelingen worden toegepast 
Elke behandeling moet in een geregistreerde ruimte plaatsvinden 
Elk geneesmiddel heeft een unieke medicijncode 
Elke geneesmiddel heeft een unieke naam 
Geen twee verschillende verstrekkingen aan eenzelfde patiënt hebben hetzelfde volgnummer 
Verstrekkingen zijn per patiënt chronologisch genummerd vanaf 1 
Alleen geregistreerde specialisten schrijven recepten uit 
Alleen voor geregistreerde patiênten worden recepten gegeven 
Alleen voor geregistreerde medicijnen worden recepten gegeven 
Het factuurbedrag van een verstrekking is op het moment van de registratie gelijk aan de 
prijs per eenheid maal de hoeveelheid 
Een patiënt krijgt geen twee recepten voor eenzelfde medicijn op dezelfde dag 
Elke apotheek heeft een unieke postcode 
Voor elke prognose is de combinatie van behandelroden en maand uniek 
Elk specialisme heeft een unieke code 
Elke tandarts beeft een unieke waarde voor naam en postcode 
Afdelingen blijven altijd geregistreerd 
De souschef van een afdeling is een werknemer 
Elke bijwerking heeft betrekking op een geregistreerd medicijn 
Alleen kinderen van geregistreerde patiënten worden geregistreerd 
Elke patiënt heeft een geregistreerde apotheek 
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vervolg Beperking; 

bep. type 

Rl04 R 
R105 R 
R106 R 

R107 R 

R108 R 
R109 R 
RllO R 
Rlll R 
R112 R 
R113 S 
R114 R 
R115 R 
R116 R 
R117 S 
R118 R 
Rl19 R 
R120 R 
Rl24 R 
Rl26 A 

R128 A 
R129 A 
Rl31 A 

R132 A 
Rl33 E 
R134 A 

R135 A 
R136 S 
R137 D 
Rl38 A 
Rl39 A 
R140 A 
R141 S 

R142 A 
R143 D 

Rl44 R 

tekst 

Elke patiënt heeft een geregistreerde huisarts 
Elke patiënt heeft een geregistreerde tandarts 
V oor elke plaatsing van een patiënt is de op dat moment verantwoordelijke specialist verani
woordelijk 
Voor elke plaatsing van een patiënt is de op dat moment verantwoordelijke specialist verant
woordelijk 
Elke regioarts is geregistreerd als huisarts 
Elke ruimte behoort tot een geregistreerde afdeling 
Elke specialisatie heeft betrekking op een geregistreerde specialist 
Elke specialisatie heeft betrekking op een geregistreerd specialisme 
Elke werknemer beeft een geregistreerde apotheek 
Elke werknemer heeft een apotheek in de regio 
Medicijnen worden uitsluitend verstrekt op recept 
Elke werknemer is tevens een medewerker 
Elke werknemer_ R heeft een apotheek 
De apotheek van een werknemer R ligt in de regio 
Elke werknemer_ R heeft een regÏOarts 
Elke werknemer_ R woont in een regioplaats 
Elke regioplaats heeft een werknemer R als contactpersoon 
Ontslaggegevens hebben altijd betrekking op een opname 
De opnamedatum van een plaatsing is gelijk aan de laatste opnamedatum van die patiënt voor 
de ingangsdatum 
Huisartsen van regioplaats bevat het aantal huisartsen in die plaats 
Tandartsen van regioplaats bevat het aantal tandartsen in die plaats 
Een werknemer is medisch als en alleen als er een medische werknemer is met hetzelfde 
îdentiteitsnummer 
De woonplaats van een werknemer is gelijk aan die van de medewerker 
Bij elke werknemer is er een werknemer_ R met hetzelfde idnr en omgekeerd 
Van elke werknemer R zijn naam, adres, plaats, postcode, huisarts en apotheek gelijk aan die 
van de betreffende mêdewerker 
Een werknemer R is verplicht verzekerd als de betr. werknemer dat is 
De contactpersoÖn van een regioplaats is een uiet- medische werknemer R 
Definitief verklaring van een ontslagdatum is onherroepelijk -
Het adres van een regioarts is gelijk aan dat van de huisarts met hetzelfde huisartsnr 
De woonplaats van een regioarts is gelijk aan die van de huisarts met hetzelfde huisartsnr 
Een werknemer is medisch desd als hij boort tot het medisch personeel 
Een werknemer behoort niet tegelijk tot het medisch en het nietmedisch personeel 

Een werknemer is niet medisch deds als hij hoort tot het nietmedisch personeel 
Het bedrag van een handeling is gelijk aan de duur van de behandeling maal de prijs op het 
moment van registratie, doch tenminste 10 gulden 
Medicijnen worden uitsluitend verstrekt aan geregistreerde patiënten 
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X10.2 Subsdaema module AP01'HEEK 

Module; 

module 

apotheek 
directie 
medische staf 
patiëntenädm 
personeel 
regioadm 

Zicht; 

module 

apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
direetie 
medische staf 
medische-staf 
medische-staf 
medische-staf 
medische-staf 
medische-staf 
medische-staf 
patiëntenädm 
patiëntenadm 
patiëntenadm 
personeel 
regioadm 

Attribuut; 

entiteitklasse 

bijwerking 
bijwerking 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
opname 
opname 
opname 
opname 
opname 

eenheidstype 

ziekenhuisapotheek 
directie 
medische staf 
patiëntenadministratie 
personeelsdienst 
regioadministratie 

domein entiteitklasse 

eigen bijwerking 
eigen medicijn 
eigen verstrekking 
vreemd opname 
vreemd patiënt 
vreemd recept 
vreemd specialist 
eigen specialist 
eigen opname 
eigen recept 
vreemd bijwerking 
vreemd medicijn 
vreemd patiênt 
vreemd specialist 
vreemd verstrekking 
eigen patiënt 
vreemd opname 
vreemd verstrekking 
vreemd specialist 
vreemd patiënt 

attribuut 

bijwerking 
medicijncd 
eenheid 
gevaren cd 
medicijn cd 
naam 
prijs 
soort 
voorraad 
dieet 
ontslagdatum 
ontslagen 
opnamedatum 
overleden 

type 

CHS(50) 
CHS(6) 
EENHVZ 
(1..20) 
CHS(6) 
CHS{20) 
N 
CHS(4) 
N 
CHS(240) 
DATVZ 
{ja,nee} 
DATVZ 
{ja,nee} 

Entiteit klasse; 

entiteitklasse 

bijwerking 
medicijn 
opname 

patiënt 
recept 

specialist 

verstrekking 

SUBSCHEMA APOTHEEK 

betekenis 

bijwerking van medicijn 
medicijn in ziekenhuisapotheek 
opname (ook vroegere) van 
patiënt 
ingeschreven patiënt 
medicijn voorgeschreven aan 
patiênl 
specialist die verbonden 
(geweest) is aan ziekenhuis 
medicijnverstrekking 

Afgeleide entiteitklasse; 

entiteitklasse 

entiteitklasse 

medicijn 
medicijn 
opname 
patiënt 
recept 

specialist 
verstrekking 

betekenis 

beperkingnummer 

bep. sleutel 

R085 { medicijncd} 
R086 {naam} 
R060 { patiëntnr, opnamedatum} 
ROOl {patiëntnr} 
R093 {patiëntnr, medicijncd, 

ingangsdatum} 
R015 {idnr} 
R087 { patiëntnr, volgor} 

bijwerking van het betreffend medicijn 
code van betreffende medicijn 
eenheid 
gevarencode 
medicijncode 
medicijnnaam 
prijs per eenheid (in centen) 
medicijnsoort 
aantal eenheden in voorraad 
dieetgegevens 
(geplande) ontslagdatum 
de ontslagdatum is definitief 
opnamedatum 
overleden? 
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vervolg Attribuut; 

entiteitklasse attribuut type betekenis 

opname patiëntnr PNRVZ patientnummer 
opname reden CHS(40) opnamereden 
patiënt adres CHS(20) adres van patiënt 
patiënt apotheeknaam CHS(20) naam van de apotheek van de patiënt 
patiënt apothèekpe CHS(7) postcode van de apotheek van de patiënt 
patiënt bloedgroep BLGRVZ bloedgroep 
patiënt diversen CHS(SOO) diversen 
patiënt geboortedatum GBDVZ geboortedatum 
patiënt geboorteplaats CHS(15) geboorteplaats 
patiënt geslacht (M,V} geslaeht 
patiënt huisartsnaam CHS(20) naam van de huisarts 
patiënt huisartspe CHS(7) postcode van huisarts 
patiënt insehr _datum DATVZ inschrijfdatum 
patiënt naam CHS(20) nanm 
patiënt patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
patiënt post cd CHS(7) postcode van apotheek 
patiënt rhesusfactor { +,·} rhesusfactor 
patiënt tandartsnaam CHS(20) naam van de tandarts van de patiënt 
patiënt tandartspe CHS(7) postcode van de tandarts van de patiënt 
patiënt woonplaats CHS(lS) woonplaats van patiënt 
recept dosis N aantal eenheden per keer 
recept duur [1 .. 90] voorgesehreven duur (in dagen) 
recept frequentie N frequentie per dag 
recept idnr VZG(3) idnr voorschrijvende specialist 
recept ingangsdatum DATVZ ingangsdatum van het recept 
recept medicijncd CHS(6) code van voorgesehrevcn medicijn 
recept patiëntnr PNRVZ nummer van betreffende patiënt 
specialist bedden N aantal toegezegde (verpleeg)bedden 
speciaUst datomindienst DATVZ datum aanvang dienstverband 
specialist dienstverband CHS(15) soort dienstverband 
specialist honorarium [8000 •. ) honorarium per uur (in centen) 
specialist idnr VZG(3) identiteitsnummer 
speciaUst locus VZG(3) idnr van de plaatsvervanger 
specialist telthuis TELVZ telefoonnummer thuis 
specialist uitdienst {ja, nee} dienstverband beëindigd 
specialist urenperweek (0 . .50) aantal uren per week 
vcrstrekking bedrag N factuurbedrag in centen 
verstrekking datum DATVZ datum van verstrekking 
verstrekking hoeveelheid [1 .. ) verstrekt aantal eenheden 
verstrekking medicijncd CHS(6) medicijncode 
verstrekking patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
verstrekking volgor {1 •. ) volgnummer 

Afgeleid attribuut; Standaardtype; 

entiteitklasse attribuut bep. typenaam type 

verstrekking bedrag R130 BLGRVZ {O,A,B,AB} 
DATVZ (600401..991231) 
EENHVZ {gr,mg,ml,cc,st} 
GBDVZ [ 18500101..19991231] 
N natuurlijke getallen 
PNRVZ {kik in Vzg(6) enk mod 9 = 0] 
TELVZ PI((NETN, [10 .. 9999]), (ABNR 

[100 •. 9999999])}) 
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Ref beperking; 

bronklasse 

bijwerking 
opname 
recept 
recept 
recept 
specialist 
verstrekking 

Beperking; 

bep.type 

ROOi K 
R007 S 
ROOS D 
R014 S 

R015 S 
R017 S 
R018 R 
R058 S 
R059 S 
R060 K 
R061S 

R062 S 

R063 S 
R064 R 
R066 D 
R085 K 
R086 K 
R087 K 
R088 D 
R089 R 
R090 R 
R091 R 
R092 D 

R093 K 
RlOl R 
Rl14 R 
R137 D 

tekst 

doelklasse 

medicijn 
patiënt 
medicijn 
patiënt 
specialist 
specialist 
recept 

Iedere patiënt heeft een uniek nummer 

BT 

• > 
• > 
• > 
• > 
• > 
• > 
• > 

bep. atf 

RlOl id. 
R064 id. 
R091 id. 
R090 id. 
R089 id. 
R018 { (locus,idnr)} 
R114 id. 

Een patiënt wordt niet voor zijn geboorte ingeschreven 
Gegevens van specialisten blijven altijd bewaard 
Als een specialist niet meer in dienst is, is het toegezegde aantal bedden, evenals het aantal 
uren per week, gelijk aan nul 
Elke specialist heeft een uniek identiteitsnummer van 3 cijfers 
Een specialist kan niet zijn eigen plaatsvervanger zijn 
De plaatsvervanger is een geregistreerde specialist 
Als een patiënt overleden is dan is de ontslagdatum defmitief 
Een opname duurt tenminste een nacht, behalve in geval van overlijden 
Een patiënt kan per dag maar eenmaal worden opgenomen 
Een eenmaal opgenomen patiënt kan niet weer worden opgenomen voordat de vorige opname 
definitief beëindigd is 
Per patiënt kan er slechts een lopende opname zijn, en dat is degene met de hoogste op
namedatum 
Een overleden patiënt kan niet meer worden opgenomen 
Een patiënt moet zijn ingeschreven voordat hij wordt opgenomen 
Opnames blijven altijd geregistreerd 
Elk geneesmiddel heeft een unieke medicijncode 
Elke geneesmiddel heeft een unieke naam 
Geen twee verschillendè verstrekkingen aan eenzelfde patiënt hebben hetzelfde volgnummer 
Verstrekkingen zijn per patiënt chronologisch genummerd vanaf 1 
Alleen geregistreerde specialisten schrijven recepten nit 
Alleen voor geregistreerde patiënten worden recepten gegeven 
Alleen voor geregistreerde medicijnen worden recepten gegeven 
Het factuurbedrag van een verstrekking is op het moment van registratie gelijk aan de prijs 
per eenheid maal de hoeveelheid 
Een patiënt krijgt geen twee recepten voor eenzelfde medicijn op dezelfde dag 
Elke bijwerking heeft betrekking op een geregistreerd medicijn ' 
Medicijnen worden uitsluitend verstrekt op recept 
Defmitief verklaring van een ontslagdatum is onherroepelijk 
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X10.3 Subschema module MEDISCHE_ STAF 

Module; 

module 

apotheek 
directie 
medische staf 
patiëntenÎÎdm 
personeel 
regioadm 

Zicht; 

module 

apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
apotheek 
directie 
directie 
directie 
directie 
directie 
directie 

Entiteitklasse 

entiteitklasse 

behandeling 
bijwerking 
handeling 
huisarts 
medicijn 
opname 
patiënt 
plaatsing 
recept 
ruimte 
specialisatie 
specialisme 
specialist 
tandarts 
verantwoording 
verstrekking 

vervolg Zicht; 

eenheidstype module 

ziekenhuisapotheek directie 
directie medische staf 
medische staf medische-staf 
patiëntenadministratie medische-staf 
personeelsdienst medische-staf 
regioadministratie medische-staf 

medische -staf 
medische-staf 
medische-staf 
medische-staf 

domein entiteitklasse medische-staf 
medische-staf 

eigen bijwerking medische-staf 
eigen medicijn medische-staf 
eigen verstrekking medische-staf 
vreemd opname medische-staf 
vreemd patiënt medische-staf 
vreemd recept patiëntenädm 
vreemd specialist patiëntenadm 
eigen behaodenog patiëntenadm 
eigen ruimte patiëntenadm 
eigen specialisatie patiëntenadm 
eigen specialisme patiêntenadm 
eigen specialist personeel 
vreemd handeling regio a dm 

regioadm 
regioadm 

betekenis 

behandeling die in het ziekenhuis kan worden toegepast 
bijwerking van medicijn 
toepassing van een behandeling op een patiënt 
huisarts, niet noodzakelijk in regio 
medicijn in ziekenhuisapotheek 
opname (ook vroegere) van patiënt, 
ingeschreven patiënt , 
plaatsing (ook vroegere) van patient in verpleegruimte 
medicijn voorgeschreven aan patiënt 
ruimte (ook vroegere of geplande) 
specialisatie van specialist 
specialisme vertegenwoordigd in ziekenhuis 
specialist die verbonden (geweest) is aan ziekenhuis 
tandarts van ingeschreven patiënt 
verantwoording van specialist voor een opname 
medicijnverstrekking 
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domein entiteitklasse 

vreemd plaatsing 
eigen handeling 
eigen opname 
eigen plaatsing 
eigen recept 
eigen verantwoording 
vreemd behandeling 
vreemd bijwerking 
vreemd huisarts 
vreemd medicijn 
vreemd patiënt 
vreemd ruimte 
vreemd specialisatie 
vreemd specialisme 
vreemd specialist 
vreemd tandarts 
vreemd verstrekking 
eigen huisarts 
eigen patiënt 
eigen tandarts 
vreemd handeling 
vreemd opname 
vreemd verstrekking 
vreemd specialist 
eigen huisarts 
eigen tandarts 
vreemd patiënt 
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Sleutel; 

entiteitklasse 

behandeling 
behandeling 
handeling 

huisarts 
medicijn 
medicijn 
opname 
patiënt 
plaatsing 

Attribuut; 

entiteitklasse 

behandeling 
behandeling 
behandeling 
beh811deling 
behandeling 
behandeling 
bijwerking 
bijwerking 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
huisarts 
huisarts 
huisarts 
huisarts 
huisarts 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
medicijn 
opname 
opname 
opname 
opname 
opname 
opname 
opname 
patiënt 

bep. sleutel 

R075 {behandelcd} 
R076 {naam} 
R078 {patiëntnr, behandelcd, 

volgnr} 
R039 {naam, postcode} 
R085 { medicijncd} 
R086 {naam} 

SUBSCHEMA MEDISCHE STAF 

vervolg Sleutel; 

entiteitklasse 

recept 

ruimte 
specialisme 
specialist 
tandarts 
verantwoording 

bep. sleutel 

R093 {patiëntnr. medicijncd, 
ingangsdatum} 

R053 { ruimtenr} 
R097 {code} 
R015 {idnr} 
R098 {naam. postcode} 

R060 {patiëntnr, opnamedatum} 
ROOt { patiëntnr} verstrekking 

R069 {patiëntnr, begin
datum} 

R087 {patiëntnr, volgor} 
ROn {patiëntnr, begindatum} 

attribuut type betekenis 

behandelcd CHS(4) behandelcode 
maxduur [1 .. ) verwachte duur in minuten 
minduur [1 .. ) min. verwachte duur in minuten 
naam CHS(50) behandelnaam 
soort CHS(3) behandelsoort 
tarief [10 .. ) tarief (in guldens) 
bijwerking CHS(50) bijwerking van het betreffend medicijn 
medicijncd CHS(6) code van betreffende medicijn 
assistentnr VZG(3) idnr assistent-specialist 
bedrag [1000 .. ) factuurbedrag (in centen) 
behandel cd CHS(4) behandelcode 
datum DATVZ behandelingdatum 
duur [1..) duur (in minuten) 
patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
ruimtenr CHS(9) nr van de behandelruimte 
specialistnr VZG(3) idnr behandelend specialist 
volgnr [1 .. ) volgnummer 
adres CHS(20) praktijkadres van huisarts 
naam CHS(20) naam van huisarts 
plaats CHS(15) vestigingsplaats praktijk 
post cd CHS(7) postcode praktijkadres 
telefoon TELVZ telefoonnummer 
eenheid EENHVZ eenheid 
gevarencd [1 .. 20) gevarencode 
medicijncd CHS(6) medicijncode 
naam CHS(20) medicijnnaam 
prijs N prijs per eenheid (in centen) 
soort CHS(4) medicijnsoort 
voorraad N aantal eenheden in voorraad 
dieet CHS(240) dieetgegevens 
ontslagdatum DATVZ (geplande) ontslagdatum 
ontslagen {ja,nee} de ontslagdatum is definitief 
opnamedatum DATVZ opnamedatum 
overleden {ja,nee} overleden? 
patiëntnr PNRVZ patientnummer 
reden CHS(4o) opnamerden 
adres CHS(20) adres van patiënt 
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vervolg Attribuut; 

entiteitklasse attribuut type betekenis 

patiënt apotheeknaam CHS(20) naam van de apotheek van de patiënt 
patiënt apotheekpc CHS(7) postcode van de apotheek van de patiënt 
patiënt bloedgroep BLGRVZ bloedgraop 
patiênt diversen CHS(800) diversen 
patiênt geboortedatum GBDVZ geboortedatum 
patiënt geboorteplaats CHS(15) geboorteplaats 
patiênt geslacht {M,V} geslacht 
patiënt huisartsnaam CHS(20) naam van de huisarts 
patiënt huisartspe CHS{7) postcode van huisarts 
patiënt inschr _datum DATVZ inschrijfdatum 
patiënt naam CHS(20) naam 
patiënt patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
patiënt post cd CHS(7) postcode van apotheek 
patiënt rhesusfactor { +,·} rhesusfactor 
patiënt tandartsnaam CHS(20) naam van de tandarts van de patiënt 
patiënt tandartspe CHS(7) postcode van de tandarts van de patiënt 
patiënt woonplaats CHS(15) woonplaats van patiënt 
plaatsing begindatum DATVZ datum 
plaatsing bevindingen CHS(1200) additionele bevindingen 
plaatsing idnr VZG(3) verantwoordelijk specialist 
plaatsing opnamedatum afgeleid opnamedatum van betreffende opname 
plaatsing patiëntnr PNRVZ patiëntnummer 
plaatsing ruimtenr CHS(9) verpleegruimtenummer 
recept dosis N aantal eenheden per keer 
recept duur (1..90] voorgeschreven duur (in dagen) 
recept frequentie N frequentie per dag 
recept idnr VZG(3) idnr voorschrijvende specialist 
recept ingangsdatum DATVZ ingangsdatum van het recept 
recept medicijncd CHS(6) code van voorgeschreven medicijn 
recept patiëntnr PNRVZ nummer van betreffende pátiënt 
ruimte afdelingsnr [1..100) afdelingsnummer 
ruimte bedden N aantal aanwezige bedden 
ruimte oppervl N oppervlakte in m*"2 
ruimte ruimtenr CHS(9) ruimtenummer 
ruimte soort RMSVZ soort ruimte 
ruimte status STATVZ status 
specialisatie code VZG(2) code van betreffend specialisme 
specialisatie idnr VZG(3) idnr van specialist 
specialisme code VZG(2) code 
specialisme naam CHS(40) benaming van specialisme 
specialist bedden N aantal toegezegde (verpleeg)be 
specialist datumindienst DATVZ datum aanvang dienstverband 
specialist dienstverband CHS(15) soort dienstverband 
specialist honorarium [8000 .. ) honorarium per uur (in centen) 
specialist idnr VZG(3) identiteitsnummer 
specialist locus VZG(3) idnr van de plaatsvervanger 
specialist telthuis TELVZ telefoonnummer thuis 
specialist uitdienst {ja, nee} dienstverband beëindigd 
specialist urenperweek [O .. SOJ aantal uren per week 
tandarts adres CHS(20} naam van de tandarts 
tandarts naam CHS(20) straat en huisnummer praktijkadres 
tandarts plaats CHS(l5} plaats waar praktijk gevestigd is 
tandarts posled CHS(7) postcode praktijkadres 
tandarts telefoon TELVZ telefoonnummer praktijk 
verantwoording begindatum DATVZ datum 
verantwoording idnr VZG(3) idnr. nieuwe specialist 
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vervolg Attribuut; 

entiteitklasse 

verantwoording 
verantwoording 
verantwoording 
verstrekking 
verstrekking 
verstrekking 
verstrekking 
verstrekking 
verstrekking 

Afgeleid attribuut; 

entiteitklasse 

plaatsing 
verstrekking 

Ref beperking; 

bronklasse 

bijwerking 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
handeling 
opname 
patiênt 
patiënt 
plaatsing 
plaatsing 
plaatsing 
recept 
recept 
recept 
specialisatie 
specialisatie 
specialist 
verantwoording 
verantwoording 

attribuut 

opnamedatum 
patiëntnr 
reden 
bedrag 
daturn 
hoeveelheid 
medicijncd 
patiëntnr 
volgnr 

attribuut 

opnamedatum 
bedrag 

doelklasse 

medicijn 
behandeling 
patiënt 
ruimte 
specialist 
specialist 
patiënt 
huisarts 
tandarts 
opname 
ruimte 
verantwoording 
medicijn 
patiënt 
specialist 
specialisme 
specialist 
specialist 
opname 
specialist 

type 

DATVZ 
PNRVZ 
CHS(40) 
N 
DATVZ 
[1..) 
CHS(6) 
PNRVZ 
[1..) 

bep. 

R126 
R130 

SUBSCHEMA MEDISCHE STAF 

betekenis 

opnamedatum van betreffende opname 
patiêntnummer 
(nieuwe) opnamereden 
factuurbedrag in centen 
datum van verstrekking 
verstrekt aantal eenheden 
medicijncode 
patiëntnummer 
volgnummer 

Standaardtype; 

typenaam type 

BLGRVZ {O,A,B,AB} 
DATVZ [600401..991231] 
EENHVZ {gr,mg,ml,cc,st} 
GBDVZ {18500101..19991231] 
N natuurlijke getallen 
PNRVZ {kJk in Vzg(6) enk mod 9 0} 
RMSVZ {beheer, verpleeg, receptie, magazijn, 

diversen} 
STATVZ {gepland, beschikbaar, vervallen} 
TELVZ f((NETN, [10 .. 9999]), (ABNR, 

[ 100 .. 9999999])}) 

BTbepnr atf 

- > RlOl id. 
- > R083 id. 
- > R082 id. 
- > R084 id. 
- > R080 id. 

> R081 { ( assistent,idnr)} 
- > R064 id. 

> R104{(huisartsnaam,naam), (huisartspc, postcode)} 
- > Rl05{ (tandartsnaam,naam), (tandarstpc,postcd)} 
> > R065 id. 
- > R074 id. 
- > R107 id. 
• > R091 id. 
- > R090 id. 

> R089 id. 
- > R111 id. 
• > RllO id. 
- > R018 { (locus,idnr)} 
> > R070 id. 
- > R071 id. 
• > R114 id . 
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ROOl K 
R007 S 
R008 D 
R009 R 
ROl3 S 

R014 S 

R015 K 
R017 S 
R018 R 
R039 K 
R053 K 
R054 S 
ROSS S 
R056 S 
R057 D 
R058 S 
R059 S 
R060 K 
R061S 

R062 S 

R063 S 
R064 R 
R065 R 
R066 D 
R069 K 
R070 R 
R071 R 

R072 K 
R074 R 
R075 K 
R076 K 
R077 S 
R078 K 

R079 S 
R080 R 
R081 R 
R082 R 
R083 R 
R084 R 
R085 K 
R086 K 
R087 K 
R088 D 
R089 R 
R090 R 
R091 R 
R092 D 

ledere patiënt heeft een uniek nummer 
Een patiënt wordt niet voor zijn geboorte ingeschreven 
Gegevens van specialisten blijven altijd bewaard 
De huisarts van elke pati!!nt is geregistreerd 
Het totale aantal toegezegde bedden mag het werkelijke aantal met niet meer dan 10% 
overschrijden 
Als een specialist niet meer in dienst is, is het toegezegde aantal bedden, evenals het aantal 
uren per week, gelijk aan nul 
Elke specialist heeft een uniek identiteitsnummer van 3 cijfers 
Een specialist kan niet zijn eigen plaatsvervanger zijn 
De plaatsvervanger is een geregistreerde specialist 
De combinatie van naam en postcode is uniek voor elke huisarts 
Elke rnimte heeft een uniek rnimtenummer 
Er staan maximaal15 bedden in een rnimte 
Per bed heeft een rnimte tenminste 4 m2 vloeroppervlak 
Alleen in beschikbare behandel· en verpleegruimtes staan bedden 
Rnimtes blijven geregistreerd, ook al zijn ze vervallen 
Als een patiënt overleden is dan is de ontslagdatum deflliÎtief 
Een opname duurt tenminste een nacht, behalve in geval van overlijden 
Een patiënt kan per dag maar eenmaal worden opgenomen 
Een eenmaal opgenomen patiënt kan niet weer worden opgenomen voordat de vorige opname 
definitief beëindigd is 
Per patiënt kan er slechts een lopende opname zijn, en dat is degene met de hoogste op· 
namedatum 
Een overleden patiënt kan niet meer worden opgenomen 
Een patiënt moet zijn ingeschreven voordat hij wordt opgenomen 
Een (her)plaatsing is alleen mogelijk tijdens een opname van die patiënt 
Opnames blijven altijd geregistreerd 
Een patiënt kan hoogstens een keer per dag van specialist veranderen 
Een verandering van specialist kan alleen plaatsvinden tijdens een opname 
De verantwoordelijke voor een opname is een geregistreerd specialist die op dat moment in 
dienst is 
Een patii!nt kan hoogstens een keer per dag worden overgeplaatst naar een andere rnimte 
Patiënten zijn uitsluitend geplaatst (geweest) in beschikbare of gesloten verpleegrnimtes 
Elke behandeling heeft een unieke code 
Elke behandeling heeft een unieke naam 
De maximale duur van een behandeling is niet kleiner dan de minimale 
Twee verschillende handelingen kunnen niet hetzelfde patiëntnummer, behandelcode en volg
nummer hebben 
Handelingen worden per patiënt en per behandelcode chronologisch genummerd 
De hoofdbehandelaar is een specialist van het ziekenhuis 
De assistent is een specialist van het ziekenhuis 
De behandelde patii!nt moet zijn ingeschreven 
Alleen geregistreerde behandelingen worden toegepast 
Elke behandeling moet in een geregistreerde ruimte plaatsvinden 
Elk geneesmiddel heeft een unieke medicijncode 
Elke geneesmiddel heeft een unieke naam 
Geen twee verschillende verstrekkingen aan eenzelfde patiënt hebben hetzelfde volgnummer 
Verstrekkingen zijn per patiënt chronologisch genummerd vanaf 1 
Alleen geregistreerde specialisten schrijven recepten uit 
Alleen voor geregistreerde patiënten worden recepten gegeven 
Alleen voor geregistreerde medicijnen worden recepten gegeven 
Het factuurbedrag van een verstrekking is op het moment van tie gelijk aan de prijs per 
eenheid maal de hoeveelheid 
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vervolg Beperking; 

bep.type 

R093 K 
R097 K 
R098 K 
RlOl R 
R104 R 
R105 R 
Rl06 R 

RllO R 
Rlll R 
R114 R 
R126 A 

R137 D 

tekst 

Een patiënt krijgt geen twee recepten voor eenzelfde medicijn op dezelfde dag 
Elk specialisme heeft een unieke code 
Elke tandarts heeft een unieke waarde voor naam en postcode 
Elke bijwerking heeft betrekking op een geregistreerd medicijn 
elke patiënt heeft een geregistreerde huisarts 
Elke patiënt heeft een geregistreerde tandarts 
Voor elke plaatsing van een patiënt is de op dat moment verantwoordelijke specialist verant
woordelijk 
Elke specialisatie heeft betrekking op een geregistreerde specialist 
Elke specialisatie heeft betrekking op een geregistreerd speicalisme 
Medicijnen worden uitsluitend verstrekt op recept 
De opnamedatum van een plaatsing is gelijk aan de laatste opnamedatumvan die patiënt voor 
de ingangsdatum 
Definitief verklaring van een ontslagdatum is onherroepelijk 
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I 
De onderhoudskosten voor een niet-modulair conceptueel 
schema nemen meer dan evenredig toe met de complexiteit 
van dat schema. 
(Hoofdstuk 1 van dit proefschrift.) 

II 
In een modulair conceptueel schema met uitwisselbare 
modules zijn de kosten van een schemawijziging onaf
hankelijk van de complexiteit van het totale schema. 
(Hoofdstuk 3 en 9 van dit proefschrift.) 

lil 
Een informatie-analist behoort bij het ontwikkelen van 
een conceptueel schema uit te gaan van de gegeven orga
nisatie, in de rol van objectieve en kritische observator. 
Dit kan leiden tot herontwerp van die organisatie. Het is 
verstandig zulk herontwerp duidelijk te onderscheiden van 
het ontwikkelen van het conceptuele schema. 
(Hoofdstuk 4 van dit proefschrift.) 

IV 
Het nut van normaliseren bij het ontwerpen van gegevens
structuren ligt niet zozeer in het elimineren van redundantie, 
als wel in het feit dat daardoor logisch equivalente 
gegevensstructuren naar dezelfde basisvorm worden terug
gebracht, zodat verschillende ontwerpen beter 
vergelijkbaar zijn. 

V 
Een module van een conceptueel schema wordt 
gekarakteriseerd door een afgebakende wijzigings
bevoegdheid en een afgebakende raadpleegbevoegdheid 
met betrekking tot de informatiebank. 
(Hoofdstukken 3 en 8 van dit proefschrift.) 
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VI 
De mate van koppeling van een module wordt niet 
bepaald door de kennis die de module moet hebben 
van zijn omgeving (zoals wordt beweerd in [1 ]), 
maar door de kennis die de omgeving heeft van de 
module, zoals reeds werd gesteld in [2]. 
[1] E. Yourdon, L.L. Constantine, "Structured Design: 

Fundamentals of a discipline of Computer Program 
and Systems Design", Prentice-Hall, 1979. 

[2] D.L. Parnas, "On the Criteria to be Used in Decom
posing Systems into Modules", Comm. ACM, 
Vol. 15, No. 12, pp. 1053-1058, 1972. 

VII 
Nader onderzoek om vast te stellen hoe de paradigma's 
van de drie-schema-architectuur en het OSI -referentie
model in het ontwerp van een gedistribueerd informatie
systeem verenigd moeten worden, is dringend gewenst. 
(H.J. Pels, G.J. Wegter, "Conceptual Integration of 
Databases for CIM", proc. CAPE'86, North-Holland, 
1987, pag. 455-472) 

VIII 
Gegevens kunnen op hun best betekenis overdragen 
tussen personen, maar zij kunnen geen objectieve 
betekenis hebben. 
(H. Klein, R.A. Hirschheim, "A Comparative Framework 
of DatamodeHing Paradigms and Approaches", The 
Computer Journal, Vol. 30, No. 1, 1987) 

IX 
Een introductie in het interpreteren van gegevenstructuren 
en het formuleren van queries daarover biedt leerlingen 
van het voortgezet onderwijs een betere voorbereiding op 
de informatiemaatschappij dan het leren programmeren in 
BASIC. 
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x 
Wie onderwijs tot sluitpost van de begroting maakt, 
vergeet dat er geen groter sociale zekerheid is dan een 
goed opgeleid en welopgevoed nageslacht. 

XI 
Structurele werkloosheid wordt niet zozeer veroot:Zaakt 
door automatisering, als wel door gebrek aan 
maatschappelijke verbeeldingskracht. 

XII 
Een promovendus zou de gelegenheid moeten worden 
geboden tot het uitspreken van een dankwoord. 

XIII 
De complexiteit van de werkelijkheid staat in schril 
contrast met de eenvoud van het ware. 

Eindhoven, 7 oktober 1988 
Henk Jan Pels 


