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Samenvatting

De projectstrategie van professor van Bragt is een ontwerpstrategie voor projecten. In

de software engineering zijn analoge strategieen te vinden die tot doel hebben de

aandacht voor de verschillende onderdelen van het project zo goed mogelijk in te

delen.

Het gaat er hierbij om de kosten, de ontwikkelingstijd en de kwaliteit van de software

zo goed mogelijk in de hand te houden.

Er bestaan diverse strategieen, die elk een eigen toepassingsgebied hebben. Centraal

punt in de beheersing van het software ontwikkelingsproces is het inschatten volgens

welke methode het ingedeeld moet worden.

De levenscyclusmodellen bieden een goed aanknopingspunt om de ontwikkeling van

de software in de tijd te controleren en te sturen. Documentatie is hierbij van

essentieel belang.

Kostenbeheersingsmodellen dienen eerst zorgvuldig geanalyseerd te worden, voordat

besloten wordt of ze geschikt zijn voor het specifiek te ontwikkelen produkt.

Om de kwaliteit van de software te garanderen, moet een modulaire, uitwisselbare

en flexibele structuur nagestreefd worden.
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Summary

Professor van Bragt's projectstrategy is a design strategy for projects. Analoguous

strategies can be found in the software engineering. These strategies have the

objective to divide the attention for the several parts of the project as well as

possible.

Main objectives are hereby to control the costs, development time and the quality of

the software.

Several strategies exist, each with its own specific area of application.

The main point in the control of the software developmentproces is the estimation of

which strategy should be used.

The lifecycle models are well equiped for the control of the software designproces.

Documentation is a very important aspect in this proces.

Costs control models have to be analysed carefully before a decision is made whether

or not they are suitable for the design of the specific softwareproduct.

To ensure the quality of the software, a modulair, exchangable and flexible structure

should be implemented.
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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1.1 Inleiding

Bij het ten uitvoer brengen van projecten verschijnen vaak onverwachte problemen. Dit

geldt met name voor projecten waar de betrokkenen niet of nauwelijks ervaring mee

hebben, zoals het maken van een prototype.

De problemen kunnen bijvoorbeeld zijn het overschrijden van budgetten, het

overschrijden van de levertijd, het niet goed functioneren van het gerealiseerde object.

In de loop der tijd zijn een aantal strategieen ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat,

in met name grote, onbekende projecten, die problemen worden geanalyseerd en/of

geelimineerd.

Ret resultaat van de toepassing van zo'n strategie is een exact bekend plan, waarin

tijdschema's, activiteiten, kosten, en dergelijke zijn opgenomen. De projectstrategie van

professor van Bragt is zo'n strategie.

In de hiemavolgende literatuurstudie wordt bekeken of er analoge strategieen van de

projectstrategie bestaan, die zijn toegesneden op de software engineering. De bedoeling

hierbij is om de analoge strategieen kort te beschrijven. Voor uitvoeriger beschrijving

wordt verwezen naar de desbetreffende literatuur. Berst zullen echter de begrippen

projectstrategie en software engineering verduidelijkt worden.

1.2 projectstrategie

Ben project is een geheel van besluiten en activiteiten, dat ten doel heeft een tevoren

globaal gedefinieerd resultaat op een van te voren vastgesteld tijdstip te verwezenlijken.

De projectstrategie [lit.2, van Bragt] is een methode waarbij de aandacht voor de

verschillende projectonderdelen systematisch wordt ingedeeld. Rierbij wordt het project

als een golfverschijnsel in de organisatie gezien. De medewerkers in de organisatie

worden op een zeker moment in het kader van een project aangestoten, ze doen iets aan

het project, en het is hen weer gepasseerd. Ze hebben hun buurman in de organisatie

aangestoten, die op zijn beurt weer aan het werk gaat. De besluitvorming vindt 'top
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down' plaats. Ret project wordt opgedeeld in steeds kleinere modulen, totdat aIle

besluiten zijn genomen en vastgelegd. Riermee eindigt het creatieve gedeelte van het

project en begint de realisatiefase.

De realisatiefase vindt in de omgekeerde volgorde plaats, vanuit de vastgelegde besluiten

worden de laatste, kleine modulen uit het creatieve traject eerst gerealiseerd, deze worden

vervolgens samengesteld tot de modulen behorend bij de daaraan voorafgaande stap in het

creatieve traject, enz.. Op het laatst is het project aIs geheel gerealiseerd. Om een project

goed uit te voeren, moet eerst de vraag worden beantwoord: hoe zal het worden

uitgevoerd. Er moet dus een plan worden gemaakt.

Ben goed plan vergt voldoende, goede informatie over het project. Er dient dus gestart te

worden met het achterhalen van de benodigde informatie.

Samengevat:

Een goede uitvoering vereist een goed plan.

Een goed plan vereist een goede orientatie.

Ben project zal dus bestaan uit een orientatie-, plan- en uitvoeringsproces. Deze processen

worden aangeduid met 0, P en U. De orientatie is de invoer van het plan, het plan is de

invoer van de uitvoering. Ook de processen 0, P en U kunnen worden ingedeeld in een

orientatie, plan en uitvoering. Dit opdelen kan verdergaan tot geen zinvolle opdeling meer

mogelijk is. Tussen 0, P en U vinden vooruit- en terugkoppeling plaats, voor eventuele

bijsturing of verandering van aangrenzende stappen.
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1.3 Software engineering

Software engineering wordt hier gedefinieerd volgens [lit. 8, van Vliet]:

'Software engineering is het geheel aan methoden en technieken dat toegepast wordt bij

het op economische en effectieve wijze construeren en instandhouden van grote

programma's. '

Hierbij is met name het volgende van belang:

het gaat in de software engineering om het construeren van grote programma's,

het centrale punt is het overwinnen van de complexiteit,

het geregelde samenwerken van mensen is een integraal onderdeel van het maken

van grote programma's,

programma's evolueren,

cruciaal is de effectiviteit waarmee programmatuur ontwikkeld wordt.

In tegenstelling tot andere typen engineering, waarbij het ontwerptraject gevolgd wordt

door een fabricagetraject, is dit bij software engineering niet het geval.

De inputs en outputs van de verschillende onderdelen zijn geen materiele objecten, of

zelfs beschrijvingen van materiele objecten. Het zijn beschrijvingen van gedrag

(uiteindelijk programma's) of abstracte structuren (uiteindelijk data), uitgedrukt in een

grote verscheidenheid van notatie [lit.6, Simons].

De essentie van software engineering is de ontwikkeling en gebruik van systematische

strategieen voor de produktie van software.

Zoals reeds in de inleiding werd vermeld, betreffen de software-ontwikkelingsproblemen

vaak de levertijd, de kosten en het niet goed functioneren van het programma.

Strategieen voor het in de hand houden van de levertijd en het systeemfunctioneren, zijn

te vinden in de hoofdstukken 2 en 3.

Kostenbeheersingsstrategieen komen aan de orde in hoofdstuk 4.
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HOOFDSTUK 2 - DE SOFTWARE LEVENSCYCLUS

2.1 Software management

Veel automatiseringsprojecten verlopen niet volgens wens. De programmatuur wordt te

laat opgeleverd, de kosten lopen te hoog op of de klanten zijn niet tevreden. Ben in 1985

uitgevoerd onderzoek [lit.6, Simons] toonde aan dat van 199 projecten van 60 projecten

60% te laat werd opgeleverd, 58% met onverwachte problemen te kampen had, en bij

55 % budgetoverschrijdingen voorkwamen. De problemen kunnen van technische aard

zijn. Dit betreft het ontwerpen, specificeren, implementeren of testen van de software.

Vaak kunnen problemen echter worden herleid tot een slechte of niet adequaat werkende

organisatie van het project. De problemen betreffen dan het plannen, beslissen en

beheersen van het project door de leiding. Ret plannen van een project dient daarom

voorafgegaan te worden door een inhoudelijke probleemanalyse. Ben aantal aspecten zal

echter pas duidelijk worden nadat de probleemanalyse heeft plaatsgevonden. Ben

projectplan kan vastgelegd worden in een document dat als draaiboek dient tijdens de

uitvoering van een project. Cooper [lit.8, van Vliet] stelt dat het projectplan de volgende

belangrijke elementen dient te bevatten:

1 inleiding, met de achtergrond, geschiedenis, en het beoogde doe! van het project,

alsmede een kort overzicht van het project met de verantwoordelijke persoon.

2 Betrokkenheid van de gebruiker, waarin wordt vastgelegd welke informatie,

diensten, en faciliteiten de gebruiker op welk moment aan het project moet

leveren.

3 Risico's, welke risico's kunnen op welk moment een rol gaan spelen, en welke

gevolgen kunnen ze hebben. Tevens moet hier aangegeven worden welke

maatregelen in geval van het optreden van de problemen genomen moeten worden.

4 Standaards, richtlijnen en procedures, ofwei het opzetten van een werkdiscipline

waaraan iedereen die meewerkt aan het project, zich dient te houden. Van extreem

belang zijn de afspraken over de te ontwikkelen documentatie, de kwaliteit en de

bewaking ervan.

5 Projectorganisatie, waarin wordt aangegeven hoe de relatie is met andere
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projecten, en welke teamorganisatie gekozen wordt.

6 Fasering, een zeer preciese aanduiding welke activiteiten wanneer plaatsvinden,

welke mijlpalen te onderscheiden zijn, en welke kritieke paden. Het gehele

project wordt opgedeeld in stukken, die aan de diverse teamleden worden

toegewezen. Hierbij hoort het maken van een schatting voor de kosten en

doorlooptijden van de diverse delen.

7 Aanpak, probleemanalyse en ontwerp, waarbij wordt aangegeven welke

methoden en technieken zullen worden gehanteerd, en welke (hulp)middelen

hierbij zullen worden gebruikt.

8 Implementatie. Bij dit punt wordt aangegeven welke hulpmiddelen bij de

implementatie gebruikt worden, en hoe systeem- en configuratiebeheer en de

technische documentatie worden verzorgd.

9 Testaanpak. Indeling van testomgeving, testapparatuur en testprocedures.

10 Faciliteiten, analyse van de benodigde en beschikbare faciliteiten voor de

realisatie van het project.

11 Kwaliteitscontrole. Organisatie en procedures die zullen worden gebruikt om te

waarborgen dat de ontwikkelde programmatuur aan de gestelde eisen voldoet.

12 Veranderingen. Tussentijdse veranderingen zijn onvermijdelijk, vandaar dat er

voor gezorgd moet worden dat aIle veranderingen ordentelijk verwerkt kunnen

worden. Dit kan met behulp van procedures vastgelegd worden.

13 Overdracht. Als laatste moet worden vastgelegd welke procedures worden

gehanteerd bij het overhandigen van het systeem aan de klant.

Zoals reeds eerder opgemerkt, is het onvermijdelijk dat er tijdens het uitvoeren van

het project verassingen optreden. Hoe beter alles van te voren alles is geregeld, des te

minder kwetsbaar is men hiervoor.

Als het projectplan is opgesteld, kan de uitvoering beginnen. Tijdens de uitvoering

moeten een aantal zaken worden beheerst. Dit zijn:

geld, tijd, informatie, organisatie en kwaliteit.
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Geld betreft aIleen de personele kosten. Kosten van apparatuur en benodige

hulpmiddelen zijn goed in te schatten.

Tijd betreft de voortgang van het project. Juist deze voortgang is vaak moeilijk

vast te stellen.

De informatie die beheerst moet worden betreft met name de, volledige,

documentatie van het project.

Ret organisatie aspect draait vooral om de teamleden. Ze moeten weten

welke rol ze spelen in het geheel, wat de rol inhoudt, en of ze voldoen aan de

verwachtingen.

Aan een project kunnen vaak verschillende, met elkaar in conflict zijnde,

kwaliteitseisen gesteld worden. Continue toetsing van het project aan de

gestelde kwaliteitseisen is noodzakelijk. Riervoor zijn kwantitatieve gegevens

nodig. Ook post mortem gegevens van andere projecten kunnen hierbij van

belang zijn, wat is er fout gegaan, wat is er geleerd, enz..

De levenscyclus van programmatuur is een goed aangrijpingspunt om een model voor

het project, en het projectplan te maken. De opeenvolgende fasen van de levenscyclus

worden, in een aantal modellen, in de volgende paragrafen behandeld. Traditionele

modellen voor de gefaseerde ontwikkeling van programmatuur zijn vaak bijzonder

'document gestuurd', dat wi! zeggen de mijlpalen van het project worden vastgelegd

in een aantal documenten:

na de probleemanalyse is er de definitie van eisen,

na de ontwerpfase is er een (technische) specificatie van het systeem,

na de implementatie is er een programma,

na de testfase te hebben doorlopen is er een testverslag.

Rieronder zullen een viertal modellen voor de levensfasen worden behandeld.

Deze systematische benadering van softwareontwikkeling heeft als doel om het

ontwikkelen van goede software te vergemakkelijken, en weI binnen de tijdschema's

en budgetten die daarvoor zijn afgesproken.
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2.2 Het watervalmodel

Het watervalmodel [lit. 8, van Vliet] wordt algemeen toegeschreven aan Royce en is

bekend geworden door Boehm. Het watervalmodel gaat er van uit dat er vijf levensfasen

van een project zijn. Dit zijn de fasen probleemanalyse, ontwerp, implementatie, testen en

onderhoud. Het model brengt met name tot uitdrukking dat er interactie is tussen de

opeenvolgende fasen. In elke fase dient de kwaliteit bewaakt te worden. Dit gebeurt door

verificatie en validatie (V en V).

Verificatie is: voldoet het systeem aan de daarvoor gestelde eisen.

Validatie is: voldoet het systeem aan de eisen van de gebruiker.

In het watervalmodelligt de nadruk sterk op een zo nauwkeurig mogelijke analyse vooraf.

De gebruikerswensen dienen daarom in een zo vroeg mogelijk stadium in de definitie van

eisen te worden vastgelegd. op grond hiervan kan in elke volgende fase de validatie

worden uitgevoerd.

Boehm stelt dat de beeindiging van een levenscyclusfase moet corresponderen met het

succesvol afsluiten van een programmeertechnisch doel. Deze programmeertechnische

doelen zijn:

uitvoerbaarheid, definieren en verantwoorden van het softwareprodukt, en vaststellen dat

het produkt in de levenscyclus haalbaar is,

benodigdheden, volledige specificatie van de benodigde functies,

produktontwerp, volledige specificatie van de hardware en software structuur,

sturingsstructuur en datastructuur,

gedetailleerd ontwerp, gedetailleerde, volledige specificatie van structuren interface

relaties, algorithmen, enz.,

codering , complete set programmacomponenten,

integratie, een correct werkend softwareprodukt,

onderhoud, onderhoud van het hardware en softwaresysteem,

phaseout, het overbrengen van de functies naar de opvolgers van het softwareprodukt.
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Ben nadeel van het watervalmodel is dat het een statisch beeld geeft van een systeem. Dit

is niet realistisch, aangezien de ontwikkeling van programmatuur, en met name ook het

onderhoud ervan, een zich evoluerend systeem is.

probleemanalyse

VenV

11\
\1

ontwerp

VenV

11\
\1

implementatie

VenV

1\
\11

testen

VenV

1\
\1/

onderhoud

VenV

Figuur 1 - het watervalmodel van Royce

2.3 Prototyping

Bij het automatiseren van een bestaande situatie is niet altijd bekend wat de mogelijkheden

zullen zijn van de geautomatiseerde, nieuwe situatie. Ben van de mogelijkheden om dit te

onderzoeken is het bouwen van een prototype [lit.8, van Vliet]. Er is een groot verschil

tussen de ontwikkeling van prototype programmatuur en prototype fysische produkten. Bij
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de ontwikkeling van fysische produkten worden de hoogste kosten over het algemeen

gemaakt bij de produktie, ofwel het maken van kopieen van het produkt, terwijl bij

het kopieren van programmatuur de kopieerkosten bijna nihil zijn. Zou men bij de

ontwikkeling van programmatuur zonder meer dezelfde aanpak kiezen en een

prototype maken dat dezelfde functionaliteit heeft als het uiteindelijke produkt, dan

heeft men in feite een operationeel systeem tegen hoge kosten verkregen, en wordt

het doel voorbijgeschoten. Daarom wordt het programmatuurprototype tegen zo

gering mogelijke kosten gemaakt. Dit gebeurt onder andere door:

het gebruikmaken van talen op een zeer hoog niveau, waarmee snel een

executeerbare, op bruikbaarheid testbare versie van het beoogde systeem

ontwikkeld kan worden.

Het ontwikkelen van een systeem met een geringe functionaliteit, met name

wat kwaliteitseisen betreft.

Prototyping kan met name goed worden gebruikt als hulpmiddel voor de

probleemanalyse. De toekomstig gebruiker kan zich Via een snel ontwikkelde

gebruikersinterface een idee vormen over het nog te ontwikkelen systeem. Op die

manier kan een goede eisendefinitie worden samengesteld, voordat er grote

programmeerinspanningen zijn gedaan.

In figuur 2 op de volgende pagina is een beeld gegeven van prototyping als

hulpmiddel voor probleemanalyse. De fasen in de figuur worden tweemaal doorlopen.

De linkerkant betreft het prototyping, de rechterkant latere ontwikkeling van het

operationele systeem. Het verschil hiertussen is dat men, door gebruik te maken van

andere hulpmiddelen en technieken, de linkertak veel sneller en tegen lage kosten

kan doorlopen.

Prototyping kan echter ook goed worden gebruikt als evolutionaire ontwikkelings

methode. De gebruiker begint met het formuleren van zijn ruwe wensen, op grond

waarvan een eerste versie van het systeem wordt gemaakt. Hiermee doet de gebruiker

ervaring op. Dit leidt tot nieuwe of aangepaste wensen, op basis waarvan een tweede

versie wordt ontwikkeld. Dit gaat zo door totdat de gebruiker tevreden is met de

laatste versie van het systeem. Prototyping is een aanpak die zorgvuldig gebruikt dient

te worden.

Het is met name een goede manier om tot een goede eisendefinitie te komen. Er
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moet weI goed gepland en beheerst worden, zoals het begrenzen van het aantal

iteratieslagen, en het vaststellen van expliciete procedures voor het documenteren en

testen.

probleemanalyse

Figuur 2 - prototyping als hulpmiddel bij probleemanalyse

2.4 Incrementele ontwikkeling

Ben variant op het evolutionaire prototyping is de incrementele ontwikkeling. Het te

leveren functionele model wordt in stukjes aan de klant geleverd. Uitgaande van de

bestaande situatie wordt in een aantal stappen naar de gewenste situatie toegewerkt. In elk

van deze stappen worden de fasen uit het watervalmodel doorlopen. Men voorkomt
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hiermee het 'big bang' effect; lange tijd is er niets en dan opeens is er een nieuwe

situatie. In plaats van programmatuur te bouwen laat men het groeien. De gebruiker is

nauw bij de incrementele ontwikkeling betrokken. Ben belangrijke variabele van de

incrementele ontwikkleingsmethode is de stapgrootte. Hoe kleiner de stapgrootte, hoe

sneller en acurater bijgestuurd kan worden.

2.5 Het spiraalmodel

Uit de prototypingbenadering en de incrementele ontwikkeling benadering is naar voren

gekomen dat het nuttig is om het ontwikkelen van programmatuur als een cyclisch proces

te zien. In elke cyclus worden de fasen probleemanalyse, implementatie en testen

doorlopen. Sommige cycli hebben tot doel beter vat te krijgen op de gebruikerswensen,

zoals bij prototyping, andere cycli dienen ter aanpassing van een grotendeels bestaand en

operationeel systeem, zoals bij onderhoud. Tijdens de ontwikkeling van programmatuur

moeten een aantal zaken worden opgelost. Men tracht bij het oplossen van deze

problemen vaak eerst een oplossing te vinden voor de lastigste problemen, of de

problemen met het hoogste risico met betrekking tot het welslagen van het project.

Boehm heeft een spiraalmodel voor ontwikkeling van programmatuur voorgesteld waarin

bij elke omgang van de spiraal de volgende punten aan de orde komen:

identificeer het deelprobleem dat het hoogste risico met zich meebrengt.

Vindt een oplossing voor dat probleem.

Het prototypingmodel, watervalmodel en het model van de incrementele ontwikkeling zijn

alle aan het systeem van Boehm te koppelen [lit.8, van Vliet].
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Figuur 3 - het spiraalmodel van Boehm
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HOOFDSTUK 3 - PRACTISCHE MODELLEN

3.1 - Inleiding

In de paragrafen 2 tim 6 wordt een overzicht gegeven van een aantal practische

modellen die gebruikt worden om software te ontwerpen en structureren. Elk

alternatief kent zijn eigen toepassingsgebied. Er is tot op heden nog geen enkele

theorie die universeel toepasbaar is voor het ontwerpen van alle soorten software.

Een poging die hiertoe wordt gedaan is de ontwikkeling van een Integrated Project

Support Environment (IPSE) [lit.3, Brown]. De IPSE heeft als taak om

geautomatiseerd hulp te verlenen aan het software ontwikkelingsproces, in de vorm

van het sturen en coordineren van de taken die binnen de ontwikkelomgeving

gerealiseerd moeten worden. De IPSE moet in drie generaties gegenereerd worden:

1 verschillende hulpmiddelen op het fileniveau, zoals het UNIX operating

systeem,

2 hulpmiddelen voor databasesystemen, waarbij informatie op een

gedetailleerder niveau kan worden opgeslagen dan op het eerste niveau,

3 als derde generatie IPSE de Information Systems Factory (ISF) waarbij

krachtige kennissystemen aan de tweede generatie IPSE's gekoppeld kan

worden.

In de laatste twee paragrafen worden twee strategieen gepresenteerd die onderscheid

maken tussen het ontwikkelen van kleine en grote programma's.

3.2 - Bottom - up design

Bottom up design verdeelt het ontwerptraject in drie fasen [litA, Boehm].

FASE 1 Bestaat uit het maken van de diverse berekeningsroutines, die relevant zijn

voor de toepassing van het programma. Indien mogelijk wordt hierbij zoveel mogelijk

gebruik gemaakt van reeds bestaande routines (hergebruik van software).

FASE 2 Is het testen van de routines en hun interfaces, die zijn ontwikkeld in fase 1.
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Tevens wordt een sturingsprogramma ontwikkeid dat de routines in de juiste volgorde

aanroept.

FASE 3 In deze fase wordt een input - output sturingsprogramma gemaakt, voor de

input en output, voor de initialiserende taken, voor conversies en voor

foutendetecties.

Tevens is er een uitvoereenheid nodig die de communicatie tussen

berekeningsroutines en input/output verzorgt, en die het hele systeem test.

Voordelen van deze methode zijn de mogelijkheden voor hergebruik van bepaalde

berekeningsroutines, en het schenken van de primaire aandacht aan de kritieke

onderdelen van het programma, namelijk de berekeningsroutines.

Twee grote nadelen zijn de grote kostenpost van integratie en verificatie en validatie.

Dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan aandacht aan deze onderdelen in de

eerste fase. Een ander groot nadeel is dat de structuur van de fase 2 en 3 routines

voIgt uit de structuur van de fase 1 routines. Dit maakt aanpassing van het gerede

programma tot een kostbare zaak, aangezien het gehele programma opnieuw bekeken

dient te worden.

3.3 Top down stub

De structuur van de top down stub methode [litA, Boehm] is als voIgt: allereerst

wordt een inventarisatie gemaakt van de integrale functies van het totale systeem, en

in welke volgorde en onder welke condities die plaatsvinden.

Op basis hiervan wordt een programma geschreven dat alle Iogische sturingstaken

tussen de functies kan verrichten. De functies worden vooralsnog vervuld door

dummyprogramma's, ofwel 'stubs'. Hierna wordt het primair niveau programma

grondig getest. De volgende stap bestaat uit het succesievelijk vervangen van de stubs

door de gewenste routines. Elke subroutine krijgt de gewenste logische sturingstaak,

berekeningstaak en, eventueel, weer subroutines. Deze subroutines bestaan op hun

beurt weer uit stubs. Voordat verder gegaan wordt met een andere subroutine, wordt

er eerst weer grondig getest, als deel van het grotere geheel. Eventuele veranderingen

van het gerede programma worden vanaf het primaire niveau doorgevoerd naar

beneden. De voordelen van de top down stub methode is de vroege integratie, vanaf
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aanpassing nodig kan zijn indien een subprogramma niet kan functioneren. Tevens is

veel aanpassing nodig van de hogere programmaniveau's, wanneer hergebruik

gemaakt wordt van software op een laag niveau.

3.4 Top down problem statement

Er bestaan veel varianten op de top down problem statement benadering. Elke

variant probeert echter een speciaal probleemdomein te definieren, en een set

gereedschappen en mogelijkheden te geven voor analyse, uitdrukking en genereren

van ideale programma's binnen het gestelde domein. Voorbeelden van top down

problem statement varianten zijn:

ISDOS voor business systemen, SODAS, DES en LOGOS voor het domein van

computer operating systemen en FSD voor ballistische raket defensieproblemen.

Voordelen van de specifieke top down problem benadering zijn de vroege integratie

door de nadruk op vroege specificatie van de functies en hun interacties via data en

een simulatiemodel. Een nadeel is uiteraard het beperkte toepassingsgebied van het

model.

3.5 Structureel programmeren

Structureel programmeren is niet een echte modelleringstechniek, maar een

programma-organisatorische discipline, die in elke programmeertechniek gebruikt kan

worden. Het is een set standaards voor de organisatie van de controlestructuur van

een set computerprogramma's.

De hoofdideeen zijn:

aIleen programma's met een controle in- en uitgang per unit zijn toegestaan.

aIleen drie basisstructuren zijn toegestaan: DOWHILE, IFTHENELSE en

SEQUENCE. Twee andere structuren zijn optioneel: DOUNTIL en CASE.

programma's zijn georganiseerd volgens een hierarchische, modulaire

blokstructuur.

additionele standaards zijn opgelegd ten aanzien van de grootte van modules,

formatting van instructies en declarations, commentaar, enzovoort.
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De structuur van programma's is, wanneer gebruik wordt gemaakt van deze

programmeerdiscipline, gemakkelijker te begrijpen. Vanwege de modulaire opbouw is

hergebruik van software mogelijk. Een nadeel is dat door de geringe hoeveelheid

instructies bepaalde opdrachten soms omslachtig gedefinieerd moeten worden.

3.6 Model driven design

Model driven design begint met twee modeUen, onafhankelijk van de te ontwikkelen

software. Dit zijn het procesmodel en het 'eigenschappenrnodel'.

Ret proces model specificeert de totale volgorde van activiteiten, beginnend met een

specificatie van een ander model, namelijk het specifiek georienteerde model van de

functies die uitgevoerd moeten worden door de software.

Ret eigenschappen model is een model dat de karakteristieke eigenschappen van een

goed softwareproduct bevat. Ret specifiek projectgeorienteerde functiemodel wordt

gecontroleerd op compleetheid door het eigenschappenmodel. Tevens wordt de

verificatie en validatie uitgevoerd. Ret resultaat is een functioneel model dat wordt

gebruikt om een top-level systeemmodel te maken met vier complementaire

componenten:

een model van de totale controlestructuur,

een model van de database,

een model van de systeem performance, of proces efficiency,

een ruw model van de werkverdeelstructuur en de kosten.

3.7 - Software ontwerpcyclus - kleine projecten

Turner heeft twee modellen ontwikkeld voor het ontwerpen van software. Rij maakt

hierbij onderscheid tussen kleine en grote softwareprojecten [lit.7, Turner].

Een klein project is volgens Turner een project dat minder dan een manjaar kost om

te ontwikkelen. Een groter project heeft een aparte definitiefase die de conceptfase

voIgt om de verschillende alternatieven te onderzoeken. In deze sectie wordt de

ontwerpcyclus voor kleine projecten bekeken.

Turner stelt dat de cyclus verdeeld kan worden in vier fasen: de conceptfase, de
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implementatiefase, de evaluatiefase en de operationele fase.

Per fase zuHen een paar aspecten bekeken worden. Op de volgende pagina is een

totaaloverzicht van de ontwikkelingscyclus gegeven.

Eerst wordt het concept voor het produkt ontwikkeld en wordt een functionele

specificatie geschreven, herzien, en goedgekeurd. Vervolgens begint de implementatie

met een ontwerp op het hoogste niveau. Daarna komen de gedetailleerder ontwerpen

op een lager niveau. Het omzetten in code en het testen besluit implementatiefase.

Het gerede produkt wordt dan intern bekeken en in testomgevingen geinstaHeerd.

Uiteindelijk wordt het produkt vrijgegeven voor de verkoop, en gaat het produkt de

onderhoudsfase in. Deze cyclus is van toepassing zowel op nieuwe produkten als op

herzieningen van bestaande produkten.

CONCEPT FASE

INPUT
een idee of een voorstel, bijvoorbeeld van de marketing afdeling,

OUTPUT
een functionele specificatie, het hoofdonderdeel van deze fase,
een projectplan. Na het goedkeuren van de functionele specificatie
wordt het projectplan gebaseerd op de beschikbare hulpmiddelen. Het
bevat de volgende onderdelen: projectorganisatie, werkverdeling,
kostenschatting, benodigde hulpmiddelen, projectschema, benodigde
hardware voor ontwikkeling en testen, trainingschema's, testplan,
risicoanalyse en uitzonderingen op standaardprocedures.

IMPLEMENTATIEFASE

ACTIVITEITEN
ruw ontwerp, op hoog niveau,
gedetailleerd ontwerp, op lagere niveau's, datastructuurdefinities,
coderingstest en moduletest,
systeem test, voor de verificatie van de compatibiliteit met bestaande
produkten.

OUTPUT
ontwerp specificatie, de systeemarchitectuur,
het programma,
gedetailleerde ontwerpdocumentatie,
gebruikershandleiding,
acceptatietest specificatie, nodig om te verifieren of aan de functionele
specificatie is voldaan,
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project notitieboek, waarin aIle gegevens over het project staan.

EVALUATIEFASE

ACflVITEITEN
interne terugblik, bijvoorbeeld door de marketingafdeling,
beta test evaluatie,
fouten herstellen.

OPERATIONELE FASE

ACTIVITEITEN
engineering release,
onderhoud en service,
periodieke evaluatie.

3.8 - Software ontwerpcyclus - grote projecten

Het ontwerptraject voor grote projecten begint met het ontwikkelen van het concept

en het schrijven van de functionele specificatie. De volgende fase, de definitiefase,

onderscheidt zich van die van de kleine programmatuurprojecten, doordat er meer

tijd wordt besteed aan het bekijken van de verschillende alternatieven, zodat

verzekerd is dat het juiste alternatief wordt gekozen, en dat de gewenste specificaties

kunnen worden gehaald, voordat er veel geld wordt gelnvesteerd. Aansluitend op de

definitiefase wordt het produkt ontworpen en gelmplementeerd. Gedurende de

operationele fase wordt de software op de markt gebracht en komt het onderhoud

erbij. Periodieke evaluatie gedurende de levensduur van het produkt moet uitwijzen

of er behoefte is aan veranderingen.

Het onwikkelingsschema voor grote software ziet er als voIgt uit:

CONCEPTFASE

INPUT
een idee of voorstel,
globale verwachtingen van het systeem,

OUTPUT
functionele specificatie, met ruwe kostenschatting en tijdplanning.
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DEFINITIEFASE

INPUT / ACTIVITElTEN
studie / onderzoek naar de alternatieven,
trade-off analyse,
selectie en verantwoording van het beste alternatief,
verwachtingen van het in werking zijnde systeem,

OUTPUT
ontwerp specificatie,
gebruikershandleiding,
projectplan,
testplan.

ON1WIKKELINGSFASE

ACTIVlTEITEN
systeemontwerp,
gedetailleerd ontwerp,
coderingstest en moduletest,
systeemintegratie en systeemtest,
acceptatietest,

OUTPUT
gedetailleerd ontwerpdocument,
de software.

EVALUATIEFASE

ACTIVITEITEN
interne terugblik,
beta test,
fouten herstellen.

OPERATIONELE FASE

ACTIVITEITEN
engineering release,
onderhoud en support,
periodieke evaluatie.
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HOOFDSTUK 4 - KOSTENBEHEERSING

4.1 Algorithmische modellen

De kosten van de ontwikkeling van software bestaan nagenoeg alleen uit loonkosten, en

worden daarom direct gerelateerd aan de inspanning die de ontwikkeling met zich

meebrengt. Onder de totale kosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt worden tot aan

de oplevering van de programmatuur. Onderhoudskosten worden dus niet meegeteld.

Onder de doorlooptijd wordt verstaan: de tijd tussen het begin van de probleemanalyse en

het opleveren van de programmatuur.

Meestal worden kostenvoorspellingsmethoden gebaseerd op grond van een analyse van in

de praktijk verkregen projectgegevens. Hieruit voIgt onmiddelijk het enorme belang van

het goed registreren van gegevens gedurende een project. Op grond van deze gegevens

kunnen dan voorspellingen worden gedaan voor nieuwe projecten.

Kostenschattingsmodellen zijn van lineaire of niet lineaire vorm.

Twee lineaire modellen die een schatting geven voor de lengte van een programma, zijn

de modellen van Halstead en Wang [lit.8, van Vliet].

Halstead relateert de inspanning van een programma niet aan het aantal regels, maar aan

de operatoren en de operanden. De reden hiervan is dat er groot verschil bestaat tussen de

inspanning per regel voor de verschillende soorten programmaregels. Het tellen van het

aantal operatoren en operanden geeft een beter beeld van de benodigde

programmeerinspanning. Operatoren zijn bijvoorbeeld +, *,;, IF, WHILE, enz.

Operanden duiden gegevens aan: variabelen en constanten.

De vier basisgrootheden van een programma zijn volgens Halstead:

nl aantal unieke operatoren

n2 aantal unieke operanden

N1 totaal aantal voorkomende operatoren

N2 totaal aantal voorkomende operanden.
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Voor de lengte van het programma geldt dan:

N = N 1 + N2

Wang gaat uit van de relatie tussen de lengte van een niet triviaal programma en het

aantal voorkomende variabelen:

S - 102 +5.31 *VARS

Rierbij stelt S de totale lengte, in regels, van een programma voor, en VARS het totaal

aantal variabelen.

Wang gaat er van uit dat bij het top down ontwerpen van een programma, bij

gebruikmaking van een hogere programmeertaal, het aantal variabelen reeds in een vroeg

ontwerpstadium goed te bepalen is.

Nelson [lit. 8, van Vliet] biedt een derde lineair model voor het schatten van de

programmeerinspanning. Er is een groot aantal factoren dat de productiviteit van

programmeurs kan beinvloeden. Door een zorgvuldige analyse van eerdere

projectgegevens en verschillende combinaties van factoren kan men een model maken

met slechts een beperkt aantal factoren. Ret model van Nelson bevat 14 factoren en heeft

de vorm:

E = -33.63 +9.15x1 + 10.73x2 + 0.51x3 +0.46x4 + 0.40xs + 7.28~ 

21.45x7 + 13.50xs + 12.35x9 + 58.82x lO + 30.61xu + 29.55x12 + 0.45x13

-25.20X14

waarbij E de programmeerinspanning is, met als factoren (zie volgende pagina):
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factor omschrijving

Instabiliteit definitie van eisen
Instabiliteit ontwerp
Percentage wiskundige instructies
Percentage I/O instructies
Aantal subprogramma's
Wellgeen hogere programmeertaal gebruikt
Wellgeen administratieve toepassing
Wellgeen stand alone programma
Wellniet eerste programma op deze machine
Apparatuur wellniet gelijk ontwikkeld
Wellniet gebruik random access service
Wellgeen verschillende ontwikkelldoelmachine
Aantal benodigde reizen
Wel/niet ontwikkeld door militaire organisatie

waarden

0-2
0-3
percentage
percentage
aantal
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
aantal
0-1

In het algemeen werken lineaire modellen niet zo goed. Ze beschrijven vaak goed de

variabelen die een rol spelen bij de ontwikkeling van programmatuur, maar de kans dat

deze variabelen onafuankelijk en lineair optreden, is erg klein. Daarom dient meer waarde

gehecht te worden aan de niet lineaire modellen. Deze modellen zijn over het algemeen

van de vorm:

E - ( a + b KLOCc ) f(xI, •••• , Xn)

De duidelijke relatie tussen de programmeerinspanning en de lengte van het programma

komt hierin sterk tot uitdrukking. KLOC staat voor Kilo Lines Of Code, ofweI het

geschatte aantal regels code gedeeld door duizend. Voorts zijn a, b en c constanten, en is

f(xl> .... , xJ een correctiefactor die afuangt van de effectiviteit beinvloedende factoren Xl

tot en met Xn. In het algemeen is de formule E = (a +bKLOCC) via regressieanalyse uit

beschikbare projectgegevens verkregen. Vervolgens wordt deze nominale kostenschatting

bijgesteld door correcties aan te brengen voor een aantal factoren die de productiviteit

beinvloeden, bijvoorbeeld de kwaliteit en ervaring van de programmeurs.

Van groot belang is de waarde van de factor c. Als c kleiner is dan 1, gaat men er van uit

dat veel regels code produceren leidt tot minder kosten per regel. Dit kan bijvoorbeeld

optreden omdat de kosten van dure hulpmiddelen over meerdere regels verdeeld worden.

Indien c groter is dan 1, gaat men uit van het omgekeerde, er zijn per regel code meer

kosten door complexere problemen, meer benodigde overhead en communicatie, enz.. Het
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is duidelijk dat er grote verschillen zijn in de soort projecten waarop de diverse modellen

zijn gebaseerd.

4.2 Het model van Walston - Felix

De basisvergelijkng van het Walston -Felix model is [lit.8, van Vliet]:

E = 5.2 KLOCO.91

Dit model is voortgekomen uit een 60-tal projecten van IBM in de zestiger jaren. De

projecten waren zeer verschillend in omvang en de programmatuur was in verschillende

talen geschreven. De formule levert niet al te beste resultaten. Daarom identificeerden

Walston en Felix 29 variabelen die invloed hebben op de productiviteit. Voor elk van de

variabelen werden drie niveau's onderscheiden: hoog, gemiddeld en laag. Voor een nieuw

project kan nu een productiviteitsindex als voIgt worden bepaald:

I =
29

L
i=l

w· X·1. 1.

met de gewichten Wi:

Hierin is PVi de productiviteitsverandering van de factor i. De variabelen Xi kunnen de

waarden +1, 0 of -1 krijgen, alnaar gelang de betreffende factor laag, gemiddeld of hoog

gewaardeerd wordt. De programmeerinspanning E moet verdisconteerd worden met de

productiviteitsindex I om de gecorrigeerde programmeerinspanning te verkrijgen.
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4.3 COCOMO

Ben van de grondigst uitgewerkte en meest gedocumenteerde algorithmische modellen is

het COCOMO model van Boehm [lit. I, Boehm]. De basisformule voor het aantal

mensmaanden dat een project kost is:

E = b KLOCc

Rierin zijn b en c constanten die athangen van het soort project dat uitgevoerd wordt.

Boehm onderscheidt drie klassen:

organisch, voor niet al te grote projecten, uitgevoerd door een relatief klein team.

Er is veel ervaring bij het team met soortgelijke projecten.

Ingebed, voor complexe systemen, waarbij de omgeving zeer strenge eisen stelt.

Ret product zal in een niet erg flexibele omgeving ingebed worden. Voorbeelden

zijn: luchtverkeersleiding, nationaal betalingscircuit.

Mengeling, dit soort projecten zit tussen organisch en ingebed in.

Voor de verschillende klassen hebben de constanten uit het basismodel de volgende

waarden:

organisch b=2.4 c=1.05

mengeling b=3.0 c=1.12

ingebed b=3.6 c=1.20

Bovenstaand model is het basis COCOMO model. Verder zijn er nog het gedetailleerd

COCOMO model , en een model dat qua complexiteit halverwege deze twee modellen

ligt. De COCOMO vergelijkingen zijn gebaseerd op een combinatie van expertoordeel,

analyse van beschikbare projectgegevens en andere modellen.
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4.4 Het model van Putnam/Norden

Putnam gaat voor de menskrachtverdeling uit van een Rayleigh-verdeling [lit.8, van

Vliet].

De menskracht MK op tijdstip t wordt gegeven door de formule:

MK (t) =

Hierin is a de versnellingsfactor die de beginhelling van de curve bepaald, en K is het

totaal aantal benodigde mensmaanden inclusief onderhoud. K is dus gelijk aan het

oppervlak onder de Rayleigh-curve. De Rayleigh-curve vertoont een maximum in de

inspanning bij 0.395K. Dit tijdstip ligt vlak bij de opleveringstijd van de programmatuur

en komt zeer goed overeen met de vuistregel: 40% ontwikkeling en 60% onderhoud. Het

Putnam model ,is goed bruikbaar voor zeer grote projecten, maar niet zo goed bruikbaar

voor kleinere projecten.

4.5 DeMarco's model

DeMarco heeft een model voorgesteld waarmee tijdens de probleemanalyse een schatting

van de kosten gemaakt kan worden [lit. 8, van Vliet]. Voor het modelleren maakt

DeMarco gebruik van dataflowdiagrammen. Hierin komen de transformaties van de

verschillende gegevensstructuren tot uitdrukking, tesamen levert dit een netwerk van de te

verrichten functies. Hierin zijn, al naar gelang de gekozen abstractiegraad, verschillende

niveau's te onderscheiden. Het model van DeMarco is nu gebaseerd op het aantal

functionele primitieven In de mens-machine interface van het systeem. Functionele

primitieven zijn de functies op het laagste niveau in het functienetwerk

(dataflowdiagrammen).

Sommige primitieven zijn groter of complexer dan andere, zodat correcties moeten

worden aangebracht om tot een meer uniforme maat te komen. Daarom gebruikt

DeMarco in plaats van het ruwe aantal functionele primitieven (FP) een naar omvang en
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complexiteit gecorrigeerde benadering (FP').

Ten slotte resteert nog het bepalen van een relatie tussen FP' en de benodigde

inspanning E, bijvoorbeeld van de vorm;

E = a ( Fpl ) b

Waarbij a en b weer op grond van gegevens uit eerdere projecten worden bepaald.

Qua structuur lijkt dit model op reeds eerder besproken modellen. De basiseenheid is

hier echter niet een regel code, maar een functionele primitieve. Deze zijn in een

relatief vroeg stadium bekend, in tegenstelling tot het aantal regels code.

Practische toepassing van dit model ontbreekt nog.
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HOOFDSTUK 5 - CONCLUSIES

1 Er wordt veel aandacht besteed aan het maken van software ontwikkelings

strategieen en het automatiseren en standaardiseren van software ontwikkeling.

2 Er is tot op heden nog geen universele ontwikkelingsstrategie die goed

bruikbaar is voor de ontwikkeling van aIle soorten software.

3 Er dient meer aandacht besteed te worden aan het hergebruik van software.

Voorwaarde hiervoor is dat bij het ontwikkelen van software, deze op een

gerichte manier ontworpen moet worden om later hergebruikt te kunnen

worden.

4 Centraal in de software ontwikkeling staan de mensen, zowel wat kosten

betreft, als de kwaliteit van de geleverde programmatuur. De voornaamste

aandacht dient dan ook besteed te worden, bij het strategisch indelen van het

ontwikkelingsproces, aan het maximaal benutten van de kwaliteiten van de

software ontwikkelaars.

5 Aangezien er geen universele ontwerpstrategie bestaat, dient ruime aandacht

besteed te worden aan het vinden van de meest geschikte ontwerpstrategie

voor het gewenste project.

6 Kostenbeheersingsmodellen dienen met ornzichtigheid gebruikt te worden.

Meer dan een redelijke schatting voor de kosten of inspanning kan men niet

verwachten.

7 Het ontwikkelen van software is een dynamisch proces. Te allen tijde moet

men flexibel op de optredende of te verwachten veranderingen kunnen

optreden. Dit met name met het oog op onderhoud aan het gerede produkt.
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