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1. Samenvatting 

De Yourdonmethode is onderzocht voor gebruik bij de ontwikkeling 
en specifikatie van zogenaamde Real-Time systemen. De methode is 
hierbij toegepast op een kopieerapparaat. 

Beschreven worden: 
- De positionering van de Yourdon methode in een Software 

Life-Cycle model. 
De uitvoering van de Finite-State modellering. 
De toevoegen van tijdspecifikaties aan toestandsovergangen 
(voorstel nog zonder toepassing op een voorbeeld). 
Een tweetal voorbeelden voor modelleringvan de analyse fase 
volgens de Yourdon methode. 
Aanbevelingen inzake de overgang van de analyse fase naar 
de design fase in de modellering. 
Aanbeveling voor de toepassing van de Yourdon methode op een 
aantal bediskutieerde punten 
Een voorbeeld van een kodering, waar de toepassing van de 
Yourdon methode, zoals hier beschreven, toe leidt. 

De konklusie is dat de Yourdon methode uitstekend geschikt is om 
Finite-State modellering uit te voeren. 

De Yourdon methode blijkt tevens een goede ondersteuning te geven 
bij het ontwikkelen van specifikaties. 

De geautomatiseerde verwerking van de Yourdon methode is met de 
huidige tools nog slechts beperkt toepasbaar. 
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3. Opdrachtomschrijving 

Onderwerp: Specificeren en ontwerpen van Real-Time besturingen. 

Beschrijving: 

Uitgaande van een prototype van een kopieerapparaat, zal 
onderzocht worden in hoeverre door het gebruik van nieuwe 
ontwikkel methodologien (Yourdon techniek met Real-Time extentie 
volgens Ward en Mellor) en daarop afgestelde nieuwe tools 
(Teamwork) het ontwikkelingstrajekt efficienter en met een 
betere kwaliteit afgelegd kan worden. 

Gebaseerd op deze praktische ervaring zullen de voor- en nadelen 
van de Yourdon techniek voor het ontwerp van complexe Real-Time 
systemen geschetst worden. Een belangrijk aspekt is het 
onderzoek naar regels en aanbevelingen voor de praktische 
toepassing van deze methodesjtools, omdat deze voor de naieve 
gebruiker nogal veel variatie mogelijkheden heeft. 

Yourdon methodologie: 

De Yourdon methodologie is een voornamelijk grafische 
specifikatie methode die, gebaseerd op een analyse van de 
dataflow, het hele ontwikkeltraject van een systeem ondersteund, 
van de omgevingsanalyse via specificatie en ontwerp tot het 
begin van de kodeerfase. De opzet is in eerste instantie zeer 
globaal en wordt tijdens de analyse, door iteratieslagen, steeds 
formeler. Het resultaat is dan een kode vorm die nauw aansluit 
bij de analyse van het betreffende systeem. 
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4. Software ontwikkeling volgens een Life-Cycle model 

De ontwikkeling van een softwareprodukt is verdeeld in Life
Cycle fases. Doel van deze opdeling is: 

- Realisatie van een softwareprodukt, dat aan de behoefte 
van de gebruiker voldoet. 

- Beheersing van kosten en voortgang van de ontwikkeling 
van het softwareprodukt. 

Een voorbeeld van een Life-Cycle model is het waterval model 
volgens Boehm [1]. 

Figuur 4.1. Het waterval Life-Cycle model. 
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4.1. Het waterval model 

Dit Life-Cycle model is opgedeeld in acht fases met onderlinge 
interaktie. Een weergave is gegeven in figuur 4.1. 

4.1.1. De fasering van het waterval model 

De fases in het model zijn: 

- Feasibility fase: Definieren van een konsept van een 
softwareprodukt. Hierbij wordt de produkt Life-Cycle 
en de superioriteit ten opzichte van de verworpen 
alternatieven uitgewerkt. 

- Requirements fase: Een komplete, gevalideerde 
funktionele specifikatie van de benodigde funkties, 
interfaces en, indien mogelijk, de performance van het 
softwareprodukt. 

- Produkt design fase: Een komplete, geverifieerde 
specifikatie van de softwarearchitektuur, hardware
interfaces, kontrole- en datastrukturen van het produkt, 
aangevuld met noodzakelijke voorlopige manuals en 
testspecifikaties. 

- Detailed design fase: Een komplete, geverifieerde 
specifikatie van de kontrole- en datastukturen, 
interfaces, gebruikte algoritmen, 
implementatiebeperkingen en aannames ten aanzien van 
programmaonderdelen. 

- Kodeer fase: Komplete, geteste versies van de 
softwarekomponenten. 

- Integratie fase: Een volledige funktionele en geteste 
versie van het komplete softwareprodukt. Dit is de 
softwareintegratie. 

- Implementatie fase: Een volledige, funktionele en 
geteste versie van het gekonstrueerde hardware/ 
s o f t w a r e p r o d u k t D i t i s d e 
hardware/softwareintegratie. 

- Onderhoucts fase: Het volledige (bij herhaling) updaten 
van het softwareprodukt. 

- Phase out fase: De afbouw van het gebruik van een 
softwareprodukt. Hierbij kan overgegaan worden op een 
nieuwe omgeving of, indien het produkt funktioneel 
overbodig geworden is, de 'sloop' van de omgeving. 

Iedere fase bestaat uit: 

- Ontwikkeling van het eindprodukt van de fase. 
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- Dokumenteren van het eindprodukt van de fase. 
- Validatie en verifikatie van het eindprodukt van de fase. 
- Iteratie van de voorgaande punten tot het eindprodukt van 

de fase voldoet. 

Nadere definiering van de aktiviteiten, 
verifikatiemethoden is in bijlage 1 gegeven. 

4.1.2. Subdoelen van het waterval model 

dokurnenten en 

Twee subdoelen van het Life-Cycle waterval model, welke buiten 
de sekwentie van de fases vallen, zijn: 

4.1.2.1. Validatie en Verifikatie 

Afsluiting van een fase van het Life-Cycle model vindt plaats 
indien het eindprodukt van de fase voldoet aan de bij aanvang 
van de fase gestelde eisen. De kontrole is gericht op: 

- Validatie: Vaststellen van de relevantie van het 
eindprodukt van de fase. Oftewel: "Wordt het goede 
produkt gemaakt? " . 

- Verifikatie: Vaststellen van de korrektheid van het 
eindprodukt van de fase ten opzichte van de 
uitgangspunten van de fase en ten aanzien van de 
interne konsistentie en volledigheid van het 
eindprodukt van de fase. Oftewel: "Wordt het produkt 
goed gemaakt? " . 

De positieve en officiele (door het management goedgekeurde) 
afsluiting van de fase definieert het bereiken van de baseline 
van de fase. 

4.1.2.2. Konfiguratiemanagement 

Het doel van konfiguratiemanagement is: 

- Toekennen van status aan dokurnenten (draft, proposal, 
accepted, ... ). 

- Vastleggen van baselines in de konfiguratie database. 

- Archivering en administratie van 
versiefreleases van een dokument. 

opeenvolgende 

Note: Een kodering is in deze ook een dokument. 

Konfiguratiemanagement is de basis van voortgangsrapportage aan 
het management. Het vormt de koppeling tussen het (technische) 
ontwerpproces en de (administratieve) ontwikkeling van het 
produkt. 
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Voordelen van baselining van het produkt zijn: 

- Er worden geen veranderingen doorgevoerd, zonder 
toestemming van alle betrokken partijen. 

- De drempel van officiele goedkeuring zorgt voor 
stabiliteit van het softwareprodukt. 

- De status van het systeem is op ieder moment bekend en 
de beheerder van het konfiguratie management proces 
kan alle gewenste versies van het (gedeeltelijk 
ontwikkelde) produkt produceren. 

4.2. Toepassen van de fasering van het waterval model 

Het Life-Cycle model geeft voor de realisatie van het 
softwareprodukt aan: 

- Welke fases doorlopen moeten worden. 

- De volgorde waarin de fases doorlopen moeten worden. 

Toepassing van alle fases van het Life-Cycle model is 
noodzakelijk: 

Feasibility en requirements fase: In deze fases wordt 
bepaald welk produkt gemaakt moet worden. 

Produkt en detailed design fase: In deze fases wordt 
bepaald hoe het produkt gemaakt moet worden. 

Kodeer en latere fases: In deze fases wordt het 
softwareprodukt geproduceerd en gebruikt. 

Overslaan van de aktiviteiten van een of meerdere fases is niet 
mogelijk, omdat de aktiviteiten van iedere fase een deel van de 
produktontwikkeling vormen. Overslaan van de fases impliceert 
daarmee dat de aktiviteiten van de betreffende fase geïntegreerd 
worden in andere fases, zonder of met beperkte validatie en 
verifikatie en baseline bevestiging. 

Integratie van fases leidt tot (dure) iteratieslagen, omdat bij 
ontdekte inkorrektheden een grotere stap terug gemaakt moet 
worden. 

Sekwentiele toepassing van fases is noodzakelijk. Starten van een 
volgende fase op basis van onvolledige of niet gevalideerde en 
geverifieerde dokurnenten uit de huidige fase, resulteert in 
overbodige werkzaamheden: Kleine wijzigingen in de uitgangspunten 
aan het begin van een fase kunnen grote wijzigingen in de 
dokurnenten van deze fase tot gevolg hebben, ergo er is veel 
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nutteloos werk verricht. 

Veel overbodig werk wordt ook verricht in het geval dat 
inkorrektheden, gekonstateerd in een fase, gekorrigeerd moeten 
worden in een voorgaande fase. De kosten hiervan zijn onevenredig 
veel hoger, naarmate de fases verder uiteen liggen. Dit wordt 
veroorzaakt door het arbeidsintensieve karakter en daarmee hoge 
kosten meebrengend van de fases detailed design, kodeer, 
integratie en implementatie. Een voorbeeld van de verdeling van 
de ontwikkelkosten, en dus de benodigde ontwikkelkapasiteit, in 
het Life-Cycle waterval model is figuur 4.2. Een indikatie van 
de kostentoename voor korrektie van software in relatie tot de 
Life-Cycle fases geeft figuur 4.3. 

4.3. Verfijningen van het waterval model 

Toepassing van het waterval model heeft een aantal essentiele 
kenmerken: 

- Toepassingsgebied en produktrequirements moeten in de 
betreffende fase (volledig) gespecificeerd zijn. 

- De vereiste man-kapasiteit fluktueert sterk gedurende de 
verschillende fases van het Life-Cycle waterval model. 

- Risiko's in de ontwikkeling van het produkt worden per fase 
geanalyseerd en opgelost. 

Een aantal verfijningen van het waterval model zijn: 

12 24 36 

Figuur 4.2. De verdeling van de kosten per fase van het 
waterval model. 
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4.3.1. Toepassing van prototyping 

Veelal is de eindgebruiker van het softwareprodukt niet in staat 
van (gedeelten van) het softwareprodukt de (volledige) 
feasibility- en produktrequirements te specificeren of te 
bevatten. Op basis van de voorlopige feasibility- en 
produktrequirements specifikaties worden de waterval model fases 
tot en met implementatie doorlopen, zodat de eindgebruiker, aan 
de hand van het ontstane prototype, wijzigingen of bevestiging 
van de produkteigenschappen kan voorstellen. 

Afhankelijk van de impakt van de wijzigigen kan het prototype 
tot definitief produkt worden gewijzigd of wordt op basis van de 
voorgestelde wijzigigen een nieuw produkt, of eventueel nog een 
prototype, ontworpen. 

4.3.2. Toepassen van incremental development 

De funktionaliteit van het gehele eindprodukt wordt in gedeelten 
opgeleverd. Tijdens de eerste drie Life-Cycle fases wordt 
bepaald, in welke volgorde gedeelten van het eindprodukt gereed 
moeten zijn. De ontwikkeling van deze gedeelten vindt dan 
parallel plaats, waarbij de fases uit het waterval model voor 
ieder onderdeel in tijd verschoven zijn. Essentieel is dat aan 
het begin van de ontwikkeling een robuuste en flexibele 
architektuur ontworpen wordt, die later stap voor stap ingevuld 
kan worden. 

1000 
Larger software projects 

500 At IBM-SSD I ... 
200 

0 ! GTE 
ó 

100 
T 80% 

50 
! Median (TRW survey) 

20% 

o--o SAFEGUARD 

20 
0 

n __ -.-;- ____ -. 
5 ·- - -tr -- • 0 

6 

Requirements Des;gc Code 

0 

Jl----

Q- (Boeh.,.,, 1980: 

i 
i 

T ' 

Developmerot Acce~ta'lCe Ü:Jecation 
test t<>S: 

Phase ;n '.\'h1ch error vvas oe:ecteC a~d correcteC 

Figuur 4.3. De relatieve kostentoename voor korrektie van 
software in relatie tot de Life-Cycle fases. 
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Voordeel van deze werkwijze is: 

- De basisfunktionaliteit van het produkt kan eerder ter 
beschikking staan. 

- Eenvoudiger toetsen 
verwachtingen van de 
langzaam aan vergroot 

van het eindprodukt aan de 
gebruiker, omdat de funktionaliteit 
wordt. 

- Eenvoudiger opmerkingen van gebruikers te integreren. 

- Het projektteam kan ervaring opbouwen 
applikatiegebied van het softwareprodukt. 

in het 

- Beperking in de piek-man-kapasiteit in de detailed design, 
kodeer, integratie en implementatie fase. De doorlooptijd 
wordt evenwel langer, dit weegt mogelijk op tegen de hogere 
kwaliteit van het eindprodukt. 

Delermine 

Review Cammilment 
partilion 

Plan next phases 

Progress 
through 
steps 

Develop, verify 
next-level product 

Figuur 4.4. Het spiral Life-Cycle model. 
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4.3.3. Toepassen van advancemanship 

Dit houdt in anticiperen op aktiviteiten uit latere projektfases 
om de beschikbare kapasiteit gelijkmatiger in de tijd te 
verdelen. Mogelijkheden hiertoe zijn: 

- Dokumentatie: 

- Gedetailleerde doelstellingen en planning opstellen 
voor toekomstige softwareontwikkelaktiviteiten. 

- Vooraf schrijven van gebruikersdokumentatie, zodat de 
gebruiker in zijn omgeving de werking van het produkt 
beschreven krijgt. 

- Tools ontwikkelen: 

Vooraf vaststellen van noodzakelijke tools en deze 
vooraf ontwikkelen. 

Op deze manier kan aan het begin van een produktontwikkeling een 
eventuele overkapasiteit (bijvoorbeeld als gevolg van een vast 
team) zinvol ingezet worden. 

4.3.4. Toepassen van risiko afbouw 

Een sterk gewijzigde versie van het waterval model is beschreven 
door Boehm [2], het spiral model. Dit model is weergegeven in 
figuur 4.4. 

Het waterval model heeft een sterk sekwentieel karakter. 
Ontwikkeling van een innovatief softwareprodukt vereist evenwel 
uitwerken van vele ideeen. Ieder van deze ideeen houdt 
realisatie risiko's in. Risikoanalyse toont aan welke ideeen in 
een bepaalde fase van het waterval model mogelijk realisatie 
problemen veroorzaken. Deze onderdelen worden vervolgens in een 
prototype uitgewerkt en geanalyseerd op realiseerbaarheid. 

Op basis van deze resultaten worden de specifikaties van de 
betreffende fase gewijzigd en een volgende fase opgestart. 
Opnieuw wordt risikoanalyse en prototypebouw toegepast. 

Risikoanalyse en prototypebouw worden toegepast tot een 
realistisch detailed design ontworpen kan worden. 

Het spiral model is door toepassing van risikoanalyse uitstekend 
geschikt voor innovatieve softwareproduktontwikkeling. 
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5. Beschrijving van de Yourdon methode 

De Yourdon methode biedt de mogelijkheid de specifikaties van de 
Life-Cycle model fases feasibility 1 requirements 1 produkt design 
en detailed design grafisch te ontwikkelen en weer te geven. 

De Yourdon methode 
[ 3 1 4 1 5] 1 De Marco 
Mellor [8]. 

is ontwikkeld door achtereenvolgens Ross 
[ 6] 1 Yourdon en Page-Jones [ 7] en Ward en 

De beschrijving volgens Ward en Mellor is in dit verslag 
aangehouden. 

Uitgaande van omgevingsinvloeden op het te beschouwen system 1 

wordt een modellering trapsgewijs uitgewerkt. 

Vastgelegd worden: 

- De omgeving van het systeem 
Inputjoutput interface met de omgeving 

- Systeem toestanden 
- Dataproces aktiviteiten 
- Strukturen van datagegevens 

model verdeling_ model 

environment model 
(system scoop) 

essential model 
(system essential require-
ments) 

behaviour model 
(system behaviour) 

processor implementation 
model 

implementation model 
task implementation 

(system implementation 
model 

requirements) 

Module implementation 
model 

onderdelen model 
Context-diagram 

Event-response list 

Data-diction~ 

Statement of purpose 

Dataflow diagram 

Data-dictionairy 

Process specifications 

State transistion diagt"_am 

Enti!Y_ relationsh!Q_ diagram 

Dataflow diagram 

Data dictionairy 

Process ~ifications 

Dataflow diagram 

Data dictionairy 

Structured charts 

Data dictionairy 

Module specification 

Figuur 5.1.Het Life-Cycle model volgens Yourdon. 
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Voor de weergave van de modellen wordt gebruik gemaakt van: 

- een Context-Diagram (CD) 
- DataFlow Diagrammen (DFD's) 
- State-Transition Diagrammen (STD's) 
- Process-spees (P-specs) 
- Entity-Relationship Diagrammen (ERD's) 
- een Data-Dictionairy, ter definitie, met behulp van regular 

expressies, van de gebruikte elementen in de diagrammen. 

De gebruikte symbolen volgens de Yourdon methode zijn gegeven en 
beschreven in bijlage 2. 

Overeenkomstig het waterval Life-Cycle model onderkent Yourdon 
een Analyse en Design fase, respektievelijk essential rnadelling 
en implementation modelling genoemd. Beide fases zijn weer 
onderverdeeld. Het Life-Cycle model van Yourdon, volgens Ward en 

.Mellor [8], is gegeven in figuur 5.1. 

De analyse fase volgens de Yourdon methode dekt de fases 
feasibility en requirements uit het waterval model. De design 
fase dekt de produkt design en detailed design fases uit het 
waterval model. 

De basis, gelegd door Ross en Page-Jones in [6,7], is door Ward 
en Mellor [8] voorzien van een zogenaamdeReal-Time uitbreiding. 
In tegenstelling tot de suggestie, welke de naam wekt, worden 
evenwel geen tijdspecifikaties aan de modellering toegevoegd. De 
uitbreiding is gericht op de modellering van de Finite-State 
eigenschappen van het systeem, zoals herkenning van 
systeemtoestanden en beschrijven van (event-veroorzaakte) 
toestandsovergangen. 
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5.1. Analyse fase, essential rnadelling 

Deze fase is gericht op de ontwikkeling van de gewenste 
funktionaliteit van het systeem. De gepresenteerde beschrijving 
is hierbij in principe onafhankelijk van specifieke 
implementatie eigenschappen. De uitvoering van de beschreven 
akties vindt in principe zonder tijdsvertraging plaats. 

Het essential model is verdeeld in: 

- Environment model: De omgeving van het systeem en de 
interaktie van het systeem met de omgeving wordt 
beschreven. Doel van de beschrijving is de scheiding van 
systeem en omgeving en vastleggen van de interface tussen 
beiden. 

- Behaviour model: De reakties van het beschreven systeem op 
invloeden vanuit de omgeving worden beschreven. 
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Figuur 5.2.Een voorbeeld van een Context-Diagram. 
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5.1.1. Het environment model 

Een viertal onderdelen worden onderscheiden: 

- Context-Diagram: Grafisch wordt weergegeven: 

- Het beschouwde systeem. 
De herkenbare systemen in de omgeving. 

- De interatie tussen het beschouwde systeem en de 
systemen in de omgeving. 

Een voorbeeld van een Context-Diagram is gegeven in figuur 
5.2. 

Een overzichtelijk diagram wordt bereikt door de (vele) 
verschillende intarakties tussen het beschouwde systeem en 
een systeem in de omgeving samen te voegen in een 
interaktie en de kompositie vervolgens nader te 
specificeren in de Data-Dictionairy. 

Eventueel kunnen aan het Context-Diagram nog Data-Stores 
toegevoegd worden. 

- Event-List: Invloeden van de omgeving op het systeem, 
waarop het systeem onmiddenlijk moet reageren, worden 
events genoemd. Een opsomming hiervan wordt in de Event
List gegeven. Nadere specifikatie van de events wordt in de 
Data-Dictionairy gedaan. 
Veelal wordt in de Event-List ook de response van het 
systeem weergegeven, dit behoort evenwel tot het Behaviour 
model. 

- Statement of Purpose: Een (globale) tekstuele beschrijving 
van de pos i ticnering van het beschouwde systeem in de 
omgeving. Doel van het systeem, de globale werking en 
eventuele specifieke kenmerken van elementen van het 
Context-Diagram worden genoteerd. 

- Data-Dictionairy: Ieder van de getekende elementen in het 
Context-Diagram heeft een nadere beschrijving in de Data
Dictionairy, een database. Zo wordt van bijvoorbeeld de 
flow's de beschrijving met behulp van reguliere expressies 
weergegeven. 

De Data-Dictionairy wordt in ieder onderdeel van de Yourdon 
modellering voor dit doel gebruikt. 

5.1.2. Het behaviour model 

Een vijftal onderdelen wordt voor de beschrijving van dit model 
gebruikt. 

- Process specifications: elementaire akties in het behaviour 
model worden gespecificeerd in Process Specificatiens (P-
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spec's). Deze akties kunnen gedetailleerd beschreven worden 
op ongeveer een A4 in 'structured dutch', pre- en 
postcondities of een andere vorm van weergave. De keuze 
hiertussen wordt open gelaten, voorwaarde is een bruikbare 
methode. 

Tevens worden de invoer- en uitvoersignalen van de P-spec 
in de beschrijving herhaald. 

- Data Flow Diagrammen: Slechts van zeer eenvoudige systemen 
kan het gedrag worden beschreven met een P-spec. Complexere 
systemen worden beschreven door de gewenste funktionaliteit 
te verdelen in onderdelen, welke met behulp van P-spec's 
nader worden gespecificeerd. De verschillende P-spec's 
worden in het Data Flow Diagram (DFD) gerepresenteerd met 
behulp van 'Data processen', bubbles genoemd. De interaktie 
tussen de processen onderling en tussen de processen en 
omgeving wordt met behulp van flow' s weergegeven, zoals 
deze ook in het Context-Diagram gebruikt worden. 

Veelal zal blijken dat een eenmalige opdeling te 
simplistisch is. Hieraan wordt tegemoet gekomen door de 
toevoeging van een hierarcbie van DFD's. Het idee is 
volgens figuur 5.3. Een proces uit een DFD heeft dan geen 
P-spec als beschrijving maar een sublevel DFD. 

' ' ' 
..... --' / ' ------~ \ 

I 1 
I CO IJ IIILLFA. / 

.J I 
-- ' I -- ' ; 
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Figuur 5.3. Een voorbeeld van een hierarchische opdeling van 
dataflow diagrammen. 
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Dit proces van hierarchische opdeling wordt leveling 
genoemd. De processen worden genummerd, zoals in figuur 5.3 
is aangegeven. Een DFD wordt op grond van het 
karakteristieke uiterlijk bubble-diagram genoemd. Stelregel 
is dat de modellering zo dient plaats te vinden dat er 5-8 
processen op een bubble-diagram aanwezig mogen zijn. 

Een voorbeeld van een DFD is gegeven in figuur 5.4. 

- State Transition Diagrammen: De invoering van Finite-State 
eigenschappen biedt de mogelijkheid verschillende 
toestanden van het systeem te herkennen en weer te geven. 
De verschillende toestanden worden in een State Transition 
Diagram (STD) vastgelegd. 

De toestandsovergangen worden veroorzaakt door de 
gemodelleerde events, waarbij opnieuw events gegenereerd 
kunnen worden. Een STD wordt in een DFD weergegeven met een 
Control Process, controler, voorgesteld door een gestippeld 
proces. Interaktie met een controler kan uitsluitend met 
control flow's plaatsvinden. Iedere DFD kan geen, een of 
meerdere controlers bevatten. 
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Een optredend event kan, vanuit een gegeven toestand, 
verschillende toestandsovergangen tot gevolg hebben. De 
selektie hiertussen vindt plaats op basis van 
nevenkondities. Deze nevenkondities worden in een Control 
Stores opgeslagen. Hier wordt later nog op terug gekomen. 
Een voorbeeld van een STD is gegeven in figuur 5.5. 

- Entity Relationship Diagram: Een tweetal verschillende 
relaties worden hiermee gespecificeerd: 

- De compositie 
bijvoorbeeld de 
database. 

van gebruikte 
opbouw van een 

data-elementen, 
record van een 

- Een logische relatie tussen objecten, bijvoorbeeld een 
relatie tussen vliegtuig en startbaan is opstijgen. 

Entity Relationship Diagrammen (ERD's) zijn in een Finite
State georienteerde omgeving van ondergeschikt belang. In 
dit verslag wordt er verder geen aandacht meer aan besteed. 
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Figuur 5.5. Een voorbeeld van een state transition diagram. 
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- Data-Dictionairy: Evenals in het environment model worden 
de elementen van de diverse diagrammen nader 
gespecificeerd. 

Tevens wordt de hierarchische verhouding tussen de 
verschillende diagrammen vastgelegd. Zo wordt van de 
processen op een DFD de bijbehorende sub-DFD, P-spec of STD 
vastgelegd. 
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5.2. De design fase, implementation modelling 

Deze fase is gericht op de ontwikkeling van een uitvoeringsvorm 
van de gewenste funktionaliteit, zoals deze in de analyse fase 
bepaald is. Specifieke implementatie kenmerken worden in het 
model verwerkt. De beschrijving van de akties is veelal nauw 
gerelateerd aan de gewenste exekutietijd van de gemodelleerde 
akties. 

Het implementation model is verdeeld in: 

5.2.1. Processor Allocation model 

De gemodelleerde funktionaliteit uit het environment model wordt 
verdeeld over verschillende processoren. Hierbij worden reeds 
specifieke implementatiegegevens, zoals de allokatie van vormen 
van processoren, definitie van interfaces en protocollen, 
definitie van invoer- en uitvoermechanismen, realisatie van de 
verwerking van ontvangen events, enzovoorts verwerkt. De 
interaktie tussen processor allocation model en de omgeving 
wordt op implementatie nivo vastgelegd. 

De benaming processor moet in deze zeer ruim beschouwd worden: 
Zo zijn realisaties met behulp van logic array's, PLC's, 
mikroprocessoren, (clusters van) micro's, mini's of mainframes 
en zelfs een schakelwals mogelijk. Een processor kan standaard 
ook reeds een Operating System omvatten. 

Redenen voor een gekozen verdeling in processoren kunnen zijn: 

- Performance eisen 
- Betrouwbaarheicts eisen 
- Distributie eisen 
- Ekonomische motieven 
- Standaardisatie eisen 

Het processor allocation model wordt met behulp van dezelfde 
diagrammen als het behaviour model weergegeven. 

De overgang van behaviour model naar processor allocation model 
vindt plaats door: 

- Verplaatsen, splitsen of samenvoegen van de processen uit 
de verschillende nivo's van DFD tot een nieuw hierarchisch 
stelsel van DFD's. 

- Wijziging van processen, zo dat nu de realisatie van de 
gewenste funktionaliteit weergegeven wordt. 

Detaileren van de gemodelleerde flow' s in het essential 
model, naar de flow' s, zoals deze in de implementatie 
gerealiseerd worden. 

- Toevoegen van implementatiegegevens, zoals beschrijvingen 
op bitnivo van data-representaties, toekenning van IO-
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poorten, gebruikte systeemroutines, etc. 

5.2.2. Het Task Allocation model 

Een verdere verdeling van de gemodelleerde realisatie in het 
processor allocation model geeft een onderverdeling in zonodig 
asynchrone taken. De uitvoering van de akties vindt dan (semi-) 
parallel plaats. Tevens worden de interfaces en interaktie 
protocollen tussen de asynchrone taken vastgelegd. Binnen de 
asynchrone taken worden de akties weer synchroon, dat wil zeggen 
na elkaar uit te voeren, gemodelleerd. 

Het task allocation model geeft de wij ze waarop de gewenste 
akties gerealiseerd worden weer. Zo wordt de uitvoering van de 
data- en eventoverdracht tussen taken en de realisatie van de, 
eventuele door de applikatie geregelde, scheduling van taken 
gemodelleerd. 

De benaming task allocation model wekt ten onrechte de indruk 
dat er sprake moet Z1Jn van (semi-) parallelle taken. De 
verdeling in taken geeft uitsluitend aan dat alle gewenste 
aktiviteiten verdeeld wordt in groepen met gerelateerde akties 
oftewel taken. De feitelijke modellering in het task allocation 
model is echter wel gebaseerd op veronderstellingen ten aanzien 
van eventuele (semi-) parallelle uitvoering van de taken. 

De beschrijving wordt zover uitgewerkt dat direct op basis van 
de modellering een hierarcbie van funktieaanroepen gegenereerd 
kan worden, het Module model. 

De redenen voor een gekozen verdeling in taken zijn analoog aan 
het processor allocation model: 

- Performance eisen 
- Betrouwbaarheicts eisen 
- Distributie eisen 
- Economische motieven 
- Standaardisatie eisen 

Het task allocation model wordt met dezelfde diagrammen als het 
behaviour model en het processor allocation model weergegeven. 

De overgang van processor allocation model naar task allocation 
model vindt op dezelfde wijze plaats als de overgang van 
behaviour model naar processor allocation model. 

5.2.3. Het Module model 

De hierarchie van funktieaanroepen, de parameteroverdracht, 
eventuele asynchroniteiten en gebruikte bibliotheekroutines 
wordt weergegeven met Structured Charts in het Module model. 
Deze Structured Charts geven de hierarchie van de noodzakelijk 
funktie aanroepen, waarmee het task allocation model 
gerealiseerd wordt, weer. Een voorbeeld van een Structured Chart 
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is gegeven in figuur 5.6. 

Figuur 5.6.Een voorbeeld van een structured chart. 

In principe wordt geen nieuwe informatie ten aanzien van 
realisatie van gewenste funktionaliteit toegevoegd. Het model is 
uitsluitend een andere weergave van het task allocation model. 
Wel worden gegevens voor de kodering toegevoegd, zoals 
funktieparameters en returnvalues, gebruikte 
bibliotheekfunkties, enzovoorts. 

Afhankelijk van de komplexiteit van het task allocation model 
kan soms het module model worden overgeslagen en direkt vanuit 
het task allocation model de kodering opgesteld worden. 

De modellering van het module model sluit aan bij veel gebruikte 
gestruktureerde ontwerp methoden, zoals Jackson SDM. 
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5.3. Positionering van de Yourdon methode in het waterval model 

De Yourdon methode is toepasbaar in de fases feasibility tot en 
met detailed design van het waterval model ter ondersteuning in 
iedere fase van: 

- De ontwikkeling van de eindprodukten. 
- De specifikatie van eindprodukten. 
- De validatie en verifikatie van de eindprodukten. 

De Yourdon methode wordt als volgt in iedere fase toegepast: 

- Feasibility en requirements fase: 

Toepassing van het essential model volgens Yourdon. 

- Analyseren, uitwerken en opstellen van specifikaties. 
In tegenstelling tot een tekstuele beschrijving biedt 
de Yourdon methode een schetsmatige oplossing bij het 
opstellen van de funktionaliteit in diagrammen. Het 
resultaat is een volledige strukturele weergave van 
funktionaliteit met gedefinieerde interfaces. 

- Weergeven van de specifikaties van de fases met behulp 
van grafische symbolen in diagrammen en reguliere 
expressies. Hiermee worden gewenste toestanden, 
transakties en gegevensstrukturen vastgelegd. 

De Yourdon methode wordt gepresenteerd als een 
volledige methode voor de beschrijving van een model. 
Praktisch blijkt evenwel een aanvullende tekstuele 
beschrijving noodzakelijk te zijn omdat: 

Sommige interakties slechts moeizaam of 
onoverzichtelijk te modelleren zijn. 

Inzicht verkrijgen in het gepresenteerde model 
uitsluitend op grond van de diagrammen een moeizaam 
proces is. 

- Kontroleren van opgestelde specifikaties. De grafische 
presentatie geeft impliciet aan wat er gekontroleerd 
moet worden: Na kontrole van alle weergegeven 
symbolen, interfaces en interakties zijn de 
specifikaties gekontroleerd. Tevens biedt de grafische 
weergave direkt mogelijkheden tot handmatig doorlopen 
van de specifikaties. 

- Product design fase: 

Toepassing van het processor en task allocation model van 
het behaviour model. De Yourdon methode kan op dezelfde 
wijze als in de feasibility en requirements fase worden 
toegepast. 
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Tevens biedt de Yourdon methode ondersteuning in de 
overgang tussen requirements en product design fase door de 
wijze waarop de modellering door herrangschikking van de 
gemodelleerde funktionaliteit overgaat in de produkt design 
specifikaties, zoals in het voorgaande beschreven is. 

- Detailed design fase: 

Het module model uit het behaviour model wordt in deze fase 
toegepast. Ook nu kan de Yourdon methode op dezelfde wijze 
worden toegepast als in de voorgaande fases. 

- Note: Naar believen kan (een gedeelte van) het task 
allocation model ook in de fase detailed design toegepast 
worden. Deze beslissing wordt in een eerdere fase genomen. 
Aanleiding hiervoor kan zijn de verdeling van personele 
kapasiteit en/of niet toepassen van het module model, 
hierop wordt later in het verslag terug gekomen. 
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5.4. Essenties van de Yourdon methode 

Karakteristieke kenmerken van de Yourdon methode zijn: 

- Komplete grafische, hierarchische, top-down weergave van de 
systeemstruktuur. 

- Schetsmatige karakter is te uitstekend benutten voor 
voorlopige ontwerpen en het uitwerken van alternatieven. 
Strikte scheiding van interakties in: 

- Datatransakties met dataflow en datastrukturen. 
- Finite-State eigenschappen met events en toestanden. 

Hierop z~Jn een aantal modelleerregels van de Yourdon 
methode gebaseerd: 

- Er mag geen dataflow in of uit een controler gaan. 
- Er mag geen dataflow in of uit een control-store gaan. 
- Er mag geen controlflow in of uit een data-store gaan. 

- Uitgangspunt in de gehele modellering is de interaktie van 
het systeem met de omgeving. 

- Ondersteuning bij de analyse en de ontwikkeling van het 
design, niet alleen de weergave van de resultaten van de 
analyse en design fase. 

- Interne konsistentie van het gehele model. 

De Yourdon methode vereist dat flow's welke op een nivo 
n als ingaande- en/of uitgaandeflow gebruikt worden op 
nivo n-1 allen gedefinieerd zijn. Op nivo n kan er dus 
geen flow 'uit de lucht komen vallen' en op nivo n-1 kan 
er geen flow 'in het niets verdwijnen'. Eventueel kan 
een flow een samenstelling van een aantal flow's 
representeren. De inhoud van een niet samensgestelde 
flow wordt met reguliere expressies uit basiseenheden 
opgebouwd. 

Van ieder data process is een beschrijving met een P
spec of een Dataflow Diagram vereist. Een Control 
Process moet met een State Transition Diagram beschreven 
worden. 
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5.5. Real-Time modellering 

Noodzakelijk voor een beschrijving van Real-Time software is een 
definitie van een Real-Time systeem. 

Definitie Real-Time systeem: 

Een Real-Time systeem is een system: 

- Welke zich als eindige automaat laat beschrijven. 
- Waarvan de toestandsovergangen veroorzaakt worden door 

externe invloeden (events). 
- De afhandeling van ontvangen externe events, waarbij 

opnieuw events (reakties) ge-initieerd kunnen worden, wordt 
aan tijdspecifikaties gebonden. De reaktietijd van het 
systeem laat zich verdelen in: 

- De vertragingstijd: Dit is de tijd die verstrijkt 
tussen het moment dat een extern event optreedt en het 
tijdstip dat de afhandeling van het event door het 
systeem wordt opgestart. Gedurende deze tijd is het 
systeem mogelijk nog met de afhandeling van voorgaande 
externe events bezig zijn. 

- De verstreken tijd: Dit is de tijd die verstrijkt 
tussen het moment dat het systeem de afhandeling van 
het externe event gestart heeft en het moment dat de 
bijbehorende reaktie ge-initieerd wordt. Indien 
meerdere reakties op kunnen treden, is aan ieder van 
deze reakties een (andere) verstreken tijd gebonden. 
De verstreken tijd ontstaat doordat de sekwentie van 
opeenvolgende reakties systeemaktiviteiten 
veroorzaken, waarvan de uitvoering tijd kost. De 
reakties worden hiermee onderscheidbaar in tijd na 
elkaar uitgevoerd. De verstreken tijd geeft de 
vertraging in aktivatie voor ieder van de reakties 
sinds de afhandeling van het externe event door het 
systeem is opgestart. 

De benodigde tijd: Dit is de tijd die het systeem 
nodig heeft om, nadat de afhandeling van het externe 
event opgestart is, de afhandeling van alle gewenste 
reakties af te ronden. Na afronding van alle reakties 
wacht het systeem in principe weer op een volgend 
extern event. 

De eerste twee punten zijn eigenschappen van Finite-State 
machines. 

In figuur 5.7 is grafisch weergegeven hoe de diverse tijden zijn 
gedefinieerd, hierbij is de tijd vertikaal uitgezet. 

De Yourdon methode wordt gepositioneerd voor de modellering van 

29 



~ 

Systeem wacht op 
extern event 

Extern event 

t Vertragingstijd 

Opstarten afhandeling door systeem 
~ ~ ' t Ve rstreken tijd reaktie 1 

Starten afhandeling reaktie 1 

Verstra ken tijd reaktie 2 

1 

Einde afhandeling reaktie 1 

Starten afhandeling reaktie 2 

Verstreken t ijd reaktie 3 

Einde afhandeling reaktie 2 

Starten afhandeling reaktie 3 

Benodigde tijd 

, 
Einde afhandeling reaktie 3 

Systeem wacht opvolgend 
extern event 

1lr .. TIJd! 

Figuur 5.7. De verschillende tijdspecifikaties grafisch 
weergegeven. 
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Real-Time systemen. Het Real-Time onderdeel van de Yourdon 
methode impliceert modellering van Finite-State machines. 
Specifikatie van tijden is volgens de Yourdon methode niet 
mogelijk. 

5.6.1. Finite-State modellering volgens de Yourdon methode 

Twee vormen van Finite-State machines zijn bekend: 

Mealy: De uitgaande signalen Z1Jn gerelateerd aan de 
toestandsovergang van de Finite-State machine. 

- Moore: De uitgaande signalen Z1Jn gerelateerd aan de 
toestand van de Finite-State machine. 

De Finite-State machine wordt in de Yourdon methode 
gerepresenteerd door een controler en beschreven met een State 
Transition Diagram. De Yourdon methode gaat uit van de Mealy 
vorm, events worden bij toestandsovergangen gegenereerd. 

5.6.2. Doel van tijdspecifikaties 

De specifikatie van tijdrelaties heeft als doel: 

- Aangeven van gewenste tijdrelaties, zoals deze gerealiseerd 
moeten worden door een implementatie. De gewenste 
tijdrelaties worden gespecificeerd in de analyse en design 
fase. 

- Aangeven van realiseerbare tijdrelaties, welke door een 
implementatievorm gerealiseerd worden. Met prototypebouw 
of kontrole achteraf kunnen deze tijdrelaties gemeten enjof 
berekend worden en in de modellering van de design fase 
ingevuld worden. Op basis van een (gedeeltelijke) invulling 
van deze cijfers is (mogelijk) een inschatting van de 
haalbaarheid van de gewenste tijdrelaties uit de design 
fase te maken. 

Aan tijden kan gespecificeerd worden: 

- De processortijd, de tijd dat een processor daadwerkelijk 
met de verwerking bezig is. 

- De doorlooptijd, de tijd dat een processor en andere 
resources daadwerkelijk met de verwerking bezig zijn, 
vermeerderd met de wachttijd voor de resources. 

In de design fase kan zowel de benodigde processortijd als de 
benodigde doorlooptijd vermeld worden. In de analyse fase wordt 
de gewenste doorlooptijd vermeld. 

De genoteerde tijdrelatie kan zijn: 

- Gemiddelde tijden, aangevuld met, indien van belang, een 
verdelingfunktie en standaarddeviatie. 
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Limiettijden, een minimum en maximum tijd waarbinnen de 
gerealiseerde tijd moet vallen. 

De keuze zal sterk afhankelijk zijn van de betreffende funktie, 
eventueel kunnen beiden in kombinatie gespecificeerd worden. 
Veelal zal de eerste mogelijkheid te complex blijken te zijn, 
zodat meestal voor de tweede mogelijkheid gekozen zal worden. 

5.6.3. Notatie van tijdspecifikaties 

Uitgaande van de Mealy vorm van Finite-State modellering z~Jn de 
vertragingstijd, de benodigde tijd en de verstreken tijd in een 
tabel te noteren. De voorkomende toestandsovergangen staan 
hierbij vertikaal en de tijdspecifikaties horizontaal. Een 
voorbeeld, gebaseerd op het State Transition Diagram volgens 
figuur 5.5, is gegeven in figuur 5.8. 

Indien bij een toestandsovergang meerdere reakties gegenereerd 
worden, kan de verstreken tijd voor ieder van deze reakties in 

I 
Vertr I Verst I Beno I Beno I Beno I Beno I 

State Transition tijd tijd ~ijd ~ijd jijd ~ijd 

--------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+ 
DEPOSITE CONFIRMATION I.DLE I 0. 3 s 6 s 0. 3 s 2. 6 s 

CONFIRMATION PENDING 

CONFIRMATION ERROR I 0.3 s 3.4 s 0.1 s 2.8 s 
DEPOSIT CONFIRMATION IDLE 

CONFIRMATION PENDING I 0.3 s 3.1 s 0.3 s 
DEPOSIT CONFIRMATION ERROR 

CONFIRMATION PENDING I 0.3 s 8.3 s 0.3 s 3.1 s 6.4 s 7.7 s 
CONFIRMATION ERROR 

--------------------------------+-------+-------+------+------+------+------+ 
Note: Vertr tijd 

Verst tijd 
Beno tijd 1 
Beno tijd 2 
Beno tijd 3 
Beno tijd 4 

= Vertragingstijd 
= Verstreken tijd 
= Benodigde tijd voor eerste genoteerde event in STD 

Benodigde tijd voor tweede genoteerde event in STD 
Benodigde tijd voor derde genoteerde event in STD 
Benodigde tijd voor vierde genoteerde event in STD 

Algemeen: - Tussen initiering van twee uitgaande events cq. 
uitgaand event en bereiken van de nieuwe toestand is 
rekening gehouden met 0.3 s verwerkingstijd. 

- De gegeven tijden zijn schattingen, gebaseerd op het 
eerste prototype. 

- In eerste instantie wordt de spreiding van de tijden 
normaal geacht, met een niet signifikante standaard
deviatie 

Figuur 5.8. Een voorbeeld van notatie van tijdspecifikaties in 
een tabel. 
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de tabel genoteerd worden, zie hiertoe figuur 5.8. 

In het voorbeeld zijn alle tijdrelaties ingevuld. 
zullen veelal slechts voor een beperkt aantal 
tijdrelaties van belang Zl.Jn, invulling van 
tijdrelaties kan dan achterwege blijven. 

Praktisch 
overgangen 
overbodige 

Specifikatie van de doorlooptijd en de processortijd kan, voor 
de overzichtelijkheid, in twee afzonderlijke tabellen plaats 
vinden. 

Op kursussen, verzorgd door het Yourdon instituut, wordt de 
suggestie gegeven de tijdspecifikaties als kommentaar in het 
State Transition Diagram te noteren. Dit is af te raden, omdat 
een State Transition Diagram veelal complex zal zijn en vele 
toestanden en toestandsovergangen kent, zodat toevoeging van 
tijdspecifikaties in kommentaarvorm het geheel erg 
onoverzichtelijk maakt. 

De gepresenteerde notatiewij ze voor tijdspecifikatie is een 
voorstel, gebaseerd op intensief gebruik van de Yourdon methode, 
waarbij op zeer beperkte schaal de notatiewijze is toegepast. In 
dit verslag wordt de notatiewijze verder niet toegepast. 
Aanvullende praktijkervaring zal de bruikbaarheid van de 
notatiewijze moeten aantonen. 

5.6.4. Toepassing van tijdspecifikaties 

In de voorgaande hoofdstukken is uitgegaan van externe events 
bij de tijdspecifikatie. De Yourdon methode biedt evenwel op 
ieder hierarchisch nivo van dataflow diagrammen de mogelijkheid 
Finite-State eigenschappen te modelleren met behulp van control 
processen met bijbehorend State Transition Diagram. 

Ieder van deze State Transition Diagrammen kan van 
tijdspecifikaties voorzien worden volgens de geschetste methode. 

De verschillende reakties als gevolg van een optredent event 
worden bij implementatie veelal sekwentieel afgehandeld, hierbij 
worden datatransformaties geaktiveerd. De verwerking binnen deze 
datatransformaties kost tijd. Dit impliceert dat de verstreken 
en benodigde tijd afhankelijk kunnen zijn van de tijd welke 
binnen de datatransformaties besteed wordt aan afhandeling van 
de reakties. De noodzaak tot separate tijdspecifikatie voor 
datatransformaties zal in de toekomst moeten blijken. 

De verwerking van de reakties in datatransformaties kan 
afhankelijk zijn van de op dat moment geldende kondities, zodat 
de verwerkings tijd en benodigde tijd ook afhankelijk worden van 
deze kondities. Dit aspekt is niet verder onderzocht. 
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5.7. Deviaties van de Yourdon methode volgens Hatley 

Op bas is van de Yourdon methode volgens Ward en Mellor [ 8] 
hebben Hatley en Primbay [9] wijzigingen en aanvullingen op de 
Yourdon methode beschreven. De wijzigingen hebben betrekking op: 

- Opdeling van de modellering in een requirements fase en een 
architectural fase, overeenkomend met respektivelijk het 
essential en implementation model volgens Yourdon. 

- Invoering van een architectural Context-Diagram, waarin 
initieel, zoals Hatley aangeeft, "input- en 
outputpFocessing", "user-interface processing" en 
"maintenance, self-test and redundancy management 
processing" zijn afgescheiden van de modellering. Deze vorm 
komt overeen met de verdeling in diverse processoren, zoals 
de Yourdon methode deze hanteert. 

Tussen de elementen van het architectural Context-Diagram 
worden de informationflow en de informationflow channel als 
interaktie onderscheiden. Het channel is de fysieke 
konnektie tussen hardware gedeelten, bijvoorbeeld een 
optische link, een parallelle elektrische bus of een 
mechanische verbinding. 

Ieder onderdeel van het architectural Context-Diagram wordt 
met de standaard Dataflow diagrammen beschreven. 

Het architectural model gaat in eerste instantie uit van 
een gekombineerde hardwarejsoftwarebeschrijving. De 
afsplitsing van de softwareaktiviteiten vindt in een latere 
fase plaats. 

- Strikte scheiding in process- en controlmodel. Hierbij 
worden alle datatransformaties en Finite-State modellering 
volledig gescheiden weergegeven. Gevolg is dat in een 
Dataflow diagram geen control informatie meer aanwezig is. 
Dit wordt veelal als nadeel ervaren. 

- Invoering van een tracebility matrix, waarin de relatie 
tussen komponten van het requirements model en het 
architectural model wordt beschreven. 

- Uitbreiding van de Finite-State weergave met Decision 
Tables, Process Activatien Tables, State Transition Tables 
en State Transition Matrix. Het State Transition Diagram 
wordt hierbij op verschillende manieren in tabelvorm 
weergegeven. Essentiele verschillen Z1Jn er niet, het 
overzicht in de werking van het State Transition Diagram 
wordt veelal als minder ervaren. 
De Finite-State weergave van het gehele model wordt 
weergegeven in een (1) Control Specificatien (C-Spec), deze 
wordt zonodig uitgelevelled. 

De verschillende nieuwe weergavevormen bieden in het algemeen 
minder inzicht in de modelering als mogelijk is met de weergave 
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volgens Yourdon. 

Nieuwe inzichten in de modellering volgens Hatley ontbreken. 
Door de vele (kleine) wijzigingen komt de standaardisatie in dit 
vakgebied evenwel in het gedrang, dit is jammer. 
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6. Toepassing van de Yourdon methode op een kopieerapparaat 

In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van de analyse van 
een (eenvoudig) kopieerapparaat en de besturing hiervan. 

Tevens wordt besproken: 

- De overgang van analyse naar design modellering van de 
besturing van een kopieerapparaat. 

- Aangeven van een aantal praktische richtlijnen voor de 
toepassing van de Yourdon methode. 

- De relatie tussen een design van de besturing van een 
kopieerapparaat en een veel gebruikte implementatievorm met 
Tijd-Aktie tabellen. 

Herkenning van de Finite-State eigenschappen van een 
kopieerapparaat blijkt een essentieel onderdeel van de 
modellering te zijn. 
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6.1. Modellering van een geheel kopieerapparaat 

De funktionaliteit van een kopieerapparaat wordt gerealiseerd 
met: 

De mechanika, het stelsel van aandrijvingen, transportbanen, 
etc. voert gedefinieerde aktiviteiten uit. Voorbeelden 
hiervan zijn transporten cq. stopzetten van vellen papier, 
etc. 

De proces funkties, de vele, het kopieerproces ondersteunende 
akties kunnen, voor zover dit voor de funktionaliteit van 
belang, beschreven worden. Voorbeelden hiervan zijn het op
en ontlaadproces van een flitskondensator, het (elektrisch) 
aktiveren van een ontwikkelunit, etc. 

De besturing, de afzonderlijke komponenten 
kopieerapparaat moeten •samenwerken'. De koppeling 
verschillende onderdelen wordt (voor een 
gerealiseerd met de besturing. 

van het 
tussen de 
gedeelte) 

Tevens worden de kopieeraktiviteiten naar de gebruiker toe in 
een aantal (eenvoudige) kommando's samengevat, bijvoorbeeld: 
De gebruiker biedt een aantal originelen aan, geeft het 
gewenste aantal afdrukken in en start de kopieerakties. De 
verdere afhandeling van de kopieeraktiviteiten wordt door de 
besturing bepaald en geregeld. 

Grafische weergave van de werking van het gehele kopieerapparaat 
is mogelijk met de Yourdon methode. Doel van de modellering van 
het gehele kopieerapparaat is het verkrijgen van inzicht in de 
werking van het kopieerapparaat, de analyse fase volgens de 
Yourdon methode. 

De modellering dient, vooraf, (vrijwel) geen aannames te maken, 
over de realisering van de funktionaliteit. Dit impliceert dat 
een opdeling vooraf in mechanica, procesfunkties en besturing 
niet de bedoeling is. Wordt deze stelregel gehanteerd, dan zal 
de interaktie tussen de drie vermelde onderdelen van het 
kopieerapparaat ook onderzocht worden bij de bestudering van de 
werking van het kopieerapparaat. Dit komt veelal de opdeling in 
de drie onderdelen ten goede; een vooraf geponeerde interaktie 
tussen de onderdelen hoeft niet de beste te zijn. 

Het ontwikkelde model van het gehele kopieerapparaat kan 
gebruikt worden als uitgangspunt voor: 

- De ontwikkeling van de funktionaliteit van de besturing van 
het kopieerapparaat (analyse). 

- De bestudering van aanpassingen aan het kopieerapparaat, 
zoals deze tijdens de ontwikkeling het kopieerapparaat op 
uiteenlopende gronden gewenst wordt. De wijzigingen in het 
kopieerapparaat worden ook in het Yourdon model verwerkt. 

- De ontwikkeling van een design, ter simulatie van het 
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gehele kopieerapparaat. 

De beschrijving van het kopieerapparaat is gericht op de 
ontwikkeling en weergave van: 

- Mechanismen voor de samenstelling van jobspecifikaties op 
basis van de wensen van de gebruiker van het 
kopieerapparaat. In een jobspecifikatie worden de 
gebruikerswensen in een aantal 'standaard' akties voor het 
kopieerapparaat beschreven. 

- Timing- en synchronisatieprincipes van: 

origineel transport, 
afbeeldingstrajekt en 
vellentransport 

- User-interface 

- Principes van afhandeling van apparaatfouten 

In bijlage 3 en 4 zijn respektievelijk de tekstuele beschrijving 
en de diagrammen van een eenvoudig voorbeeld opgenomen. Bij 
gebrek aan tijd is er slechts een model van een eenvoudig 
kopieerapparaat in dit verslag uitgewerkt. 

Duidelijk is in het model te zien dat er een opdeling naar 
funktionaliteit gemaakt wordt en niet naar de drie genoemde 
onderdelen van kopieerapparaat. Veelal zal een opdeling naar 
funktionaliteit ook leiden tot minimale interfaces, dat wil 
zeggen, zo min mogelijk intarakties tussen de afzonderlijke 
funkties. In het voorbeeld is dit gerealiseerd door bijvoorbeeld 
een 'opdracht' VoerOrigineelin aan de OriginelenHandier te geven 
dat een origineel ingevoerd kan worden. Vervolgens wordt alleen 
het resultaat van deze aktie afgewacht. 
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6.2. Modellering van de besturing van een kopier 

Analoog aan de wijze van modellering van de gehele kopier is ook 
alleen het besturingsgedeelte van de kopier te modelleren. Op 
basis van hetzelfde apparaat als in het voorgaande hoofdstuk 
wordt de analyse (gedeeltelijk) uitgewerkt. De overgang naar het 
design wordt in grote lijnen beschreven. 

6.2.1. Analyse fase, besturing van de kopier 

In bijlages 5 en 6 zijn respektievelijk de tekstuele 
beschrijving en de Yourdon diagrammen van de analyse fase van de 
besturing van het kopieerapparaat opgenomen. 

De analyse van de besturing van een kopieerapparaat is in 
principe gelijk aan de analyse van het gehele apparaat. 

De onderdelen in de modellering, die niet door de besturing 
gerealiseerd worden, worden uit de modellering gehaald. De 
interfaces tussen de afgesplitste gedeelten en de overblijven 
gedeelten worden op het Context-Diagram als interfacesignalen 
gemodelleerd. 

De wijzigingen, zoals deze tijdens de ontwikkeling van het 
kopieerapparaat op uiteenlopende gronden in de funktionaliteit 
van de besturing van het kopieerapparaat worden aangebracht, 
moeten in het Yourdon model worden verwerkt. Eventueel kan in 
late stadia van de ontwikkeling van het kopieerapparaat, wanneer 
de wijzigingen nog slechts zeer beperkte impakt hebben, de 
upgrading van het analyse model achterwege blijven, 
aanbevelenswaardig is dit niet. 

6.2.2. Design fase, de besturing van een kopier 

De design fase is niet in een voorbeeld uitgewerkt. De overgang 
naar een design leidt tot een groot aantal diagrammen. Het 
design op zich is niet interressant. De overgang van de analyse 
fase naar de design fase wordt in het volgende hoofdstuk 
beschreven. 

6.2.3. Overgang analyse naar de design fase van de besturing 

Bij de toepassing van de Yourdon methode z~Jn een aantal 
ervaringen opgedaan bij de (veel bediskutieerde) overgang van 
de modellering in de analyse fase naar de modellering in de 
design fase. 

Tevens worden enige praktische zaken in de toepassing van de 
Yourdon methode op kopieerapparaten besproken. 

1. Een eventuele verdeling van de realisatie van de 
funktionaliteit uit de analyse fase over meerdere processoren 
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wordt uitgevoerd. Deze opdeling in processoren is verder niet 
onderzocht. 

2. Een eventuele opdeling in schedulebare eenheden. Het 
toegepaste Operating System (OS) kan op preemptive of none
preemptive basis werken. In geval van none-preemptive 
scheduling zal in het design de (tijdige) vrijgave van de 
processor voor de verwerking van de overige schedulebare 
eenheden verzorgd moeten worden. 
Interfacebeschrijving van de kommunikatie tussen de 
schedulebare eenheden wordt toegevoegd. 

3. Een gedetailleerde beschrijving van IQ-interfaces. De 
aansturing cq. uitlezing van IQ-adressen wordt op adres en 
bit nivo en eventueel protokol nivo opgenomen. Een protokol 
is bijvoorbeeld in geval van beschermde IQ-adressen soms 
noodzakelijk. 

4. De invoering van Interrupt Service Routines (ISR), waarmee de 
events vanuit de omgeving aan het systeem kunnen worden 
overgedragen. Hierbij wordt tevens realisatie van de 
kommunikatie tussen de ISR en de overige onderdelen van het 
design beschreven. Eventuele fysieke installatie van de ISR, 
enable-disable van de ISR, flank- of nivodetektie van de 
betreffende events, programmering van een interrupt 
kontroller, etc. worden beschreven. 

5. Invoering van een vorm van tijdmodellering. De realisatie van 
de timeout events kan: 

- Overgelaten worden aan een Oparating System. Hierbij wordt 
voor iedere gewenste timeout, een aanvraag aan het 
Operating System ingediend, waarna het Oparating System het 
verstrijken van de timeout aan de aanvrager mededeelt. De 
interface tussen het systeem en de omgeving bestaat dan uit 
een aanvraag, een cancel en een verstrijken van de timeout. 

- Gemodelleerd worden binnen het design. In principe wordt 
dan op vaste discrete tijdstippen een ISR aangeroepen, 
waarbinnen de I tijd I wordt bijgehouden en zonodig het 
verstrijken van timeout tijdstippen aan de aanvragers 
mededeelt. Indien gewenst kunnen tijdens de ISR nog andere 
akties uitgevoerd worden. De interface tussen systeem en 
omgeving bestaat dan uit de regelmatige 1 tijdpulsen 1

• 

Principieel is er weinig verschil tussen beide methodes. Bij 
de tweede methode wordt de afhandeling van de tijd in eigen 
beheer gehouden. 

6. Detailleren van de State Transition Diagrammen. In de analyse 
fase is in het midden gelaten, hoe de toestandsovergangen 
gerealiseerd worden: 

- Specifieke uitvoering van een gewenste toestandsovergang 
kan bijvoorbeeld inhouden dat eerst een response van de 
omgeving afgewacht moet worden (omdat deze voorheen vanuit 
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het systeem aangevraagd is), voordat de gewenste 
toestandsovergang feitelijk uitgevoerd kan worden. Dit 
impliceert dat er tijdelijk een 'wacht-toestand' aangenomen 
moet worden, om de realisatie van de toestandsovergang 
mogelijk te maken. Deze 'wacht-toestand' moet in het design 
gemodelleerd worden. 

- Een tweede punt in de detaillering van de State Transition 
Diagrammen is de invoering van een lokale toestand. 
Ieder van de schedulebare eenheden wacht in een toestand 
op een event (extern of van een andere schedulebare 
eenheid). Een optredend event wordt afgehandeld, waarna 
weer in een toestand gewacht wordt. Tijdens de afhandeling 
van een event kan in de uitgevoerde aktie een konditie 
bepaald worden, op grond waarvan een keuze tussen een te 
bereiken nieuwe toestand gemaakt moet worden. De 
modellering hiervan vindt met een lokale toestand als volgt 
plaats: 

Na het opgetreden event wordt de lokale toestand 
aangenomen (nu wordt de aktie uitgevoerd), waarna, op 
grond van de bepaalde konditie, de beslissing voor de 
nieuwe toestand genomen wordt. De afronding van de aktie 
signaleert het verlaten van de lokale toestand. 

Een voorbeeld is de ontvangst van een toetskode in toestand 
1. Indien de ontvangen toetskode 'aan' is wordt overgegaan 
naar toestand 2 anders blijft toestand 1 gelden. De 
verwerking hiervan leidt tot de invoering van een lokale 
toestand 'Toetskode bepalen', waarna de routine die dit 
bepaald als event 'Naar toestand 1' of 'Naar toestand 2' 
als uitvoeringsresultaat meldt. Dit wordt dan het event op 
grond waarvan de toestandsovergang van 'Toetskode bepalend' 
naar toestand 1 of 2 geselekteerd wordt. 

7. Het gebruik van een Control-Store. In een State Transition 
Diagram kan bij een optredend event een beslissing genomen 
moeten worden op grond van een vooraf bekende konditie. Deze 
konditie kan in een Control-Store bewaard worden. Er zijn 
twee situaties waarin dit kan optreden: 

- Een Dataproces kan een berekening gedaan hebben, op grond 
waarvan in een State Transition Diagram bij een later 
optredend event een beslissing genomen dient te worden. In 
het voorbeeld van de Kopier Kontroler treedt deze situatie 
op: Zodra de laatste kopie van origineel is uitgevoerd, kan 
het origineel uitgevoerd worden. In het STD vindt nu de 
toestandsovergang naar OrigineelUitvoerend in plaats van 
naar Velinvoerend op. De konditie in de Control-Store wordt 
in het STD genoteerd als boolean konditie. 

- Een State Transition Diagram kan een event ontvangen, waar 
op dat moment nog geen aktie op ondernomen kan worden, 
bijvoorbeeld omdat eerst lopende akties afgemaakt moeten 
worden. Het ontvangen event kan dan in een Control-Store 
worden opgeslagen en na afhandeling van de lopende akties 
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uitgevoerd worden. De notatie van de nevenkonditie bij de 
toestandsovergang is dezelfde als in het voorgaande geval. 

Het gebruik van een Control Store is in principe te 
voorkomen. Dit leidt evenwel tot een behoorlijke uitbreiding 
van het aantal toestanden in een State Transition Diagram. De 
nevenkonditie (kondities 1 en 2) kan in alle aanwezige 
toestanden beide kondities aannemen, zodat het aantal 
toestanden van het State Transition Diagram in feite tweemaal 
zo groot is. Het State Transition Diagram bestaat hierdoor 
uit twee gedeelten (1 en 2), waarbij deel 1 voor 
nevenkonditie 1 doorlopen wordt en deel 2 voor nevenkonditie 
2. 

Een event, waarmee de nevenkonditie veranderd wordt, geeft 
een overgang tussen de beide gedeelten van het State 
Transition Diagram weer. Op deze wijze wordt, omslachtig, de 
nevenkonditie onthouden. Toepassing van een Control Store in 
dergelijke gevallen beperkt het aantal toestanden en maakt de 
Finite-State modellering veel overzichtelijker. 

8. Oplossen van 'event-queue-ing'. Bij de ontwikkeling van 
realistisch en uitvoerbaar design treedt vaak het praktische 
probleem op dat er 'queue-ing' van events op kan treden. De 
aktiviteiten behorende bij een optredend event zijn nog niet 
door de implementatie afgehandeld, voordat volgende events 
ontvangen worden. Het (deel) systeem is dan tijdelijk 'doof' 
voor events. 

De oplossing hiervoor is: 

- Toestaan van queue-ing van events, indien dit in de gegeven 
situatie geen problemen geeft. De queue-ing van events kan 
verzorgt worden door een Operating System of binnen de 
applikatie. Een applikatie ontvangt in het laatste geval 
wel ieder event, maar verwerkt deze pas zodra de lopende 
aktiviteiten afgerond zijn. 

- Verdelen van de akties uit een (1) controlerover meerdere 
controlers, waarbij een (1) controller de ontvangst van 
events regelt en de andere controllers de uitvoering van de 
akties regelen. Verdelen van ieder van de controlers in 
afzonderlijke schedulebare eenheden vermijdt de queue-ing 
van events. 

9. Vermijden van cirkulaire routineaanroepen. Binnen een 
schedulebare eenheid worden de aktiviteiten met events en/of 
dataflow gemodelleerd. De modellering kan zodanig zijn dat, 
op grond van een extern event, een routine A aangeroepen 
wordt, deze roept een routine B aan, waarna weer routine A 
aangeroepen wordt. Dit impliceert re-entrance in routine A. 
De afhandeling hiervoor vereist veelal speciale zorg: 
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10. 

11. 

12. 

13. 

De routine A kan zo gerealiseerd worden dat de re
entrance geen probleem is. 

De modellering wordt zodanig aangepast dat de cirkulaire 
aanroepen vermeden worden, bijvoorbeeld door alsnog een 
splitsing in schedulebare eenheden aan te brengen of 
door het event van routine B naar de tweede aanroep van 
routine A als return value van routine B te modelleren. 

Invoering van een tweede stap in het design process. Veelal 
wordt bij de implementatie van de besturing van 
kopieerapparaten gebruik gemaakt van Tijd-Aktie tabellen 
(TA). De beschrijving hiervan wordt in een volgend hoofdstuk 
gegeven. Tussenvoegen van een design zonder Tijd-Aktie 
tabellen geeft een beter overzicht van de gemodelleerde 
akties. 

De overgang van de analyse fase naar 
gebruikmaking van Tijd-Aktie tabellen 
detaillering van de interaktie van het 
omgeving wordt dan overgeslagen. 

een design 
is groot. 
systeem met 

met 
De 
de 

De uitvoering van het module model volgens de Yourdon methode 
kan mogelijk in veel gevallen worden overgeslagen. De 
implementatie van het design wordt dan op basis van het task 
allocation model uitgevoerd. Per geval zal bekeken moeten 
worden of de uitvoering van een Module model een zodanige 
toegevoegde waarde geeft dat inspanning hiervoor 
gerechtvaardigd is. 
De reden voor het overslaan van het Module model voor een 
kopieerapparaat is de beperkte datatransakties die binnen het 
kopieerapparaat plaats vinden. De Finite-State eigenschappen 
zijn veelal overheersend en deze zijn eenvoudig direkt vanuit 
het State Transition Diagram te koderen. In control 
georienteerde omgevingen blijft de nesting routine aanroepen 
zeer beperkt (orde grootte 2 a 3), zodat, bij gebruik van een 
goed naamgeving, direkt de relatie tussen de elementen uit 
het task allocation model en de kodering gelegd kan worden. 

Gebruik van de kontinue controlflow. In principe is het 
gebruik van de kontinue controlflow overbodig. Sommige 
personen modelleren evenwel de interaktie met een Control 
Store als een continue controlflow, essentiele toegevoegde 
informatie geeft dit niet. 

Behandeling van 'komplexe' State Transition Diagrammen. De 
modellering van een kopieerapparaat leidt vaak tot zeer 
komplexe State Transition Diagrammen, met name in de design 
fase. Hier is weinig aan te doen. 
Het komplexe karakter van een State Transition Diagram blijkt 
wel veelal te leiden tot een zo eenvoudig mogelijke en 
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14. 

overzichtelijke funktionaliteit van het betreffende onderdeel 
van het kopieerapparaat. 
Een praktisch punt in de modellering is de separate notatie 
van de Event/Action beschrijvingen. Neem hiertoe een 
nummering van toestandsovergangen in het State Transition 
Diagram op, waarna in een aparte lijst op basis van de 
nummering de Event/Action beschrijving wordt gegeven. 

Modellering van foutafhandeling. Een kopieerapparaat is een 
storingsgevoelig apparaat. De afhandeling van de storing moet 
zoveel mogelijk worden opgevangen door de besturing. 
De modellering hiervan kan in de State Transition Diagrammen 
plaats vinden: 

- In een bepaalde toestand kan gewacht worden op twee events 

Een event van een schakelaar: dit kan de normale 
situatie zijn. Het kopieerapparaat funktieneert zoals 
uitgedacht. 
Een timeout event: Dit is de abnormale situatie, er is 
een storing opgetreden. In het State transition Diagram 
moet gemodelleerd zijn welke akties er ondernomen moeten 
worden. Hierbij worden een aantal toestanden doorlopen 
tot weer een I normale I toestand aangenomen wordt en 
daarmee de storing afgehandeld is. 

- Een bepaald gedeelte van het kopieerapparaat ondergaat een 
storing. Het optreden van de storing wordt als event aan de 
overige onderdelen van de besturing van het apparaat 
medegedeeld. 
Ieder van deze onderdelen bevindt zich in principe in een 
bepaalde toestand. Vanuit deze toestand kan de afhandeling 
van storing elders gemodelleerd worden, op dezelfde manier 
alsof een storing in het betreffende onderdeel plaats 
gevonden heeft. 
Dit zal veelal kemplex worden. Hieraan is weinig te doen, 
omdat het een oplossen is van reele situaties. De 
modellering met toestadne en toestandsovergangen geeft 
evenwel een duidelijk overzicht van de afhandeling van de 
storingen. 
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6.3. Herkennen van Finite-State eigenschappen 

Een systeem, welke aktiviteiten uitvoert cq. aktiviteiten 
initieert, na een externe gebeurtenis (event), is te modelleren 
als een Finite-State machine. Voor en na het optredende event is 
het systeem in een gedefinieerde toestand. 

Beschouw de Machine Kontreler uit voorbeeld van het analyse van 
de besturing. Ieder van de gemodelleerde toestanden in het State 
Transition Diagram geeft direkt weer welke aktiviteit op dat 
moment door het kopieerapparaat uitgevoerd worden. Zo kan het 
apparaat bijvoorbeeld bezig zijn een origineel in te voeren. De 
toestandsovergang treedt op zodra de uitvoerende funktie 
aangeeft, door middel van een event, dat de aktie afgerond is. 

Een tweede voorbeeld is de Originelen Behandeling uit hetzelfde 
voorbeeld. Na een ontvangen triggersignaal wordt de invoer van 
een origineel gestart (en hiermee is de toestand "Origineel 
Invoerend" geworden) totdat het origineel op de juiste positie 
ligt, gesignaleerd met het event "Origineel in Positie". Bij 
ontvangst van dit event treedt er weer een toestandsverandering 
op. 

Een uitgangspunt in de modellering van een kopier kan daarmee 
benoemd worden: 

1. Ga na welke events er op de (onderdelen van de) kopier 
inwerken. 

2. Ga na welke toestanden de (onderdelen van de) kopierkan 
(kunnen) aannemen. 

3. Ga na welke toestandsovergangen binnen de (onderdelen 
van de) kopier optreden, op grond van de mogelijke te 
ontvangen events. 

4. Ga na welke events door de (onderdelen van de) kopier 
gegenereerd worden, op grond van de gemodelleerde 
toestandsovergangen. 

5. Groepeer gerelateerde toestanden in een controler. 
Indien voor een event gegarandeert een direkte response 
noodzakelijk is, modelleer de kritische onderdelen in 
afzonderlijke controlers en implementeer deze in 
afzonderlijke schedulebare eenheden. 

Een "systeem" in deze kan ook een onderdeel van de besturing van 
het kopieerapparaat zijn. 

De beschrijving van de Yourdon methode door Ward en Mellor [8] 
benadrukt het eerste punt en blij ft vervolgens de dataproces 
georienteerde modellering aanhouden. Dit sluit aan bij de 
gangbare benadering om, uitgaande van de ontvangen events, 
events te genereren cq. aktiviteiten te aktiveren. De herkenning 
van toestanden wordt hierbij veelal beperkt tot toestanden 
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waarin de gewenste kodering zich bevindt, i.e. Idle of event 
verwerkend, in plaats van de eigenlijke toestand van de kopier. 
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6.4. Design met Tijd-Aktie tabellen 

Modellering van akties in een kopier volgens de Yourdon methode 
geeft DFD's, STD's, enzovoorts. De implementatie van tijd cq. 
weglengte gerelateerde akties in kopiers wordt veelal met behulp 
van zogenaamde Tijd-Aktie tabellen gerealiseerd. 
Doel van dit hoofdstuk is het leggen van de relatie tussen een 
design, opgebouwd volgens de Yourdon methode, en de toepassing 
van Tijd-Aktie tabellen. 

Definitie Tijd-Aktie tabel: 

Note: 

Een Tijd-Aktie tabel is een tabel waarin akties genoteerd 
staan die op vaste, diskrete tijdstippen uitgevoerd moeten 
worden. Iedere aktie is met het tijdstip waarop deze 
uitgevoerd moet worden in de tabel opgenomen. De tabel is 
gesorteerd op volgorde van tijdstip. 

De naamgeving Tijd-Aktie tabel suggereert een toepassing in 
tijdstippen.. De methode is evenwel ook bruikbaar voor 
weglengte gerelateerd akties, waarbij de verplaatsing in 
diskrete, equidestante eenheden wordt verdeeld. Dit geeft 
geen essentiele benaderingsverschillen. 

De uitvoering van akties uit de Tijd-Aktie tabel vindt plaats in 
een timer Interrupt Service Routine (ISR). Deze ISR wordt op 
diskrete tijdstippen aangeroepen, waarna er in de ISR bekeken 
wordt of er akties in een Tijd-Aktie tabel voor uitvoering aan 
de beurt zijn. De uitvoering van akties uit een Tijd-Aktie 
tabel binnen een ISR impliceert veelal dat tijdens die 
uitvoering geen andere aktiviteiten door het systeem verricht 
kunnen worden (tenzij tijdens een hogere prioriteit interrupt). 

Uitvoering van akties op diskrete tijdstippen impliceert de 
aanwezigheid van toestanden (wacht tot een timeout optreedt) en 
events (een optredend timeout) . Modellering hiervan met de 
Yourdon methode geeft een sekwentieel State transition Diagram 
(STD), zie figuur 6.1. 

Een typisch sekwentie van akties, zoals deze in een kopier 
voorkomt, wordt ge-initieerd door een niet-timeout event, waarna 
op diskrete tijdsintervallen (i.e. na timeout events) de akties 
uitgevoerd worden. Veelal zal dit patroon een aantal malen 
herhaald worden. In figuur 6.2 zijn twee van dergelijke patronen 
weergegeven. Herkenbaar zijn twee gedeelten van het STD (1,2) 
welke uitsluitend afhankelijk zijn van timeout-events. De 
koppeling tussen beide gedeelten is afhankelijk van een niet
timeout event. De twee gedeelten zijn te beschrijven met Tijd
Aktie tabellen zoals in het voorgaande is aangegeven. De timeout 
tijdstippen worden in de Tijd-Aktie tabel opgenomen met de 
bijbehorende akties. 
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Een voorbeeld van een sekwentieel state transition 
diagram. 
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Overgang van een design volgens het task allocation model van 
Yourdon naar een design met toepassing van Tijd-Aktie tabellen 
vereist: 

- Afsplitsing van de timeout-event afhankelijke gedeelten van 
een STD in afzonderlijke STD's. Hierbij blijft de basis STD 
over. De afgesplitste STD' s worden vanuit de basis STD 
getriggerd op het moment dat dit noodzakelijk is en de 
afgesplitsteSTD's signaleren de basis STD na doorlopen van 
tijd-sekwentie van de afgesplitste STD. 

in data-strukturen 
dan de timeout 
de akties die op 

- Omzetten van de afgesplitste STD's 
(Tijd-Aktie tabellen). Hierin staan 
tijdstippen genoteerd in kombinatie met 
dat moment uitgevoerd moeten worden. 

- Invoering van een beheerstaak, welke op trigger signalen 
van de basis STD de exekutie van de bijbehorende Tijd-Aktie 
tabel binnen de !SR mogelijk maakt. 

- Na exekutie van de Tijd-Aktie tabel binnen de !SR 
(gesignaleerd aan de beheerstaak met het einde signaal) de 
Tijd-Aktie tabel opruimen en aan de basis STD het aflopen 
van de betreffende Tijd-Aktie tabel signaleren. 
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Figuur 6.3. Het Control Proces van het State Transition Diagram 
volgens figuur 6.2. 
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Als voorbeeld is van het State Transition Diagram in figuur 6.2 
de beide tijdsekwenties afgesplitst. Het Control Process van het 
State Transition Diagram van figuur 6.3 gaat dan over in drie 
Control Processen volgens figuur 6.4. De State Transition 
Diagrammen van de drie Control Processen zijn weergegeven in 
figuur 6.5. De funktie van de beheerstaak is de (de-)installatie 
van de Tijd-Aktie tabel voor exekutie tijdens de ISR, dit is 
niet meer gemodelleerd. 

De voorgaande situatie gaat uit van vaste timeout tijdstippen. 
De beheerstaak heeft evenwel de mogelijkheid de tijdstippen 
afhankelijk van (ingestelde) parameters te berekenen. 

Essentiele verschillen tussen implementatie van het design 
volledig met behulp van softwaretaken of (ook gedeeltelijk) met 
Tijd-Aktie tabellen zijn er niet. De verschillen komen tot 
uiting in de efficientie van de implementatie en de benodigde 
effort tijdens de design, kodeer, integratie, implementatie en, 
niet te vergeten, de onderhoud fases. 

Een aantal verschilpunten zijn: 

- Een design zonder Tijd-Aktie tabellen geeft duidelijk de 
werking van het systeem weer. De opeenvolgende toestanden 
van (een onderdeel van) de besturing blijven gegroepeerd, 
terwijl invoering van Tijd-Akties tabellen leidt tot 
telkens afsplitsen van een reeks toestanden, waarvan de 
akties bij de toestandsovergang genoteerd worden in 
datastrukturen. Handmatig 'tracen' van het design 
resulteert in telkens overstappen tussen kontrol- en 
datastrukturen in plaats van uitsluitend in de 
kontrolstrukturen de modellering te volgen. 

- Akties worden uitgevoerd in een ISR, dus gedurende een 
hardware interrupt, in plaats van op basis van scheduling. 
Gevolg is dat de ISR te lang kan gaan duren, zolang dat de 
volgende hardware interrupt voor dezelfde ISR kan komen 
voordat de voorgaande aanroep van de ISR afgehandeld is. 

Akties uitvoeren op normale scheduling basis kan evenwel de 
uitvoering van akties vertragen, indien de processor op dat 
moment ook met andere zaken bezig is. Mogelijk kan een 
goede prioriteiten keuze dit nadeel ondervangen. 

- Reeds gealloceerde Tijd-Aktie tabellen zijn moeilijk te 
WlJZlgen, indien dit op grond van zeer recente 
gebeurtenissen noodzakelijk blijkt te ZlJn (optredende 
mechanische fouten e.d.). Uitvoering binnen applikatietaken 
biedt de mogelijkheid tot vlak voor een optredend timeout
event nog kondities voor de toestandsovergang te 
veranderen, zodat het programmaverloop zal wijzigen. 

Modellering van de beslissingen in het laatste geval blijft 
overzichtelijk. 
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- Efficiente uitvoering is vooral van Tijd-Aktie tabellen te 
verwachten omdat zij als ISR binnen de OS-kernel uitgevoerd 
worden. Uitvoering in applikatietaken houdt in principe in 
dat voor ieder timeout-event een scheduling binnen het 
Operating System plaats moet vinden, voordat de 
gemodelleerde akties uitgevoerd kunnen worden. 

Toepassen van Tijd-Aktie tabellen houdt in dat een 
eenmalige scheduling plaats vindt voor het uitrekenen van 
een Tijd-Aktie tabel, allokatie en deallokatie van de tabel 
en installatie van de tabel in de ISR uitgevoerd door de 
beheerstaak. De besparing in processortijd zal veelal in 
het voordeel van Tijd-Aktie tabellen uitvallen. 

De keuze voor al dan niet toepassen van Tijd-Aktie tabellen zal 
gebaseerd zijn op de afweging van de voorgaande punten. Indien 
vertraging in de uitvoering van akties bij de implementatie met 
applikatietaken akseptable is, is de keuze voor applikatietaken 
anders voor Tijd-Aktie tabellen. Mengvormen zijn natuurlijk ook 
mogelijk, bijvoorbeeld toepassen van Tijd-Aktie tabellen 
uitgezonderd voor die akties welke in een ISR te lang duren, 
deze worden dan in applikatietaken gerealiseerd. 
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7. Kodering uitgaande van een Yourdon design 

De analyse van de besturing van de kopier, zoals gemodelleerd in 
hoofdstuk 6, is voor de OrigineleHandleren de Kopier Kontreler 
uitgewerkt tot een kodering in de taal IC I, weergegeven in 
bijlage 7. Doel is om een indruk te geveen van de bereikte 
kodering op basis van een Yourdon modellering, zonder dat het 
Module model gebruikt is. 

De kodering is van het analyse model uitgegaan omdat dan de 
principes beter naar voren komen. 

Verondersteld is de aanwezigheid van een drietal systeem 
routines: 

- SetTimeout (MBX,value): Zend na value klokpulsen een 
message 1 TIMEOUT' naar mailbox MBX. 

Recei veMSG ( MBX, msg) : Wacht op een boodschap in mailbox 
MBX, de message wordt in msg afgeleverd. 

- SendMSG (MBX,msg): Zend een message msg naar mailbox MBX. 

- SetOutput (Output, Value) : Geef output nummer Output de 
waarde Value. 

De exakte definiering van de routines is voor het begrip van de 
wijze van koderen niet van belang. 

Uitgangspunt in de kodering is de realisatie van het State 
transition Diagram met behulp van een switch () { } ; 
statement. De dataprocessen worden als routines aangeroepen, met 
als parameters onder andere het opgetreden event. 

De drie taken op het hoogste dataflow diagram nivo worden als 
schedulebare task geaktiveerd en eindigen in principe nooit 
meer. Na de init is er eindeloze lus in de vorm van een een 
while (1) { }; statement opgenomen, waarbinnen een 
receiveMSG (), een switch() { ••. }; naar huidige toestand van 
de tasken vervolgens per case .•• : label een switch() { ••• }; 
naar ontvangenevent (via de mailbox). 

De uitvoering van akties en het bepalen van de nieuwe toestand 
van de task is op deze wijze eenduidig bepaald. 

De gepresenteerde methode is (met succes) op een tweetal 
projekten toegepast. 

Voor en nadelen van de gepresenteerde methode zijn: 

Voordelen: 

- Er is een 1:1 relatie tussen het design en de kodering: 

- De asynchrone taken in het design worden als 
schedulebare routines gekodeerd. 
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- Eventsignalering en dataoverdracht tussen asynchrone 
taken wordt overgedragen via event enjof mailbox 
mechanisme, eventueel aangevuld met shared data 
gebieden, zonodig bewaakt met semaforen. 

- De synchrone akties in het task allocation model 
worden als routine aanroepen gekodeerd, waarbij het 
optredende event en een eventuele dataflow als 
parameters aan de routines worden meegegeven. Ook deze 
routines hebben, indien de modellering een kontreler 
bevat, een lokale toestand. 

- Alle routines hebben een entry-point, zowel synchrone 
als asynchrone routines. De synchrone routines is dit 
het begin van de routine, voor asynchrone routines is 
dit de receiveMSG () routine aanroep. 

- Alle State Transition Diagrammen worden gerealiseerd 
met het switch () { } ; statement naar lokale 
toestand en vervolgens per case ... : label een switch 
() { •.. }; statement naar ontvangen event. In iedere 
bereikte case ••• : label van de tweede switch() { .•• 
}; statement worden de gemodelleerde akties gekodeerd 
en wordt een nieuwe lokale toestand aangenomen. 

- Gebruik van 'kodeer trucs' is niet nodig. De modellering is 
overzichtelijk en direkt te gebruiken voor kodering. De 
toepassing van trucs in de kodering impliceert een gebrek 
in de modellering van het design. 

Gebruik maken van toevalligheden is niet nodig, alle 
benodigde informatie is aanwezig, want dit is gemodelleerd 
in het design. Ontbrekende gegevens impliceert een gebrek 
in de modellering van het design. Veelal wordt .tijdens de 
implementatie 'extra' funktionaliteit toegevoegd omdat de 
gegevens hiervoor aanwezig blijken te zijn. 

- Robuuste kode: 

- Indien er een foutieve kombinatie van lokale toestand 
en event optreedt, is zeer eenvoudig een foutsignaal 
te genereren en een gewenste (veelal de ini tiele) 
toestand te bereiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de default: label van het switch () { } ; 
statement. De kontrole strukturen zijn op korrekte 
funktionaliteit getest in de design fase, zodat 
inkorrekte werking, met name, veroorzaakt wordt door 
kodeerfouten. In beide uitgevoerde projekten bleek dit 
het geval te zijn. 

-Kodering van P-spec's is zeer eenvoudig en, vanwege 
het sterke lokale karakter van de dataprocessing, 
eenvoudig op korrekte werking te kontroleren. Veelal 
is de implementatie van de P-spec in een separate 
omgeving op korrekte werking te kontroleren. 
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-De kodering bevat geen 'toeters en bellen', er worden geen 
'aardigheidjes' (veelal gebaseerd op toevallige 
omstandigheden ontdekt tijdens de kodeer fase) aan de 
kodering toegevoegd, want de funktionaliteit is reeds 
volledig in de design fase vastgelegd. 

- Release overgangen zijn duidelijk gedefinieerd, doordat 
eerst analyse en design fase volledig doorlopen worden en 
vervolgens alle wijzigingen in de kodering aangebracht 
worden. 

Gebruikelijk in deze is een stap voor stap upgrading van de 
kodering. Na een aantal stappen wordt dit een nieuwe 
release genoemd. 

- De debugging van de kodering is eenvoudig omdat, in 
principe, tijdens de integratie fase alleen de kodering 
getest behoeft te worden en niet het design. Sterke punten 
in de debugging zijn: 

Nadelen: 

- Lokale toestandjevent mechanisme is direkt te volgen 
in het STD van het design, foutieve kondities worden 
door de default: ... ; labels opgevangen en gemeld. 

- Koderingen van P-spec's kunnen vooraf getest worden in 
een andere omgeving. Dit is mogelijk omdat de P-spec•s 
een duidelijk gelokaliseerd karakter hebben. 

- Geen gelokaliseerde exekutie van kode. Veel komputers 
gebruiken een vorm van memory management (swapping, paging) 
op basis van Most Recently Used (MRU). Bij STD 
implementatie is de kode van een routine door een grote 
switch () { ... }; statement verspreid over veel (veelal 
aaneengesloten) pages, waarbij van een page telkens na 
enkele instrukties een sprong naar een andere page 
optreedt. De page-fault rate zal hierdoor veelal (veel) 
hoger worden. In een gesegmenteerde omgeving geldt dezelfde 
redenering, tenzij de segmenten erg groot zijn. 

Tevens wordt door een veelal korte reeks van instrukties de 
voordelen van zogenaamde pipelining binnen een processor 
teniet gedaan. Het komt dan vaak voor dat een aantal 
instrukties, welke al gedeeltelijk in de 'pipe' van de 
processor zijn uitgevoerd, 'geflushed' moet worden omdat 
een sprong naar een nieuwe reeks van instrukties wordt 
uitgevoerd. 

-Iedere switch() { ..• }; statement vereist een jumptabel. 
Voor de implementatie van een STD met 5 toestanden en 10 
te verwachten events zijn (tenminste) 50 switch statements 
nodig. De exekutie van een switch staement vereist veel 
processortijd voor bepaling van de juiste sprong. Onderzoek 
in deze zal aan moeten tonen of dit nadeel reeel is, 
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mogelijk is een realisatie op de traditionele manier 
(veelal met behulp van 'flags') veel kode en processortijd 
intensiever door de veelal beperkt uitgedachte 
funktionaliteit. 

- De kodering van STD's ziet eruit als spagetti-kode. Volgen 
van toestandsovergangen is in de kode moeilijk door de vele 
sprongen die optreden, gerelateerd aan het design is een en 
ander echter zeer eenvoudig te volgen. 

Koderen is geen 'kreatief' werk meer. Door het veelal saaie 
karakter zal deze wijze van koderen menig programmeur niet 
meer aanspreken .... 
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8. Geautomatiseerde verwerking van de Yourdon methode 

De handmatige verwerking van de Yourdon diagrammen, data
dictionairy en konsistentie-check is een vervelend en 
foutgevoelig proces. In principe moeten voor iedere wijziging in 
de diagrammen of data-dictionairy, de diagrammen opnieuw 
getekend en gekontroleerd worden. 

Geautomatiseerde verwerking van dit proces is mogelijk met de 
komputer, mits voorzien van een softwarepakket met de volgende 
mogelijkheden: 

Een diagrammen editor, voor het aanmaken en wijzigen van de 
diverse Yourdon diagrammen. 

- Een Database, voor de opslag van alle gegevens van de 
diagrammen editor. 

- Een konsistentie checker, een parser voor de kontrole van 
de gegenereerde Yourdon diagrammen. 

- Een report generator, om de diagrammen en andere gegevens 
in rapportvorm te kunnen presenteren. 

- Een integrator, om de voorgenoemde tools samen te laten 
werken. 

Geautomatiseerde verwerking heeft een aantal voor- en nadelen: 

Voordelen: 

- Plaatjes, gemaakt met een diagrammen editor, maakt een 
nette presentatie van de modellen mogelijk. 

- Konsistentie check op naleving van de Yourdon regels. Dit 
is handmatig vrijwel niet te doen. 

Veelal eenvoudige integratie van gegevens in rapporten. 

Eenvoudige generatie van nieuwe rapporten, bij wijzigingen 
in de diagrammen of data-dictionairy. 

- Mogelijkheden tot automatische kodegeneratie op basis van 
vooraf ingevoerde templates, dit is nog maar zeer beperkt 
mogelijk. 

Nadelen: 

- Het gebruik van komputersystemen is nog te beperkt: 

- Gebruik van grafische editors is te traag of met 
onvoldoende resolutie. 

- Database access tijdens konsistentie-check is traag. 
- Te weinig care-geheugen voor de veelal veel geheugen 

eisende applikaties. 
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- Vaak een slecht doordachte integratie van de 
verschillende onderdelen van het pakket. 

- Het schetsmatige karakter van de Yourdon methode is 
verdwenen: Een van de sterkste punten van de Yourdon 
methode is de mogelijkheid om schetsmatig oplossingen te 
bereiken. Dit gaat niet met een muis en een grafisch 
scherm. De aandacht wordt teveel afgeleid van de 
ontwikkeling van de modellering door de veelal ingewikkelde 
bediening van de diagrammeneditor. Wellicht dat in de 
toekomst nieuw ontwikkelde tools aan deze bezwaren tegemoet 
komen. 

- Het pakket is streng, smokkelen ten behoeve van een 
eenvoudige, veelal ook overzichtelijkere, weergave van de 
gewenste funktionaliteit wordt niet toegestaan. 
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9. Konklusies 

Uit het onderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen: 

1. Gebruik van de Yourdon methode leidt tot een goed uitgedachte 
funktionaliteit en ontwerp van het gemodelleerde systeem. 

2. De Yourdon methode is uitstekend geschikt om systemen met 
Finite-State eigenschappen te beschrijven. De beschrijving 
van Finite-State eigenschappen is direkt gekoppeld aan de 
dataflow diagrammen zodat er geen hierarchische struktuur van 
Finite-State diagrammen wordt opgebouwd. 

3. De Yourdon methode biedt een uitstekende ondersteuning bij de 
ontwikkeling van een systeemstruktuur. Voorlopige ontwerpen 
en alternatieven kunnen eenvoudig ontwikkeld, beoordeeld en 
gewijzigd worden. 

4. Een kodering op basis van een Yourdon modellering biedt een 
goed gedefinieerde invulling van de kodeerfase. 

5. De weergave van tijdspecifikaties is standaard niet mogelijk 
met de Yourdon methode. De in dit vers lag gepresenteerde, 
maar nog niet toegepaste, tijdspecifikatiemethode vormt een 
aanvulling op de Yourdon methode. De bruikbaarheid zal nader 
onderzocht moeten worden. 

6. De Yourdon methode is zeer bewerkelijk, indien de regels 
volledig nagevolgd worden. Vele details kunnen veelal veel 
eenvoudiger op een andere manier worden weergegeven. De 
methode spreekt hierdoor niet aan bij de programmer, 
ontwerper en analyst. 

7. Geautomatiseerde verwerking van de Yourdon methode is met de 
huidige tools niet uitnodigend. 
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Bijlage 1. De definiering van de fases in het waterval model. 
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Per fase uit het Life-Cycle waterval model wordt aangegeven: 

- De aktiviteiten 

- De validatie en verifikatie 

- De dokumentatie 

De aktiviteiten in de fases Z1Jn gericht op de ontwikkeling van 
de dokumentatie, waarna validatie en verifikatie met zonodig 
herzien van de dokumentatie volgt. Deze dokumentatie generatie 
en validatie en verifikatie wordt uitgevoerd totdat het 
eindprodukt van de fase, de dokumentatie, voldoet. 

FEASIBILITY 

- Aktiviteiten: 

Bepalen wat voor een produkt er gemaakt moet worden. 
Aangeven van de doelgroep. 
Aangeven van de levensduurverwachtingen. 
Aangeven van specifieke kenmerken van het produkt. 
Aangeven van het belang en de argumentatie van de 
specifieke kenmerken. 
Aangeven van verworpen alternatieven, alsmede de 
argumentaties daarvoor. 

- Validatie: 

De noodzaak tot het ontwikkelen van het produkt. 
Wordt het juiste produkt ontwikkeld. 
De doelgroep. 
De levensduur. 
De specifieke kenmerken. 
Kontrole van de verworpen alternatieven. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Beschrijving van de redenen waarom een produkt 
ontwikkeld wordt. 
Beschrijving van de doelgroep van het produkt. 
Beschrijving van de levensduur van het produkt. 
Beschrijving van de specifieke produkteigenschappen, het 
belang en de argumentatie van de eigenschappen. 
Beschrijving van de verworpen alternatieven. 

SOFTWARE PLANNING en REQUIREMENTS 

- Aktiviteiten: 
Uitgaande van de specifikaties uit de feasibility fase 
wordt een gedetailleerde beschrijving opgesteld van: 
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De benodigde produktfunkties. 
De interfaces: 
- Systeemarchitektuur (hardware-software allokatie). 
-Operationele kenmerken (mens-machine interface). 

Onderzoeken van performance aspekten. 
Gedetailleerde planning van de overige Life-Cycle fases: 
- Mijlpalen. 

Resources. 
Organisatieschema's. 
Verantwoordelijkheden. 
Voortgang en tijdplanning. 
Aangeven van hoofdaktiviteiten. 
Opstellen van akseptatiekriteria en akseptatietesten. 

Opstellen van formele kontrakten ten aanzien van 
produktontwikkeling. 

- Validatie: 
Kontrole op de juistheid en haalbaarheid van de aannames 
ten aanzien van: 

Gewenste produktfunkties. 
Interfaces. 
Performance berekeningen. 
Planning. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Beschrijvingen van: 

Vereiste funkties. 
Vereiste interfaces. 
Performance berekeningen. 
Planning. 

PRODUKT DESIGN 

- Aktiviteiten: 
Opstellen van een gedetailleerd ontwikkelplan: 
- Mijlpalen. 
- Verantwoordelijkheden. 
- Tijdschema's. 
- Aktiviteiten. 
- Werkwijzen. 
- Tools. 

Opstellen van een gedetailleerd gebruiksplan: 
- Training. 
- Konversies. 
- Operaties. 
- Ondersteuning, dokumentatie en manuals. 

Opstellen van een gedetailleerd produktbeheersplan: 
- Konfiguratiemanagement. 
- Quality assurance. 
- Richtlijnen voor validatie en verifikatie. 
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Opstellen van produkt design specifikaties: 
- Overall hardware-software architektuur. 
- Kontrole- en datastrukturen. 

Identifikatie en inschatten 
softwareontwikkelrisiko's. 

- Verifikatie: 

van 

Kontrole van de produkt design specifikaties ten aanzien 
van de requirements specifikaties op: 
- Volledigheid. 
- Konsistentie. 
- Feasibility. 
- Tracebility. 

Walk-thru van de produkt design specifikatie ter 
kontrole van de requirements specifikaties. 

Kontrole op de toepasbaarheid van: 
- Het ontwikkelplan. 
- Het gebruiksplan. 
- Het produktbeheersplan. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Beschrijving leveren van: 
- Ontwikkelplan. 
- Gebruiksplan. 
- Produktbeheersplan. 
- Produkt design specifikaties. 

DETAILED DESIGN 

- Aktiviteiten: 
Opstellen van gedetailleerde produkt design 
specifikaties op unit-nivo: 
- Naamgeving, funktie, aannames, resourcegebruik, 

aanroephierarchie, error exit, input en output, 
gebruikte algoritmen, processflow. 

- Definieren van gedetailleerde datastrukturen op bit
nivo. 

Uitwerken van integratieschema's en integratietesten. 

Uitwerken van user-manuals. 

- Verifikatie: 
Kontrole van de detailed design specifikaties ten 
aanzien van de requirements specifikaties en produkt 
design specifikaties op: 
- Volledigheid. 
- Konsistentie. 
- Tracebility. 
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Walk-thru van de detailed design specificaties ter 
kontrole van de requirements specifikaties, produkt 
design specifikaties en detailed design specificaties. 

Kontrole van de user-manuals op: 
- Bruikbaarheid voor de doelgroep. 
- Konsistenty met wat er beschreven wordt. 
- Volledigheid. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Beschrijving leveren van: 
- Detailed produkt design specifikaties. 
- Integratieplannen en integratietesten. 

- User-manuals. 

CODING 

- Aktiviteiten: 
Uitschrijven van 
specifikaties in 
kommentaar. 

de detailed produkt design 
programmmakode, voorzien van 

- Verifikatie en testen: 
Kontrole van de kodering ten aanzien van de detailed 
design specifikaties op: 
- Volledigheid. 
- (Onderlinge) Konsistentie. 

Kontrole op de kwaliteit van de programmakode. 

Kontrole op de naleving van standaardisatieregels. 

Walk-thru van de detailed produkt design specificaties 
ter kontrole van de requirements specifikaties en 
produkt design specifikaties. 

Testen van afzonderlijke units: 
- Berekeningen van de nominale waarden en extreme 

waarden. 
- Input- en outputrelaties, error messages. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Programmakode, voorzien van kommentaar en 
goedkeuringsmarkering. 

INTEGRATION 

- Aktiviteiten: 
Integreren van de programmakode tot een werkend 
softwareprodukt. 
Opbouwen van het gehele softwarepakket, dokumentatie, 
rapportages en requirements definities tot een geheel. 
Aanvang van akseptatietesten. 
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- Verifikatie: 
Testen van het softwareprodukt op: 
- Onvolkomenheden in de kodering. 
- Overeenkomst met de requirements specifikaties. 

Beoordeling van het gehele softwarepakket, dokumentatie, 
user-manuals, rapportages en requirements definitie op 
konsistentie. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Volledig werkend softwarepakket. 
Volledige dokumentatie en user-manuals. 

IMPLEMENTATION 

- Aktiviteiten: 
Uitvoeren van konversie- en installatiewerkzaamheden. 
Overdracht van dokumentatie en user-manuals. 

- Verifikatie: 
Uitvoeren van akseptatietesten: 

Beoordeling uitvoering van requirements specifikaties. 
Kontrole op de werking van de volledige hardware
software omgeving, dokumentatie, user-manuals, opleiding 
personeel en toegevoegde faciliteiten. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Het komplete softwareprodukt: 
- De programma (objekt) kode. 
- Dokumentatie, user-manuals, opleidingsfaciliteiten. 

MAINTENANCE 

Onderhoud aan softwareprodukten heeft twee oorzaken: 

1 Verwijderen van fouten in het produkt. 

2 Wijziging van funktionaliteit van het produkt op grond 
van een veranderende toepassingsomgeving. 

Invoeren van de mutaties vindt plaats in de diverse fases van 
het Life-Cycle model. 

- Aktiviteiten: 
Registreren van problem-reports. 
Registreren van verzoeken tot produktmutatie. 
Verwerken van geregistreerde mutatieverzoeken in de 
diverse fases van het Life-Cycle model. 

- Verifikatie: 
Verifieren van problem-reports. 
Valideren van mutatieverzoeken. 
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Valideren en verifieren van de uitgevoerde fases in het 
Life-Cycle model. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Updaten cq. vervangen van de produktdokumentatie en 
user-manuals. 
Gewijzigde programmatuur. 
Nieuwsvoorziening ter promotie van de updates. 

PilASE-OUT 

De afbouw van 
softwareprodukt 
produkt. 

- Aktiviteiten: 

het gebruik van 
wordt eventueel 

Planning en uitvoer van: 

het softwarepordukt. Het 
opgevolg door een nieuw 

Afbouw van het gebruik van het softwareprodukt. 
Eventuele konversie naar een nieuw produkt. 
Afvoer van overbodige dokumentatie en user-manuals, 
eventuele archivering van belangrijke stukken. 
Eventuele afvoer /mutatie of overdracht van overbodige 
(dedicated) hardware. 
Daadwerkelijke overgang naar een nieuw produkt. 

- Verifikatie: 
Kontrole op de planning van de aktiviteiten, met name: 

Gebruikers (tijdig) informeren over de 
produktwijziging/afbouw. 
Overgang naar nieuwe systemen. 

- Gegenereerde dokumentatie: 
Gebruikersinformatie. 
Konversiebeschrijvingsdokumenten. 
Planning systeemovergang. 
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Bijlage 2. De symbolen met hun definitie van de Yourdon 
methode. 
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De (grafische) Yourdon methode maakt in de diagrammen gebruik 
van een beperkt aantal symbolen. Deze symbolen worden hier 
beschreven. 

TERMINATOR 

Terminator 

Dit symbool wordt gebruikt in het Context-Diagram om de 
herkenbare systemen in de omgeving van het gemodelleerde system 
te representeren. De tekst in de Terminator geeft de naam van 
het betreffende systeem weer. 

DATA PROCES 

Dit symbool wordt gebruikt in het Context-Diagram en het 
Dataflow Diagram. Het symbool representeert een sub-Dataflow 
Diagram of een Process Spec. Het gemodelleerde systeem wordt in 
het Context-Diagram met een Data Process aangegeven. 

Het Data Process is van een naam en een nummering voorzien. De 
naam is een identifikatie voor de eigenschappen en de nummering 
geeft de positie van het Data Process in de hierarchie van 
Dataflow Diagrammen aan. 
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CONTROL PROCESS __.., 
/Control Process \ 

\ 1.3.4 I 

De Finite-State eigenschappen van een Dataflow Diagram worden 
gerepresenteerd met een Control Process. De eigenschappen 
hiervan worden beschreven met behulp van een State Transition 
Diagram. 

Het Control Process is van een naam en een nummering voorzien. 
De naam is een identifikatie van de eigenschappen en de 
nummering geeft de positie van het Control Process in de 
hierarchie van Dataflow Diagrammen aan. 

DATA STORE 

Data Store 

Dit symbool wordt gebruikt in het Context-Diagram en Dataflow 
Diagrammen om de (tijdelijke) opslag van gegevens te 
representeren. De naam van de Data Store wordt erin genoteerd en 
geeft een identifikatie van de eigenschappen. 

CONTROL STATE 

Toestand 

Dit symbool wordt gebruik in State Transition Diagrammen om de 
verschillende mogelijke toestanden van de Finite-State 
modellering te representeren. 

De naam van de Control State wordt erin genoteerd en geeft een 
identifikatie van de toestand. 
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CONTROL STORE 

Control Store 

Dit symbool wordt gebruikt om de tijdelijke opslag van een 
konditie weer te geven. Deze konditie wordt gebruikt in het 
State Transition Diagram voor een nadere bepaling van de 
toestandsovergangen. 

Een optredend event kan, vanuit een gegeven toestand, 
verschillende toestandsovergangen tot gevolg hebben. De selektie 
hiertussen vindt plaats op basis van nevenkondities. Deze 
nevenkondities worden in Control Stores opgeslagen. 

De naam van de Control Store wordt erin genoteerd en geeft een 
identifikatie van de opgeslagen informatie weer. 

DISKHETE DATAFLOW 

Dit symbool wordt gebruikt om de overdracht van gegevens tussen 
Data Processen onderling, tussen Data Process en omgeving en 
tussen Data Process en Data Store weer te geven. Een optredende 
overdracht veroorzaakt geen toestandsovergang van het 
ontvangende Process. Een Dataflow mag zodoende geen in- of 
uitgaand signaal van een Control Process zijn. 

Typisch gebruik van Dataflow signalen is het aangeven van 
pulserend optredende gegevensstromen, waarbij de afhandeling 
bestaat uit uitgevoerde berekeningen. 

De naam van de Dataflow wordt naast de flow genoteerd. In de 
Data-Dictionaire wordt een nadere beschrijving van Dataflow in 
reguliere expressies gegeven. 
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CONTINUE DATAFLOW 

Dit symbool wordt gebruikt om de overdracht van gegevens tussen 
Data Processen onderling, tussen Data Process en omgeving en 
tussen Data Process en Data Store weer te geven. Het symbool 
geeft aan dat de gegevens kontinue aanwezig zijn en naar 
believen gebruikt kunnen worden. De als continue dataflow 
gemodelleerde signalen initieren nooit berekeningen en 
veroorzaken geen toestandsovergangen. 

De naam van de Dataflow wordt naast de flow genoteerd. In de 
Data-Dictionaire wordt een nadere beschrijving van Dataflow in 
reguliere expressies gegeven. 

CONTROL FLOW 

/ Control Flow 

/ 
/ 

Dit symbool wordt gebruikt om de overdracht van events weer te 
geven. Modellering met dit signaal geeft altijd aan dat het 
ontvangende process een toestandsovergang ondergaat. Het event 
kan een inhoud hebben, waarmee de toestandsovergang nader 
geselekteerd wordt. 

Een Control Flow kan nooit een in- of uitgaand signaal van een 
Data Store zijn. 

De naam van de Controlflow wordt naast de flow genoteerd. In de 
Data-Dictionaire wordt een nadere beschrijving van Control Flow 
in reguliere expressies gegeven. 
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EVENT-RESPONSE 

Event 

Action 

In het State Transition Diagram worden de toestandsovergangen 
gemarkeerd met de EVENT-ACTION. Het Event initieert de 
toestandsovergang, hierbij worden de Actions (events) 
gegenereerd. 

De namen van de events en actions korresponderen met de in- en 
uitgaande Control Flow' s van de betreffende Cantreler in het 
Dataflow Diagram. 

ENTITY 

Entlty 

Dit symbool wordt gebruikt om een data objekt in een Entity
Relationship diagram weer te geven. Dit symbool wordt hier niet 
gebruikt in dit verslag. 

De tekst in het symbool geeft de naam van de betreffende Entity 
weer. 

RELATIONSHIP 

Dit symbool wordt gebruikt om de relatie tussen ENTITY's in een 
Entity-Relationship Diagram weer te geven. Dit symbool wordt 
hier niet gebruikt in dit verslag. 

De tekst in het symbool geeft de naam van de betreffende Entity 
weer. 
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Bijlage 3. De modellering van de gehele kopier, tekstuele 
beschrijving. 
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Statement Of Purpose 

Beschouw een eenvoudig kopieerapparaat met de volgende 
eigenschappen: 

Automatische invoer van een origineel, na aanbieding 
- Onbeperkte voorraad ontvangstvellen 
- Een toetsenbord voor: 

- Aan/uit apparaat 
- Aantal kopien instellen 

- Signalering voor: 
- Ingesteld aantal kopien 
- Aan/uit indikatie 
- Origineel ingevoerd en daarmee kopierend 

- Power unit voor stroomvoorziening 

Het kopieerapparaat is gebaseerd op beeldoverdracht van 
origineel naar ontvangstvel met behulp van een lichtflits. De 
werking van het kopieerapparaat is als volgt: 

De gebruiker zet het apparaat aan, stelt het gewenste aantal 
kopien in en legt vervolgens het origineel aan op de 
origineleninvoerbaan. 

Alle volgende akties worden door het apparaat zelfstandig 
afgewerkt. Het apparaat geeft het aantal kopien op de 
signalering weer en voert het origineel, met signalering 
'origineel ingevoerd', het apparaat in. Overeenkomstig het 
gewenste aantal kopien wordt vervolgens kopie na kopie een 
ontvangstvel op de procesplaats ingevoerd, geflitst en 
vervolgens weer uitgevoerd. Na afloop wordt het origineel weer 
aan de gebruiker teruggevoerd. 

Voor de eenvoud zijn de (vele) chemische en fysische processen 
van de kopieerakties samengevat in een abstraktie 
'beeldoverdracht'. 

Beschrijving van de omgeving van het systeem 

Een drietal abstrakties zijn in de omgeving te herkennen: 

- De gebruiker: De initiator tot aktiviteit van het systeem. 
Op kommando van de gebruiker wordt het systeem geaktiveerd, 
waarna de overige componenten in de omgeving ook het 
systeem kunnen gaan beinvloeden. De invloeden van de 
gebruiker zijn: 

- Toetsenbord Commando, voor het instellen van het 
gewenste aantal kopien. 

- Origineel Aangelegd, de gebruiker heeft een origineel 
aangelegd in de originelenbaan. 

- Origineel In, het fysieke origineel dat ingevoerd 
wordt. 

- Origineel Uit, het fysieke origineel dat uitgevoerd 
wordt. 
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- Signalering, de mededelingen van hat apparaat aan de 
gebruiker voor wat betreft het aantal ingestelde 
kopien, de kopieerstatus en de apparaatstatus. 

- Vel Uit, de afgeleverde fysieke kopie. 

De signalen Signalering, Vel Uit, Origineel In en Origineel 
Uit zijn data signalen. Deze signalen veroorzaken geen 
toestandsverandering binnen het apparaat, maar bieden 
informatie voor processing. 

De signalen Toetsenbord Kommando en Origineel Aangelegd 
zijn als event gemodelleerd, deze signalen zorgen voor een 
toestandsovergang in het apparaat. 

- De Power unit: De fysische processen in het apparaat hebben 
energie (P) nodig om de werkzaamheden te verrichten. 
Hierbij wordt de dissipatie (D) weer afgevoerd naar de 
omgeving. 

De signalen zijn als kontinue dataflow gemodelleerd omdat 
ze daadwerkelijk niet of juist kontinue aanwezig zijn. 

- De Timer: Binnen een kopieerapparaat worden funkties in 
werking gesteld, welke na een tijdinterval weer 
uitgeschakeld moeten worden. De konsistente modellering 
vereist een bron waarin deze timeout-events gegenereerd 
worden. 

De timeout signalen Zl.Jn als event gemodelleerd, deze 
signalen zorgen voor een toestandsovergang in het apparaat. 

Beschrijving van de Event-List 

Events in dit voorbeeld worden gegenereerd door de gebruiker of 
door de timer. De beschrijving is als volgt: 

- Toetsenbord command: De gebruiker geeft een aantal kopien 
op of zet het apparaat aan of uit. 

- Origineel Aangelegd: De gebruiker legt een origineel in de 
originelenbaan. Dit wordt door het apparaat gedetekteerd (= 
event). 

- Timeout: Een ingestelde timeout is verstreken. 

De keuze tot deze 
toestandsverandering 
signalen. 

event-list 
binnen het 

is gebaseerd 
apparaat bij 

Beschrijving van level 1 Dataflow Diagram 

op direkte 
optredende 

Bestudering van het apparaat toont aan dat een vijftal delen 
funktioneel te onderscheiden zijn: 
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- Kopier Kontroler: De gebruiker heeft een beperkt aantal 
kommando's ter beschikking, ieder van deze kommando's wordt 
door de Kopier Kontreler geinterpreteerd en zonodig omgezet 
in een sakwentie van kommando's voor de uitvoering van de 
akties in het apparaat. De gedetailleerde afwerking van de 
akties, benodigd om een kopie te maken, worden hiermee voor 
de gebruiker tot een kommando samengevoegd. 

- Lamp: De beeldoverdracht van origineel naar ontvangstvel 
vindt plaats met flitslicht. De bron hiervan is de Lamp, 
welke door de Kopier Kontreler op het juiste moment 
aangezet wordt. 

- Originelen Behandeling: De gehele afhandeling van de 
invoer, uitvoer en beeldprodukt van het origineel is af te 
splitsen. Ook dit onderdeel kent weer een beperkt aantal 
kommando's, waarop intern een sakwentie van kommando's 
geinitieerd wordt om de vereiste akties te kunnen 
uitvoeren. Een origineel wordt in- en uitgevoerd en op het 
moment van flits wordt het flitslicht omgezet in een beeld. 
Een optredend flitslicht is geen event omdat er geen 
toestandsovergang plaats vindt, er is uitsluitend sprake 
van dataprocessing, waarbij een beeld van het origineel 
gevormd wordt. 

- Vellen Behandeling: Hier geldt eenzelfde redenering als 
voor de Originelen Behandeling. 

- Fysisch Proces: Het ontvangen beeld wordt omgezet in een 
voor de afdruk op het ontvang$tvel geschikte vorm. Ook nu 
is geen sprake van een event karakter, er treedt namelijk 
geen toestandsovergang op. Er is uitsluitend sprake van een 
dataproces behandeling. 

Beschrijving van het Lamp proces 

De Lamp is een flitser, zodat twee processen parallel moeten 
verlopen: 

- Opladen van een kondensator, gemodelleerd met een data
store, met de benodigde energie voor een flits. 

- Afvuren van de flits op het gevraagde moment. 

Het kommando tot afvuren van de flits is een event, want de 
toestand van het Lamp proces zal veranderen van 'ready' tot 
'Laden Kondensator'. De modellering hiervan is niet meer verder 
uitgewerkt. 

Beschouwing van de Vellen Behandeling 

Een viertal onderdelen kunnen hier onderscheiden worden: 

- De Vel Invoer: 
Kontreler wordt 

Op kommando 'Nieuw Vel' van 
een ontvangstvel ingevoerd 
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(onuitputtelijke) interne voorraad. Dit ontvangstvel wordt 
voor beeldbewerking gereed gelegd. 

- De Vel Uitvoer: Nadat een ontvangstvel is ingevoerd is een 
timer opgestart. Na timeout hiervan wordt het vel 
uitgevoerd. 

- De Vel Kontroler: De Vellen Behandeling kent drie 
toestanden: Idle, WachtTotVelKlaar en WachtTotVelWegis. 
Deze toestanden geven respektievelijk aan dat er geen 
ontvangstvel in behandeling is, er wordt een vel ingevoerd 
en van een kopiebeeld voorzien en een vel wordt uitgevoerd. 
De toestandsovergangen worden veroorzaakt door 
respektievelijk de events 'VoerNieuwVelin', timeout en 
timeout. Dit impliceert dat een eenmaal opgestarte 
ontvangsvelinvoer afgewerkt wordt, totdat het vel buiten 
het apparaat ligt. 

- Het Kopie Proces: Hier wordt het beeld op het ontvangstvel 
gezet. 

Beschrijving van de Kopier Kontroler 

De Kopier Kontreler bestaat uit twee onderdelen: 

- MachineState Kontroler: Deze beheert de interface van de 
gebruiker met het apparaat. Het aanzetten van het apparaat, 
het instellen van het aantal kopien en het opstarten van de 
feitelijke kopieerakties. 

- Machine Kontroler: Deze behandelt de feitelijke aansturing 
van een komplete kopieercyclus, zoals het geven van de 
opdrachten (in de juiste volgorde) origineel invoeren, 
origineel uitvoeren, vel invoeren, vel uitvoeren, lamp 
flitsen, lampkondensator opladen, enzovoorts. 

De gekozen opdeling is gebaseerd op dè scheiding van de 
gebruikerskommando's van de machinekommando's. In het geval dat 
de beide processen gekombineerd zouden worden, moeten in iedere 
toestand van het ene proces alle events van het andere proces 
ontvangen en verwerkt worden. Dit is nodeloos ingewikkeld. 

Beide processen zijn uitgevoerd als dataproces omdat er nog 
sprake is van data-informatie, namelijk het gewenste aantal 
kopien. De verdere uitlevelling van beide processen geeft de 
afsplitsing van de controler te zien. 
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Bijlage 4. De modellering van de gehele kopier, de Yourdon 
diagrammen. 
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Bijlage 5. De modellering van de besturing van een kopier, 
tekstuele beschrijving. 
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Statement of Purpose: 

Beschouw de besturing van een eenvoudig kopieerapparaat met de 
volgende eigenschappen: 

- Automatische invoer van een origineel 
- Onbeperkte voorraad ontvangstvellen 
- Een toetsenbord voor: 

- Aan/uit apparaat 
- Aantal kopien instellen 

- Signalering voor: 
- Ingesteld aantal kopien 
- Aan/uit indikatie 
- Origineel ingevoerd en daarmee kopierend 

- Power unit voor stroomvoorziening 

Het kopieerapparaat is gebaseerd op beeldoverdracht van 
origineel naar ontvangstvel met behulp van een lichtflits. De 
werking van het kopieerapparaat is als volgt: 

De gebruiker zet het apparaat aan, stelt het gewenste aantal 
kopien in en legt vervolgens het origineel aan op de 
origineleninvoerbaan. 

Alle volgende akties worden door het apparaat zelfstandig 
afgewerkt. Het apparaat geeft het aantal kopien op de 
signalering weer en voert het origineel, met signalering 
'Origineel Ingevoerd', het apparaat in. Overeenkomstig het 
gewenste aantal kopien wordt vervolgens kopie na kopie een 
ontvangstvel op de proces plaats ingevoerd, geflitst en 
vervolgens weer uitgevoerd. Na afloop wordt het origineel weer 
aan de gebruiker teruggevoerd. 

Beschrijving van de omgeving van het systeem 

De beschrijving van de analyse fase is funktioneel vrijwel 
gelijk aan de beschrijving van het gehele apparaat. De 
wijzigingen bestaan uit het wegvallen van de terminator Power 
Unit en de toevoeging van de terminator Machine. Het event 
"Origineel Aangelegd" dat voorheen tussen gebruiker en systeem 
gedefinieerd was, komt nu tussen Machine en systeem omdat de 
Machine het origineel detekteerd en deze detektie doorgeeft aan 
het systeem. 

De interaktie tussen de Machine en het systeem bestaat uit de 
signalen "Originelen motor Aan/Uit", "Vellen Motor Aan/Uit", 
"Origineel aangelegd", "Origineel in Positie" , "Vel in 
Positie", "Lamp Kondensator Laden Aan/Uit" en "Lamp Flits". 

De terminator Tijd is nog steeds aanwezig. 

De invloeden van de gebruiker zijn nu beperkt tot de 
toetsaanslagen op het toetsenbord. 
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Beschrijving van de Event-List 

Events in dit voorbeeld worden gegenereerd door de gebruiker, 
de Machine of door de timer. De beschrijving is als volgt: 

- Toetsenbord command: De gebruiker geeft een aantal kopien 
op of zet het apparaat aan of uit. 

- Origineel Aangelegd: Het appraat heeft gedetekteerd dat de 
gebruiker een origineel in de originelenbaan heeft 
aangelegd. 

- Origineel In Positie: De Machine heeft gekonstateerd dat 
een ingevoerd origineel op de juiste positie is aangekomen 
om de origineelinvoermotor te stoppen. 

- Vel In Positie: De Machine heeft gekonstateerd dat een 
ingevoerd vel op de juiste positie is aangekomen om de 
velinvoermotor te stoppen. 

Timeout: Een ingestelde timeout is verstreken. 

De keuze tot deze 
toestandsverandering 
signalen. 

event-list 
binnen het 

is gebaseerd 
apparaat bij 

Beschrijving van level 1 Dataflow Diagram 

op direkte 
optredende 

Het hoogste nivo Dataflow Diagram is verdeeld in drie 
onderdelen. De opdeling is als volgt: 

- Originelen Handler: Alle noodzakelijke akties voor de 
invoer en uitvoer van een origineel worden door dit 
onderdeel afgehandeld. De akties bestaan uit het aan en 
(tijdig) uitzetten van de originelen motor. De originelen 
motor wordt bij het invoeren van een origineel uitgezet na 
het optreden van hetevent "Origineel in Positie". 

- Vellen Handler: Alle noodzakelijke akties voor de invoer en 
uitvoer van een origineel worden door dit onderdeel 
afgehandeld. De akties bestaan uit het aan en (tijdig) 
uitzetten van de Vellen motor. De vellen motor wordt bij 
het invoeren van het vel uitgezet na het optreden van het 
event "Vel in Positie". 

- Kopier Kontrol er: De Kopier Kontrol er verzorgt de 
afhandeling van de gebruikerswensen. Na ontvangst van het 
event "Origineel Aangelegd" van de Machine wordt de kopieer 
cyclus opgestart. 
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Bijlage 6. De modellering van de besturing van een kopier, de 
Yourdon diagrammen 
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Bijlage 7. Een uitgewerkte kodering op basis van de Yourdon 
modellering. 
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De gedeeltelijk uitgewerkte Yourdon modellering van de besturing 
uit bijlage 6 wordt in deze bijlage uitgewerkt tot een kodering 
in de programmeertaal C. De onderdelen KopierBesturing, 
OriginelenKontroler, KopierKontroler en MachineKontreler zijn 
weergegeven. 

De kodering is verdeeld in schedulebare eenheden en routines 
overeenkomstig de Yourdon modellering. Flow tussen schedulebare 
eenheden worden via een mailbox mechanisme overgedragen. Flow 
tussen routines worden in de routine header als parameter 
meegegeven. 

Er is gebruik gemaakt van de routines: 

SendMSG (MBX,MSG) 
ReceiveMSG (MBX,MSG); 
SetTimeout (Value); 
SetOutput (Output,Value); 

De exacte werking van deze routines is in deze niet van belang, 
de globale werking zal duidelijk zijn vanuit de naamgeving. 

De verdeling van ontvangen events wordt verzorgd door de 
separate schedulebare eenheid KopierBesturing. De noodzaak 
hiertoe is beperkt, indien op andere wijze geregeld wordt dat de 
ontvangen events in de juiste MBX terecht komen. 

De verdeling in schedulebare eenheden is aangenomen. Indien 
andere overwegingen leiden tot implementatie met uitsluitend 
routines dan is dat ook mogelijk. Wel dient het re-entry 
probleem dan aangepakt te worden. 
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void KopierBesturing () 

{ 
static unsigned long KopierBesturingMBX; 
static unsigned long Event; 

while (1) { 

} 

} 

ReceiveMSG (&KopierBesturingMBX,&Event); 

switch (Event) { 

} 

case ORIGINEEL IN POSITIE: 
case TIMEOUT 1: 

SendMSG (OriginelenKontrolerMBX,Event); 
break; 

case TOETSEN COMMANDO: 
case TIMEOUT-3 
case ORIGINEEL AANGELEGD: 

SendMSG (KopierKontrolerMBX,Event); 
break; 

case VEL IN POSITIE: 
case TIMEOUT 2: 

default: 

SendMSG (VellenKontrolerMBX,Event); 
break; 

ErrorMessage (I InvalidEvent Received I ,Event); 
break; 
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unsigned long OriginelenKontrolerMBX; 

void OriginelenKontreler () 
{ 
static unsigned long LocalState=IDLE; 
static unsigned long Event; 

while ( 1) { 

ReceiveMSG (&OriginelenKontrolerMBX,&Event); 
switch (LocalState) { 

case IDLE: 

switch (Event) { 

case VOER ORIGINEEL IN: 

SetOutput (ORIGINELEN_MOTOR,AAN); 
LocalState = ORIGINEEL INVOEREND; 
break; -

default: 

} 
break; 

ErrorMessage ( 'Invalid 1 Event Received' ,Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

case ORIGINEEL INVOEREND: 

switch (Event) { 

case ORIGINEEL IN POSITIE: 

SetOutput (ORIGINELEN_MOTOR,UIT); 
SendMSG (KopierKontrolerMBX,ORIGINEEL_KLAAR); 
LocalState = ORIGINEEL IN BEHANDELING; 
break; - -

default: 

} 
break; 

ErrorMessage ( 'Invalid 2 Event Received' ,Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

case ORIGINEEL IN BEHANDELING: 

switch (Event) { 

case VOER ORIGINEEL UIT: 
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} 

} 

} 

SetOutput (ORIGINELEN_MOTOR,AAN); 
SetTimeout (TIMEOUT_3_VALUE); 
LocalState = ORIGINEEL UITVOEREND; 
break; -

default: 

} 
break; 

ErrorMessage ( 'Invalid 3 Event Received' ,Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

case ORIGINEEL UITVOEREND: 

switch (Event) { 

case TIMEOUT 3: 

SetOutput (ORIGINELEN_MOTOR,UIT); 
SendMSG (KopierKontrolerMBX,ORIGINEEL_KLAAR); 
break; 

default: 

} 
break; 

default: 

ErrorMessage ( 'Invalid 4 Event Received' ,Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

ErrorMessage 'Invalid 5 LocalState', LocalState); 
break; 
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unsigned long KopierKontrolerMBX; 

void KopierKontroler () 
{ 
static unsigned long Event; 

while (1) { 

} 

} 

ReceiveMSG (&KopierKontrolerMBX,&Event); 

switch (Event) { 

} 

case TOETSEN COMMANDO: 

ToetsenDekader (Event); 
break; 

case ORIGINEEL AANGELEGD: 
case ORIGINEEL KLAAR: 
case TIMEOUT 3: 

MachineKontroler (Event); 
break; 

default: 

ErrorMessage ('Invalid 1 Event Received',Event); 
break; 
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void MachineKontreler (Event) 
unsigned long Event; 
{ 

static unsigned long LocalState=IDLE; 

switch (LocalState) { 

case IDLE: 

switch (Event) { 

case TOETS AAN: 

Lamp (LADEN_AAN); 
LocalState = WACHT OP ORIGINEEL AANGELEGD; 
break; - - -

default: 

ErrorMessage ( 'Invalid 2 Event Received',Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

} 
break; 

case WACHT OP ORIGINEEL AANGELEGD: 

switch (Event) { 

case TOETS UIT: 

Lamp (LADEN_UIT); 
LocalState = IDLE; 
break; 

case ORIGINEEL AANGELEGD: 

SendMSG (OriginelenKontrolerMBX,VOER_ORIGINEEL_IN); 
LocalState = ORIGINEEL INVOEREND; 
break; -

default: 

ErrorMessage ('Invalid 3 Event Received',Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

} 
break; 

case ORIGINEEL INVOEREND: 

switch (Event) { 
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case ORIGINEEL KLAAR: 

SendMSG (VellenKontrolerMBX,VOER_VEL_IN); 
SetTimeout (TIMEOUT_3_VALUE); 
LocalState = VEL INVOEREND; 
break; -

default: 

ErrorMessage ( 'Invalid 4 Event Received' ,Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

} 
break; 

case VEL INVOEREND: 

switch (Event) { 

case TIMEOUT 3: 

Lamp (LAMP_FLITS); 
Teller (T_CHECK_TELLER); 
SetTimeout (TIMEOUT_3_VALUE); 
LocalState = VEL UITVOEREND; 
break; -

default: 

ErrorMessage ('Invalid 5 Event Received' ,Event); 
LocalState = IDLE; 
break; 

} 
break; 

case VEL UITVOEREND: 

switch (Event) { 

case TIMEOUT 3: 

if (~LaatsteKopie) { 
SendMSG (VellenKontrolerMBX,VOER_VEL_IN); 
SetTimeout (TIMEOUT_3_VALUE); 
LocalState = VEL_INVOEREND; 

} 
else { 

} 

SendMSG (OriginelenKontrolerMBX, 
VOER_ORIGINEEL_UIT); 

LocalState = ORIGINEEL_UITVOEREND; 

break; 
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} 

} 

} 

default: 

ErrorMessage ( 'Invalid 6 Event Received',Event); 

} 
break; 

default: 

ErrorMessage ('Invalid LocalState', LocalState); 
LocalState = IDLE; 
break; 
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